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2.1.3. Nem hőálló üvegből készült eszközök 

A kristályosító csészét bepárláshoz használjuk. Hasonló a főzőpohárhoz, arányaiban azonban más, 

annál alacsonyabb és kizárólag vízfürdőn melegíthető. 

A tölcsérek folyadékok vagy szilárd anyagok töltésére használt eszközök. A folyadékok töltésére 

szolgáló üvegtölcsérek kúpszöge lehetővé teszi a négyrét hajtott szűrőpapír pontos felfekvését vagy 

redős szűrőpapír alkalmazását, amennyiben a folyadékok töltését szűréssel is egybekötjük. Az 

üvegtölcsér szára ferdén levágott a folyadék egyenletes csepegése érdekében. A portölcsérek rövid, 

vastag szárral készülnek, ami lehetővé teszi a szilárd anyagok gyors és dugulásmentes áttöltését. 

A folyadék- és porüvegekben anyagokat tárolunk. Általában vastagabb falú üvegedények; a 

folyadéküvegek szűkebb, a porüvegek szélesebb szájú, csiszolat nélküli vagy csiszolattal ellátott 

eszközök. Ennek megfelelően gumi-, parafa- vagy üvegdugóval zárhatók. 

A bemérőedények csiszolattal ellátott kisméretű edények. A mérésre előkészített anyagot ebbe 

helyezzük, soha ne közvetlenül a mérleg serpenyőjére! (3.5. Tömegmérés) 

Az óraüveg kerek, lapos, tálkaszerű eszköz, amely edények lefedésére vagy anyagok átmeneti 

tárolására használatos. 

 

2.1.3.1. fénykép. Nem hőálló üvegeszközök: a) üvegtölcsér; b) portölcsér; c) porüveg; 

d) folyadéküveg; e) óraüveg; f) kristályosító csésze; g) bemérőedény 

A szívópalack vastag falú, oldalán szívócsonkkal ellátott Erlenmeyer-lombik, amelyhez 

gumicsövön keresztül vákuumot létrehozó készülék, pl. vízsugárszivattyú csatlakoztatható. Elsősorban 

vákuumszűrésnél használjuk Büchner-tölcsérrel  együtt. A szívópalackot alkalmazzák pufferedényként 

is. (3.7. Szűrés) 

Az exszikkátor vastag falú, speciális alakú edény, szárításra használjuk. Alsó részébe nedvszívó 

anyag (kalcium-klorid, foszfor(V)-oxid stb.), efölé, egy lyuggatott porcelán lemezre helyezett edénybe 

pedig a szárítandó anyag kerül. A szárító hatás vákuummal növelhető; a vákuum-exszikkátoron 

evakuálás (vákuum létrehozása) céljából csap van. A légmentes zárás érdekében az üvegtest és az 

üvegfedél síkcsiszolatos (plán-csiszolatos). A tökéletes zárás érdekében a csiszolatot időnként 

csapzsírral kell megkenni. A fedelet könnyebben lehet levenni, ha azt nem emeljük, hanem óvatosan 

vízszintesen elcsúsztatjuk a csiszolatos felületen. 
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2.1.3.2. fénykép. Nem hőálló üvegeszközök: a) szívópalack; b) exszikkátor; c) vízsugárszivattyú 

A nem hőálló üvegeszközök közé tartozik a vákuum előállítására alkalmas vízsugárszivattyú, a 

gázfejlesztésre használható Kipp-készülék, a gőzök hűtését szolgáló különböző típusú üveghűtők és a 

térfogatmérés kalibrált üvegeszközei (mérőlombik, mérőhenger, pipetta, büretta). Ezek használatát az 

adott laboratóriumi műveletnél ismertetjük. 

 

2.1.3.3. fénykép. Nem hőálló üvegeszközök: a) mérőlombik; b) mérőhenger; c) pipetta; d) büretta 

2.1.4. Üvegeszközök illesztése 

Az egyes üvegeszközök fúrt parafa- vagy gumidugó segítségével, üvegcső és gumi- vagy műanyagcső 

egymáshoz illesztésével kapcsolhatók össze. Használhatunk menetes csatlakozókat, de legelőnyösebb 

a szabványos csiszolatok alkalmazása, amelyek egymásba illő, összecsiszolt dugóból és hüvelyből 

állnak. A csiszolt felület formája alapján megkülönböztetünk sík- (plán-), henger-, gömb- és 

normálcsiszolatokat. A síkcsiszolat nagy átmérőjű készülékek illesztésére szolgál (pl. exszikkátorok). 

A hengercsiszolatot elsősorban dugattyús pipettákhoz, keverők (pl. KPG-keverő) csapágyához 

használják. A gömbcsiszolat bár gömbcsuklószerű mozgékonysága miatt előnyös, mégsem terjedt el a 

laboratóriumi gyakorlatban, mivel a csiszolat két részének egymáshoz rögzítése fém csiszolat-

összefogót (szorítót) igényel. Nagyobb a jelentősége félüzemi üvegkészülékeknél. 



2. Laboratóriumi eszközök 21 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2.1.4.1. ábra. Csiszolatok fajtái: a) normálcsiszolat (dugó és hüvely); b) gömbcsiszolat; c) menetes 

csatlakozó; d) hengercsiszolat (KPG-keverő); e) síkcsiszolat 

Kémiai laboratóriumokban leggyakrabban a normálcsiszolatokkal találkozunk. A kereskedelmi 

forgalomban levő üvegeszközök csiszolatai szabványosítottak. A normálcsiszolatok méretét az átmérő 

(d) és a magasság (h) arányával adják meg; a gyakoribb csiszolatok d/h: 7,5/16; 10/19; 14,5/23; 19/26; 

29/32; 45/40. Leggyakrabban használt csiszolatok nagyobb készülékeknél a 29/32-es (régebben 

NS 29), kisebb készülékeknél a 14,5/23-as csiszolat. Csiszolatos csatlakozások esetén ügyeljünk arra, 

hogy a csiszolat részei azonos üvegfajtából készüljenek, mivel különböző lineáris hőtágulási 

együtthatójú üvegek használatakor 200 oC feletti hőmérsékleten könnyen bekövetkezhet a hüvely 

repedése. A csiszolatos csatlakozások megbízhatóságának előfeltétele a csiszolatok szakszerű 

használata. A csiszolt felületek nem karcolódhatnak, összeillesztés előtt a felületeket tiszta, puha 

ruhával vagy papírral le kell törölni. Ezt követően a dugó felületére, a végétől távolabbi részen kb. 

5 mm szélességben vékony kenőanyaggyűrűt (csapzsír, szilikonzsír) viszünk fel, majd a csiszolatokat 

gyenge nyomás közben egymásba „csavarjuk”. Összeragadt csiszolatokat fával gyengén ütögetve vagy 

a hüvely melegítésével lehetséges szétválasztani. A tiszta csiszolatok tárolásakor az összetartozó dugó 

és hüvely közé kis papírdarabkát helyezünk. 

 

2.1.4.1. fénykép. A leggyakoribb csiszolatméretek 

2.2. A porcelán, porceláneszközök 

2.2.1. Porcelán 

A porcelán magas lágyuláspontja és hőmérsékletváltozással szembeni stabilitása miatt alkalmas 

laboratóriumi eszközök készítésére. A porcelán az ipari kerámiák közé tartozik. A kerámiák nemfémes 

szervetlen anyagok, amelyeket magas hőmérsékletű kezeléssel állítanak elő. A kerámiák tulajdonsága 

nemcsak azok összetételétől, hanem az előállítás körülményeitől is függ, különösen az égetés során 
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elért hőmérséklettől. A porcelán legfontosabb nyersanyaga a tiszta fehér, vasmentes kaolin (50%), 

amit porcelánföldnek is neveznek. A kaolin fő alkotója a kaolinit nevű rétegszilikát. További 

nyersanyagok: 25% földpát és 25% kvarc. A porcelán égetési hőmérséklete 1400 oC körüli érték, a 

máz nélküli porcelán 1400 oC-ig, a mázas porcelán 1200 oC-ig használható. A nagyobb, vastagabb falú 

porcelánedények nem hőállók. Alkáliákkal és erősen redukáló anyagokkal szemben a porcelán 

kevésbé ellenálló. 

2.2.2. Porceláneszközök 

A porcelánedények egy részét olyan műveleteknél használjuk, amelyeknél magas hőmérsékletet kell 

alkalmaznunk. Ezek közé tartozik a porcelántál, ami dróthálón melegíthető, valamint a porcelán 

izzítótégely, amit lassú felmelegítéssel nyílt lángon is izzíthatunk. A tégelyek lehűtését szintén lassan 

kell végezni, különben elrepednek. A szilárd anyagok porítására használatos dörzsmozsár és hozzá 

tartozó mozsártörő, továbbá a szívópalackhoz csatlakoztatott, szűrésre szolgáló Büchner-tölcsér nem 

hőállók. 

 

2.2.2.1. fénykép. Porceláneszközök: a) porcelántál; b) izzítótégely; c) Büchner-tölcsér; d) dörzsmozsár 

és mozsártörő 

2.3. Fémeszközök 

A laboratóriumi edények befogására, a készülékek szerelésére vaseszközök szolgálnak. Ezek közé 

tartoznak a következők: 

A vasállvány (Bunsen-állvány) tömör alapzatból és egy abba erősített rúdból áll. Feladata a 

különböző szerelvények tartása, rögzítése. 

A dió segítségével erősítjük fel az állványra a fogókat, melyek méretüktől és feladatuktól függően 

lehetnek lombikfogók, hűtőfogók vagy bürettafogók. A szerelés során vigyázni kell arra, hogy a diónak 

az a fele, amelyikbe a fogó szárát tesszük, nyílásával felfelé álljon, így a fogó nem tud kiesni belőle, 

ha a befogócsavar meglazul. A rugalmas parafabéléssel ellátott fogókat nem kell túlságosan 

megszorítani, mert a lombikok szájánál levő perem a fogóra támaszkodik, így a lombikok kicsúszá-

sának veszélye nem áll fenn. 

A szűrőkarikák szűrésnél alkalmazott, esetleg porcelánbetéttel ellátott vaskarikák. 

A tégelyfogók forró edények fogására szolgálnak. 

A vasháromláb háromlábú állvány, lábai lapos vasgyűrűt tartanak. Dróthálóval ellátva, a 

gázlángon melegítendő üvegedényeket állíthatjuk rá. 

A drótháló az edények melegítésekor egyenletes hőelosztást biztosít. 

A gázégők (Bunsen-, Teclu- és mikroégő) a legáltalánosabban használt melegítő eszközök, 

amelyeket részletesen a „Laboratóriumi alapműveletek, 3.3. Melegítés” fejezetben ismertetjük. 

A laboremelő segítségével hőátadó műveleteknél megfelelő magasságba állíthatjuk a közvetítő 

fürdőt. 
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A laboratóriumi munka során nélkülözhetetlen eszközök a szilárd vegyszerek adagolására 

használatos különféle ötvözetekből készült fémspatulák és vegyszeres kanalak, továbbá a fémcsipesz. 

 

2.3.1. fénykép. Fémeszközök: a) tégelyfogó; b) vegyszeres kanál; c) spatula; d) csipesz; e) lombikfogó; 

f) szűrőkarika; g) lombikfogó; bürettafogó; i) dió; j) csiszolat-összefogó csipeszek 

 

2.3.2. fénykép. Lombik befogása lombikfogóba 

 

2.3.3. fénykép. Fémeszközök: a) vasállvány; b) Teclu-égő; c) vasháromláb; d) drótháló; e) laboremelő 



24 Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 

© Kovács Ilona, BME  www.tankonyvtar.hu 

Laboratóriumi eszközök készítésére leggyakrabban használt nemesfém a magas olvadáspontú és 

kémiailag ellenálló platina. A platina ötvözése ródiummal vagy irídiummal nemcsak a tiszta fém 

mechanikai szilárdságát növeli meg, hanem javítja a kémiai ellenálló képességét is. Izzó platinaedény 

azonban nem kerülhet érintkezésbe fémekkel, illetve szénnel, foszforral, kénnel és szabad halogénnel, 

mivel ezekkel ötvözeteket vagy vegyületeket képez. Így kormozó lángban, ahol szénrészecskék 

fordulnak elő, platinatégely nem melegíthető. A platinatégelyt izzításkor nikkeldrótból készült vagy 

kerámia-, kvarcbevonatú drótháromszögbe állítjuk. 

A platina mellett a nikkelt is használják laboratóriumi eszközök készítésére kémiai ellenállósága 

miatt; pl. nikkeltégelyben alkáliák is megömleszthetők. 

2.4. Egyéb anyagból készült eszközök, segédanyagok 

Napjainkban egyre inkább terjednek a különféle műanyagokból készült eszközök, sok területen 

kiszorítva az üveget és a fémet. Előnyük, hogy nem törékenyek, nem korrodálódnak, könnyűek és jól 

tisztíthatók; a fluorozott műanyagokból készülő eszközök vegyszer- és hőállóságban is felveszik a 

versenyt az üveggel. 

A leggyakrabban használt műanyagok az olcsó, de kevésbé hő- és vegyszerálló polietilén (PE), a 

jó mechanikai tulajdonságú polipropilén (PP) és a jó vegyszer- és hőállóságú különböző fluorozott 

szénhidrogének (pl. teflon). A laboratóriumban gyakran előforduló műanyag eszközök: kémcső-

állvány, tárolóedények, folyadék- és porflakonok, desztillált vizes mosópalack (polietilénből készült, 

pemetezőcsővel [spritz-feltéttel] ellátott folyadékflakon), mérőhenger, mérőlombik, gömblombikok, 

főzőpohár, Erlenmeyer-lombik, tölcsérek, üvegtiszta akrilból készült exszikkátor, amely könnyen 

korrodáló anyagok tárolására alkalmas, vízsugárszivattyú, tömítő mandzsetta NS csiszolatok illesz-

téséhez, dugók NS csiszolatokhoz, keveréshez használt mágneses keverőmag (elnevezése keres-

kedelmi forgalomban: mágneses keverőbaba) bevonata és ezek kiemeléséhez használatos kiemelő rúd. 

A poli(vinil-klorid)-ot (PVC) elsősorban csövek és tárolóedények készítésére használják. 

Csöveket általános használatra és nagyobb falvastagsággal vákuumhoz főleg szilikongumiból és 

természetes kaucsukból állítanak elő, de egyéb műanyagok is használatosak. A szilikongumi 200 oC-ig 

hőálló és kedvező a vegyszerállósága, de lúgok megtámadják. Gumiból készülnek még dugók, 

pipettázó labdák és szűréshez használatos gumikónuszok (GUKO) és a cseppentő üvegcsövekre 

illeszthető szívó-cseppentő feltétek. 

A parafa dugók és gömblombiktartó gyűrűk formájában kerül felhasználásra a laboratóriumban, 

fából kémcsőfogók készülnek. 

 

2.4.1. fénykép. Műanyag eszközök: a) por- és folyadékflakon; b) spritz-flakonok (mosópalack);  

c) tömítő mandzsetták; d) csiszolat-összefogók; e) csövek 
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2.4.2. fénykép. Mágneses keverőbaba készlet és kiemelőrúd 

 

2.4.3. fénykép. Egyéb eszközök: a) parafa dugók; b) gömblombiktartók; c) kémcsőfogó;  

d) gumikónusz; e) gumidugók; f) pipettázó labda; g) szívó-cseppentő feltét 

A laboratóriumi segédanyagok közé tartoznak a főként vákuumtechnikában, különböző anyagú 

készülékek csatlakoztatásánál és csiszolatok rögzítésénél tömítőanyagként használt kittek. A kittekkel 

szembeni fontos követelmény, hogy alacsony legyen a gőznyomásuk és ne legyenek ridegek, 

törékenyek. 

Reverzibilis kittek (újra felhasználhatók) közé tartoznak a picein és a fehér pecsétviasz, amelyek 

magas hőmérsékleten meglágyulnak. A legelterjedtebben használt picein egy kaucsukkitt, vákuumban 

60 oC-ig használható. Toluol, benzin jól oldja. 

Irreverzibilis kittek (csak egyszer felhasználhatók) közül csak a műanyag kittek vásárolhatók meg, 

a többit saját magunk készítjük. Utóbbiak közé tartozik a vízüvegkitt, amit úgy készítünk, hogy sűrűn 

folyó vízüveghez keverés közben addig adagolunk talkumot vagy alumínium-oxidot amíg egy szilárd, 

kásaszerű anyagot kapunk. A vízüvegkitt néhány óra alatt megkeményedik, szárítószekrényben 

utánszárítjuk. A vízüvegkitt magas hőmérsékleten (1000 oC felett) is használható, kémiailag ellenálló. 

A kenőanyagokat az üvegcsiszolatok tökéletes összeillesztéséhez használjuk. A kémiai 

igénybevételnek és a hőmérsékletnek megfelelően használhatunk csapzsírt, szilikonzsírt, a vákuum-

technikában főként Lithelen és Apiezon zsírt. Egy kenőanyag alkalmazhatóságát hőállósága, vegyszer-

állósága és gőztenziója határozza meg. 

2.5. Laboratóriumi eszközök tisztítása 

Minden laboratóriumi munka alapfeltétele a rend és az eszközök tisztasága. Az üveg- és porcelán-

edények legegyszerűbben mosogatószeres vízzel üvegmosó kefe segítségével tisztíthatók. Mechanikai 
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tisztításhoz homok használata nem ajánlott, mivel karcolja az üveget. A szennyezés természetétől 

függően használhatunk különböző hígított vagy tömény ásványi savakat is (sósavat, salétromsavat) és 

ezek keverékét (királyvizet). Igen makacs szennyeződések eltávolítására célravezető lehet lúgos 

oxidatív tisztítóközeg, NaOHH2O2 vizes oldatának használata. A tisztítandó üvegeszközöket azonban 

csak rövid ideig áztassuk a tisztítófürdőben, mivel az üveg és a fürdő között ioncsere játszódik le, ami 

az üveg felületi feszültségének változásához vezet, az üveg rideggé válik, és melegítéskor szétreped. 

Csiszolatos edények esetében a csiszolatról a zsírt csak azután távolítsuk el, ha a lúgos tisztítófürdőből 

kivettük az edényeket. Vigyázat, a mosófolyadék a bőrt megtámadja, védőszemüveg mellett a 

védőkesztyű használata is kötelező! A tisztítás végén az eszközöket minden esetben mossuk ki 

alaposan csapvízzel, majd desztillált vízzel. A vizes edényeket levegőn szárítóállványon vagy 

szárítószekrényben szárítjuk. A szárítást gyorsíthatjuk tiszta levegő átszívatásával, különösen, ha 

előtte acetonnal vagy alkohollal átöblítettük az eszközt. 

Térfogatmérésre kalibrált eszközöket (pl. pipetta, büretta) nem szabad melegíteni; pormentes 

száraz levegő átfúvatásával szárítjuk azokat. 

Csiszolatok zsírtalanítására szerves oldószerek, mint hexán, etil-acetát alkalmasak. 

Egyéb készülékek esetében azok anyaga határozza meg a tisztítás módját. Pl. platinatégelynél, ha 

a forró vizes kifőzés nem elegendő, tiszta konc. sósavval vagy salétromsavval végezzük a tisztítást, de 

sohasem a két sav keverékével, mivel ez oldja a platinát. Sokszor azonban a platinaedény tiszta, finom 

homokkal dörzsölve is megtisztítható. 
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3. LABORATÓRIUMI ALAPMŰVELETEK 

Ebben a tananyagrészben a laboratóriumi gyakorlatok során leggyakrabban előforduló alap-

műveleteket tárgyaljuk, a műveletek elvégzéséhez használt eszközöket ismertetjük. Foglalkozunk a 

melegítés és hűtés lehetőségeivel, hiszen a fizikai és kémiai folyamatok legtöbbjénél szükséges ezek 

alkalmazása. Az anyagok tisztítása, elválasztása szintén gyakori feladat: ez lehetséges az anyagok 

szűrésével, átkristályosításával, desztillálással, szublimálással. Akár kristályos preparátumot készí-

tünk, akár egy gázt használunk kémiai reakcióhoz, lényeges azok szárítása. Mivel a gázokkal végzett 

műveletek a laboratóriumi munka fontos és sokszor balesetveszélyes részét képezik, ezekkel külön 

fejezetben foglalkozunk. A laboratóriumban dolgozók számára nélkülözhetetlen pontos koncentrációjú 

oldatok készítése, amely tömegméréssel történik. A műveletek többségénél azonban elengedhetetlen a 

hőmérséklet és főként a gázoknál a nyomás ismerete, így ezek mérési lehetőségeinek tárgyalásával 

kezdjük ezt a fejezetet. 

3.1. Hőmérsékletmérés 

A hőmérséklet az anyag fizikai állapotának egyik termodinamikai jellemzője, állapothatározó. A 

hőmérséklet intenzív mennyiség. Ha két különböző hőmérsékletű test érintkezésbe kerül egymással, 

akkor hőáram indul meg közöttük, és hőmérsékletük kiegyenlítődik. 

A hőmérséklet mérésének tudományos alapja viszonylag új, annak ellenére, hogy a "hideg" és a 

"meleg" fogalma nagyon egyszerűnek tűnhet. Az első hőmérőt Galileo Galilei alkotta meg 1597-ben. 

Ez vízzel teli üveghengerből, és egy teljesen lezárt, levegőt és vizet tartalmazó üveggömbből állt. A 

hengerben lévő víz sűrűsége a hőmérséklettel változik, míg a zárt gömb sűrűsége állandó, így az 

lebeghet a vízben (egy bizonyos "x" hőmérsékleten, amikor a test és a víz sűrűsége megegyezik), 

úszhat víz a felszínén (ha T<x) vagy a henger aljára ül le (T>x). Több, levegőt és vizet eltérő arányban 

tartalmazó gömböt helyezve a hengerbe a hőmérsékletmérés tartománya kitágítható. Az üveghenger 

mellé később skálát illesztettek, így elkészült a ma használt folyadékhőmérők elődje. 

A hőmérséklet mérésére a fizika története folyamán több skálát is alkalmaztak, amelyek közül 

Európában a legelterjedtebb az Anders Celsius (17011744) svéd csillagász nevéhez fűződő Celsius-

skála. A Celsius-skála nem SI-mértékegység, de használata engedélyezett. Jele: t, mértékegysége oC 

(Celsius-fok). 0 oC a 101,325 kPa nyomáson olvadó jég hőmérséklete, 100 oC pedig ugyanazon 

nyomáson a víz forráspontja. Egysége ennek az intervallumnak 1/100-ad része. 

Az angolszász országokban a Fahrenheit-skála (oF) terjedt el. Daniel Gabriel Fahrenheit 

(16861736) német fizikus által felállított skála zéruspontja egy jégvízsó keverék hőmérséklete, 

30. foka pedig a jégvíz keverék (só nélkül) hőmérséklete volt. Ezen a skálán a víz forráspontja 212 oF 

volt. Fahrenheit a skálát később úgy módosította, hogy a jég fagyáspontja 32 oF legyen, így nyerte el a 

skála mai formáját. Ha egy test hőmérséklete n oF, akkor Celsius-fokban a hőmérséklete az 5/9 (n32) 

képlettel számítható ki. 

A termodinamikai hőmérséklet (T) egysége a Kelvin (K), ami a víz hármaspont hőmérsékletének 

273,16-od része. Lord William Kelvin (18241907) skót fizikus 1854-ben alkotta meg a skálát, 

amelynek nulla pontja az elméleti abszolút zérus hőmérséklet. Ezen a hőmérsékleten megszűnik az 

anyag belső mozgása, és csak a zérusponti rezgési energiával rendelkeznek a molekulák. A Kelvin (K) 

mint egység nagysága megegyezik a oC-al, de a Kelvin-skálának nincs negatív tartománya, így sok 

esetben egyszerűsíti a fizikai-kémiai számításokat. Ha egy test hőmérséklete n K, akkor Celsius-

fokban a hőmérséklete n273,16. 

Ritkán használt a Rankine-skála, amely ugyanakkora egységeket használ, mint a Fahrenheit-skála, 

de a nullpontja az abszolút nullánál van. Mértékegysége: oR (rankine-fok). A Réaumur-skála, amely 

ma már csak történeti jelentőségű, a víz fagyáspontját vette nulla foknak, míg a forráspontját 

80 foknak. 
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3.1.1. ábra. Jellemző hőmérsékletek a Kelvin-, Celsius- és Fahrenheit-skálán 

Hőmérséklet mérésére minden olyan fizikai vagy kémiai tulajdonság alkalmas, amely ismert 

függvény szerint, reprodukálhatóan változik a hőmérséklettel, és közvetlenül vagy közvetve 

(valamilyen műszerrel) jól mérhető. Ilyen tulajdonság például a hőtágulás, az anyagok elektromos 

ellenállásának változása, izzó testek fénysugárzása, különböző kerámiák lágyulása, egyes anyagok 

fázisátalakulása, színes anyagok színváltozása stb. A hőmérőket alapvetően két csoportra lehet osztani 

aszerint, hogy mennyire ismert a működésük fizikai háttere. Az elsődleges hőmérők esetében az anyag 

valamely mért tulajdonságából ismeretlen mennyiségek használata nélkül, közvetlenül számítható az 

abszolút hőmérséklet. Ilyen mérhető tulajdonság például a hang terjedési sebessége valamilyen 

gázban, egy adott elektromos ellenálláson eső feszültség (állandó áramerősségen) vagy a rajta 

keresztül folyó áram nagysága (állandó feszültséget biztosítva). Ezek a hőmérők bonyolult fel-

építésűek. A másodlagos hőmérők ezzel szemben egyszerűen használhatók, és érzékenyebbek, mint az 

elsődleges hőmérők. A másodlagos hőmérők esetében a mért fizikai tulajdonságból nem egyértelműen 

származtatható a hőmérséklet: meghatározásához a hőmérőt először be kell állítani valamilyen ismert 

hőmérsékletű ponthoz vagy pontokhoz. 

A leggyakrabban használt hőmérsékletmérő eszközök a folyadékhőmérők, amelyek a folyadékok 

hőtágulását használják fel hőmérséklet mérésére. Az eszköz felépítése általában egyszerű: egy lezárt 

végű kapillárisban végződő folyadéktartó edényből és egy a kapillárishoz illesztett skálából áll. 

Töltőfolyadéknak olyan anyagot választanak, amelynek hőtágulási együtthatója széles hőmérséklet-

tartományban állandó, könnyen mozog a kapillárisban (kicsi a viszkozitása), jól látható, és a mérési 

hőmérséklet közelében kicsi a gőztenziója. E követelményeknek megfelel a higany, de alkalmaznak 

toluolt, amil-alkoholt, izo-pentánt stb. Színtelen töltőfolyadékok esetében a folyadékot valamilyen 

színezőanyaggal teszik láthatóvá. A folyadékhőmérők anyaga üveg, ezért használhatóságuk felső 

hőmérsékletkorlátját egyrészről az üveg lágyuláspontja, kb. 600 oC közönséges üveg esetén, 750 oC 

különleges hőálló üveg esetén, másrészről a mérőfolyadék gőztenziója határozza meg. Így például 

higanyos hőmérőt mintegy 300 oC hőmérsékletig használunk, ennél nagyobb hőmérsékleteken jelentős 

túlnyomás keletkezne a hőmérő belsejében. Korlátot jelent továbbá a mérőfolyadék fagyáspontja, így a 

gyakran alkalmazott higanyos hőmérőkkel 30 oC alatt nem lehet mérni. A leggyakoribb töltő-

folyadékokat és méréstartományukat a 3.1.1. táblázat tartalmazza. A laboratóriumban és a mindennapi 

gyakorlatban legtöbbször higanyos hőmérőkkel találkozunk, noha használatuk jelentősen vissza-

szorult, mivel a higany mérgező. 
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3.1.1. táblázat. Gyakran használt töltőfolyadékok folyadékhőmérőkben 

Folyadék 
Méréstartomány 

[
o
C] 

higany 30)  +350) 

toluol 80)  (+100) 

alkohol (etanol) 110)  (+60)  

n-pentán 200)  (+30) 

galinstan* 10)  (+1000) 

* galinstan: Ga-, In- és Sn-tartalmú ötvözet 

 

A higanyos hőmérők különböző felépítésűek lehetnek a felhasználási területtől függően 

(3.1.2. ábra). A bothőmérőkön a skálát a vastagabb falú kapilláris üvegébe belemaratják. A lemezes 

hőmérő esetén a vékony falú kapillárist egybeforrasztják egy tejüvegből készült skálával. A különböző 

érzékenységű higanyos hőmérők különböző beosztású skálával készülnek: egy skálaosztás 1, 0,5, 0,1 

vagy 0,01 oC-ot jelenthet. A hőmérséklet ennek megfelelően rendre 0,5, 0,25, 0,05 illetve 0,005 oC 

pontossággal olvasható le, a skálabeosztás törtrészeinek becslésével. Például a 0,1 oC osztású hőmérőn 

a higanyszál egybeeshet az egyik osztással, ekkor az adott egész tizedet olvassuk le, ha pedig osztás 

közé esik, akkor a két tizedes osztás közötti öt századot olvassuk le mint mért értéket. A bothőmérők 

beosztása általában 1 oC. A higanyos hőmérők érzékenysége annál nagyobb, minél vékonyabb a 

kapilláris és minél nagyobb térfogatú a higanytartály. Ha 0,1 oC osztású hőmérővel kell nagy 

hőmérséklet-tartományban méréseket végezni, a vékonyabb kapilláris miatt több résztartomány 

mérésére kialakított hőmérő, azaz megfelelő hőmérősorozat szükséges. A leggyakrabban használatos 

laboratóriumi hőmérők 0,5 oC beosztásúak, általában 10 oC és 250 oC közötti hőmérséklet-

tartományban használhatók. 

A differencia-hőmérők (3.1.2. ábra) olyan folyadékhőmérők, amelyekkel a hőfokkülönbségek kis 

hibával mérhetők. Skálabeosztásuk 0,01 oC-os, a skála általában 46 oC széles tartomány mérésére 

teszi alkalmassá az eszközt. Mivel hőmérséklet megállapítására nem alkalmasak, csak hőmérsékletek 

összehasonlítására, a differencia-hőmérők hőmérsékleti skáláját mindig valamilyen alappontokhoz, 

vagy egy pontosabb, hitelesített hőmérősorozathoz állítják be. Ez a folyamat a kalibráció, a 

beállításhoz használt értékek a referenciák. Referenciának jellemzően nagytisztaságú anyagok 

fázisátalakulását jelölik meg. A kalibrációt nemcsak differencia-hőmérők esetén alkalmazzák, hanem 

az összes hőmérsékletmérésre használt eszköz pontosságát így ellenőrzik. A differencia-hőmérőket 

kalorimetrikus méréseknél, valamint fagyáspontcsökkenés vagy forráspont-emelkedés mérésével 

végzett moláris tömeg meghatározáskor alkalmazzák. A differencia-hőmérők között vannak olyanok, 

amelyek mérési tartománya egy meghatározott hőmérséklet közelében állandó, és léteznek olyanok is, 

amelyek mérési tartománya bizonyos határok között változtatható. Ez utóbbiakat Beckmann-

hőmérőknek nevezzük. Felépítésüket tekintve ezek olyan higanyos differencia-hőmérők, amelyekben a 

mérendő hőmérsékletű térbe merülő higanyos edényen kívül a kapilláris felső végéhez egy második 

higanytartály is kapcsolódik. Ez a tartály általában U alakú, és segítségével a hőmérőben a mérésre 

használt higany mennyisége szabályozató. Az U alakú higanytartály mögött elhelyezett skála jelzi 

azokat a hőfokokat, amelynek környezetében adott higanyszint mellett a hőmérő használható. Az alsó 

tartályban a higany mennyiségének növeléséhez a két higanyszálat először egyesíteni kell az alsó 

tartály felmelegítésével, majd a hőmérő hirtelen fejjel lefelé fordításával és határozott megrázásával. 

Ekkor a felső tartályban lévő higany a kapilláris végére zuhan, és összetapad az alsó tartállyal 

összefüggésben lévő higannyal. Ezt követően a hőmérőt óvatosan visszaforgatjuk, ügyelve, hogy ne 

szakadjon meg a higanyszál, majd az alsó tartály hűtésével beállítjuk a szükséges higanymennyiséget. 

Ebben segítséget nyújt a korábban említett, U alakú tartály mögött elhelyezett skála: ha például 60 oC 

környezetében akarunk mérést végezni, akkor a felső skála 60-as osztására kell állítanunk az U cső 

szárában a higanyszintet. Ha elértük a kívánt skálaosztást, hirtelen függőlegesen megrázzuk a 

hőmérőt, elszakítva a higanyszálat. Ha a kívántnál nagyobb mennyiségű higany van az alsó tartályban, 

felmelegítjük a hőmérőt annyira, hogy a kapilláris felső végén átfusson a higany a felső tartályba, 

majd ha elértük a kívánt szintet, függőlegesen megrázzuk a hőmérőt, elszakítva a higanyszálat. 
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3.1.2. ábra. Folyadékhőmérők típusai: a) bothőmérő; b) lemezes hőmérő; c) differencia-hőmérő;  

d) Beckmann-hőmérő 

A hőfokszabályozásra alkalmas kontakthőmérő (3.1.1. fénykép) olyan higanyos folyadékhőmérő, 

amelynek kapillárisában alul egy elektromos csatlakozót, többnyire platinadrótot forrasztanak be, felül 

pedig egy változtatható helyzetű másik elektromos csatlakozót helyeznek el. Ha a higanyszál eléri a 

változtatható állású csatlakozó végét, záródik egy áramkör, ami kikapcsolja a fűtőáramot. Ha pedig 

lehűlés következtében a higany lejjebb húzódik, egy relé bekapcsolja a fűtőáramot. Ma a higanyos 

kontakthőmérők helyett többnyire elektronikus hőmérsékletszenzorokat és -szabályzókat használunk. 

 

3.1.1. fénykép. Kontakthőmérő: A) beállított hőmérséklet, B) mért hőmérséklet 

A folyadékhőmérők használatakor több hibaforrásra kell ügyelnünk a mérés során. A közeg és a 

környezet közötti hőmérséklet-kiegyenlítődés nem pillanatszerű. A folyamat sebessége a különböző 

hőátadási együtthatók miatt gázok esetén lassabb, mint folyadékok esetén, és ennek figyelembe vétele 

nagyon fontos, ha a változó hőmérsékletű közeg hőmérsékletét mérjük. Az ebből származó hibát úgy 
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kerülhetjük el, hogy a hőmérőt egyenlő rövid időközönként addig olvassuk le, amíg 56 egymás utáni 

leolvasás már nem mutat egyirányú hőmérséklet-változást, hanem állandó vagy a kísérleti hibák miatt 

csak kissé ingadozik. Változó hőmérsékletű közegek mérésekor figyelembe kell vennünk, hogy a 

hőmérőknek van saját termikus tehetetlenségük (hőkapacitásuk), így a hőmérséklet változását nem 

képesek pillanatszerűen követni. Ez esetben a hiba iránya mindig a hőmérséklet változásának 

irányával ellentétes lesz, azaz például, ha egy közeget (a hőmérő számára) túl gyorsan melegítünk, 

mindig a mérendő közeg valós hőmérsékletnél kevesebb értéket olvasunk le. Ez a hiba jellemző 

olvadáspont és forráspont mérése közben (türelmetlen munkavégzés, túl gyors felfűtés esetén nem 

lehetetlen, hogy akár 2025 oC hőmérséklettel „alámérünk” a valódi olvadáspontnak). Ez a probléma a 

fűtőközeg megfelelően lassú melegítésével, illetve ismételt mérésekkel küszöbölhető ki. A hőmérő 

felépítéséből fakadó hiba az úgynevezett parallaxishiba, amely a skála és az előtte elhelyezkedő 

kapilláris torzítása miatt alakul ki (3.1.3. ábra). Ha a kapillárisban a higanyszálat nem a skálára 

merőleges nézőpontból olvassuk le, akkor a skála torzulása miatt nem a helyes értéket kapjuk, a skála 

lefelé vagy felfelé ível. A hiba nagysága annál nagyobb, minél vastagabb a kapilláris és minél 

nagyobb osztású a skála: a bothőmérőkben a vastag falú kapilláris és az 1 oC-osztású skála miatt 

különösen nagy lehet. 

 

3.1.3. ábra. A parallaxishiba a leolvasás szögétől függően 

Ha a hőmérőket magas, pl. 100 oC feletti hőmérsékleten használtuk, majd közvetlenül utána 

lényegesen alacsonyabb hőmérsékletű közegbe helyezzük, akkor a valós értéknél alacsonyabb 

hőmérsékletet fogunk mérni. Ennek oka, hogy a higanyos edény térfogata sokkal lassabban áll vissza 

az adott, alacsonyabb hőmérséklethez tartozó térfogatra, mint a hőmérséklete. Így látszólag nagyobb 

lesz a tartály térfogata, és a higanyszál alacsonyabbra kúszik a kapillárisban. A hiba nagyságát a 

hőmérő zérus pontjára szokták vonatkoztatni, azaz a 100200 oC-ra felmelegített eszközt olvadó jégbe 

helyezve a mért hőmérsékletét adják meg zéruspont-depresszióként. Speciális összetételű üvegből 

készült hőmérővel a hiba néhány század oC-ra csökkenthető. 

Tökéletes gázok hőtágulását használják fel hőmérsékletmérésre a gázhőmérők. Állandó térfogatú 

gáz nyomásának vagy állandó nyomású gáz térfogatának változása alkalmas hőmérsékletmérésre 

(Boyle–Mariotte-, Gay–Lussac-gáztörvények). Körülményességük miatt nincs nagy gyakorlati 

jelentőségük, viszont a termodinamikai hőmérsékletskála alappontjainak meghatározására alkalmasak. 

A bimetallhőmérők a hőmérők egy másik csoportját képviselik, működésük szintén a hőtáguláson 

alapul. Felépítésük egyszerű: két különböző, egymáshoz rögzített azonos méretű fémlapból vagy két 

egymásra hengerelt fémszalagból állnak. A két fém jellemzően a vas és a réz. Az anyagi minőség 

eltérése miatt a két fém hőtágulása eltérő mértékű, és a hőmérséklet változása mechanikai mozgássá 
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alakul (3.1.4. ábra). Melegítésre a bimetall a kisebb hőtágulási együtthatójú fém felé hajlik, hűtésre 

pedig az ellenkező irányba. A tekerccsé formázott bimetall hossza és így érzékenysége is megnő, a 

végére mutató rögzíthető, és hozzá megfelelő, kalibrált hőmérsékleti skála illeszthető. Mivel a bimetall 

fémekből áll, gyakran kerül felhasználásra termosztátokban, ahol a szalagtekercs egyik végét egy 

áramforráshoz rögzítik, a másik, mozgó végén pedig egy elektromos csatlakozást alakítanak ki. A 

szabályozandó készülék kialakításától függően a beállított hőmérséklet elérésekor jön létre 

(hűtőgépekben) vagy szakad meg (fűtés esetén) egy áramkör, ami a berendezést táplálja. 

 

3.1.4. ábra. A bimetall működési elve 

A hőmérséklet meghatározható elektromos úton, a fémek, félvezetők ellenállás-változásának vagy 

termoelektromos jelenség mérésének alapján. A termoelemek működése azon alapul, hogy bármilyen 

vezető két pontja között létrehozott hőmérséklet-különbség hatására a két pont között feszültség jön 

létre. A jelenséget Thomes Johann Seebeck fedezte fel 1821-ben, és a termoelektromos effektus róla 

kapta elnevezését. A létrejövő feszültség méréséhez a melegített vezetőhöz egy másik vezetőképes 

anyagot kell érinteni, amelyben ekkor szintén feszültség ébred. A létrejövő feszültségek nagysága az 

összekapcsolt vezetők anyagi minőségétől és a hőmérséklettől függ. Így ha két különböző fémszálat 

hozunk érintkezésbe, majd a szálak végét rövidre zárjuk egy mérőműszeren keresztül, a mért 

feszültségből meghatározhatjuk a hőmérsékletet. A két összekapcsolt vezetőt nevezzük termoelemnek, 

vagy hőelemnek. Ezek az eszközök olcsók, és széles hőmérséklet-tartományban alkalmazhatók. 

Legfőbb hátrányuk a nagy mérési hiba, amely általában meghaladja az 1 oC-ot. Az eltérő mérési 

tartományokhoz eltérő fémekből és ötvözetekből készített termoelemet használnak. A termoelemek 

jelölésében az elektródok közül általában először a pozitív, másodiknak a negatív pólust adják meg. 

Ahhoz, hogy termoelemekkel pontos hőmérsékletmérést végezhessünk, szükséges egy jól definiált 

referenciapont kialakítása a mérőrendszerben, amely lehet egy olvadó jégbe merülő termoelem. 

Néhány termoelem jellemzőjét a következő táblázat foglalja össze. 

3.1.2. táblázat. Néhány termoelem méréstartománya 

Termoelem 
Méréstartomány 

[
o
C] 

Fekonstantán* 220  900 

CrNiNi       0  1200 

PtRhPt       0  1600 

IrRhIr       0  2000 

WMo 1000  00 

* konstantán: 55% Cu-, 44% Ni-, 1% Mn-tartalmú ötvözet 

Az ellenállás-hőmérők működése azon alapul, hogy a tiszta fémek ellenállása a hőmérséklet 

növekedésével arányosan nő. A jelenség magyarázata, hogy a fémrácsban lévő atomtörzsek a 

hőmérséklet emelésével egyre intenzívebben rezegnek, és egyre nagyobb valószínűséggel ütköznek a 

töltést hordozó mozgó elektronokkal. Az ellenállás-hőmérők leggyakrabban platinából készülnek, 

melyek mérési tartománya (200 oC) – (+600 oC), de levegő kizárásával +1000 oC-ig is használhatók. 

Platina mellett más fémekből, pl. nikkelből és irídiumból is készülnek ellenállás-hőmérők. Az 

ellenállás-hőmérők előnye a termoelemekkel szemben a nagyobb pontosság és mérési stabilitás. A 

pontosság alkalmassá teszi ezt az eszközt más hőmérők kalibrálására. Hátrányuk, hogy míg a 

termoelemek feszültséget hoznak létre, az ellenállás-hőmérők működéséhez áram szükséges egy külső 



3. Laboratóriumi alapműveletek 33 

© Kovács Ilona, BME   www.tankonyvtar.hu 

áramforrásból. Ez az átfolyó áram az ellenállás melegedéséhez vezethet, ami a mérési hiba fő forrása. 

Ennek ellenére az iparban egyre nagyobb teret nyer az ellenállás-hőmérők felhasználása. 

A termisztorok olyan speciális ellenállás-hőmérők, amelyekben a fémet valamilyen félvezető 

helyettesíti. Ezek ellenállása szintén változik a hőmérséklet függvényében, azonban a változás nem 

lineáris, a hőmérő gondos kalibrálása szükséges a mérési tartományban. Előnyük kis méretük és a 

platinához képest alacsony előállítási költségük. Jellemző mérési tartományuk (70 
o
C) – (+400 

o
C). 

Kis méretük, kis hőkapacitásuk és nagy ellenállásuk (több MΩ) alkalmassá teszi őket a hőmérséklet-

változás gyors követésére. 

Az eddigi hőmérséklet-mérési módszerek megkívánták a mérőeszköz és a mért tárgy vagy közeg 

közvetlen érintkezését. Olyan esetekben azonban, ahol a közvetlen érintkezés nem megoldható vagy 

higiéniai okokból nem lehetséges (pl. élelmiszeripar), távhőmérőket alkalmaznak. Minden test 

elektromágneses sugárzást bocsát ki, melynek erőssége és hullámhossza a hőmérséklettől függ. A 

hullámhossz, azaz a szín változása izzó anyagok esetén szabad szemmel is közelítő becslésre ad 

lehetőséget: a gyenge vörösizzás hőmérséklete kb. 500 oC, vakító kékesfehér fényt pedig kb. 1500 ºC-

on bocsát ki az anyag. A főleg kohászati iparban alkalmazott optikai pirométerek ezt a látható fény 

tartományába eső sugárzást mérik. Az infravörös sugárzás a 780 nm és 1 mm hullámhossz 

tartományban az ember számára veszélytelen, és különböző infravörös detektorokkal mérhető. 

Felépítésük egyszerű, egy fókuszáló lencséből és egy detektorból állnak, ami elektromos jellé alakítja 

a beérkező fotonokat. A testre jellemző emissziós állandó és a kisugárzott infravörös fény 

intenzitásának ismeretében meghatározható a test felszínének hőmérséklete. Az emissziós állandó 

nagymértékben függ a felület minőségétől, például egy tükröződő fémfelület esetén a valós hőmérsék-

letnél alacsonyabbat mérhetünk. Az infravörös hőmérőket ezért mindig a mérendő felülethez kell 

kalibrálni. Az iparban akkor használják, amikor nem alkalmazható a termoelem vagy ellenállás-

hőmérő, például az indukciós kemencéknél vagy vákuumban, esetleg védőgázban lévő testek hőmér-

sékletének mérésére. 

A színváltozáson alapul a különböző termokolor festékek működése. Ezek többnyire szervetlen, 

komplex vegyületek, amelyek színében gyakran bomlásuk miatt következik be változás. Ezek a 

folyamatok általában nem visszafordíthatók. Abban az esetben, ha a színváltozást a kristályszerkezet 

változása okozza, a folyamat reverzibilis, például a Cu2[HgI4] esetében. A festékeket olyan helyeken 

alkalmazzák, ahol más hőmérő eszköz beépítése nehézséget okozna, például motortestek belsejében, 

kazánfalak, reaktorfalak külső melegedésének jelzésére. 

3.1.3. táblázat. Néhány termokolor anyag jellemző adatai 

Festékanyag 
Színváltozás 

hőmérséklete 

[
o
C] 

Színváltozás 

CoNH4PO4 ∙ H2O 140 ibolyáspiros–mélykék 

 500 mélykék–világos kékesszürke 

[Co(NH3)6]PO4 200 sárga–kék 

[CoCl(NH3)5]Cl2 190 bíborpiros–feketéskék 

[Cr(NH3)6]4(P2O7)3 140 – 150 sárga–lila 

 220 – 230 lila–világoskék 

 280 világoskék–barna 

3.2. Nyomásmérés 

A nyomás felületegységre ható erőként definiált, származtatott mennyiség. Intenzív állapothatározó, 

amely egyensúlyban az alrendszerek között kiegyenlítődik. A nyomás ismerete légnemű halmazállapot 

(beleértve a folyadékgáz halmazállapot-változást is) esetén kiemelkedően fontos egy adott rendszer 

jellemzésekor. A szilárd (és a cseppfolyós) halmazállapotban az anyagok gyakorlatilag összenyom-
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hatatlanok, ezekben a rendszerekben általában csak nagyon nagy nyomások alkalmazásakor észlelünk 

gyakorlati szempontból is fontos átalakulásokat, s ezek a folyamatok túlmutatnak a mindennapi kémiai 

laboratóriumi praxison. Így általában gázok nyomásának meghatározására van szükségünk. A nyomás 

SI-mértékegysége a Pascal (Pa – 1Pa = 1 N/m2), illetve használatosak ennek decimális többszörösei, a 

kilopascal (kPa) és a megapascal (MPa). Megengedett a bar használata is: 1 bar 105 Pa nyomásnak 

felel meg. 

A gázok nyomásának mérése klasszikusan folyadékok hidrosztatikai nyomásának meghatá-

rozására vezethető vissza. Arkhimédész törvénye szerint egy folyadékoszlop nyomása (p): 

 hgp   (3.2.1.) 

ahol ρ az adott folyadék sűrűsége, g a gravitációs gyorsulás (9,81 m/s2), h a folyadékoszlop 

magassága. 

Egy ismeretlen nyomású gázzal töltött teret ismert nyomású térrel összekötő edényben kialakuló 

(függőleges) folyadékoszlop magasságából a fenti összefüggés felhasználásával a két tér nyomásának 

különbsége kiszámítható. Nyomáskülönbségek mérésére alkalmas eszköz építésekor összekötő 

edényként egy U alakú csövet célszerű használni, melyben a folyadék az U-cső aljában helyezkedik el, 

és az U-cső két szárában lévő nyomások különbsége a két folyadékszint magasságának különbségéből 

(h) számítható (3.2.1. ábra). 

 

3.2.1. ábra. U-csöves manométer 

Légköri nyomás aktuális értékének meghatározásához barométereket használunk, viszonyítási 

alapnak a vákuum használható. Praktikusan, egy U alakú, folyadékkal teletöltött cső egyik végét 

lezárva, a másikat pedig nyitva hagyva az U-cső két szárában a folyadékoszlop magasságának különb-

sége (h) megadja a zárt végű térben lévő nyomáshoz (vákuum) mért különbséget. Természetesen nem 

mindegy, hogy milyen folyadékot használunk. Víz esetén (ρ = 1 g/cm3) Arkhimédész törvénye szerint 

a légköri nyomással csaknem 10 m magas vízoszlop tart egyensúlyt (tessék utánaszámolni!). Ha 

higanyt használunk, amelynek sűrűség a vízének több mint tízszerese (ρ = 13,6 g/cm3), 760 mm magas 

higanyoszlop tart egyensúlyt a légköri nyomással. A higany további előnye, hogy gőztenziója 

szobahőmérsékleten a légköri nyomásnak mintegy egymilliomod része, így segítségével egyszerű 

nyomásmérő műszer készíthető. A laboratóriumi gyakorlaton több mérés során szükségünk van a 

légköri nyomás meghatározására, ehhez higanyos barométert használunk. (3.2.1. fénykép). Ha a 

nyomást nagy pontossággal szeretnénk meghatározni, figyelembe kell vennünk a higany, továbbá a 

barométer anyagát képező üveg hőtágulásának hőmérsékletfüggését. Az észlelt higanyoszlop-

magasság különböző hőmérsékleteken más és más nyomásértéket jelent. Ezeket a hatásokat vehetjük 

figyelembe az ún. nullára redukált barométerállással, amit a következő empirikus képlettel számol-

hatunk ki: 

 )t125,0b(b0   (3.2.2.) 
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ahol b a barométer két száráról leolvasott higanyszintek különbsége milliméterben, t a barométerre 

szerelt hőmérő hőmérséklete. A légköri nyomás értéke kPa egységben a következő: 

 0b133322,0p   (3.2.3.) 

A hőmérséklet észlelésekor mindig a hőmérőt olvassuk le először, mivel a hőmérő kis tömegű 

higanya hamarabb felmelegszik testünk sugárzó hőjétől, mint a nagy tömegű barométer. A barométer 

precíz leolvasását segíti a nóniusz-skála. A nóniusz az egyenletes alapbeosztás mellé helyezett 

eltolható segédskála, amely az alapbeosztástól eltérő, de szintén egyenletes beosztással készül. A 

barométerállás milliméterben megadható részét a barométer skálájáról, a tizedmillimétereket a két 

egymás mellé helyezett skála vonásainak egybeesésével olvashatjuk le (3.2.1. fénykép). 

 

3.2.1. fénykép. Barométer nóniusz-skálával 

Ma a higany használatát szigorúan szabályozzák, mert kiürülése a szervezetből nagyon lassú, így 

még a nagyon kis higanyterhelések hatása is hosszú idő alatt összegződik (a higany akkumulálódik a 

szervezetben). A laboratóriumi mérőeszközökben s ezen belül különösen a környezetre nyitott 

rendszerekben, mint a fent említett barométer, ma már kerüljük a higany használatát. 

Praktikus szempontból külön kezelendő a légkörinél kisebb nyomás: a vákuum, valamint a 

légkörinél nagyobb nyomás: a túlnyomás. 

Túlnyomás alkalmazásakor a nagy erőhatások miatt többnyire fémből (általában acélból készülő) 

nyomásálló berendezések (pl. autokláv) használata szükséges. Ezekre különleges biztonsági előírások 

vonatkoznak, többek között időszaki nyomáspróbát kell végezni, az alkalmazástól függően biztonsági 

szelepet vagy hasadótárcsát kell felszerelni. Hasonlóan nagy nyomás alatt történik a laboratóriumi 

gázok tárolása, mely célra gázpalackot használunk. A gázpalackokban (melyekre szintén rendszeresen 

nyomáspróbát kell végeztetni) a permanens gázokat (pl. H2, N2, O2, nemesgázok) mintegy 200 bar 

nyomáson tároljuk, s ilyenkor reduktorszelep alkalmazásával csökkentjük a nyomást a légköri 

nyomást megközelítő értékre, s a palackból kilépő gázáramot ezen a csökkentett nyomáson tűszeleppel 

szabályozzuk. Amennyiben az adott anyag kritikus hőmérséklete szobahőmérséklet fölött van, az a 

palackban cseppfolyósítható, ilyenkor nyomása a gőztenziójának megfelelő érték. Ha ez a nyomás 

nem túl nagy (max. 510 bar), reduktorszelep alkalmazása nem szükséges, s a palackból kiáramló 

anyagmennyiség egy tűszelep segítségével szabályozható. A légkörinél nagyobb nyomások mérésére 

Bourdon-csöves manométer használatos, melyben a nyomás növelésekor fellépő erőhatás egy 

rugalmas fémből készült, speciális geometriájú membránon fellépő nyomással (a membrán felületén 

fellépő erőhatással) arányos elmozdulását idézi elő. 

Vákuum alkalmazásakor nem szükséges extrém nagy erőhatásokra felkészülni, hiszen az edény 

belseje, és a légkör között legfeljebb 1 bar nyomáskülönbség lehetséges. Így a viszonylag kis térfogatú 

(és így felületű) laboratóriumi vákuumeszközök céljára az üvegedényzet többnyire megfelelő. 

Biztosítani kell ugyanakkor a készülék összeállításakor használt elemek vákuumzáró illesztését. Erre a 

célra általában csiszolatok használatosak. A csiszolatokat vákuumzsírral illesztjük össze. Nagyméretű 

vákuumberendezések esetén célszerű a nagyobb mechanikai stabilitású fémek (rozsdamentes acél, 
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esetleg alumínium) alkalmazása. Üvegből készült vákuumrendszerek használatakor nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy az üveg esetleges megrepedésekor (ez hőmérséklet-változással felerősödő 

belső feszültségek vagy ütés hatására következhet be) a nyomáskülönbség szinte felrobbantja a 

rendszert, az üveg darabokra törik, és a nyomáskülönbség a szilánkokat szétrepíti, ami sérülésekhez 

vezethet. Így vákuumkészülék használata esetén (ez például a Büchner-tölcsérrel végzett szűrésre is 

vonatkozik) különösen fontos a védőszemüveg használata. 

A vákuum mérésekor általában használatos mértékegység a mbar; a higanyt tartalmazó 

mérőeszközök esetén célszerűen használt egység a higanymilliméter (rövidítése Hgmm vagy torr: 

760 Hgmm = 1 bar). A légköri nyomáshoz képest csak kismértékben csökkentett nyomások mérésére 

használatos a vízoszlop-milliméter (vomm), de ezzel a kémiai laboratóriumi gyakorlatban ritkán 

találkozunk. 

A vákuum klasszikusan mérhető U-csöves higanyos manométerrel (3.2.2. fénykép), melyben az 

U-cső egyik része zárt, és színültig töltött higannyal, míg a másik vége a mérendő térre nyitott. Mivel 

a vákuum rendszerint kis nyomást jelent (pl. vízsugárszivattyúval a csapvíz hőmérsékletétől  s így 

gőztenziójától  függően mintegy 10 mbar végvákuum érhető el), e mérés során elegendő kisebb 

higanymennyiségek használata. 

 

3.2.2. fénykép. U-csöves higanyos manométer 

Lényegesen jobb vákuum (102103 mbar) érhető el rotációs vákuumszivattyú alkalmazásával. 

Ilyen vákuum esetén fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a kis keresztmetszetek számottevő 

ellenállást jelentenek, s a vákuumszivattyú szívócsonkján mért nyomásértékhez képest a 

vákuumrendszer belsejében jóval nagyobb nyomás (kisebb vákuum) uralkodik. Ilyen kis nyomások 

esetén a higanyoszlop magasságkülönbsége (pl. 1 mm) nem mérhető jól, így más nyomásmérő eszközt 

kell használni. A vakuszkóp (3.2.3. fénykép) adott mennyiségű (tehát súlyú) higanyt tartalmaz, amit 

egy mozdulattal egy adott térfogatú U-csőbe öntünk a mérendő vákuum alatt lévő mérőeszköz gyors 

elforgatásával. Ily módon az adott nyomású gázhalmazállapotú anyagot a higany súlya összenyomja a 

kezdeti térfogatnál kisebb térfogatra, egészen addig, míg a Boyle–Mariotte-törvény szerint növekvő 

nyomása egyensúlyt nem tart a higany súlyával. Ezzel az eszközzel 102 mbar nyomásig mérhetünk. 
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3.2.3. fénykép. Vakuszkóp 

A vakuszkópnál pontosabb eszköz a McLeod-manométer (3.2.4. fénykép), mely ugyanezen elv 

alapján működik, de kialakítása (a higany által bezárt térfogat nagyobb) miatt pontosabb, akár 103 

mbar nyomás is mérhető vele. 

 

3.2.4. fénykép. McLeod-manométerek 

A higanyos nyomásmérők használhatóságának a higany szobahőmérsékleten mért gőztenziója 

szab határt, nagyvákuum-rendszerben higanyos mérőt nem használnak. Ezen mérők előnye, hogy 

abszolút nyomást mérnek a tökéletes gáztörvény felhasználásával, és minden anyagra egyformán 

érzékenyek. 

A vákuum mérésének egy egészen más módja azon alapszik, hogy a gáz hővezető-képessége a 

jelen lévő molekulák számával, azaz közvetve a nyomással együtt növekszik. A mérés során egy 

vékony fémszálat adott teljesítménnyel fűtve (ez egy rákapcsolt feszültséggel és átfolyó árammal 

szabályozható) a szál hőmérséklete a környezete által elvezetett hő függvénye lesz. Így 

hőmérsékletméréssel (ez termisztorral vagy ellenállás-hőmérővel történhet) következtethetünk a 

hővezetésért felelős gáz nyomására. A mérés elvégezhető úgy is, hogy a fűtött szál egyben a detektor. 

Ezt a mérőberendezést a mérés kidolgozója után Pirani-mérőnek nevezik, s a 10 mbar103 mbar 

méréstartományban használható. E mérés nagy előnye, hogy nem tartalmaz higanyt, továbbá kimenete 

elektromos jel, mely közvetlenül vezérlésre, irányításra is felhasználható, valamint lehetőséget ad a 

mért értékek digitális tárolására. A mérési módszer egy változata a konvekciós mérés (Convectron 

technológia), melyben a hőmérsékletmérő egység hőelvezetését magasabb nyomáson konvekcióval 

biztosítják, kiterjesztve ezzel a mérési tartományt. Az ilyen típusú rendszerek atmoszféranyomásig 
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tudnak mérni. A mérési módszer hátránya, hogy anyagonként más az érzékenysége, így abszolút 

nyomás mérésére nem használhatók. 

A nagyvákuum-tartományban (106 mbarnál kisebb nyomás) használatosak az ionizációs 

vákuummérők. Működésük alapja, hogy egy izzó katódból kilépő elektronokat felgyorsítják, és az ily 

módon jelentős energiára szert tett elektronok a jelen lévő anyagot ionizálják. A folyamatban 

keletkező kationok száma a nyomásukkal (koncentrációjukkal) arányos. A keletkező kationokat egy 

térrel gyorsítva, áramuk mérhető, s ez az áram a fentiek szerint a nyomás függvénye. A mérő csak 

104 mbar nyomásnál jobb vákuum esetén használható, nagyobb nyomáson az izzó katód károsodást 

szenvedhet. Hasonlóan a Pirani-mérőhöz, ennek a módszernek az érzékenysége is függ a gáz anyagi 

minőségétől, így abszolút nyomás mérésére nem alkalmas. 

3.3. Melegítés 

A laboratóriumi munka során gyakran szükséges az eszközök és anyagok melegítése, hevítése, 

izzítása. Leggyakrabban földgázzal működő gázégőket használunk, mivel a gázláng gyors hőközlést 

tesz lehetővé. Ha viszont egy anyagot állandó hőfokon, tartósan kívánunk hevíteni, illetve a nyílt láng 

használata balesetveszélyes, akkor jól szabályozható elektromos fűtőeszközt érdemes alkalmazni. A 

fűtőeszközöket használhatjuk közvetlen és közvetett fűtésre. A közvetlen fűtés előnye a gyors hőátadás 

és az elérhető magasabb hőfok, hátránya a hőközlés nagyobb ingadozása és az egyenlőtlen melegedés, 

ami az üvegeszközök törését okozhatja. Különösen nagy veszélyforrást jelent gyúlékony anyagok, pl. 

szerves oldószerek melegítése, így ezek közvetlen melegítése szigorúan tilos. Hőközvetítő fürdőkkel a 

közvetlen fűtés hátrányai elkerülhetők, viszont lassúbb felmelegedés és alacsonyabb hőmérséklet 

érhető el. 

3.3.1. Gázégők 

A laboratóriumban leggyakrabban a Bunsen- és a Teclu-égőt használjuk (3.3.1.1. fénykép), amelyek a 

vezetékes (föld)gáz elégetésével felszabaduló hőt hasznosítják. 

A Bunsen-égő felépítését a 3.3.1.1. ábra szemlélteti. A tengelyvonalban elhelyezett A csövön 

átáramló gáz a néhány milliméter átmérőjű B fúvókán át jut a sárgarézből készült C keverőcsőbe. A 

keverőcső alsó részén, a fúvóka magasságában egymással szemben két ovális nyílás (D) található a 

szükséges levegő bevezetéséhez. A levegő mennyiségének szabályozása a két nyílás szabad kereszt-

metszetének változtatásával lehetséges. Erre a célra szolgál az ugyancsak két ellentétes nyílással 

ellátott E gyűrű a keverőcső alsó részén. A klasszikus Bunsen-égő esetében a gáz mennyisége csak 

durván szabályozható, azonban a ma forgalomban levő tűszelepes Bunsen-égőnél az égőbe juttatható 

gáz mennyiségének szabályozása a gázáram útjában elhelyezett tűszelep nyitásával vagy zárásával 

lehetséges. 

 

3.3.1.1. ábra. A Bunsen-égő keresztmetszete 

A Teclu-égő az eredeti Bunsen-égőnél tökéletesebb, mivel nemcsak a levegő, hanem a gázáram 

pontos szabályozását is lehetővé teszi. A beáramló gázmennyiséget az A csavarral működő 

finomszeleppel szabályozhatjuk. A levegő a keverőcsőbe a cső kúpalakú kiszélesedése és a csavar-
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menetesen mozgó B tárcsa közötti résen jut be. A tárcsa fel- és lecsavarásával megváltoztathatjuk a rés 

szélességét és ezzel a beáramló levegő mennyiségét. 

 

3.3.1.2. ábra. A Teclu-égő keresztmetszete 

A mikroégő a Bunsen-égőhöz hasonló, kisméretű égő, amely kis felületek melegítésére alkalmas. 

Ezt alkalmazzuk pl. olvadáspont-meghatározáshoz használt készülék vagy moláris tömeg megha-

tározásához használt Beckmann-ebullioszkóp melegítéséhez.  

 

3.3.1.1. fénykép. a) Teclu-égő; b) mikroégő 

Adott gázáram esetén a levegő mennyiségének változtatásával a láng minősége változtatható. Ha 

a levegőbeömlő nyílásokat elzárjuk, a keverőcsőbe csak gáz jut, a gáz a cső végén sárgás-fehér színű 

világító lánggal ég, amely redukáló kormozó láng (3.3.1.2. fénykép A). A lángot világítóvá az izzó 

szénrészecskék teszik, ugyanis a szénhidrogének elegendő levegő hiányában hő hatására egy bonyolult 

reakciósorban végül szénre és hidrogénre bomlanak. Mivel az égés nem tökéletes, a láng hőmérséklete 

viszonylag alacsony. A levegőnyílások nyitásával a gázlevegő elegy előkeveredése miatt az égés 

tökéletesebbé válik, a láng rövidül, színe világosodik, a hőmérséklet emelkedik. A kb. sztöchiometriai 

levegő/gáz arány esetén a gázláng nyugodttá, strukturálttá válik, belsejében világoskék kúp jelenik 

meg. Ekkor a tökéletes égés következtében szén nem válik ki, a láng nem kormoz, a keletkező szén-

monoxid a láng külső részében szén-dioxiddá alakul. Ilyen viszonyok között érhető el a maximális 

lánghőmérséklet (3.1.2. fénykép B). A nemvilágító láng esetében a leghidegebb tér a kiömlőnyílás 

felett van, míg a legmelegebb a láng felső részén. (Ezért célszerű a melegítést úgy végezni, hogy a 

melegítendő edény a láng felső részével érintkezzen). További levegőadagolás hatására a gáz/levegő 

keverékben csökken a gáz aránya a levegőhöz képest, és túlzottan megnő az áramlási sebesség, a láng 
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erélyesen oxidáló tulajdonságúvá válik, sőt a láng leszakadhat a keverőcső végéről (a gázégő 

„begyullad”, vagyis a gáz nem a cső végén, hanem a fúvókánál ég (3.3.1.2. fénykép C). 

 

3.3.1.2. fénykép. A gázégő lángtípusai 

A nemvilágító láng a következő részekre tagozódik: 

a) belső zóna: kékesen világító mag, a legalacsonyabb hőmérsékletű, mivel itt égés nincs, 

b) középső zóna: itt a gáz égése nem tökéletes, a szén-monoxid és hidrogén feleslege miatt 

erősen redukáló tulajdonságú, 

c) külső zóna: a levegőfelesleg miatt az égés tökéletes, a láng oxidáló tulajdonságú. 

A gázláng egyes részeinek hőmérséklete az égési folyamatok különbözősége miatt eltérő. Ezt 

szemlélteti a 3.3.1.3. fénykép. 

 

3.3.1.3. fénykép. A nemvilágító gázláng szerkezete és hőmérséklete 

A gázégőkkel kapcsolatban a következő szabályokat kell betartani: 

1. Begyújtás előtt az égő levegőnyílását teljesen el kell zárni, majd a gáz meggyújtása után kell 

fokozatosan kinyitni, ellenkező esetben a nagy levegőfelesleg "elfújja" a lángot. 

2. Mindig előbb a gyufát kell meggyújtani, és utána a gázcsapot kinyitni. (Figyeljünk oda, hogy 

a laborasztalon több elzárócsap is lehet, mindig a saját égőnkhöz tartozó csapot nyissuk meg, 

valamint legyünk figyelemmel a főcsapok nyitott vagy zárt állapotára is!) 

3. Amennyiben a láng „ugrál”, csökkentsük a levegő mennyiségét, különben az égő begyullad, 

hatásfoka romlik. A begyulladást az elégtelen égésen kívül a láng zöldes színe, sistergő hang, 
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ill. a gázégő kürtőjének és alsó részének erős felmelegedése jelzi. Ha a gázégő begyullad, 

zárjuk el a gázcsapot, és az égőt csak teljes lehűlés után gyújtsuk meg újra. 

4. Melegítésre csak a láng felső egyharmadát használjuk. 

5. Gázszag esetén a gázégőt azonnal el kell zárni, és ellenőrizni kell minden gázcsapot. 

3.3.2. Elektromos laboratóriumi fűtési eszközök 

A laboratóriumi munka során nagyon gyakran használunk gázláng helyett elektromos készülékeket. 

Egyszerű fűtőeszköz az üvegedényekben levő anyagok, reakcióelegyek közvetlen melegítésére 

alkalmas hőlégfúvó (3.3.2.1. fénykép). Ezzel hevítve az üvegeszközöket, azok külső és belső 

felületéről a víznyomok is eltávolíthatók, ami akkor fontos, ha a kémiai reakció nedvességre érzékeny. 

Általánosan elterjedtek a laboratóriumi fűtőlapok, amelyek többnyire fokozatmentesen beállítható 

hőmérsékleten működnek, és robusztus kialakításuk hosszabb idejű igénybevételt is lehetővé tesz. 

Aszimmetrikus fűtéssel (a sarkok és a szélek erőteljesebben fűtöttek) egyenletes hőeloszlás érhető el a 

lap teljes felületén. Készülhetnek öntöttvas, alumínium, acél vagy kerámia fűtőfelülettel. Az utóbbi 

kémiai ellenállósága kiváló. Nagy teljesítményű fűtőlapok ma Ceran® lappal (védett márkanév, 1971-

ben került a piacra) kerülnek forgalomba. Ezek az üvegkerámia lapok a kiváló vegyszerállóságuk 

mellett olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint extrém hőállóság, megközelítőleg nulla hőtágulás, 

tökéletes hővezetés. A fűtőlapok kombinálhatók közvetítő fürdőkkel (víz-, olaj- vagy homokfürdő), 

illetve mágneses keverőkkel. A fűthető mágneses keverők (3.3.2.1. fénykép) esetében is lényeges, 

hogy a keverőfelület kémiailag ellenálló legyen. A készülékeken egyszerre lehetséges gyors felfűtés és 

erőteljes keverés hőmérséklet-szabályozás mellett. Ezeken a keverés és melegítés elkülönítve állítható 

be. Hőmérséklet-érzékelő (kontakthőmérő) alkalmazása lehetővé teszi állandó hőmérséklet beállítását. 

Lombikok melegítéséhez kiválóan alkalmasak a fűtőkosarak (3.3.2.1. fénykép). A fűtőszálat 

hurkolt üveghálóba építik be, a fűtőtest alkalmazkodik a lombikhoz a megfelelő forma és méret 

szerint. A lombikmelegítők készülhetnek házzal is, melynek anyaga műanyag vagy hőálló festéssel 

ellátott alumínium. A fűtőkosár hőmérséklete általában egy forgatható gombbal állítható be. A 

fűtőkosár nem tűzveszélyes folyadékok melegítéséhez ajánlott. 

 

3.3.2.1. fénykép. Elektromos fűtőeszközök: fűtőkosár, fűthető mágneses keverő, hőlégfúvó 

Fontos elektromos fűtésű laboratóriumi eszközök a szárítószekrények 3.3.2.2. fénykép), amelyek 

elsősorban nedves anyagok szárítására alkalmasak. Belső terük rozsdamentes acélból készül, de 

agresszív vegyületeket tartalmazó minták szárítására alkalmas, speciális bevonatú szárítószekrényeket 

is gyártanak, amelyek savakkal, savgőzökkel szemben ellenállóak. Intenzív, kíméletes szárítás 

valósítható meg a vákuum-szárítószekrénnyel. A vákuumot vízsugárszivattyú vagy vákuumszivattyú 

biztosítja. Egyes szárítószekrényeknél lehetőség van inert gáz bevezetésére, ami lehetővé teszi, hogy 

az anyagot speciális, gázzal feltöltött térben szárítsuk. 
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3.3.2.2. fénykép. Szárítószekrény 

További hasznos elektromos fűtőkészülékek a különböző kemencék (izzítókemencék 

(3.3.2.3. fénykép), hamvasztókemencék, csőkemencék), amelyek 1000 oC feletti hőmérsékletekig is 

felfűthetők. 

 

3.3.2.3. fénykép. Izzítókemence 

3.3.3. Közvetett fűtéshez használt melegítő fürdők 

Közvetlen elektromos vagy gázfűtés esetében könnyen helyi túlhevülés következhet be, így nehéz a 

hőmérsékletet állandó értéken tartani vagy automatikusan szabályozni. Továbbá munkavédelmi 

rendszabályok tiltják éghető folyadékok melegítését nyílt lángon. Ezeket a hátrányokat kerülhetjük el 

különböző melegítő fürdők használatával. Hőközvetítő közegnek alkalmas a levegő, víz, olaj, homok, 

só- vagy fémolvadékok. 

Egy egyszerű légfürdőt mutat a 3.3.3.1. ábra. A melegítendő laboratóriumi eszközt egy hőálló 

üvegedénybe helyezzük, amelyet dróthálóra állítunk, és alulról fűtünk. A üvegedényt fedőlemezzel 

lefedjük. 
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3.3.3.1. ábra. Légfürdő 

Kíméletes, egyenletes fűtésre legalkalmasabbak a folyékony közvetítő fürdők. A vízfürdő 100 oC-

ig általánosan használható (megjegyzendő, hogy mintegy 80 oC feletti hőmérsékletnél a víz párolgása 

számottevő, forraláskor, 100 oC hőmérsékleten különösen nagy, ami bizonyos esetekben  például, ha 

nedvességre érzékeny anyagokkal dolgozunk  gondot jelenthet). Kis tehetetlensége miatt a vízfürdő 

pontos, automatikus szabályozást tesz lehetővé. 250300 oC-ig szilikonolaj-fürdőt használunk. Viszonylag 

nagy a tehetetlensége. Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön víz az olajfürdőbe, mert a vizes olaj 

melegítéskor habzik és fröcsköl. Visszafolyó-hűtős készülékeknél tanácsos a hűtő aljára szűrőpapír-

mandzsettát tenni, hogy a levegőből a hűtőre esetleg lekondenzált vízcseppek ne jussanak be az olajba. 

A vizes olajfürdő nem használható, fülke alatt elkülönítve lassú melegítéssel kell belőle a vizet kipá-

rologtatni. 

Fűtőközegként alkalmazhatunk alacsonyan olvadó fémötvözeteket, amelyek jó hővezető 

képességük miatt gyors és egyenletes hővezetést valósítanak meg. Ilyen ötvözet a Wood fém 

(összetétel: 50% Bi; 25% Pb; 12,5% Cd; 12,5% Sn), amely 71 oC-on olvad. Ha a mérgező kadmiumot 

ónnal helyettesítik, a 98 oC-on olvadó Rose fémet kapják (összetétel: 50% Bi; 25% Pb; 25% Sn). A 

melegítőfürdő megválasztásánál mindig gondoljunk arra, hogy a folyadékfürdő és a belemerülő 

üvegedényben levő folyadék hőmérséklete között 2030 oC különbség van. 

300 oC feletti hőmérsékleten homokfürdőt használunk, amelynek nagy a tehetetlensége, nehezen 

szabályozható. 

Valamennyi fürdő melegíthető gázégővel vagy elektromos fűtőlapon. A hőmérséklet szabályozása 

általában kontakthőmérővel történik. A kontakthőmérőhöz hasonló elven működnek a termosztátok 

(3.3.3.1. fénykép), amelyekkel a hőmérséklet hosszabb ideig állandó értéken tartható. 

 

3.3.3.1. fénykép. Termosztát 
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3.4. Hűtés 

Laboratóriumi műveletek során sokszor szükséges a hűtés. A hűtést végezhetjük levegővel, csapvízzel, 

jéggel, szárazjéggel vagy különböző hűtőkeverékekkel. Legegyszerűbb esetben a hűtendő anyagot, 

reakcióelegyet tartalmazó edényt vagy készüléket a hűtőközeget tartalmazó nagyobb edénybe 

helyezzük. Ha szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű hűtőkeverékre van szükség, érdemes 

Dewar-edényt használni, hogy csökkentsük a hűtőkeverék és a környezet közötti hőcserét. A Dewar-

edény (3.4.1. fénykép) egy olyan duplafalú, belső falán tükröző bevonattal ellátott üveg- vagy 

rozsdamentes acéledény, amelynek falai között vákuum van. Az üvegedényt fémburkolat védi. (A 

vákuum szerepe a hőtranszport csökkentése, a tükröző felület a sugárzásos hőátadás hatékonyságát 

csökkenti.) A Dewar-edények különböző méretűek lehetnek. 

 

3.4.1. fénykép. Dewar-edények 

A hűtést 0 oC-on jégvíz keverékkel végezzük. A jeget apróra törve, jégkása formájában 

használjuk, így biztosítjuk a jégvíz rendszer 0 oC-os egyensúlyi hőmérsékletét. Alacsonyabb hőmér-

sékletet érhetünk el, ha jégkásához vízoldható szervetlen sókat keverünk, amelyek a vízzel eutek-

tikumokat képeznek. Ugyancsak jelentős hőmérséklet-csökkenés érhető el jég és ásványi savak 

keverésével, mivel a jég moláris olvadáshője lényegesen nagyobb, mint egyes ásványi savak moláris 

hígítási hője. A 3.4.1. táblázatban a gyakran használt szervetlen hűtőkeverékek összetételét és az 

elérhető hőmérsékleteket foglaltuk össze. 

3.4.1. táblázat. Hűtőkeverékek összetétele és hőmérséklete 

Hűtőközeg 
Összetétel 

[tömegarány] 

Elérhető 

hőmérséklet 

[
o
C] 

KNO3jég 11 : 89 ,9 

NH4Cljég 19 : 81 15,8 

NH4NO3jég 41 : 59 17,4 

NaCljég 22 : 78 21,2 

CaCl2·6H2Ojég 59 : 41 54,9 

36%-os HCljég 25 : 75  

 

A szárazjég önmagában is alkalmas hűtésre, főleg Dewar-edényben használjuk, ha anyagokat 

80 oC körüli hőmérsékleten tárolunk. A szárazjég szilárd szén-dioxid, amely erősen párolog, 

101,3 kPa nyomáson szublimációs hőmérséklete 78,5 oC. A szárazjeget szabad kézzel nem szabad 

megfogni, mert súlyos fagyási sérüléseket okozhat. Ha szárazjeget megfelelő szerves oldószerekkel, 
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pl. acetonnal, alkoholokkal péppé keverünk, 78 oC-os hűtőkeverékeket tudunk előállítani. Még 

alacsonyabb hőmérsékletet érhetünk el cseppfolyós nitrogénnel, amelyet a Linde-eljárás szerint levegő 

cseppfolyósításával (Joule–Thomson-effektus), majd annak frakcionált desztillálásával állítanak elő. 

Különösen fontos a nitrogén és az oxigén elválasztása, mert a cseppfolyós oxigén igen erős 

oxidálószer; pl. olajos rongyot képes lángra lobbantani alacsony hőmérséklete ellenére. Hosszú ideig 

nyitott edényben tartott cseppfolyós nitrogénbe lekondenzál az oxigén, s ez balesetforrás lehet. A 

cseppfolyós nitrogén hőmérséklete 195,8 oC, kereskedelemben kapható, erre a célra kialakított 

tartályokban, Dewar-edényekben tárolható (3.4.2. fénykép). A cseppfolyós nitrogénből és megfelelően 

megválasztott szerves oldószerekből kiváló hűtőkeverékek készíthetők az illető szerves anyag 

fagyáspontján (pl. 1,2-diklóretánnal 36 oC, klórbenzollal  oC, toluollal  oC, metil-ciklo-

hexánnal  oC, n-pentánnal  oC). A hűtőkeverék készítésekor az oldószer egy részét kifa-

gyasztjuk a cseppfolyós nitrogén kevergetés közbeni hozzáadásával. Amíg a keletkező jégkása 

kinézetű elegyben szilárd anyag marad (ennek mennyisége cseppfolyós nitrogén újbóli hozzáadásával 

növelhető), a fürdő hőmérséklete nem változik. 

 

3.4.2. fénykép. 20 literes Dewar-edény cseppfolyós nitrogén tárolásához 

A cseppfolyós hélium nélkülözhetetlen a legalacsonyabb hőmérsékletek biztosításához. A hélium 

forráspontja normál nyomáson 268,9 oC, így cseppfolyós állapotban alkalmazzák, pl. szupravezető-

gyártásban, elektromágnesek hűtésére (ez utóbbinak a szerves vegyületek analitikájában kiemelt 

fontosságú NMR spektroszkópiában van alapvető szerepe). Bár a hélium a világegyetemben a 

hidrogén után a második leggyakrabban előforduló elem, légkörünkben alig található. Ezért jelenleg 

egész héliumszükségletünket héliumtartalmú földgázforrásokból nyerjük. 

Intenzívebb hűtést érünk el, ha álló hűtőközeg helyett áramló hűtőközeggel végezzük a hűtést. 

Hogy könnyen illó anyagok ne tudjanak a reakcióedényből eltávozni, hűtőket használunk, amelyek 

hűtőfelületén a melegítés hatására keletkező gőzök kondenzálódnak és a reakcióelegybe vissza-

csepegnek (visszafolyó hűtő). Desztillációkor a gőzöket szintén hűtőben kondenzáltatjuk, de a 

kondenzátumot külön lombikba vezetjük. A leggyakoribb hűtőtípusokat a 3.4.1. ábra mutatja. 
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3.4.1. ábra. A) léghűtő; B) Liebig-hűtő; C) golyóshűtő; D) kígyóhűtő; E) Dimroth-hűtő; F) 

intenzívhűtő; G) bothűtő 

A léghűtő (3.4.1. ábra: A) a legegyszerűbb hűtő. A levegő kicsi hűtőhatása miatt csak 150 oC-nál 

magasabban forró anyagok esetében ajánlott. Kismennyiségű (félmikro) preparátumoknál a csekély 

elvezetendő hőmennyiség miatt alacsonyabban forró anyagok hűtéséhez is használható. (Szükség 

esetén nedves szűrőpapírral betekerhető a hűtő külső felülete.) 

A Liebig-hűtőben (3.4.1. ábra: B) 120 oC-ig folyóvizet, 120160 oC-ig állóvizet használunk 

hűtőanyagként. Ha a hűtendő anyag és a hűtőközeg is áramoltatható, akkor ellenáramú hűtést 

alkalmazunk, vagyis a legalacsonyabb hőmérsékletű hűtőközeg érintkezik a leginkább lehűtött 

anyaggal. A Liebig-hűtő visszafolyó hűtőként nem túlságosan hatásos a kis hűtőfelület és a gőzök 

lamináris áramlás miatt. Használata csak 100 oC felett forró anyagoknál célszerű. 

A golyóshűtő (3.4.1. ábra: C) főként visszafolyó hűtőként használatos. Ha desztillációnál 

használjuk, függőlegesen kell elhelyezni. A hűtőfelület összeszűkülése-kiszélesedése (golyók) követ-

keztében a gőzáram turbulens, ezért a hűtőhatás lényegesen jobb, mint a Liebig-hűtőben. 

A kígyóhűtőt (3.4.1. ábra: D) visszafolyó hűtőként nem szabad alkalmazni, mivel a csőkígyó a 

kondenzátum cseppjeitől könnyen eldugulhat, ami balesethez vezethet. Függőleges helyzetben hasz-

nálva desztillálás során hatásos hűtő. 

A Dimroth-hűtő (3.4.1. ábra: E) hatásos visszafolyó hűtő nem túl alacsonyan forró anyagok 

esetében. Desztillálásnál is használható, akár 160 oC-ig, bár a hűtőkígyón visszamaradó kondenzátum- 

cseppek jelentős anyagveszteséget okoznak. 

Az intenzívhűtő (3.4.1. ábra: F) a Liebig-hűtőt és a Dimroth-hűtőt egyesíti magában (külső 

hűtőköpeny és csőkígyó). Nagyon jó hűtőhatás érhető el vele, alkalmazható alacsonyan forró anyagok 

(pl. éter) forralásánál. 

Speciális hűtőeszköz a bothűtő (hidegujj) (3.4.1. ábra: G), amelyet elsősorban félmikro desztil-

lációs készülékeknél vagy szublimációs készülékeknél használunk. Használatakor a hűtendő közegbe, 

mint egy ujj nyúlik bele, külső felületén kondenzálódnak a gőzök. 

Elsősorban tárolásra alkalmasak a háztartási hűtőszekrényekhez hasonló laboratóriumban 

használatos hűtőszekrények és mélyhűtőszekrények, amelyeknek azonban tűz- és robbanásbiztosnak 

kell lenni, vagyis nem lehet a belső térben világítás vagy egyéb elektromos szerelvény, ami a 

hűtőszekrény tartalmának gyulladásához vezethet. A hűtőszekrények belső terének hőmérséklete 

+5 oC körül van. Ez alatti hőmérsékletet mélyhűtőszekrények képesek biztosítani, amelyekkel  akár    

–80 oC is elérhető. 

A kriosztátok olyan hűtőkészülékek, amelyekkel viszonylag állandó alacsony hőmérséklet érhető 

el tartósan hűtőközeg segítségével (speciális termosztátok). A hőmérséklet a kriosztátban alkalmazott 

hűtőfolyadéktól függ. Minden, korábban említett hűtőfolyadék használható. A kriosztát működtethető 

mint hűtőfürdő, amelybe a hűtendő laboredény, anyag belemerül, de használható „külső” hűtésre is. 

Ha pl. egy reakcióelegyet tartósan alacsony hőmérsékleten szeretnénk kevertetni, azt a következő-

képpen tehetjük: egy megfelelő méretű Dewar-edénybe etanol hűtőfolyadékot öntünk, ebbe merül egy 
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üvegből készült csőkígyó, amelyen folyamatosan átáramlik a kriosztátban lehűtött etanol, a csőkígyó 

pedig a hűtendő lombikot veszi körül. 

 

3.4.3. fénykép. Csőkígyó reakcióedénnyel 

3.5. Tömegmérés 

Az anyag mennyiségének mértéke a tömeg, jele: m, mértékegysége a kilogramm (kg). (A kilogramm a 

Párizs melletti Sévres-ben őrzött, Pt-Ir ötvözetből készült tömegetalon tömege. Laboratóriumi mérések 

során egységül rendszerint a tömeg mértékegységének ezredrészét, a grammot (g) használjuk: 

decimális többszöröse a dekagramm (dkg), illetve törtrészeként a centigramm (cg), a milligramm (mg) 

és a mikrogramm (μg). Jól definiált test tömege a külső körülményektől függetlennek tekinthető. 

A nyugvó tömeg súlya az erő (súlyerő), a tömeg és a nehézségi gyorsulás szorzata, tehát a 

földrajzi hely és a magasság függvénye, jele: G, egysége a newton (N). 

gmG   

ahol g a nehézségi gyorsulás, értéke 9,80665 m/s2. 

Egy nyugvó test tömegét klasszikusan úgy határozzuk meg, hogy annak tömegét összehasonlítjuk 

egy ismert tömeggel. Két tömeg akkor egyenlő, ha egy homogén gravitációs térben azonos gravitációs 

erő hat rájuk. A gravitációs tér nagysága lényegtelen, csak mindkét testnél azonosnak és nullától 

különbözőnek kell lennie. A két tömeg összehasonlítására a mérleg szolgál. A ma használatos 

elektronikus mérlegek nem tömegeket hasonlítanak össze, hanem a Föld gravitációs terében a 

mérendő testre ható erő meghatározásával adják meg a test tömegét. 

A mérleg egyik fontos jellemzője az érzékenysége. A mérleg érzékenységén értjük az egyik 

mérlegkarra helyezett egységnyi tömegű túlterhelés hatására bekövetkező egyensúlyi helyzeteltolódást 

a mérlegskála osztásrészeiben (skálarész, skr.) kifejezve. 

)mg(m

skr(
E


  

Az érzékenység mellett fontos adat a mérleg méréshatára. Ez az a legnagyobb tömeg, amely még 

a mérleg károsodása nélkül megmérhető. Ezt gyárilag határozzák meg. További, a gyártó által 

megadott jellemző adat a reprodukálhatóság, amely azt fejezi ki, hogy adott tömeg egymás utáni 

mérésekor a mért értékek legfeljebb mekkora eltérést mutathatnak. 

A laboratóriumi munka során a feladattól függ, hogy a tömegmérést milyen pontossággal 

szükséges elvégezni. Ennek megfelelően különböző méréshatárú és érzékenységű mérlegeket 

használunk. A mérlegek klasszikus besorolását és jellemző adatait az 3.5.1. táblázat tartalmazza. 
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3.5.1. táblázat. Laboratóriumi mérlegek méréshatára és érzékenysége 

A mérleg 

típusa 
méréshatára 

[g] 

érzékenysége 

[mg/skr] 

táramérleg   500 – 5000 10 – 20 

analitikai mérleg 100 – 200   0,1 – 0,01 

mikromérleg   2  20 0,001 – 0,005 

 

A leggyakrabban használt klasszikus laboratóriumi tára- és analitikai mérlegek kétkarú mérlegek 

(3.5.1. fénykép), amelyeknek két merev karja achátlemezen nyugvó achát- vagy acélék körül lenghet. 

A mérleg serpenyői hasonló ékeken nyugvó achát ékágyakon függnek a mérlegkarokon. Az achátéket 

savgőzök nem támadják meg, ezért előnyösebb az acélnál. A mérlegek pontossága nagymértékben 

függ az ékek állapotától. Az ékek kiemelésére a tartóoszlopban ún. arretáló szerkezetet helyeznek el, 

amely használaton kívül a mérlegkart felemeli az ékről, és a csészéket is alátámasztja. Ezt kettős 

arretálásnak nevezzük. Az arretáló szerkezet a tárcsával vagy karral hozható működésbe, amelyet 

elforgatva a mérleg karjai az ékek körül szabadon lenghetnek, a mérleg dezarretált állapotban van. Az 

egyensúlyi helyzet megállapítására szolgál a mérleg mutatója, amely kis skála előtt leng. Az analitikai 

mérlegeket üvegszekrényben helyezik el. Ez a burkolat védi a mérleget a külső behatásoktól, 

légmozgástól. Az analitikai mérleggel mindig nagy gonddal és körültekintéssel bánjunk. A mérlegre 

súlyt vagy terhet felrakni, illetve arról levenni csak arretált állapotban szabad, majd csukjuk be a 

mérlegszekrény ajtaját, és utána dezarretáljuk a mérleget. A hagyományos mérlegeknél az egyensúlyi 

helyzet meghatározása lengetéssel igen időigényes, ezért gyakran lengéscsillapítást alkalmaznak. A 

légfékes vagy olajfékes mérlegek használat gyorsabb, kényelmesebb. Ezeken a mérlegeken a 

milligrammok és tizedmilligrammok a mérleg vetített skálájáról közvetlenül leolvashatók. 

 

3.5.1. fénykép. Kétkarú légfékes analitikai mérleg 

Az egyenlő karú és változó terhelésű mérlegek hátránya, hogy a karok elkerülhetetlen egyenlőt-

lenségéből származó hiba csak viszonylag hosszadalmas és körülményes mérőmódszerrel küszö-

bölhető ki. További hátrányuk, hogy a mérleg érzékenysége többé-kevésbé mindig függ az alkalmazott 

terhelés nagyságától. Az említett hibák teljesen kiküszöbölhetők az egyenlőtlen karú, állandó 

terhelésű, légfékes mérlegek használatával. Ezeknek a mérősúlyait a mérlegnek ugyanarra a karjára 

függesztik, amelyen az egyetlen mérőserpenyő is van. A súlyok leszedése és felrakása kívülről 

mozgatható szerkezettel vagy teljesen önműködően történik. A másik mérlegkar rövidebb, és a végén 
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ellensúly helyezkedik el. Az ellensúlyt akkorára készítik, hogy a terheletlen mérleg dezarretáláskor 

nulla helyzetben álljon. A mérlegelés a mérősúlyok leszedésével történik: ha a mérleget megterheljük, 

akkor a mérősúlyokból éppen annyit kell leszednünk, amennyi a mérendő test tömegének megfelel, 

hogy az egyensúly ismét beálljon. Ilyen módon a mérlegkar mindig azonos terhelést visel, bármilyen 

tömegű testet mérjünk is, így a mérleg érzékenysége a mért tömegtől függetlenül mindig állandó. 

Mivel a mérés egyazon mérlegkaron történik, a mérlegkarok egyenlőtlenségéből származó hiba itt 

nem léphet fel. 

Az eddig tárgyalt mechanikus mérlegeket ma már nagyrészt az elektronikus mérlegek 

(3.5.2. fénykép) váltották fel a laboratóriumi gyakorlatban. A digitális mérlegek gyors, pontos 

leolvasást tesznek lehetővé, ezeknél már nem kell mérősúlyokkal kiegyensúlyozni a mérendő test 

tömegét, csak a kijelzőt leolvasni. Új fejlesztésű mikroprocesszoroknak köszönhető a nagy mérési 

stabilitás, gyors beállás, jó reprodukálhatóság, automatikus kalibrálás. Minden digitális mérlegben 

közös a közvetlenül nem mérhető súlyerő átalakítása mérhető deformálássá, alakváltozássá, ami pl. 

egy rugóval valósítható meg. Vagy közvetlenül a rugó nyúlását vagy indirekt módon pl. egy 

kondenzátor két lapja közötti távolság változásából eredő kapacitásváltozást mérik. Ezek a mérlegek 

felhasználóbarátok, gyors mérést tesznek lehetővé, s elektronikus jelet szolgáltatva számítógéphez 

közvetlenül csatlakoztathatók. Noha használatuk egyszerű, megfelelő működtetésükhöz a következő 

rendszabályok betartása szükséges: 

 A mérlegek serpenyőjére közvetlenül vegyszert tenni nem szabad. Az anyagokat erre a célra 

alkalmas edényben kell bemérni. 

 Ha a mérleg serpenyőjére vegyszer szóródik ki, azonnal tisztítsuk le a mérleget. 

 Illékony vagy maró gőzöket kibocsátó anyagokat csak légmentesen záró edényben mérhetünk. 

Szobahőmérsékleten nyitott edényben analitikai mérlegre helyezett víz párolgása is „nyomon 

követhető”! 

 Tömegméréskor különösen fontos a tiszta, precíz munkavégzés! Különösen analitikai 

mérlegek esetén a nagy pontosság miatt a szennyeződések hatása meghamisíthatja a mérési 

eredményt, pl. zsíros kézzel megfogott laboreszközre akár néhány mg szennyező is kerülhet. 

Nyilvánvaló hibát okoz egy kívül nedves edény mérése. 

 A légmozgás okozta erőhatások szintén megmutatkozhatnak az utolsó értékes tizedesjegy(ek)-

ben. Ennek kiküszöbölésére a klasszikus mérlegekhez hasonlóan az elektronikus analitikai 

mérleget is egy „házban” helyezik el, melynek ajtaját a mérés alatt zárva kell tartani. 

 

3.5.2. fénykép. Elektronikus laboratóriumi mérlegek: analitikai mérleg és táramérleg 
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3.6. Folyadékok térfogatának mérése, oldatkészítés 

A térfogat a hosszúságból származtatott SI-mértékegység. A térfogat egysége a köbméter (m3), de a 

laboratóriumi gyakorlatban ennek törtrészei használatosak, főként a dm3 és a cm3. A dm3 helyett a vele 

azonos, nem SI-mértékegység a liter (l vagy L) és a cm3 helyett a milliliter (ml vagy mL) is használ-

ható, bizonyos alkalmazásoknál mikroliteres (μl vagy μL) térfogatok mérése szükséges. 

3.6.1. A térfogatmérés eszközei 

Folyadékok térfogatának mérésére pontosan kalibrált (hitelesített), többnyire üvegből készült 

térfogatmérő eszközöket használunk, melyek beosztással vagy térfogatjellel rendelkeznek. Tekintettel 

arra, hogy a térfogat erősen függ a hőmérséklettől, a kalibrálás hőmérsékletét rögzíteni kell. A 

hitelesítés hőmérsékletét az edényeken mindig feltüntetik, ennek értéke általában 20 oC. Az 

üvegeszközök mellett azonban egyre inkább terjed a műanyag eszközök használata is. 

A térfogatmérő eszközöket két csoportra osztjuk aszerint, hogy az eszközbe tölthető vagy a 

belőle kifolyatható folyadék mérésére alkalmasak. Betöltésre kalibrált eszköz a mérőlombik, kifolyásra 

kalibrált eszközök a mérőhenger, a pipetta és a büretta. 

 

 

 

3.6.1.1. ábra. Büretta 

 

3.6.1.2. ábra. Pipetták 
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A térfogatmérés lényeges lépése a folyadékfelszín (meniszkusz) beállítása, illetve leolvasása. A 

meniszkusz beállítása a következőképpen történik: amennyiben a folyadék nedvesíti az edény falát 

(homorú meniszkusz  pl. víz, szerves oldószerek), a meniszkusz legmélyebb pontja érintse a jelölésen 

átfektetett vízszintes síkot; a nemnedvesítő anyagoknál (domború meniszkusz  pl. higany) a 

meniszkusz legmagasabb pontjának kell érinteni a jelölésen átfektetett vízszintes síkot. A meniszkusz 

leolvasásakor ügyeljünk a parallaxishiba elkerülésére, vagyis szemünk legyen egyező magasságban a 

meniszkusszal (lásd még a hőmérsékletmérésnél leírtakat. Ha körbefutó jel van az eszközön, pl. 

mérőlombik nyakán, akkor ezt helyes leolvasáskor egy vízszintes vonalnak látjuk. A bürettáknál 

gyakran segíti a leolvasást a skála mögött elhelyezett hosszanti színes vonal. A függőleges színes 

vonal képe a meniszkusz határán fellépő fénytörés következtében csúcsszerűen összeszűkül. 

 

3.6.1.1. fénykép. Meniszkusz beállítása 

A mérőlombik speciális állólombik vékony hosszú nyakkal, rajta körbefutó jellel és csiszolatos 

vagy műanyag dugóval. A mérőlombikok 5 ml-től több literes térfogatúak lehetnek. Pontos 

koncentrációjú oldatok készítésére használatosak. 

A mérőhenger kis pontosságú, viszonylag nagy folyadékmennyiségek mérésére szolgáló eszköz. 

A pipetták különböző méretű, az előbbinél nagyobb pontosságú eszközök. Lehetnek osztott és 

hasas pipetták. A hasas pipetták egy bizonyos (nem változtatható) térfogat (10, 20, 50, 100 ml) 

adagolására alkalmazott eszközök. Rendkívül fontos használatba vétel előtt meggyőződni arról, hogy a 

pipetta egy- vagy kétjelű. A pipettázás úgy történik, hogy a folyadékba merített pipettába pipettázó 

labda segítségével felszívjuk a folyadékot a felső jelzés fölé. A pipettázó labda oldalsó szelepének 

megnyomásával a pipettából a jelzés feletti mennyiséget kifolyatjuk. Ezután a függőlegesen tartott 

pipetta végét a kiválasztott edény falához érintve, lassan, hogy a pipetta falán a folyadékfilm ne 

szakadjon meg, az edénybe engedjük a folyadékot. Tíz-tizenöt másodperc várakozás után a faltól 

elvesszük a pipettát. (A jelölt mennyiséghez hozzátartozik az eszköz faláról néhány másodperc alatt 

lecsurgó mennyiség is.) A pipettában maradó mennyiséget nem szabad a labdában levő levegővel 

kifújni! (3.1. videó. Pipettalabda használata) Ha a pipettán két jel van, nem folyatjuk ki teljesen a 

folyadékot, hanem előbb az alsó jel felett kb. 0,5 cm-ig engedjük le a folyadékot, várunk 1015 mp-et, 

majd óvatosan az alsó jelre állítjuk a meniszkuszt. Az osztott pipetta egyszerű üvegcső kihúzott 

véggel, az oldalán a pontosságtól függően tized, esetleg század ml-es beosztással. Az osztott pipetták 

alkalmasak különböző térfogatú, kisebb folyadékmennyiségek kimérésére. A savpipetta abban 

különbözik a közönséges pipettáktól, hogy a felső jel fölött két gömb alakú kiszélesedése van, ami 

megakadályozza, hogy a hirtelen felszívódó maró folyadék a pipettázó labdába jusson. Használhatunk 

dugattyús osztott vagy hasas pipettát, más néven méregpipettát is, amelyeknél hengercsiszolatos 

dugattyúval végezzük a folyadék felszívását. Az 1 és 1000 l térfogatú pipettákat mikropipettáknak 

nevezzük; kis mennyiségű folyadékok bemérésére használjuk az analitikai kémiában. 

A büretták az osztott pipettákhoz hasonló, csappal ellátott eszközök. Az előbbiekhez 

hasonlóan ezek is kifolyásra kalibrált eszközök, pontos folyadéktérfogatok kimérésére alkalmasak, pl. 

titrálásnál. A büretta csapját csiszolatos üvegből vagy újabban inkább teflonból készítik. A csiszolatos 

csap hátránya, hogy a csiszolathoz csapzsírt kell használni, ami könnyen eltömíti a csap kis átmérőjű 

furatát. A bürettát felső, nyitott végén töltjük fel folyadékkal a felső jel fölé, majd a csap nyitásával 

állítjuk be a meniszkuszt. Amennyiben a büretta nem lenne száraz, akkor a mérendő folyadék kis 

részleteivel mérés előtt átöblítjük. 
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3.1. videó: Pipettalabda használata 

3.6.2. Oldás, oldatok töménysége 

Legáltalánosabb értelemben oldatnak nevezzük a kémiailag különböző anyagok fizikailag homogén 

elegyeit, amelyekben az alkotórészek eloszlása elérheti a molekuláris méreteket is. Így az oldott anyag 

és az oldószer halmazállapotától függően sokféle oldatfajta létezik. Szűkebb értelemben oldatnak 

nevezzük az olyan két- vagy többkomponensű, folyékony fázisú rendszereket, amelyekben az egyik 

komponensnek, az ún. oldószernek kitüntetett szerepe van. Az oldószer mennyisége az oldott anyag 

mennyiségéhez viszonyítva rendszerint nagyobb. (Híg oldatoknál ez az eltérés több nagyságrend.) Ha 

a komponensek mennyisége azonos nagyságrendű, elegyekről beszélünk. Az eredetileg fizikailag is 

inhomogén rendszerből általában az oldószer hatására keletkezik fizikailag homogén rendszer. A 

továbbiakban az oldat szót ez utóbbi, szűkebb értelemben használjuk. 

Az oldás során az oldószer hatására kémiailag különböző (heterogén) komponensekből fizikailag 

homogén rendszer, az általunk tárgyalt esetben átlátszó, tiszta, homogén folyadék: oldat keletkezik. Az 

oldás lehet fizikai vagy kémiai folyamat. 

Fizikai oldás következtében az oldott anyag nem szenved kémiai változást, vagyis az oldott anyag 

az oldószer elpárologtatása után változás nélkül visszanyerhető az oldatból. Nagyszámú szervetlen 

vegyület fizikai oldására alkalmas a víz. 

A víz a H2O-molekula poláris karaktere következtében elsősorban az erősen heteropoláris kötésű 

 ionrácsot alkotó  vegyületeket oldja jól fizikailag. Továbbá ionokra tudja bontani, és így fizikailag 

oldja a poláris kovalens kötésű szervetlen vegyületeket is. Az ilyen módon keletkező vizes oldatok az 

elektromos áramot vezetik (elektrolit oldatok). Az ionok és a vízmolekulák közötti kölcsönhatás 

következtében vizes oldatban az ionokat hidrátburok veszi körül (pl. a hidrogénion is hidratált 

állapotban van, és a H3O
+-képlettel jellemezhető ún. hidroxóniumiont alkotja). A víz egyes molekulák 

körül is képezhet hidrátburkot, és így poláris kovalens kötésű vegyületeket oldhat anélkül is, hogy 

ionokra bontaná azokat. A szerves vegyületek közül a különböző cukrok, kis szénatomszámú 

alkoholok, savak stb. szintén jól oldódnak fizikailag vízben. 

Általában minden oldószer az önmagához hasonló jellegű vegyületeket képes fizikailag oldani. 

Vagyis: poláris molekulákból álló oldószerek a poláris vegyületek fizikai oldására, az apoláris 

molekulákból álló oldószerek, pedig az apoláris vegyületek fizikai oldására alkalmasak. 

Kémiai oldás során az oldandó anyag és az oldószer között kémiai reakció játszódik le. Ilyenkor 

az eredeti oldandó anyag nem nyerhető vissza kémiai beavatkozás nélkül az oldatból. Vízben vagy 

más oldószerben fizikailag oldhatatlan szervetlen vegyületek, valamint fémek különböző savak, lúgok 

vagy egyéb vegyszerek hatására vízben, illetve más oldószerben fizikailag oldható vegyületté 

alakulnak, vagyis kémiailag oldódnak. A kémiai oldáshoz annyi és olyan minőségű oldószert vagy 

oldószerkeveréket kell alkalmazni, ami a kémiai oldás eredményeként keletkező vegyület fizikai 

oldására alkalmas és elegendő. 

Az oldás az oldószer és a feloldandó anyag határfelületén végbemenő folyamat. Oldódáskor a 

feloldandó anyag felületének környezetében csakhamar ún. telített oldat keletkezik, tehát több anyag 

nem oldódik mindaddig, amíg a határfelületi rétegben az oldott anyag koncentrációja nem csökken. A 

feloldandó anyagtól távolabb, az oldat belsejében az oldott anyag koncentrációja lényegesen kisebb, 

mint a határfelületi rétegben, aminek következtében az oldott anyag részecskéi a koncentrációesés 

irányába vándorolnak diffúzió révén. Adott anyag esetén a diffúziósebesség a hőmérséklet 

növekedésével nő. A folyadékokban végbemenő diffúzió viszonylag lassú folyamat. Az oldódás 

sebességét keveréssel és/vagy melegítéssel esetleg ultrahangos kezeléssel gyorsíthatjuk meg. 

A feloldandó anyagot oldás előtt célszerű felaprítani, porítani, hogy nagyobb felületen érintkezzen 

az oldószerrel, és így az oldódás gyorsabban játszódjon le. Az oldást legcélszerűbben Erlenmeyer-
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lombikban vagy főzőpohárban végezzük, kevergetéssel és  amennyiben anyagunkat nem károsítja  

melegítéssel. 

Mindenféle oldatkészítéssel kapcsolatban szem előtt kell tartanunk azt, hogy folyadékok 

elegyítésekor vagy szilárd anyag oldásakor a térfogatok nem szükségképpen additivek, hanem ilyen-

kor térfogatcsökkenés vagy térfogat-növekedés következik be, tehát csak a tömegek összegződnek. 

Az oldott anyag és az oldószer mennyiségének viszonyát fejezi ki a koncentráció, amely az 

oldatok vagy elegyek összetételének jellemzésére szolgál. A koncentráció az oldott anyag és az oldat 

mennyiségének a hányadosa. Az oldott anyag és az oldószer mennyiségét megadhatjuk tömegükkel, 

mólszámukkal vagy esetleg térfogatukkal, ennek megfelelően különböző koncentrációegységeket 

definiálhatunk. A legfontosabbak a következők: 

 

Tömegtört (wi): megadja az oldott anyag tömegét az oldat egységnyi tömegében. 

 



i

i
i

m

m
w (dimenzió nélküli szám), (6.2.1.) 

ahol mi az i-edik komponens tömege. 

 

Tömegszázalék: a tömegtört százszorosa, az oldott anyag grammjainak száma 100 g oldatban.  Jele: 

(m/m)% vagy %. 

 

Hasonlóképpen definiálhatunk térfogattörtet és térfogatszázalékot is, de ezen egységek használatát 

megnehezíti, ha a komponensek elegyítésekor térfogatváltozás lép fel. 

 

Móltört (xi): Az oldott anyag mólszámának és az oldat összes mólszámának hányadosa. 

 

i

i
i

n

n
x


 (dimenzió nélküli szám), (6.2.2.) 

ahol ni az i-edik komponens mólszáma. 

 

Mólszázalék (X vagy mol %): a móltört százszorosa. 

 

Anyagmennyiség-koncentráció (Molaritás) (ci): az oldott anyag móljainak száma az oldat egy dm3-

ében. Mértékegysége: mol/dm3. 

 

Higítás (Vi): a molaritás reciproka, vagyis a kérdéses komponens 1 mólnyi mennyiségét tartalmazó 

oldat térfogat dm3 egységben kifejezve. Mértékegysége: dm3/mol. 

 
i

i
c

1
V   (6.2.3.) 

Raoult-koncentráció (Molalitás) (mi): az oldott anyag móljainak száma 1000 g oldószerben. 

Mértékegysége: mol/1000 g oldószer. 

 

Attól függően, hogy az oldat kisebb vagy nagyobb mennyiségű oldott anyagot tartalmaz, híg vagy 

tömény (koncentrált) oldatokról beszélünk. Pl. savakat és lúgokat koncentrált vizes oldatok 

formájában is használunk a kémiai laboratóriumban. A cc. jelölés a sav vagy a lúg minőségétől 

függően azt a legtöményebb vizes oldatot jelenti, aminek az előállítása közönséges körülmények 

között még lehetséges. (F.6. táblázat) 

Egyes anyagok korlátlanul oldódnak egymásban. Gázok mindig tetszés szerint keverhetők 

egymással, és ez érvényes némely folyékony vagy szilárd halmazállapotú anyagra is. Azonban a 

legtöbb anyag oldódása egy adott oldószerben korlátozott, amit az oldhatósággal adunk meg. Az 

oldhatóság az az anyagmennyiség, amelyet adott mennyiségű oldószer (általában 100 g) adott 
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hőmérsékleten feloldani képes. Az oldhatóság a hőmérséklet emelésével többnyire növekszik, 

ritkábban nem változik, vagy csökken. A laboratóriumban leggyakrabban előforduló szervetlen sók 

oldhatóságát vízben, különböző hőmérsékleteken az F.5. táblázat tartalmazza. 

Telítetlen az oldat, ha adott hőmérsékleten adott mennyiségű oldószer még további anyagot képes 

feloldani. Telített oldatban az adott hőmérsékleten már nem lehet több anyagot feloldani. A telített 

oldat összetétele csak az anyagi minőségtől és a hőmérséklettől függ. Telített oldatot kapunk, ha pl. 

egy folyékony oldószerbe nagyobb mennyiségű szilárd anyagot teszünk, mint amennyit az feloldani 

képes. A nem oldott szilárd anyag és az oldat között dinamikus egyensúly alakul ki; időegység alatt 

ugyanannyi anyag oldódik, mint amennyi az oldatból kiválik. Az oldat koncentrációja nem változik. A 

telített oldat koncentrációja megfelel az adott anyag oldhatóságának. 

A túltelített oldat koncentrációja nagyobb, mint a telített oldaté. A túltelített oldat metastabil 

állapotú, amelyből könnyen megindul a kristályosodás. Vagyis a telítettségi koncentráció feletti oldott 

anyag szilárd fázisként kiválik. Túltelített oldatot készíthetünk telítetlen oldat bepárlásával, hűtésével 

vagy oldószercserével. A bepárlás során az oldószer egy részét fokozatosan elpárologtatjuk, így egyre 

töményebb oldathoz jutunk. Ha a bepárlást óvatosan, lassan végezzük (az oldatot óvjuk mechanikus 

hatásoktól, pl. rázkódástól), túltelített oldatot kapunk. Hasonló eredményt érünk el egy adott 

hőmérsékleten telített oldat óvatos hűtésével. A túltelített oldat oldószercserével is előállítható. Ennek 

alapja az, hogy ugyanaz az anyag adott hőmérsékleten különböző oldószerekben különböző mértékben 

oldódik. Ha az anyagot jól oldó oldószert egy rosszabbul oldó oldószerrel kicseréljük, akkor erre az 

oldószerre nézve túltelített oldathoz jutunk. 

3.6.3. Oldatkészítés 

Adott tömegszázalékos oldat készítése: 

 

Az oldat valamennyi komponensének tömegét egyenként kell meghatározni tömegméréssel. Problémát 

jelent, hogy ehhez természetszerűleg több bemérőedényt használunk, és – különösen folyadékok 

esetén – nehezen valósítható meg a bemért anyagmennyiség maradéktalan áttöltése. Így egy előre 

meghatározott tömegszázalékú oldat pontos bemérése nem egyszerű feladat. Legtöbbször elegendő, 

hogy egy olyan oldatot készítsünk, melynek koncentrációja egy általunk elvárt tartományban van (pl. 

10% körül), ugyanakkor pontosan ismert. Az ilyen oldat elkészítése egyszerűbb. 

Feladat: Készítsünk 100 g 10 (m/m)%-os NaCl-oldatot. 

Mérjünk le egy főzőpoharat táramérlegen (m1 a tára tömege). A főzőpohárba mérjünk 10,0 g 

NaCl-ot. Ennek bruttó tömege m2 (főzőpohár+NaCl). Egy másik főzőpohárba mérjünk be 

90,0 g vizet. Ezután öntsük a vizet a NaCl-ot tartalmazó edénybe, és mérjük le a bruttó 

tömegét: m3 (főzőpohár+NaCl+víz). Az oldat (m/m)%-os összetétele: 

100
mm

mm

13

12 



 

Ha nem sikerül egészen pontosan az oldott anyag és oldószer számolt mennyiségét bemérnünk 

(esetünkben 10,0 g, ill. 90,0 g), az oldat koncentrációját akkor is a használt mérleg 

pontosságának megfelelően meg tudjuk adni, csak a mért tömegeket pontosan jegyezzük fel. 

 

Adott mólszázalékos oldat elkészítése: 

Az adott tömegszázalékos oldat elkészítésére vezetendő vissza. 

 

Adott molaritású oldat elkészítése: 

Egy adott molaritású oldat elkészítése könnyen megoldható, nem véletlen, hogy ez a koncentráció a 

kémiában gyakran használatos. Az oldat készítése mérőlombikban történik, ennek „jelig töltésével” az 

oldat össztérfogata automatikusan adódik. Pontos koncentrációjú oldatok készítésénél analitikai 

mérleget használunk az oldandó anyag bemérésére. 
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Feladat: Készítsünk 100 ml 0,1 mólos NaOH-oldatot. 

Analitikai mérlegen, bemérőedényben mérjünk le 0,01 mol (0,4000 g) NaCl-ot. A 

bemérőedényből üvegtölcséren keresztül öntsük a bemért anyagot egy 100 ml-es mérő-

lombikba, a mérőedényben maradt, arra esetlegesen rátapadt anyagot kevés desztillált vízzel 

maradék nélkül mossuk a tölcséren keresztül szintén a mérőlombikba, majd a tölcséren levő 

oldatcseppeket is mossuk kevés vízzel a mérőlombikba. A mérőlombikot töltsük kb. félig 

vízzel, és rázogatás közben oldjuk fel a bemért anyagot. Ezt követően jelig töltjük a mérő-

lombikot desztillált vízzel. (Ügyeljünk a parallaxis-hiba elkerülésére!) Csiszolatos dugóval 

zárjuk le a mérőlombikot, és az oldatot homogenizáljuk. (A lombikot többször lassan fejtetőre 

fordítjuk úgy, hogy a lombikot és a dugót összeszorítjuk) Ha nem sikerül egészen pontosan az 

oldott anyag számolt mennyiségét bemérnünk (0,4000 g), akkor a mérlegről leolvasott pontos 

tömeggel számoljuk ki az oldat koncentrációját. 

 

Adott Raoult-koncentrációjú oldat elkészítése: 

Egy adott Raoult-koncentrációjú oldat elkészítésekor a tömegszázalékos oldathoz hasonlóan csak 

tömegmérést alkalmazunk. Mivel ez esetben gyakran híg oldatra van szükség, az oldószer mennyisége 

nagy, az oldott anyagé nagyságrenddel kisebb. Annak érdekében, hogy az oldott anyag és az oldószer 

bemérésének relatív hibája összemérhető legyen, az előbbit analitikai, az utóbbit táramérlegen mérjük 

be. 

3.7. Ülepítés, szűrés, centrifugálás 

Egy szilárd anyagot folyadéktól legegyszerűbben sűrűségkülönbségük alapján lehet elválasztani. Ha a 

folyadékban diszpergált szilád anyag sűrűsége kellően nagy a folyadékéhoz képest (szervetlen 

anyagok esetén ez gyakran van így), egy idő múlva kiülepednek a szilárd anyag részecskéi, és a 

folyadékot leönthetjük róla. Vagyis ülepítéssel és azt követő dekantálással választjuk szét a szilárd és 

folyadék fázist. Ezzel a módszerrel azonban nem érhetünk el teljes szétválasztást. Különösen nem 

célravezető, ha a sűrűségkülönbség nem elég nagy, vagy a szilárd anyag finomeloszlású, esetleg 

kolloidot képez. Ha tiszta anyagot akarunk kapni, a folyadékot szinte teljesen eltávolítva a szilárd 

részecskék közül, szűrést vagy centrifugálást alkalmazunk. 

A szűrés során a folyadékból és a benne diszpergált szilárd anyagból álló fizikailag inhomogén 

rendszert egy olyan porózus rétegen folyatjuk keresztül, melynek pólusain csak a folyadék részecskéi 

tudnak áthatolni, a szilárd részecskék fennmaradnak. Szűrőrétegként leggyakrabban szűrőpapírt 

használunk. A szűrőpapír jó minőségű, porózus papír, kémiailag meglehetősen ellenálló, kioldható 

szennyeződéseket nem tartalmaz, és hamutartalma csekély. Különböző minőségű és pórusméretű 

szűrőpapírokat gyártanak. A szűrőpapírt tömény savak és lúgok, továbbá egyéb, a cellulózra káros 

anyagok megtámadják, így ezek szűrésére nem alkalmas. A szűrőpapírt üvegtölcsérbe, Büchner-

tölcsérbe vagy porcelán szűrőtégelybe helyezve használjuk. Az alkalmazott módszer a szűrendő 

anyagmennyiségtől és a szűrés céljától függ, vagyis attól, hogy a kiszűrt szilárd anyag, avagy a szűrlet 

fontos számunkra. Ha kis mennyiségű szilárd anyagot kívánunk elválasztani folyadéktól, akkor 

üvegtölcsérbe helyezett sima vagy redős szűrőpapírt alkalmazunk. A sima szűrőpapírt úgy készítjük, 

hogy a tölcsér átmérőjénél kétszer nagyobb négyzetet vágunk ki egy nagyobb szűrőpapírból, a 

négyzetet a felezővonalak mentén négyrét hajtva körcikk alakúra vágjuk. (Kerek szűrőpapír készen is 

vásárolható, ezt csak négyrét kell hajtani.) A négy körcikk egyik lapját elhúzva a többitől, kúp-

palásthoz jutunk, amely beleilleszthető a 60o-os nyílásszögű üvegtölcsérbe. A szűrőpapír ne érjen túl 

az üvegtölcsér peremén, optimálisan a perem alatt kb. 0,5 cm-rel legyen a szűrőpapír széle. A sima 

szűrőt elsősorban akkor használjuk, ha a szűrőn maradt szilárd anyagra szükségünk van (pl. 

analitikában), mivel a sima szűrőn az anyag jól kimosható és arról könnyen eltávolítható. Célszerű 

hosszú szárú, ún. analitikai tölcsért használni, mivel ennél a tölcsér szárában képződő folyadékoszlop 

szívóhatása a szűrést jelentősen meggyorsítja. 

Nagyobb szűrőfelületű a redős szűrőpapír, amellyel szilárd szennyezéseket távolíthatunk el a fo-

lyadékból, vagyis akkor használjuk, ha a szűrletre van szükségünk. A redős szűrőpapírt a sima szűrő-

papírhoz hasonlóan készítjük, de a negyed körcikket harmonikaszerűen 68 részre hajtogatjuk, majd 

az egészet nyitva helyezzük egy rövid szárú tölcsérbe. (Redős szűrőpapír készen is megvásárolható.) 
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3.7.1. fénykép. Sima és redős szűrőpapír tölcsérben 

A tölcsért szűrőpapírral a vasállványra rögzített szűrőkarikába helyezzük úgy, hogy a tölcsér 

szárának alsó nyílása a szűrlet felfogására szolgáló edény falához érjen. Így elkerülhetjük a csepegés 

következtében fellépő fröcskölést, mivel a folyadék az edény falán folyik végig. A szűrendő 

folyadékot üvegbot mentén öntjük a tölcsérbe. A tölcsérbe csak annyi folyadékot öntsünk, hogy szintje 

legalább 0,5 cm-rel a szűrőpapír pereme alatt legyen, különben a folyadék a szűrőpapír és az 

üvegtölcsér fala között szűrés nélkül jut a szűrletet tartalmazó edénybe. A szűrés nehézség nélkül 

elvégezhető durva diszperz részecskék elválasztásánál, finomszemcsés anyagok (pl. zavarosodás) 

azonban gyakran nem maradnak fenn a szűrőpapíron. Ha a szűrletnek csak az első részlete folyik át 

zavarosan a szűrőpapíron, a szűrletet szűrjük át ismét ugyanazon a szűrőpapíron. Segíthet szűrési 

segédanyagok (pl. szűrőpapírcsík, szilikagél, aktív szén) belekeverése a szűrendő elegybe. Ez olyan 

esetben is célravezető, amikor a leválasztandó finom csapadék eltömíti a szűrőpapír pórusait. A 

csapadékok öregítésével (néhány órán keresztül vízfürdőn tartjuk az anyagot) átkristályosodást és így 

a részecskék megnövekedését, végső soron a szűrhetőség javítását érhetjük el. 

 

3.7.1. ábra. Szűrés redős szűrőn 

Ha szűrés közben forrón kell tartani az elegyet, hogy az oldott anyag kiválását elkerüljük, fűthető 

üvegtölcsért (fűtőkígyóval körülvett üvegtölcsér) használunk vagy a tölcsért tölcsér alakú vízfürdőbe 

helyezzük. Sokszor elegendő a tölcsér felmelegítése szűrés előtt. 

Ha nagyobb mennyiségű csapadékot vagy kristályos anyagot kívánunk folyadéktól elválasztani, 

akkor a szűrést úgy gyorsíthatjuk, hogy nyomáskülönbséget hozunk létre a szűrő két oldala között. A 

laboratóriumi gyakorlatban ezt rendszerint szívatással, vákuum alkalmazásával valósítjuk meg. A 
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laboratóriumi gyakorlatban elterjedt módszer a Büchner-tölcsér használata szívópalackkal; a szívatást 

vízsugárszivattyúval végezzük. A Büchner-tölcsér fúrt gumidugóval vagy megfelelő méretű gumi-

kónusszal illeszkedik a szívópalackba, így a vákuum számára megfelelő tömörséget tudunk bizto-

sítani. A szívópalack szívócsonkja vákuumcsővel csatlakozik a szívóberendezéshez, amit gumicsővel 

erősítünk a vízcsaphoz. A laboratóriumban használatos vízsugárszivattyú üvegből, műanyagból vagy 

fémből készül, két egymásba épített koncentrikus csőből áll, két bemenettel és egy kimenettel. A 

vízsugárszivattyú működése Bernoulli és Venturi áramláselméletén alapul (egy áramló közegben – gáz 

vagy folyadék  a sebességnövekedést nyomásesés kíséri). A vízsugárszivattyú belső szűk nyílású 

csövén nagy sebességgel kiáramló víz a környezetéből magával ragadja a levegőrészecskéket, és 

ezáltal a külső vastagabb csőben és az ezzel összekötött térben vákuumot létesít. A maximálisan 

elérhető vákuum az adott hőmérsékletű vízgőz nyomása, tehát az előállítható nyomás függ a 

hőmérséklettől. 25 oC-on elérhető minimális nyomás 3,17 kPa. (F.7. táblázat) 

 

3.7.2. ábra. Vízsugárszivattyú 

A vízsugárszivattyúkat a nagy vízigény, a kellemetlenül magas zajszint és illékony szerves 

oldószerek szívatása esetében a szennyvíz terhelése miatt egyre inkább kiszorítják az elektromos 

vákuumpumpák (pl. membránpumpák). 
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3.7.2. fénykép. Membránpumpa 

A vízsugárszivattyú működtetésekor a vízcsapot tartsuk teljesen nyitott állapotban, és ne kössük a 

szívópalackot közvetlenül a vízsugárszivattyúhoz, mivel a víznyomás változásakor a víz könnyen 

visszaáramlik az evakuálandó térbe. Azt mondjuk, hogy a vízsugárszivattyú „visszacsap”. (Ilyenkor a 

működés során keletkezett jó vákuum szippantja be a vizet, melynek kiáramlási sebessége, és így 

vákuumot létrehozó hatása lecsökken a nyomás esése miatt.) Hogy ez ne következzen be, a 

szívópalack és a vízsugárszivattyú közé pufferedényt iktatunk, amely szintén lehet egy szívópalack. 

Hasznos egy háromállású csap beiktatása a szívópalack és a pufferedény közé, hogy szükség esetén 

azonnal meg tudjuk szüntetni a szűrő szívatását. A szűrés befejezésekor a fentiek miatt a vízsugár-

szivattyút működtető vízcsapot csak a szívópalackban levő vákuum megszüntetése után célszerű 

elzárni. A vákuum megszüntethető a háromállású csap segítségével vagy ennek hiányában a szívó-

palack szívócsonkján a vákuumcső csatlakozást bontsuk meg. (3.1. animáció: Szűrés Büchner-tölcséren) 
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3.7.3. ábra. Szűrés Büchner-tölcséren vákuum alkalmazásával, pufferedény és háromállású csap 

közbeiktatásával 

 

3.1. animáció: Szűrés Büchner-tölcséren 

A szűréshez használt Büchner-tölcsér megválasztásakor ügyeljünk annak méretére, legyen 

arányos a szűrendő anyag mennyiségével. Akkor működik hatásosan a szűrő, ha a szűrendő anyag a 

szűrőfelületet befedi, de túl vastag kristály- vagy csapadékréteg megnehezíti a leszívatást, illetve az 

anyag mosását. A szűrés a következőképpen történik: A Büchner-tölcsér perforált felületére olyan 

átmérőjű kerek szűrőpapírt helyezünk, hogy az összes lyukat lefedje, de ne hajoljon fel a tölcsér belső 

falára. A szűréshez használt oldószerrel (pl. víz) megnedvesítjük a szűrőpapírt, a Büchner-tölcsér 

perforált lapjára nyomjuk, majd vákuummal rászívatjuk. Így elkerüljük, hogy a szűrendő anyag szilárd 

részei a szűrőpapír és a perforált lemez közé kerüljenek. Ezután töltjük a tölcsérbe a szűrendő anyagot, 

és leszívatjuk. A kristálypépet vagy csapadékot egy üvegdugó lapos tetejével nyomkodva tömörítjük, 

ezzel segítve az anyalúg leszívatását. Ügyeljünk, hogy a csapadék ne repedezzen meg, mert az így 

keletkező réseken beszívódó levegő lerontja a szívás hatásfokát. A csapadék további tisztítása céljából 

a szűrőn levő anyagra tapadt anyalúgot lemossuk. A mosáshoz használt mosófolyadékot (általában 

desztillált víz) több kis részletben öntsük fel a jobb mosóhatás elérése érdekében. A mosófolyadék 

hozzáöntése előtt a szívást megszüntetjük, ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy a mosó-

folyadék csak keresztülszalad a szilárd anyagon. Végül az anyagot levegőátszívatással szárítjuk, ha 

szükséges alkohol vagy aceton hozzáadásával (ezen anyagok a vízzel elegyednek, és nála 

illékonyabbak lévén meggyorsítják a száradást, ugyanakkor tűzveszélyességük miatt fokozott figye-

lemmel használandók). 

Erős alkáliák, savak, oxidálószerek stb. jelenlétében, amelyek a szűrőpapírt megtámadják, a 

szűrést különböző pórusméretű üvegszűrőkön végezzük. Az üvegszűrő hasonló a Büchner-tölcsérhez, 

de üvegből készül, a szűrőfelület is porózus üveglemez. A pórusméretet feltüntetik az üvegszűrőn 

(G00 – G5; növekvő számérték csökkenő pórusméretet jelent) (3.7.1. táblázat). Az üvegszűrők 
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hőállók, 250 oC-ig hevíthetők, de nem tűzállók. Az analitikában a csapadékos mennyiségi 

meghatározásokhoz (gravimetria) is gyakran használják az üvegszűrőt, mivel a csapadék a szűrőn 

súlyállandóságig szárítható és tömege megmérhető. Üvegszűrőn csak olyan anyagok szűrhetők, ami a 

szűrő pólusaiból kioldható. Forró vízzel vagy savakkal (sósav, salétromsav – de nem folysav) 

tisztíthatók, az üveget forró tömény alkáliák megtámadják. 

3.7.1. táblázat. Üvegszűrők jelzése és pórusmérete 

Jelzés Pórusméret 

G00 250500 

G0 150 

G1  90 

G2 40 

G3 15 

G4   5 

G5 2 

 

Kisebb anyagmennyiségek leszívatásánál Hirsch-tölcsért használunk szívókémcsővel. A Hirsch-

tölcsér hasonlít a Büchner-tölcsérre, de nincs hengeres része, kúpos kivitelezésű, így a perforált lemez 

kisebb. 

 

3.7.4. ábra. Hirsch-tölcsér szívókémcsővel 

A centrifugálás főleg akkor nyújt előnyt a szűréssel szemben, ha kis anyagmennyiségeket 

veszteség nélkül akarunk izolálni vagy az elválasztandó szilárd anyag eltömíti a szűrő pórusait. A 

centrifugában a centrifugális erő hat az ülepedő részecskékre. Ez az erő függ a fordulatszámtól és a 

gravitációs erő sokszorosa, így nagymértékben gyorsítja az ülepítést. A szétválasztandó szuszpenziót 

vastag falú üveg vagy műanyag centrifugacsövekbe öntjük, és a centrifugában erre a célra kialakított 

fémtartókba behelyezzük azokat. Ügyeljünk, hogy a centrifuga használat közben ki legyen 

egyensúlyozva (a centrifugacsövekben azonos tömegű szuszpenzió legyen, és ezeket szimmetrikusan 

helyezzük a centrifugába). Centrifugálás után a folyadékot dekantáljuk, illetve kisebb mennyiséget 

szűrőpapírcsíkkal leszívatjuk. 
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3.7.3. fénykép. Centrifuga 

3.8. Kristályosítás, átkristályosítás 

A kristályosítás az a művelet, amelynek során valamely oldatból a benne oldott szilárd anyagot vagy 

többkomponensű elegy egy komponensét kristályos formában kinyerjük. Kristályosítást végezhetünk 

egy anyag előállítása vagy más anyagoktól való elválasztása, tisztítása céljából. Ez utóbbit 

átkristályosításnak nevezzük. Az átkristályosítás a szilárd anyagok tisztításának legfontosabb 

módszere, ami azon alapul, hogy a szétválasztandó anyagok oldhatósága adott hőmérsékleten és 

oldószerben különböző. Tekintettel arra, hogy – mint a Fázisátalakulások fejezetben röviden 

tárgyaljuk – a legtöbb anyagkeverék eutektikus típusú, s ezekből tiszta szilárd anyag kristályosodik ki, 

a kristályosítás általában meglehetősen tiszta anyagot eredményez. 

Az átkristályosítás eredményessége szempontjából nagyon fontos a megfelelő oldószer kivá-

lasztása. Az alkalmas oldószerben az adott anyag melegen jól, lehűtve viszont lényegesen rosszabbul 

oldódik, és a szennyezések nagy oldhatóságúak. Célravezető lehet olyan oldószer használata is, 

amelyben a szennyezések csak kissé oldódnak, így hűtéskor először a szennyezések kristályosodnak 

ki. Ez esetben azonban csak többszörös átkristályosítással kapunk tiszta terméket. Az átkristályo-

sításnak ez a formája a tisztítandó anyag nagy veszteségével jár, mivel az anyalúgot minden újabb 

kristályosítási lépésnél elveszítjük. (Anyalúgnak azt az oldatot nevezzük, amely a kristályok leszűrése 

után visszamarad.) Amennyiben az adott anyag átkristályosításához alkalmas oldószer minősége és 

mennyisége nem ismert, oldhatósági próbát végzünk az anyag kis mennyiségével kémcsőben. 

Ha nem találunk az átkristályosításhoz megfelelő oldószert, akkor oldószerkeveréket is használ-

hatunk. Az oldószerkeverék összetételét előkísérlettel lehet meghatározni. Két oldószerből álló keve-

rékből úgy valósíthatjuk meg az átkristályosítást, hogy az anyagot feloldjuk abban az oldószerben, 

amelyben jobban oldódik, majd ehhez a forró oldathoz adagoljuk az anyagot rosszabbul oldó oldószert 

addig, amíg a becsepegtetés helyén kiváló anyag még éppen feloldódik. Fordítva is célt érhetünk el: 

először szuszpenziót készítünk az anyagot rosszabbul oldó oldószerrel, majd a másik oldószert addig 

adagoljuk a szuszpenzióhoz, amíg az anyag éppen teljesen feloldódik. Az oldat hűtésével az oldott 

anyag kikristályosodik. 

Kristálykiválás csak az adott hőmérsékleten túltelített oldatból indulhat meg. Így ha a leszűrt 

oldatot lassan hűtjük, és elérjük azt a hőmérsékletet, ahol az oldat telítetté válik, további hűtésre 

megindul az ún. kristálygócok keletkezése, majd ezek növekedése, tehát a kristályosodás. Vannak 

anyagok (különösen a szerves anyagok között), amelyek hajlamosak túltelített oldat képzésére, 

ezekből nagyon nehezen indul meg a kristálykiválás. Ha néhány óra, esetleg nap után sem tapasz-

talunk gócképződést, akkor kevergessük, rázogassuk az oldatot, üvegbottal dörzsöljük a kristályosító 

edény belső falát. (3.2. videó: Kristályosodás elősegítése kaparással) Ha ezek a mechanikai beavat-

kozások sikertelennek bizonyulnának, akkor használjunk oltókristályt, vagyis dobjuk az oldatba az 

oldott anyag néhány apró kristályát. Ennek hatására néha azonnal, látványosan, de legfeljebb néhány 

órán belül megindul a kristályosodás. (3.3. videó: Kristályosodás elősegítése beoltással) 
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3.2. videó:  

Kristályosodás elősegítése kaparással 

 

3.3. videó:  

Kristályosodás elősegítése beoltással 

Ha az oldatban megjelentek a kristálygócok, ezek növekedése mindaddig folytatódik, amíg az 

oldat túltelített. Ezt elérhetjük, ha biztosítjuk az oldószer állandó párolgását, pl. a kristályosítást 

szobahőmérsékleten nyitott kristályosító csészében végezzük. A kiváló kristályok nagyságát a 

gócképződés és a kristálynövekedés sebességének viszonya határozza meg. Ha a forró oldatot lassan 

pároljuk be vagy lassan hagyjuk lehűlni, a gócképződés sebessége lassú, a kristálynövekedés sebes-

sége nagyobb. Ilyenkor az oldott anyag általában néhány nagy kristály alakjába válik ki. A nagy 

kristályok azonban tartalmazhatnak anyalúggal telt zárványokat. Ha viszont az oldatot állandó keverés 

közben gyorsan hűtjük, pl. jeges vízbe állítva, akkor sok apró kristályból álló kristálypép keletkezik. 

Ez zárványokkal nem szennyezett, de a túl apró kristályok hátránya, hogy a felületükön sok anyalúgot 

kötnek meg (adszorpció). Számos anyag az oldószer-molekulákkal együtt kristályosodik. A vizes 

oldatból kristályosodó anyagok az anyagra jellemző és a kristályosodás körülményeitől függő 

mennyiségű kristályvizet tartalmaznak (pl. CuSO4 ∙ 5H2O, Na2CO3 ∙ 10H2O). A kristályrácsba beépült 

vízmolekulák számától függhet az anyag színe (pl. a vízmentes réz-nitrát fehér por, a kristályvizes 

pedig mélykék színű kristályos anyag). A kristályvíz hevítésre eltávozik, ezért a kristályvizet 

tartalmazó anyagokat nem szárítószekrényben, hanem a nedves kristályokat szűrőpapír közé helyezve 

szárítjuk meg. 

Ha a tisztítandó szilárd anyag erősen szennyezett, illetve két vagy több olyan komponensből álló 

szilárd keveréket szeretnénk szétválasztani, amelyek oldhatósága egy adott oldószerben különböző, 

akkor célszerű frakcionált kristályosítást végezni. A frakcionált kristályosítás lényegesen 

gazdaságosabb eljárás, mint a fent említett többszöri átkristályosítás, mivel az anyalúgot újra felhasz-

náljuk. Ha a komponensek oldhatóságának hőmérsékletfüggése erősen különböző, akkor a frakcionált 

kristályosítást különböző hőmérsékleteken végezzük. Gyakoribb azonban az oldat frakcionált 

bepárlása, amelynek folyamatábráját a 3.8.1. ábra szemlélteti. Legyen a szennyezett anyagunk AB, A 

a főkomponens, B a szennyezés, amely az oldószerben A-nál jobban oldódik. Az AB anyagot 

feloldjuk az oldószerben, a kiváló A1 kristályokat leszűrjük, majd friss oldószerből újra kristályosítjuk 

(ebből kiváló kristályok A2, szűrlet Sz2). Az Sz1 szűrletet (anyalúgot) bepároljuk és kristályosítjuk. 

Ebből az oldatból kiváló A3 kristályokat feloldjuk az Sz2 szűrletben és kristályosítjuk, az Sz3 szűrletet 

bepároljuk. Ezt a folyamatot ismételjük, amíg a kívánt tisztaságot elérjük. Az ábra bal oldalán mutatott 

folyamat (A1, A2, A4) megfelel a többszöri egyszerű átkristályosításnak, amelynek eredményeként 

egyre tisztábban kapjuk meg az A komponenst. A szűrletekben (Sz1, Sz3, Sz6) egyre jobban feldúsul a 

B komponens. A frakcionált kristályosítás a ritkaföldfémek elválasztásának a legrégebbi és hosszú 

időn keresztül szinte az egyetlen módszere volt. A művelet során a fent leírt részfolyamatot a kívánt 

tisztaság eléréséig gyakran több ezerszer kellett megismételni! 
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3.8.1. ábra. A frakcionált átkristályosítás folyamatábrája 

Olyan szilárd anyagok elválasztására, amelyek fagyáspontja kellően nagymértékben különbözik, 

és olvadékuk lehűtése közben nem képeznek elegykristályokat, frakcionált kifagyasztást is 

alkalmazhatunk. 

 

Átkristályosítás vizes oldatból 

 

Az átkristályosítás lépései: 

 

1. Oldatkészítés, szűrés 

Lemérjük a tisztítandó szilárd anyagot táramérlegen egy megfelelő méretű főzőpohárban, majd 

feloldjuk melegítés közben kétszer annyi oldószerben, mint amennyi a 60 oC-on telített oldat 

készítéséhez szükséges lenne. (Csak így lehet az oldatot kristálykiválás nélkül szűrni.) Az ehhez 

szükséges oldószermennyiséget az oldhatósági adatok  alapján számítjuk ki (lásd. Számítások). 

Az anyagunkat tartalmazó főzőpoharat vasháromlábra helyezett dróthálóra tesszük, a melegítést 

gázégővel végezzük. Az oldatot kevergetés közben forrásig melegítjük, de nem forraljuk. 

 

2. Az oldat szűrése 

A forró oldatot azonnal, melegen redős szűrőn kristályosító csészébe szűrjük, ezzel eltávolítjuk 

az oldhatatlan szennyezéseket. Ha az oldat színes szennyezőket tartalmaz, azokat aktív szén 

hozzáadásával általában el tudjuk távolítani. Ezt a műveletet nevezzük derítésnek. Az aktív szén 

nagy felületén megköti, adszorbeálja a színes (általában szerves eredetű) szennyezéseket, így az 

oldat elszíntelenedik. Az aktív szenet soha ne adjuk a forró oldathoz, mivel az aktív szénből sok 

levegő távozik és ez az oldat felhabzásához vezet, ami különösen akkor veszélyes, ha az oldat 

túlhevült volt. 

 

3. Bepárlás 

A fent elkészített oldatot kristályosító csészében vízfürdőre helyezzük, és a folyadék felszínén 

észlelhető kristályhártya megjelenéséig bepároljuk. 
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4. Kristályosítás, kristályok szűrése 

A megfelelő térfogatúra bepárolt oldatunkat leveszzük a vízfürdőről, hagyjuk lehűlni. A kivált 

kristályokról az anyalúgot Büchner-törcséren vagy üvegszűrőn csak akkor szűrjük le, amikor a 

rendszerben hosszabb ideig nem észlelünk változást. A szűréssel eltávolítjuk az oldószerben 

oldódó szennyeződéseket. 

 

5. A kristályok szárítása 

A szárítást a kristályos anyag tulajdonságainak megfelelő módon végezzük: Büchner-tölcséren 

levegőátszívatással, szűrőpapír között, exszikkátorban vagy megfelelő hőmérsékletű szárító-

szekrényben. 

 

Számítások: 

A telített oldat készítéséhez szükséges víz mennyisége: 

Az anyag oldhatóságából számolhatjuk ki a desztillált víz mennyiségét, figyelembe véve, hogy a 

kiindulási anyag tartalmaz-e kristályvizet. Az oldhatóságot 60 ºC-ra kell számítani (F.5. táblázat). A 

következő példában 10,0 gramm olyan kristályvizes réz-nitrátra mutatjuk be a számításokat, amikor a 

kiindulási anyag 1, a termék pedig 6 kristályvizet tartalmaz. 

M {Cu(NO3)2} : 187,5 g/mol 

M {Cu(NO3)2 ∙ H2O} : 205,5 g/mol 

A 10 g Cu(NO3)2 ∙ H2O só mólszáma:    

 

A 10,0 g 1 kristályvizes só tehát megfelel: 

vízmentes sónak. 

A vízmentes réz-nitrát oldhatósága 60 ºC-on 181,7g/100g víz. Ez alapján: 

 

 

 

vízre van szükség, azonban a kiindulási anyag már tartalmaz 1 kristályvizet, ami 0,88 g. A szükséges 

víz így: 

 

 

Termelés számolása: 

Az előző példát folytatva, tegyük fel, hogy a kristályosítás végén 6,0 g anyagot sikerült 

kinyernünk. Mivel a kristályok immár 6 kristályvizet tartalmaznak, ezért az anyag moláris tömege: 

 M {Cu(NO3)2 ∙ 6H2O} : 295,5 g/mol 

 

mólszáma:  

 

 

a termelés:  

 

 

Kristályosítás olvadékból 

 

A természetben előforduló kristályos anyagok nagy része olvadékból kristályosodott ki. Ez a 

folyamat kristályok mesterséges előállítására is alkalmas; pl. így szintetizálnak rubint és zafírt vagy az 

elektronikában félvezetőként alkalmazott szilícium és germánium egykristályokat. Szabályos, szép 

kristályok csak akkor fejlődnek ki, ha növekedésükhöz elegendően hosszú idő áll rendelkezésre. 

 

Kísérlet: 

Egy kis főzőpoharat tegyünk félig tele kristályos nátrium-tioszulfáttal (fixírsó, Na2S2O4 · 5H2O) és 

vízfürdőben, kevergetés közben melegítsük. Hőmérővel ellenőrizzük az anyag hőmérsékletét. 50 oC 

környékén kezdenek a kristályok megolvadni; majd addig melegítsük, amíg a hőmérő 7080 oC-ot 
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nem mutat. Ekkor vegyük ki a főzőpoharat a vízfürdőből, fedjük le óraüveggel, és hagyjuk 

rázkódásmentes helyen szobahőmérsékletre lehűlni. Ha elég óvatosan hűtjük az olvadékot, az a lehűlés 

után is folyékony marad. Ez a túlhűtött olvadék állapot azonban nem stabil. Ha egy kis kristályt 

dobunk az olvadékba (beoltjuk), abból hirtelen hosszú, tűs kristályok válnak ki. Néhány percen belül 

az egész olvadék egy kristálytömeg lesz. Ha hőmérőt teszünk bele, azt tapasztaljuk, hogy a 

hőmérséklete a só olvadáspontjáig emelkedik, mivel a kristályosodási folyamat hőfelszabadulással jár. 

 

Kristályosodás gáz- vagy gőzfázisból 

 

Néha előfordul, hogy egy anyag közvetlenül gáz- vagy gőzfázisból kristályosodik, pl. hó vagy 

vulkánok gőzeiből a kén, továbbá jód és ammónium-klorid (szalmiáksó). Ezt a kristályosítási formát 

azonban ritkán használják mesterséges kristályosításra, mivel az így képződő kristályok nem jól 

fejlettek. 

3.9. Szárítás 

A laboratóriumi gyakorlatban szárításnak nevezzük a víz vagy bármely más oldószer eltávolítását egy 

anyagból. Mivel a szervetlen kémiában a víz a leggyakoribb oldószer, a továbbiakban szárítás alatt a 

víz eltávolítását értjük. Száríthatunk szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagokat. 

Szilárd anyagok esetében a víz lehet az anyag felületén fizikailag kötött (adszorbeált), amely a 

legkönnyebben eltávolítható. Erősebben kötött az anyag kristályrácsába beépült kristályvíz (pl. 

CuSO4 ∙ 5H2O). Az adszorbeált vizet már nem tartalmazó kristályvíztartalmú anyagok gőznyomása 

mérhető és adott állapothatározók mellett az anyagra jellemző állandó érték. Végül a szerkezeti víz 

(konstitúciós víz) kémiailag kötött, amelynek eltávolítása legnehezebb. 

Szilárd anyagokat, amelyek nem higroszkóposak (nem nedvszívók) és levegőn stabilak, 

legegyszerűbben szűrőpapír között, óraüvegen vagy porcelántálon száríthatunk levegőn szoba-

hőmérsékleten. Ez lassú folyamat. A szárítás gyorsítható pl. levegőátszívatással Büchner-tölcséren. 

Eredményesebb a szárítás, ha száraz levegőáramot vagy levegőre érzékeny anyagok esetében szárított 

inert gázt vezetünk át azon. Gyorsítható a szárítás a vízzel elegyedő illékony oldószer (alkohol, 

aceton) hozzáadásával, ilyenkor a tűzveszélyre fokozottan ügyeljünk! Ha az anyag termikusan stabil, 

kristályvizet nem tartalmaz, a szárítás tovább gyorsítható melegítéssel, pl. szárítószekrényben, amely 

kombinálható vákuum használatával, pl. vákuum-szárítószekrény alkalmazása. Általában 105 oC 

hőmérsékletű szárítószekrényt használunk, mivel ezen a hőmérsékleten az összes tapadó nedvesség 

eltávolítható, de az anyag még nem szenved károsodást. A vákuum használata kíméletesebbé teszi a 

szárítást, csökkenthetjük a szárítási hőmérsékletet. A szárítószekrénybe az anyagot porcelántálon 

helyezzük be, közvetlenül vagy szűrőpapíron betenni az anyagot nem szabad. 

Kíméletesen és hatékonyan száríthatunk exszikkátorban és szárítópisztolyban. Az exszikkátor 

(3.9.1. ábra) alsó terébe (1) helyezzük a szárítóanyagot (3.9.1. táblázat) tartalmazó üveg- vagy 

porcelánedényt. Az e fölött kiszélesedő vízszintes peremre fekszik fel egy lyuggatott porcelánlemez 

(2), amelyre üveg- vagy porcelántálban helyezzük a szárítandó anyagot (3). Az exszikkátor síkcsi-

szolatos fedővel (4) zárható. 
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3.9.1. ábra. Szárítás exszikkátorban 

A csiszolatokat használat előtt alaposan zsírozzuk be, a fedelet csúsztatva helyezzük az 

exszikkátor edényre. A fedő levétele szintén annak vízszintes csúsztatásával történik. A szárítás 

hatékonysága növelhető vákuum alkalmazásával. A vákuumexszikkátor fedelének közepén csiszolatos 

kerek nyílás van, amibe csiszolatos üveg- vagy egyszerű gumidugóval jól záró vákuumcsap vagy 

tefloncsap helyezhető. Ezen a csapon keresztül lehet az exszikkátort evakuálni, pl. vízsugár-

szivattyúval, majd a csap elzárható. A szárítás befejezése után a csapot óvatosan megnyitva levegőt 

engedünk az exszikkátorba, ügyelve, hogy a levegőáram ne fújja szét az anyagot. Amíg az exszikkátor 

vákuum alatt van, azt drótháló mögött, vagy ennek hiányában vastag ruhával letakarva kell tartani. 

Evakuált edények törése balesetveszélyes, mivel ha az edény fala a vákuumot nem bírja és össze-

roppan, a fellépő szívóhatás miatt komprimálódott levegő szétlövelli az üvegdarabokat. 

A melegítés, a vákuum és a szárítóanyag együttes hatása érvényesül a vákuum-szárítópisztoly 

használatánál (3.9.2. ábra), amellyel kis mennyiségű anyagok állandó hőmérsékleten száríthatók. A 

fűtést forrásban levő folyadék gőzei biztosítják. A készülék lombikja (1) olyan folyadékot tartalmaz, 

amelynek forráspontja a kívánt szárítási hőmérséklethez alkalmas (pl. víz, toluol, xilol). A visszafolyó 

hűtőben (5) kondenzálódnak a fűtőfolyadék gőzei. A duplafalú szárítóedény (2) belsejébe helyezzük a 

szárítandó anyagot tartalmazó hőálló edénykét (szárítócsónak). A csappal (4) ellátott lombikszerű 

feltét (3) tartalmazza a szárítóanyagot és zárja a szárítandó anyagot tartalmazó belső teret. 
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3.9.2. ábra. Szárítás vákuum-szárítópisztolyban 

Folyadékok (főként szerves oldószerek vagy reakcióelegyek) száríthatók, ha megfelelően 

megválasztott szárítóanyagot adunk a folyadékhoz, jól összerázzuk, és a folyadékot a szárítóanyagon 

állni hagyjuk. Ezután a folyadékból a szárítóanyagot szűréssel eltávolítjuk, és a folyadékot desztil-

láljuk. A szárítóanyag kiszűrése azért fontos, mert sok szárítóanyag melegítéskor ismét leadja a felvett 

vizet. 

Gázok szárításával a gázokkal végzett műveletek tárgyalásánál foglalkozunk. Az eddig ismertetett 

szárítási eljárások egy részénél szárítóanyagokat használunk. Egy hatásos szárítószernek a jó szárítási 

intenzitás mellett nagy szárítási kapacitással kell rendelkeznie. Egy szárítószerrel elérhető maximális 

szárítási intenzitást annak vízgőznyomása határozza meg. A szárítószerek hidrátjai, amelyek növekvő 

vízfelvétellel keletkeznek, kisebb szárítóképességgel rendelkeznek, mint a vízmentes vegyületek. 

Minél több vizet képes egy szárítóanyag felvenni, annál nagyobb a szárítási kapacitása. A szárító-

anyagok a vizet reverzibilisen vagy irreverzibilisen köthetik meg. A reverzibilisen működő szárító-

anyagok regenerálhatók, vagyis a felvett víz eltávolításával újra felhasználhatók. A szárítószert úgy 

kell megválasztani, hogy az a szárítandó anyaggal ne reagáljon, folyadék szárítása esetén abban ne 

oldódjon. Így bázikus anyag nem szárítható savas szárítószerrel és fordítva. 

A leggyakrabban használt szárítóanyagokat és azok tulajdonságait a 3.9.1. táblázat tartalmazza. 
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3.9.1. táblázat. Szárítóanyagok és vízgőznyomásuk 

Szárítóanyag 
Vízgőznyomás 

[Pa] 
Szárítóanyag 

Vízgőznyomás 

[Pa] 

Kristályvízmentes sók Bázisok 

Mg(ClO4)2 0,067 KOH 0,267 

CaSO4 ∙ ½H2O* 0,533 NaOH 19,998 

CaCl2 26,664 CaO 26,664 

Na2SO4  BaO  

ZnCl2    

Vízzel kémiai reakcióba lépő anyagok Savak 

CaH2 P4O10 0,003 

Fém Li, Na, K, Mg, Ca cc. H2SO4 0,133 

Molekulaszita2) Szilikagél1) 0,800 

 
1) A szilikagél csaknem tiszta szilícium-dioxidból álló, szemcsés, fehér színű, nagy felületű porózus 

anyag. A vizet reverzibilisen köti meg, 100200 oC hőmérsékleten regenerálható. Gyakran használnak 

kobalt(II)-kloriddal színezett szilikagélt, amely vízmentes állapotban kék színű, de nedvesség hatására 

rózsaszín lesz, így jelzi, ha a szárítóanyag szárító hatása lecsökken, és tovább nem használható. 
2) A molekulaszita elnevezést olyan természetes vagy szintetikus zeolitokra használjuk, amelyek meg 

tudják kötni a kicsi, a molekulaszita pórusrendszerébe behatolni képes molekulákat. (A zeolitok 

kristályos aluminoszilikátok.) Ez különösen érvényes a vízre, illetve poláris vagy polarizálható 

molekulákra. Ezért alkalmas a molekulaszita gázok vagy folyadékok szárítására. A molekulasziták 

nagy belső felülettel (600700 m2/g) és egységes pólusátmérővel rendelkeznek, a pórusméretet 

Ångströmben (Å) adják meg. A legtöbb oldószer szárítására alkalmas a 4 Å pórusátmérőjű molekula-

szita, de a viszonylag kicsi molekulájú oldószerek, mint a metanol vagy etanol szintén behatol a 

pólusokba, és a vízmolekulákat kiszorítja. Ezeknek az oldószereknek a szárítására a 3 Å pórus-

átmérőjű molekulaszita a megfelelő. A kereskedelmi forgalomban leginkább a gyöngyformájú 

molekulaszita terjedt el; ezek tartalmazhatnak nedvességindikátort is (kék színű kobalt(II)-só). A 

molekulaszita előnye, hogy 4500 oC hőmérsékletre felmelegítve regenerálhatók.  

3.10. Fázisátalakulással járó műveletek 

3.10.1. Fázisátalakulások 

Fázisátalakulás megy végbe, ha egy szilárd halmazállapotú anyag megolvad, és folyadékfázisú lesz, 

illetve ha egy folyadék halmazállapotú anyag elpárolog, és gőz- vagy gázfázisú lesz. Fázisnak 

nevezzük az anyagnak a környezettől határfelülettel elválasztott részét. Két különböző fázis például az 

olaj és a víz elegye (két folyadékfázis) vagy egy anyag egymással egyensúlyban lévő szilárd és 

folyadék halmazállapota, de egy anyag két, egymás mellett létező kristálymódosulata is. Azt a hőmér-

sékletet, amelyen az anyag szilárd és folyadékfázisa egymással egyensúlyban van adott nyomáson, 

olvadáshőmérsékletnek nevezzük. Az olvadáspont a 101,325 kPa (760 Hgmm) nyomáson mért 

olvadáshőmérséklet. A legtöbb anyag esetében az olvadáspont csak nagyon kismértékben függ a 

nyomástól. Ennek oka, hogy a folyadék- és a szilárd fázisok moláris térfogata között  kivételes 

esetektől eltekintve  kicsi az eltérés. 

A folyadékok feletti gőztérben minden hőmérsékleten megtalálhatók a folyadék molekulái; ez a 

folyamat a párolgás. A gőztenzió (egyensúlyi gőznyomás) az a nyomás, amit egyensúlyi állapotban az 

anyag elpárolgó gőze hoz létre. A gőztenzió függ a hőmérséklettől: az a hőmérséklet, amelyen a tenzió 

eléri a külső nyomást, a forráshőmérséklet. Azt a hőmérsékletet, amelyen a tenzió eléri a 101,325 kPa 

nyomást, forráspontnak nevezzük. A forráshőmérséklet jelentős mértékben függ a külső nyomástól, 
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mivel a keletkező gőz térfogata a forrásban lévő folyadék sokszorosa (például 100 oC-on forrás közben 

egyetlen cm3 víz térfogata három nagyságrenddel megnő: 1700 cm3 gőzzé alakul!). A mért 

forráshőmérsékletet 760 Hgmm-re (101,325 kPa-ra) korrigálva kapjuk meg a forráspontot, ehhez egy 

egyszerű segédeszközt, a nomográfot használhatjuk (3.10.1.1. ábra). E diagram használata azért 

előnyös, mert a gőztenzió nem egy egyszerűen számolható lineáris, hanem exponenciális hőmérsék-

letfüggést mutat (Clausius–Clapeyron-egyenlet). 

 

 

3.10.1.1. ábra. Nyomás-hőmérséklet nomográf 

A diagram három skálából áll: A skála az adott "p" nyomáson mérhető forráshőmérséklet, a B 

skála a 101,325 kPa-ra korrigált forráspont, a C skála pedig az a nyomás, amelyen a mérés történik. A 

három értékből bármelyik kettőt ismerve leolvasható a harmadik érték, ha a megfelelő skálák 

megfelelő osztását egyenes vonallal összekötjük, az egyenes metszéspontja a harmadik tengellyel a 

harmadik kérdéses mennyiséget adja meg. Így a nomográf nemcsak a forráspont korrekciójára 

alkalmas, hanem felhasználásával a labormunka során általában megfelelő pontossággal becsülhető 

egy anyag 101,325 kPa-tól eltérő nyomáson (pl. vákuumban) mérhető forráshőmérséklete. 

Az anyag egyensúlyi állapotait és ezek átalakulásait a nyomás és a hőmérséklet függvényében 

fázisegyensúlyi diagramon, röviden fázisdiagramon ábrázoljuk. A 3.10.1.2. ábra általános példa egy 

egykomponensű, tiszta anyag fázisdiagramjára. 
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3.10.1.2. ábra. Tiszta egykomponensű anyag fázisdiagramja 

A diagramon az abszcissza (x) tengelyen a hőmérsékletet (K-ben), az ordináta (y) tengelyen a 

nyomást ábrázoljuk. A diagram területén az egyes tartományok az adott nyomáson és hőmérsékleten 

stabil anyagformát (fázist) mutatják. A tartományokat határoló görbék egyensúlyi állapotokat jelölnek: 

a forráspontgörbe a folyadék- és légnemű halmazállapot között, a szublimációs görbe szilárd és 

légnemű halmazállapot között, míg az olvadáspontgörbe a szilárd és folyadék-halmazállapot között 

fennálló egyensúlyi hőmérsékletnyomás értékpárokat jelöli. Az egyes görbék meredeksége 

információt ad az egyensúlyi hőmérséklet nyomásfüggéséről; minél meredekebb a görbe, annál kisebb 

a nyomásfüggés. A diagram két nevezetes pontja a hármaspont, amelyen mindhárom halmazállapot 

egymással egyensúlyban van jelen, és a kritikus pont, amelyhez tartozó hőmérséklet- és nyomás- 

értékek a kritikus hőmérséklet és kritikus nyomás. A kritikus hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten 

az anyag nem lehet jelen kondenzált, a kritikus nyomásnál nagyobb nyomások esetén pedig légnemű 

halmazállapotban. A kritikus hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű légnemű halmazállapot gáz (ez 

tehát nem cseppfolyósítható), az ennél alacsonyabb hőmérsékletű gőz. A kritikus hőmérsékletnél és 

nyomásnál nagyobb hőmérséklet/nyomások esetén az anyag szuperkritikus állapotú, ezt a területet a 

diagramon mint fluid területet (amely nem jelent külön fázishatárral megmutatkozó fázist) jelöltük. 

(3.2. animáció: Fázisátalakulások) 

 

3.2. animáció: Fázisátalakulások 

A 3.10.1.3. ábra a hőmérséklet változását mutatja egy anyag olvadása, majd forrása közben. A 

kiinduláskor szilárd, tiszta, egykomponensű anyag melegítését állandó nyomáson úgy végezzük, hogy 

a melegített test minden pontjában azonos a hőmérséklet (nincs helyi eltérés a hőmérsékletben) és 

állandó a testtel időegység alatt közölt hő (Q). 

A folyamat kezdetén a szilárd anyag melegszik: az anyag fajlagos hőkapacitásának (cszilárd) és 

tömegének (m) megfelelően nő a hőmérséklete (T), mivel a közölt hő (Q) a hőmérséklet emelésére 

fordítódik: 

 TmcQ szilárd    (3.10.1.1.) 




3. Laboratóriumi alapműveletek 71 

© Kovács Ilona, BME   www.tankonyvtar.hu 

Az olvadáspontot elérve a rendszerrel közölt energia a kristályrács felbomlására fordítódik: 

 olvadásLmQ    (3.10.1.2.) 

ahol Lolvadás az anyag fajlagos olvadáshője. Ez a közölt hőmennyiség egy ún. látens hő; a hőmérséklet 

ilyenkor nem változik, amíg van szilárd anyag a rendszerben. Ekkor a szilárd (S) és a folyadékfázis 

(L) egyensúlyban van. Ha az összes szilárd anyag megolvadt, a rendszer tovább melegszik, de ekkor 

már más a hőkapacitása, így eltér a görbe meredeksége is. (Noha a fajhő első közelítésben állandónak 

tekinthető, pontosabb vizsgálatoknál figyelembe kell venni hőmérsékletfüggését, ekkor az ábrán 

lineárisnak rajzolt szakasz némi görbületet mutat.) A forráspontot elérve az anyag elkezd forrni, ekkor 

egyensúlyban – a megfelelő egyensúlyi hőmérsékleten  van a folyadék- (L) és a légnemű fázis (V). 

Ha az anyag teljesen elforrt, a légnemű fázis melegszik tovább. 

 

3.10.1.3. ábra. A hőmérséklet változása tiszta, egykomponensű anyag fázisátalakulásai közben 

(S : solid, L : liquid, V : vapor) 

Az éles olvadáspont és forráspont azonban csak a tiszta, egykomponensű anyagokra jellemző. 

Anyagkeverékek esetén az olvadás egy hőmérséklet-tartományon keresztül megy végbe. A 

3.10.1.4. ábrán egy olvadáspont  összetétel görbe látható kétkomponensű elegyre. Mindkét ordináta a 

hőmérsékletet ábrázolja, az abszcissza az elegy összetételét adja meg a B komponens móltörtjében. 

 

3.10.1.4. ábra. Kétkomponensű elegy hőmérséklet összetétel fázisdiagramja 
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A diagramon az alsó (szolidusz) görbe az első folyadékcsepp megjelenésének hőmérsékletét 

mutatja, ez az adott összetételű elegy olvadásának kezdete, azaz olvadáspontja. Másképpen 

fogalmazva, ezen összetételű szilárd fázis a folyadékfázissal tart egyensúlyt. A felső (likvidusz) görbe 

azon hőmérsékletet mutatja, amelyen a szilárd fázis utolsó maradéka is megolvad, illetve amely 

hőmérsékleten egy folyadékból megindul a szilárd anyag kifagyása, vagyis ezen görbét a 

fagyáspontok alkotják. Másképpen fogalmazva, ezen összetételű folyadékfázis a szilárd fázissal tart 

egyensúlyt. A fölső görbe fölött csak folyadék (L), a két görbe közt folyadék és szilárd anyag, az alsó 

görbe alatt csak szilárd (S) halmazállapotú anyag van a rendszerben. A diagramon jól látható, hogy 

egyensúly esetén, amikor a két fázis hőmérséklete azonos (ez a diagramon egy vízszintes vonallal 

jellemezhető), a szilárd és a folyadékfázis összetétele nem egyezik meg! Így az olvadási (fagyási) 

folyamat közben a két fázist szétválasztva az eredeti összetételtől különböző összetételű anyagot 

kapunk, így tisztítást tudunk elérni. 

Az előbb ismertetett elegyek meglehetősen ritkák, hiszen szilárd fázisban a rendezett kristályban 

ritka jelenség a rácspontokban elhelyezkedő atomok vagy molekulák „csereszabatossága”, ami a 

korlátlan elegyedés feltétele. Gyakoribb az ún. eutektikus típusú fázisdiagram. Különlegességük, hogy 

olvadáspontjuk, az egykomponensű tiszta anyagokhoz hasonlóan, éles egy vagy több összetételnél. 

Ezek az olvadáspontok az eutektikus hőmérsékletek, amelyek a tiszta alkotók olvadáspontjánál 

alacsonyabb értékek. A görög eredetű név is erre a tulajdonságra utal, jelentése „könnyen olvadó”. 

Olyan elegyekben, amelyekben lehetséges eutektikus összetétel, az eutektikus hőmérséklet alatt 

szilárd elegy(ek), a felső görbék és az eutektikus hőmérséklet határolta területen a szilárdfolyadék 

elegy, a felső görbék feletti tartományban a folyadékfázis a stabil. Ilyen rendszerekben csak pontosan 

eutektikus összetételű elegy esetén tapasztalunk éles olvadáspontot, más esetben az olvadás az 

eutektikus hőmérséklettől valamelyik tiszta alkotó olvadáspontjáig történik. Ezen fázisdiagramok 

jellemzője, hogy a szoliduszgörbe a tengelyek mellett nagyon meredek, ami azt mutatja, hogy a 

folyadékfázist hűtve nagyon széles koncentrációtartományban (a tiszta A anyag és az eutektikusnak 

megfelelő összetétel között) csaknem tiszta A komponens, míg a tiszta B anyag és az eutektikusnak 

megfelelő összetétel közöttt csaknem tiszta B komponens fagy ki az olvadékból. 

A 3.10.1.5. ábrán a két likviduszgörbe metszi egymást, ez a pont az eutektikus pont, amelyhez az 

említett eutektikus hőmérséklet és eutektikus összetétel tartozik. Ha a kétkomponensű rendszer 

összetétele éppen megfelel az eutektikus pont összetételének, akkor a homogén olvadék vagy oldat 

teljes mennyisége lehűlés közben az eutektikus hőmérsékleten S(α+β) összetételű eutektikummá 

alakul. Erre az jellemző – ha például mikroszkóp alatt megfigyeljük –, hogy a kristályos anyagot a 

kétféle, eltérő összetételű szilárd oldatból álló apró szemcsék, kristályok keveréke alkotja. 

(3.3. animáció: Kétkomponensű szilárdfolyadék egyensúlyi fázisdiagramok) 

 

3.10.1.5. ábra. Eutektikus elegy fázisdiagramja 
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3.3. animáció: Kétkomponensű szilárd–folyadék egyensúlyi fázisdiagramok 

Anyagkeverékek esetén az olvadáshoz hasonlóan a forrás is egy hőmérséklet-tartományon 

keresztül megy végbe. A 3.10.1.6. ábrán egy állandó nyomáson vett forráspontpont  összetétel 

fázisdiagram, az úgynevezett halgörbe látható kétkomponensű elegyre. Mindkét ordináta a hőmér-

sékletet mutatja, az abszcissza az elegy összetétele a B komponens móltörtjében. 

 

 

3.10.1.6. ábra. Kétkomponensű elegy hőmérséklet összetétel fázisdiagramja 

A diagramon a folyadékfázisú terület az alsó, likvidusznak (L) nevezett görbe alatt található. Ezen 

likviduszgörbén a forráspontértékek (azaz azon folyadék-összetételek, melyek a gőzzel egyensúlyt 

tartanak) szerepelnek. A felső, vapornak (V) nevezett görbén a harmatpontok (azaz azon gőzössze-

tételek, melyek a folyadékkal egyensúlyt tartanak) találhatók. Hasonlóan a szilárdfolyadék fázis-

egyensúlyi diagramokhoz egy adott egyensúlyi folyadék-összetételhez egy vele azonos hőmérsékletű 

(hiszen a hőmérséklet intenzív állapothatározó) gőzfázis tartozik. Az ábrán jól látható, hogy egy adott 

hőmérsékleten az egyensúlyi (L és V) görbék pontjai nem azonos összetételűek, a gőzfázis dúsabb az 

illékonyabb komponensben. Ezen a jelenségen alapul a desztillálás, az anyagkeverékek elválasztása 

forráspontjuk alapján. (Vegyük észre, hogy az egyensúlyban nem a tiszta anyag, hanem egy keverék 

szerepel! Mindazonáltal, ha a forráspontok különbsége növekszik, a görbék egyre meredekebbé 

válnak, ami azt jelenti, hogy az egyensúlyi gőzösszetétel egy széles tartományban egyre jobban 

megközelíti a tiszta illékony komponenst.) 

Léteznek „különleges” viselkedést mutató folyadékok is. Ha egy elegy harmatpontgörbéje érinti a 

forráspontgörbéjét, akkor azeotróp elegyről beszélünk. A név a görög ζέειν (forrás) és τρόπος 

(változás) szavakból származik, az "a-" tagadóelőtaggal együtt a jelentése "forrással nem változó". Az 

azeotróp összetételnek megfelelő arányban két vagy több folyadékkomponenst tartalmazó elegyek 

nem választhatók szét közönséges desztillációval, mert a folyadék elpárolgása közben keletkező gőz 

összetétele ekkor azonos a folyadékfázis összetételével. Az azeotróp pontban mind a likvidusz, mind a 

vapor görbének szélsőértéke van; a szélsőérték típusa szerint megkülönböztetünk maximális és 

minimális forráspontú azeotrópokat. 
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A 3.10.1.7. ábra bal oldalán egy kétkomponensű (A és B), minimális forráspontú, más néven 

pozitív azeotrópra, a jobb oldalán pedig egy maximális forráspontú, negatív azeotrópra jellemző 

fázisdiagramot mutatunk be. A korábbiakhoz hasonlóan az alsó, likvidusz görbe alatt a folyadék, a 

felső, vapor görbe felett a légnemű fázis a stabil. A két görbe közötti tartományokban a gőz és a 

folyadékfázis egyensúlyban van. A legismertebb példa pozitív azeotrópra a 95,63 (n/n)% etil-alkoholt 

és 4,36 (n/n)% vizet tartalmazó elegy. A tiszta etanol forráspontja 78,4 
o
C, a vízé 100 

o
C, a két 

folyadékból képződött azeotróp pedig 78,2 oC-on forr. Így a hígabb, etanolt tartalmazó vizes 

oldatokból ez a legtöményebb, egyszerű desztillációval előállítható alkoholos oldat. (3.4. animáció: 

Kétkomponensű folyadékelegyek folyadékgőz egyensúlyi fázisdiagramjai) 

 

 

3.10.1.7. ábra. Minimális (bal oldali) és maximális (jobb oldali) forráspontú elegyekre jellemző 

fázisdiagramok 

 

3.4. animáció: Kétkomponensű folyadékelegyek folyadék–gőz egyensúlyi fázisdiagramjai 

Az eddig tárgyalt azeotrópok esetében a komponenseket egymással korlátlanul elegyedőnek 

tekintettük, ezeket homoazeotrópnak nevezik. Ha csak részlegesen elegyedő folyadékokról van szó, 

akkor az azeotróp az elegyedési tartományban jön létre. Ezeket az elegyeket heteroazeotrópnak 

nevezzük. A heteroazeotrópok minden esetben minimális forráspontú elegyek. A 3.10.1.8. ábrán egy 

A és B anyagból álló heteroazeotróp elegyre jellemző fázisdiagram látható. Az ábrán L(α) homogén 

folyadékfázis, az A anyagban oldott kis mennyiségű B anyag, L(β) a B anyagban oldott kis 

mennyiségű A anyag. L(α)+L(β) a két különálló, egymással egyensúlyban lévő folyadékfázist jelöli. A 

likviduszgörbe és a vaporgörbe közötti területeken vegyes folyadék- és gőzfázis van egyensúlyban, a 

felső görbe felett pedig csak a légnemű fázis a stabil. 
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3.10.1.8. ábra. Heteroazeotróp elegy jellemző fázisdiagramja 

Heteroazeotróp rendszerre példa a kloroformvíz elegy. A kloroform kismértékben oldódik 

vízben (0,8g/100ml víz 20 oC-on), ezért ha alaposan összerázunk egy kloroformot és vizet 

5050 (n/n)%-ban tartalmazó elegyet, az idővel ismét két fázisra válik szét: egy kis mennyiségű 

kloroformot tartalmazó vizes felső és egy vizet nyomokban tartalmazó kloroformos alsó fázisra. A két 

réteget együtt melegítve mindkét fázis 53,3 oC-on kezd forrni, ami mind a tiszta kloroform (61,2 oC), 

mind a tiszta víz (100 °C) forráspontjánál alacsonyabb. A két folyadékfázis relatív mennyiségétől 

függetlenül a gőztérben 97,0 (n/n)% kloroform és 3,0 n/n% víz lesz. Ezt a gőzt lekondenzáltatva ismét 

kétfázisú rendszert kapunk vissza, amelyek összetétele állandó. 

3.10.2. Desztilláció 

A desztilláció a folyékony anyagok legfontosabb elválasztási és tisztítási módszere. Egyszerű 

desztilláció során egy folyadékot forralással folyamatosan gőzzé alakítunk, majd a gőzöket egy 

hűtőben kondenzáltatjuk (cseppfolyósítjuk). A kondenzálás után nyert terméket desztillátumnak vagy 

párlatnak nevezzük. Egyszerű desztillációval csak akkor érhetünk el megfelelő elválasztást, ha a 

szétválasztandó anyagok gőznyomása ugyanazon a hőmérsékleten erősen eltérő, így forráspontjuk is 

lényegesen különbözik egymástól (pl. folyadék elválasztása a benne oldott szilárd szennyezőtől). A 

tapasztalat azt mutatja, ha két folyadék forráspontjának különbsége kevesebb, mint 80 oC, az egyszerű 

desztilláció nem eredményez megfelelő elválasztást. Az ilyen folyadékelegyek szétválasztását 

frakcionált desztillációval végezzük, amelynek során a desztillátumot több részletben, frakcióban 

fogjuk fel, s az egyes frakciók ismételt desztillációjával az elválasztás javítható 

Többnyire csak a 150 oC alatti forráspontú anyagokat tudjuk légköri nyomáson desztillálni, mivel 

e fölötti hőmérsékleten sok anyag már valamilyen mértékű bomlást szenved. Ha az anyag forráspontja 

150 oC felett van, akkor célszerűen vákuumban desztilláljuk. A vákuum előállítására használhatunk 

vízsugárszivattyút, membránszivattyút vagy különböző olajszivattyúkat, attól függően, hogy milyen 

nagyságú vákuumra van szükségünk. A nyomáshőmérséklet nomográf segítségével tudjuk a 

megfelelő vákuumot megválasztani. 

Egy egyszerű laboratóriumi desztilláló berendezés látható a 3.10.2.1. ábrán. 
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3.10.2.1. ábra. Desztilláló készülék 

Desztilláló lombikként általában csiszolatos gömblombikot használunk. Olyan méretű lombikot 

válasszunk, hogy a desztillálandó folyadék légköri nyomáson végzett desztillációkor legfeljebb 2/3 

részéig, vákuumdesztilláció esetén félig töltse meg. Túl nagyméretű lombik használata is előnytelen a 

sok desztillációs maradék miatt. A desztillációs lombikot (A) és a hűtőt (Hoffmann-hűtő) (B) 

desztillációs feltét (C) kapcsolja össze, csiszolatos csatlakozással. (A desztillációs feltét és a hűtő ma 

már legtöbbször egyetlen üvegeszköz.) A hűtőből kifolyó desztillátum felfogásához szükséges edény 

(ún. szedőedény) lehet Erlenmeyer-lombik vagy mérőhenger, ha a desztillátum nem gyúlékony és nem 

mérgező. Ellenkező esetben csiszolatos lombikot (D) használunk, amely egy köztes ún. vákuum-

csonkon (E) keresztül csatlakozik a hűtőhöz. Ez a köztes darab biztosítja a desztilláló készülék 

közvetlen kapcsolatát a légköri nyomással. Zárt készülékben desztillálni tilos! A vákuumcsonkra 

csatlakoztathatunk kalcium-kloridos-csövet, hogy védjük a desztillátumot a levegő páratartalmától. Ez 

különösen fontos hidrolízisre hajlamos anyagok esetében. Amennyiben csökkentett nyomás alatt 

desztillálunk, a vákuumcsonkon keresztül csatlakoztatjuk a készüléket a szivattyúhoz. A desztillációs 

feltét csiszolatába hőmérőt (F) illesztünk úgy, hogy annak higanyzsákja a desztillációs feltét 

oldalelágazásával egy magasságban legyen. 

A desztillálandó folyadékot forráspontjától és tűzveszélyességétől függően melegíthetjük pl. 

vízfürdőben, olajfürdőben, elektromos fűtőkosárral vagy dróthálón nyílt lángon (ritkán). 

Számos esetben előfordul, hogy a folyadék forráshőmérsékletén nem indul meg a forrás, a 

folyadék tovább melegszik, túlhevül. Amikor végül mégis megkezdődik a forrás, a gőzbuborékok 

lökésszerűen törnek fel, a folyadék felfröccsen, a lombik megrázkódik. Ezt nevezzük késleltetett 

forrásnak. Ennek elkerülésére forráskönnyítőket, pl. horzsakövet, ún. forrkövet, üveggyöngyöt 

használunk. Ezekből melegítés hatására apró légbuborékok távoznak, amelyek elindítják a forrást. A 

forráskönnyítőket mindig a melegítés megkezdése előtt a hideg folyadékba kell tenni. Ha a 

desztillációt megszakítjuk, folytatása előtt friss forrkövet kell a folyadékba adagolni. Vákuum-

desztillációkor a késleltetett forrás elkerülésére hajszálvékony üvegkapillárison levegőt engedünk a 

folyadékba (a kapilláris folyadékba merülő végén kis levegőbuborékok láthatók). A csiszolatos 

üvegkapillárist a Claisen-feltét csiszolatába helyezzük. A forrkő és az üvegkapilláris helyett azonban 

sokkal hatékonyabb a mágneses keverő és keverőmag (G) használata, amely biztosítja a folyadék 

intenzív keverését. 

A forraláskor keletkező gőzöket a hűtőben kondenzáltatjuk. A hűtéssel a 3.4. Hűtés fejezetben 

részletesen foglalkoztunk. Leggyakrabban vízhűtést alkalmazunk, amikor a hűtővizet a 3.10.2.1. ábrán 

látható módon ellenáramban kötjük be, vagyis a leghidegebb hűtővíz a már előhűtött folyadékkal 

találkozik. Így érjük el a legintenzívebb hűtőhatást. 
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A 3.10.2.2. ábrán egy egyszerű desztilláció során nyerhető desztillációs görbe látható (adott 

desztillátum-térfogathoz tartozó gőztérhőmérsékleteket ábrázolunk grafikonon). Ha a desztillátum 

tiszta, egy komponenst tartalmaz, a desztilláció során a forráshőmérséklet nem változik. 

 

3.10.2.2. ábra. Desztillációs görbe 

Két vagy több folyadékból álló elegy szétválasztása annál nehezebb, minél közelebb van az egyes 

komponensek forráspontja. Ilyen esetben frakcionált desztillációt végzünk. Ismeretlen összetételű 

elegy esetén célszerű először felvenni a desztillációs görbét, hogy megállapítsuk, milyen hőmér-

sékletekig kell felfogni az egyes párlatokat. Ha a desztillációs görbe meredeksége erősen kezd nőni 

(hirtelen emelkedik a gőztér hőmérséklete), új frakciót szedünk. Az első párlat tartalmazza legnagyobb 

mennyiségben a legillékonyabb komponenst, a desztillálás végén visszamaradó ún. fenékpárlat pedig a 

legkevésbé illékony komponensre nézve a legkoncentráltabb. Az elválasztás hatásfokát javíthatjuk, ha 

biztosítjuk, hogy a kondenzált gőzök egy része felszálló gőzök ellenében mozogjon és a 

forralólombikba visszajusson („visszafolyás”). Ehhez a desztilláló lombik és a hűtő közé desztilláló 

vagy rektifikáló oszlopot, kolonnát iktatunk. A rektifikálás későbbi tanulmányok tárgyát képezi. 

 

3.10.2.1. fénykép. Desztilláló kolonnák: A) Vigreux-kolonna; B) Raschig-gyűrűvel töltött kolonna 
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Feladat: Szennyezett víz tisztítása desztillációval. (3.5. animáció) 

 

3.5. animáció: Szennyezett víz tisztítása desztillációval 

A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: színes anyaggal szennyezett víz tisztítása 

egyszerű desztillációval. A szennyezés gőznyomása a vízéhez képest elhanyagolható. A desztillációt 

az 3.10.2.3. ábrán látható desztilláló készülékben végezzük. A desztillálás során vegyük fel a 

desztillációs görbét. 

 

3.10.2.3. ábra. A gyakorlaton használt desztilláló készülék 

A desztilláció menete: 

1. Mérjük le a kapott kiindulási anyag térfogatát egy mérőhenger segítségével. 

2. Töltsük a kiindulási elegyet a desztilláló lombikba, és dobjunk bele néhány darab forrkövet. 

3. Szereljük össze a készüléket, mutassuk be a mérésvezetőnek. 

4. Indítsuk el a hűtővíz keringését. 

5. Gyújtsuk meg a gázégőt. Kerüljük a túl gyors melegítést, ekkor a hirtelen meginduló forrás 

miatt áthabozhat az elegy a hűtőbe, ahonnan a szedőbe jut. Ügyeljünk arra, hogy ne hevítsük 

nagyon magas hőmérsékletre (jelen esetben kb. 110 ºC fölé) az elegyet, mert ekkor a 

szennyező is átjuthat a szedőbe. 

6. Az első csepp desztillátum megjelenésekor olvassuk le a gőztér hőmérsékletét, és ugyanígy 

minden 5 cm3 lecsöpögött desztillátum után is. Ezeket az adatokat jegyezzük fel. 

7. A desztillációt kb. 90 cm3 desztillátum szedéséig folytatjuk. Nem szabad szárazra párolni, 

mert akkor a szennyező is megjelenik a desztillátumban. 

8. A desztilláció befejeztével olvassuk le a laboratóriumban található barométerről a nyomást és 

a barométerhez rögzített hőmérőről a laboratórium hőmérsékletét. 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton használt desztilláló rajza, amely működőképes készüléket mutat. 

2. A leolvasott barométeradatokból számítsuk ki a légköri nyomást. A hőmérséklet ismeretében 

korrigáljuk a higany hőtágulásából eredő tagot. (3.2. Nyomás, 3.2.1 és 3.2.2. képletek) 

3. Termelés számítása (%): 

Vkiindulási:   a kiindulási elegytérfogat 

Vdesztillátum: a desztillátum térfogata. 

 

4. Desztillációs görbe elkészítése: 

A desztilláció során leolvasott hőmérsékleteket milliméterpapíron ábrázoljuk a desztillátum 

térfogatának függvényében (x tengelyen a desztillátum térfogata, y tengelyen a leolvasott 

hőmérséklet). 

3.10.3. Szublimáció 

Kémiailag inhomogén szilárd halmazállapotú anyagkeverékek szétválasztásának egyik módja a 

szublimáció. A szublimáció az a folyamat, mely során az anyag szilárd halmazállapotból gáz- 

halmazállapotú lesz, a folyadék-halmazállapot kihagyásával. Az így képződő gőzök hűtés hatására 

közvetlenül szilárd, kristályos állapotban csapódnak le. A szublimáció terméke a szublimátum. A 

szublimáció az adott anyag olvadáspontja alatt megy végbe. 

A 3.10.1.2. ábra egy tiszta, egykomponensű anyag fázisdiagramját mutatja. A szilárdgőz 

egyensúlyi állapotot a szublimációs görbe jelöli. Minden szilárd anyagnak van mérhető gőznyomása, 

de kevésnek van olyan nagy gőztenziója, hogy szobahőmérsékleten elpárologjon. A szublimáló 

anyagoknak magas az egyensúlyi gőznyomásuk, azaz a gőztérben viszonylag nagy mennyiségű anyag 

tart egyensúlyt a szilárd fázisú formával. Könnyen szublimáló anyagok azok, amelyek kristályaiban a 

molekulák között gyenge másodlagos kölcsönhatás van, vagyis a molekularácsos anyagok szubli-

málhatók. Szublimálható anyagok közül ismertek szerves (pl. kámfor, naftalin) és szervetlen anyagok 

(elemek: jód, kén; nemfém-oxidok és kloridok: kén(IV)-oxid, foszfor(V)-oxid, arzén(III)-oxid, 

foszfor(V)-klorid; kovalens kötésű fém-kloridok: vízmentes alumínium(III)-klorid, króm(III)-klorid). 

A szublimáció alkalmas nagy gőznyomású (szublimálható) anyagok elválasztására kis gőz-

nyomású (nem illékony) szennyezőktől. Kis anyagmennyiségek tisztításánál különösen előnyös, mivel 

kisebb anyagveszteséggel jár, mint az átkristályosítás, és nagyobb tisztaság érhető el. 

Ha a tisztítandó anyag a levegő nedvességtartalmától és oxigénjétől nem károsodik, a 3.10.3.1. 

ábrán látható egyszerű szublimáló készülék használható. A szublimáló készülék egy hőálló, hengeres, 

kémcsőre emlékeztető 2530 mm átmérőjű üvegedényből és egy ebbe parafa dugóval vagy üveg-

csiszolattal beleerősített bothűtőből áll. A hűtővíz megfelelő bekötése a 3.10.3.1. ábrán látható módon 

történik, így a víz megtölti a bothűtőt, és a hűtő teljes felületén zajlik a hőcsere. Zárt készülékben tilos 

szublimálni, mivel a melegítés közben esetleg kialakuló túlnyomás szétrobbanthatná azt. Ezért a 

bothűtő mellett a parafa dugón vagy a csiszolatos dugón egy légzőnyílás van, így mindig légköri 

nyomás uralkodik a készülékben. A készüléket fogóval vasállványhoz rögzítjük. 

A szublimáló készüléket közvetve melegítjük, olajfürdő segítségével. A szilikonolaj éghető, 

továbbá vigyázzunk, hogy víz ne kerüljön bele. Ekkor a hirtelen felforró víz hatására szétfröccsenne az 

olaj. Az olajfürdő hőmérsékletét az állványra szerelt, az olajfürdőbe merülő hőmérővel mérjük. 

100
V

V

kiindulási

umdesztillát 
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3.10.3.1. ábra. Szublimáló készülék 

Feladat: Szennyezett kámfor tisztítása szublimációval. (3.6. animáció) 

 

3.6. animáció: Szennyezett kámfor tisztítása szublimációval 

A szublimálás menete: 

1. Lemérjük a kapott kiindulási anyag tömegét táramérlegen: 

a) lemérjük tasakban az anyagot (bruttó tömeg) 

b) beletöltjük a szublimáló készülékbe, és visszamérjük az üres tasakot (tára) 

c) a két mért tömeg különbsége a kiindulási anyag tömege (nettó) 

2. Miután az összeszerelt készüléket bemutattuk a mérésvezetőnek, elindítjuk a hűtővíz 

keringését, és meggyújtjuk a gázégőt. A melegítést kis lánggal végezzük, az olajfürdő hőmér-

sékletét 140150 oC-on tartjuk, a hőmérsékletet állandóan ellenőrizzük. 

3. A kámfor fehér kristályok formájában kiválik a bothűtőn. Ha elég szublimátum vált le a 

bothűtőre, a fűtést megszüntetjük, a bothűtőt kiemeljük a készülékből, a készülékre egy 

óraüveget helyezünk, hogy ne távozzanak el a kámforgőzök, és a szublimátumot belekaparjuk 

egy előkészített, ismert tömegű száraz szedőedénybe. (A edény alá tegyünk tiszta szűrőpapírt, 

hogy az edény mellé esetleg kihulló anyagot se veszítsük el.) 

4. A bothűtőt visszahelyezzük a szublimáló készülékbe, újra melegítjük az olajfürdőt, és 

folytatjuk a szublimálást addig, amíg már láthatóan nem maradt kámfor a készülék alján. 

5. Ha már nem tapasztalunk a bothűtőn újabb anyagkiválást, megszüntetjük a fűtést, leállítjuk a 

hűtővizet. A szétszedett készüléket kitisztítjuk egy száraz ronggyal vagy papírdarabbal. Vízzel 

tilos kimosni a készüléket: a bothűtőn megmaradó vékony vízréteg miatt használhatatlan lesz. 

A vízfilm ugyanis nem oldja a kámfort, és akadályozza, hogy megtapadjon a bothűtőn: 

visszaesik a szennyezett anyagba. 

6. A szublimáció befejeztével olvassuk le a laboratóriumban található barométerről a nyomást és 

a barométerhez rögzített hőmérőről a laboratórium hőmérsékletét. 
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A jegyzőkönyvben beadandó ábrák, számítások: 

1. A gyakorlaton használt szublimáló rajza, amely működőképes készüléket mutat. 

2. A leolvasott barométeradatokból számítsuk ki a légköri nyomást. A hőmérséklet ismeretében 

korrigáljuk a higany hőtágulásából eredő tagot. (3.2. Nyomás, 3.2.1. és 3.2.2. képletek) 

3. Termelés számítása (%): 

mkiindulási:    a kiindulási anyag tömege 

mszublimátum: a szublimátum tömege. 

 

3.11. Műveletek gázokkal 

Laboratóriumi munka során gyakran dolgozunk gázokkal. Lehet egy kémiai reakcióban a 

reakciópartnerek egyike gáz, de előfordulhat, hogy egyes műveleteket valamilyen meghatározott 

minőségű gázatmoszférában kell végezni. Ilyen célra leggyakrabban iparilag előállított, nagynyomású 

palackokban forgalmazott gázokat használhatunk, azonban előfordul, hogy a laboratóriumban magunk 

állítjuk elő és tisztítjuk a szükséges gázokat. 

3.11.1. Gázokkal kapcsolatos fizikai-kémiai alapismeretek 

Egy gáz állapotát három állapothatározóval jellemezhetjük, ezek a nyomás (p), a hőmérséklet (T) 

és a térfogat (V). Az állapothatározók közötti összefüggést az ún. gáztörvény adja meg, amelynek az 

alábbi egyszerű formája tökéletes gázokra érvényes: 

 nRTpV   (3.11.1.1.) 

ahol n a mólok száma, R pedig az univerzális gázállandó (8,314 NmK1mol1). 

Tökéletes gázoknak nevezzük azokat a gázokat, amelyekben a molekulák között nincs kohéziós 

kölcsönhatás, illetve a molekulák térfogata a gáz által kitöltött térfogathoz képest elhanyagolható. Ha 

ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor reális gázokról beszélünk (a hétköznapi laboratóriumi 

munkában általában nem túl alacsony hőmérsékleten és kis nyomáson dolgozunk, ilyenkor a gázok 

felfoghatók tökéletes gázként). 

Ha ismerjük egy gáz mindhárom állapothatározójának értékét, akkor az anyagmennyiség értékét 

egyszerűen kiszámíthatjuk a fenti egyenlet segítségével. 

Gázkeverékek esetén definiálható a parciális nyomás, amely alatt azt a nyomást értjük, amit egy 

gázkeverék egyik komponense akkor fejtene ki, ha a rendelkezésre álló térfogatot (V) egyedül töltené 

ki. Ezt a következő egyenlettel fejezhetjük ki: 

 RT
i

n
i

V
i

p    (3.11.1.2.) 

ahol pi az i-edik komponens parciális nyomása, és ni az i-edik komponens mólszáma. Tökéletes gázok 

esetén Dalton törvénye szerint egy gázkeverékben a komponensek parciális nyomásának összege 

megegyezik az össznyomással, illetve parciális nyomásaik aránya a moláris arányokkal azonos érték. 

Relatív sűrűségen egy gáznak másik gázra vonatkozatott sűrűségét értjük, ha azok állapota (p,T) 

azonos. Ez az érték a két gáz moláris tömegeinek hányadosával megegyező érték, amit a következő 

egyenlet alapján könnyen megérthetünk. 
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3.11.2. Laboratóriumi munka során leggyakrabban előforduló gázok 

Nitrogén (N2): iparban levegő cseppfolyósításával, majd a cseppfolyós levegő rektifikálásával állítják 

elő, azután nagynyomású palackokban kerül forgalomba. Nincs mérgező hatása (bár oxigén hiányában 

fulladást okoz), a sűrűsége a levegő sűrűségével közel azonos (hiszen a levegő 71 (V/V)%-a N2). 

Élelmiszeriparban, fémorganikus kémiában védőgázként, cseppfolyós állapotban hűtőközegként 

alkalmazzák. 

 

Argon (Ar): a levegő cseppfolyósításával, majd rektifikálásával állítják elő, nagynyomású 

palackokban kerül forgalomba. Nincs mérgező hatása, de sűrűsége a levegőnél nagyobb, így a légtér 

alján gyűlik össze. Ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy védőgázként alkalmazzák, például a 

fényforrásiparban vagy hegesztések (AVI: argon védőgázas ívhegesztés) esetében. Laboratóriumban is 

gyakran alkalmazzuk. 

 

Hidrogén (H2): iparban vízgáz vagy gőz reformálási reakciók során, esetleg elektrolíziskor keletkezik, 

majd nagynyomású palackokban kerül forgalomba. (Szállítása drága, így a sok hidrogént igénylő 

eljárásoknál, mint az ammóniagyártás, a helyszínem állítják elő). A palackozott hidrogént leggyak-

rabban magas hőmérsékletű hegesztésre és katalitikus hidrogénezések esetén alkalmazzák. Széles 

robbanási tartománya és jó diffúziós készsége (gumicsövön is képes áthatolni) miatt fokozott 

elővigyázatosságot igényel. 

 

Klór (Cl2): iparban alkálifém-kloridok (pl. NaCl) vizes oldatának elektrolízisével állítják elő, majd 

kisnyomású palackokban forgalmazzák. Rendkívül mérgező gáz, belélegezve tüdővizenyőt, fulladást 

okozhat. Leggyakrabban szerves reakciókban klórozásra vagy oxidálásra használják, de az uszodák 

vizeit is klórgázzal fertőtlenítik. Mind a mai napig használatos az ivóvizek fertőtlenítésére, mint a 

legolcsóbb és jó hatékonyságú szer. 

 

Hélium (He): az iparban a felhasznált hélium teljes mennyiségét héliumtartalmú földgázforrásokból 

nyerik. Nincs mérgező hatása, sűrűsége kisebb a levegőnél. Leggyakrabban cseppfolyós formában 

hűtőközegként használják szupravezetők gyártásánál vagy üzemeltetésénél. 

 

Oxigén (O2): iparban levegő cseppfolyósításával, majd rektifikálásával állítják elő. Nincs mérgező 

hatása, de oxidáló tulajdonsága miatt a zsírokat és az olajokat lángra lobbanthatja (oxigénpalack 

szerelvényeit nem szabad zsírozni, illetve olajjal bekenni). Oxidációs reakciókban, hulladék-

ártalmatlanításra, illetve a gyógyászatban alkalmazzák. 

 

Szén-dioxid (CO2): természetes forrásokból (földgázlelőhelyek), illetve ipari folyamatok 

hulladékgázaiból tisztítással állítható elő. Nem mérgező, de töményen belélegezve fulladást okozhat. 

Egyes szerves kémiai reakciókban (Kolbe-szintézis) és szervetlen kémiában karbonátok előállítására 

használják. 

 

Acetilén (C2H2): manapság kőolajból szintetikus módszerekkel állítják elő. Acetonnal átitatott 

kovaföldben oldva kerül a gázpalackokba. Rendkívül gyúlékony gáz, iparban hegesztésre és magas 

hőmérsékletű lángok előállítására (lángvágók) használják. 
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3.11.2.1. fénykép. Gázpalackok 

3.11.3. Gázpalackban forgalmazott gázok használata 

3.11.3.1. Gázok tisztasági fokozatai 

A gázok tisztaságával szemben támasztott követelményeket mindig a felhasználás határozza meg. 

Értelemszerűen minél tisztább gázt kíván meg a felhasználás, annál magasabb lesz a gáz előállítási 

költsége, ezért mindig ésszerű kompromisszumot kell kötni. 

Az iparban gázok tisztaságának jelzésére egy kétjegyű, ponttal elválasztott számot alkalmaznak, 

melyet minden esetben feltüntetnek a gázpalackokon. Ennek értelmezésére a következő példa ad 

magyarázatot: egy hélium palackon „4.6” tisztasági jelzés látható. Ez azt jelenti, hogy a gáz minimum 

99,996%-ban héliumot tartalmaz, vagyis maximum 0,004% szennyezőt. A „4.6” jelzésben a 4-es a 

kilencesek számát adja meg, vagyis 4 db kilences, a 6-os pedig az utolsó helyiértéknek megfelelő 

számot mutatja, tehát 99,996%. (pl. „5.4” az jelenti, hogy a gáz 99,9994% tisztaságú). Ha a második 

számjegy 0, akkor azt nem kell az utolsó helyiértékre beírni (pl. „5.0" azt jelenti hogy 99,999% és nem 

99,9990%). Az F.8. táblázatban a leggyakoribb tisztasági fokozatokat ismertetjük, valamint feltün-

tettük a szennyező maximális koncentrációját ppm-ben. A ppm (parts per million) egy hasonlóan 

elterjedt tisztasági jelölés, ami a szennyező százalékos mennyiségének 106 szorosát adja meg. 

Ha az általunk felhasznált gázban lévő szennyezők mennyiségére (pl. vízgőz) vagyunk 

kíváncsiak, akkor a gázpalackhoz kapott biztonsági adatlapon találhatjuk meg a szennyezők kompo-

nensenkénti mennyiségét. 

3.11.3.2. Gázpalackok és gázpalackhoz kapcsolódó szerelvények 

Az iparban előállított gázokat leggyakrabban 370 kg-os gázpalackokban hozzák forgalomba. Ezek 

hengeres alakú acél- vagy alumíniumtartályok, tetejükön található a gázkiáramoltatásához szükséges 

nyílás, melyet egy a palack hossztengely körül forgatható szelep zár. 

A gázkiáramlás nyílása a tartály hossztengelyére merőlegesen helyezkedik el, erre csatlakoz-

tathatjuk a gázáramlás szabályozásához szükséges reduktort vagy egyszerű tűszelepet. Szállításkor a 

gázpalack szelepét menetes sapkával védjük meg az esetleges sérülésektől. 

Az F.9. táblázatban a leggyakrabban előforduló palackok méreteire látunk példát. 
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Minden töltött gázpalackon szabványos jelölések találhatók, amelyeket összefoglalóan palack-

jelölésnek nevezünk. Például a palackba beleütik annak tárasúlyát és maximális töltőnyomását, a 

palack színe jelzi a benne lévő gáz veszélyességét, illetve a palack vállán lévő matricán leolvasható a 

töltetgáz fajtája és tisztasági paraméterei. A palack színe és az abban tárolt gáz tulajdonságai között a 

3.11.3.2.1. táblázat ad összefüggést. 

3.11.3.2.1. táblázat. A gázpalackok színe és az abban tárolt gáz tulajdonságai 

Tulajdonságok 
Színjelölés 

(palackváll) 
Példa 

mérgező és/vagy 

korrodáló 
sárga 

ammónia, klór, 

fluor, szén-

monoxoid, 

nitrogén-monoxid 

éghető, gyúlékony vörös 
metán, etilén, 

trimetil-amin 

oxidáló világoskék nitrogén-trifluorid 

semleges élénkzöld 
kripton, neon, 

xenon  

Az általános színjelölések mellett néhány, gyakran használt gáz esetében a színjelölésből 

egyértelműen lehet a gáz fajtájára következtetni. 

 

3.11.3.2.1. ábra. Gázpalackok színjelölése 

A gázpalackokat ne tároljunk hőforrás, pl. radiátor közvetlen közelében, továbbá védjük ütéstől, 

feldőléstől. A gázpalackot használat közben és használaton kívül is erős lánccal rögzíteni kell falhoz 

vagy laboratóriumi asztalhoz, vegyifülkéhez, illetve egy erre a célra kialakított szekrényben kell 

tárolni. (Ügyeljünk arra, hogy a gázpalackon található szelephez mindig kényelmesen és könnyedén 

hozzáférjünk.) 

A gázpalackokhoz minden esetben csatolnak biztonsági adatlapot, mely minden egyéb információ 

mellett a gázpalackra szerelhető reduktor/tűszelep fajtáját is tartalmazza (ezek paramétereit 

szabványok rögzítik). 

A gázpalackhoz reduktort vagy egyszerű tűszelepet csatlakoztatunk attól függően, hogy a gáz 

kritikus hőmérséklete (Tkrit) szobahőmérséklet felett vagy az alatt van. 
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3.11.3.2.2. ábra. Gázok fázisdiagramja 

Ha a gáz kritikus hőmérséklete szobahőmérsékletnél kisebb érték, akkor a gáz egyszerű 

komprimálással is cseppfolyósítható; ilyenkor a palackban lévő nyomás egészen addig állandó lesz, 

amíg van folyadékfázis a palackban. (A folyadék fölötti gőztér nyomása a folyadék tenziójával 

egyezik meg, mely az anyagi minőségen túl kizárólag a folyadék hőmérsékletétől függ.) 

(3.7. animáció: Gázok cseppfolyósítása)  

 

 

 

3.7. animáció: Gázok cseppfolyósítása 

Ebben az esetben a gázt könnyen cseppfolyósíthatónak nevezzük (pl. CO2, SO2, Cl2, NH3), és mivel a 

folyadékok tenziója a légköri nyomásnál nem sokkal nagyobb (F.10. táblázat), ezért a gázpalackra 

közvetlenül csak egy tűszelepet csatlakoztatunk. A tűszelep finoman szabályozható egyszerű áteresztő 

szelep. A tűszelep kiválasztásánál fontos szempont, hogy a gáz a tűszelepet ne támadja meg, illetve ne 

korrodálja (pl. klórgáz esetében rézből, ammóniapalacknál acélból készült tűszelepet használnak). 

Ilyen könnyen cseppfolyósítható anyagok esetében a palackban lévő anyagmennyiséget tömegmé-

réssel lehet meghatározni (a gázpalack teljes tömegéből kivonjuk a palacktestre beütött táratömeget). 
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3.11.3.2.1. fénykép. Tűszelep 

Ha a palackban tárolt gáz kritikus hőmérséklete kisebb, mint a szobahőmérséklet, akkor a gázt 

egyszerű komprimálással nem tudjuk cseppfolyósítani, ezért a gázpalackban nincs folyadék- 

halmazállapot. A gázpalackban lévő anyagmennyiség a gázpalackban lévő nyomással lesz arányos, 

amit a hőmérséklet és a gázpalack térfogatának ismeretében az állapotegyenlet segítségével kiszámít-

hatunk (ez egy 200 bar nyomású palack esetében kb. 10%-os hibát jelent, hiszen a palackban található 

gáz nagynyomású, így nem tekinthető ideális gáznak). Ezekben a gázpalackokban leggyakrabban 

200300 bar nyomás uralkodik, így a nagy nyomáskülönbség miatt lehetetlen lenne a gázáram finom 

szabályozása egyfokozatú tűszeleppel. Ilyen esetben mindig kétfokozatú nyomáscsökkentésre van 

szükség, amit reduktorral lehet elérni. 

A reduktor két manométerből, egy membránszelepből és egy tűszelepből áll. A gázpalackhoz a 

reduktort egy ún. hollandi anyával rögzítjük, A hézagmentes illesztést kémiailag inert tömítőgyűrűvel 

(pl. szilikongumi, teflon) oldjuk meg. Hidrogénpalacknál a redukálószelep anyacsavarja tűzbiztonsági 

okokból balmenetes (vagyis az óramutató járásával ellentétes irányú forgatásával szerelhető fel a 

palackra), nem éghető gázok esetében jobbmentes. Ezzel elkerülhető, hogy esetleg egy hidrogénnel 

telt redukálószelepet egy oxigénpalackra csatlakoztassunk, ami robbanást okozhatna. Acetilénpalack 

reduktorát kengyeles megoldással lehet rögzíteni. Éghető gázok esetében (pl. hidrogén) a reduktort 

általában pirosra festik. Oxigénpalackhoz használt reduktorhoz ne nyúljunk olajos vagy zsíros kézzel, 

mert a kiáramló oxigén az olajt könnyen lángra lobbanthatja. 

 

3.11.3.2.2. fénykép. Reduktor 

A két manométer közül a palackhoz közelebb eső a palackban uralkodó nyomást, a másik a 

membránszeleppel beállított nyomást mutatja. A membránszelep a reduktor alján helyezkedik el, és 

kitekert állapotban zár teljesen. Ennek segítségével tudjuk beállítani a tűszelep előtt uralkodó nyomást. 

A reduktor végén található tűszelep a gázáram finombeállítását teszi lehetővé, teljesen betekert 

állapotban (jobbmenetes) zár. 
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A reduktor megfelelő illesztése után a gázáram megindítását a következőképpen végezzük: 

1. Minden szelep zárva van. 

2. Megnyitjuk a gázpalack zárszelepét; ekkor az első manométer a palackban uralkodó 

nyomást fogja mutatni. 

3. A membránszelep állítócsavarjának betekerésével beállítjuk a megfelelő nyomást a 

második manométeren. 

4. A tűszelep kinyitásával megindítjuk a gázáramot. 

A művelet befejezése után a gázpalack zárását a következőképpen végezzük: 

1. Elzárjuk a gázpalack zárszelepet, és kiengedjük a reduktorban maradt gázt addig, amíg 

mindkét manométer nullát nem mutat. 

2. Kitekerjük a membránszelep állítócsavarját. 

3. Elzárjuk a tűszelepet 

A reduktor használata során rendszeresen ellenőrizzük a manométer és a szelep megfelelő működését, 

továbbá a hollandinál található tömítés megfelelő állapotát. (3.4. videó) 

 

3.4. videó: Reduktorral felszerelt gázpalack megnyitása és elzárása 

3.11.3.3. Áramlásmérők 

Mielőtt részletesen ismertetnénk az áramlásmérőket, előbb beszélni kell egy problémáról, ami a 

gázpalackok használatakor felmerül. Kémiai reakciókat általában üvegeszközökben végzünk, de a 

gázpalack és a reduktor is fémből készül, így meg kell oldani a fém és az üvegeszközök össze-

illesztését. Az ehhez használt szerelvények anyagát minden esetben az áramló gáz tulajdonságainak 

megfelelően kell kiválasztani. Általában gumi vagy PVC-csöveket használunk erre a célra, mert ezek 

hajlékonyak és a legtöbb gáznak ellenállnak, azonban hidrogén esetében ezek nem megfelelők a 

hidrogén jó diffúziós képessége miatt. Ilyenkor mindig fémvezetékeket kell használni, amit 

teflontömítéssel ellátott bilincsekkel lehet az üveghez csatlakoztatni. 

A gázpalackból kiáramló gáz áramlási sebességét legegyszerűbben buborékos áramlásmerővel 

tudjuk figyelemmel kísérni, amelybe valamilyen kémiailag inert és szobahőmérsékleten kis gőzten-

zióval rendelkező átlátszó folyadékot töltünk (pl. szilikonolaj). Az ezen átáramló gáz sebességére a 

percenkénti buborékok számából tudunk következtetni. A buborékszámláló és a gázpalack közé 

mindig iktassunk egy üres pufferedényt (pl. fordítva kapcsolt gázmosó palackot), hogy esetleges 

nyomáscsökkenéskor a folyadék ne a reduktorba szívódjon fel. (3.8. animáció: Pufferpalackok 

működése) A gázmosó palackokat mindig rögzítsük állványhoz, hogy a kiáramló gáz ne borítsa fel. 

 

3.8. animáció: Pufferpalackok működése 
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3.11.3.3.1. ábra. Gázpalack pufferedénnyel és buborékszámlálóval 

Pontosabb áramlásmérést tesz lehetővé a rotaméter, mely egy kúpos, változó keresztmetszetű 

skálázott üvegrészből és egy ebben található kúpos úszóból áll. A rotaméterben a gáz alulról felfelé 

áramlik, és felemeli az úszót, amely kialakításának következtében folyamatosan pörög, és a cső 

közepén marad. Az úszó lebegési magassága csak a gáz térfogatáramától függ, így a térfogatáram egy-

értelműen leolvasható a skálázott részről. Ügyelni kell azonban arra, hogy a rotamétert egy adott gázra 

(vagy folyadékra) kalibrálják, ezért újra kalibrálni kell, ha az áramló közeg minőségét változtatjuk. 

 

3.11.3.3.1. fénykép. Rotaméterek 

A fent ismertetetteken kívül léteznek más elven működő áramlásmerők is, amelyekről rész-

letesebben más tárgyak keretében lesz szó. 

3.11.3.4. Nagytisztaságú gázpalackok töltése 

A gázpalackok töltését a palackok gondos előkészítése előzi meg; csak kifogástalan belső felületű 

palackokat lehet használni, amelyeket minden töltés előtt gondosan tisztítanak. 
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Fontos paraméter a gáz víztartalma, hiszen ez a felhasználás szempontjából káros lehet. Gáz-

palackokat (kb. 510 évenként) nyomáspróbának kell alávetni, ezt azonban vízzel végzik. Ezt 

követően a palackokat úgy szárítják, hogy 80100 oC-ra felmelegített kamrába helyezik, eközben 

vákuumozzák, majd többször nitrogénnel átöblítik. Töltés előtt a palackokat minden esetben 

evakuálják. 

3.11.4. Gázok tisztítása és szárítása 

A gázpalackban forgalmazott gázok vagy az általunk előállított termékek olyan szennyezőket, illetve 

vizet tartalmazhatnak, amelyek a gáz felhasználása során zavaróak lehetnek, ezért felhasználás előtt a 

gázokat szükséges lehet tisztítani, szárítani. A gázok tisztítása történhet fizikai módszerekkel, kémiai 

reakciókkal vagy a kettő kombinálásával. A tisztítás módját leginkább a szennyező halmazállapota 

(szilárd/folyadék/gáz), illetve a számunkra fontos gáz és a szennyező közötti kémiai különbségek 

(sav/bázis) határozzák meg. 

Szilárd halmazállapotú szennyezőket leggyakrabban szűréssel távolítunk el. Ehhez egy megfelelő 

pórusméretű szűrőfelületre (üvegszűrő, üveggyapot) és nyomáskülönbségre van szükség. A szűrést 

például végezhetjük úgy, hogy egy U-csövet hézagmentesen megtöltünk üveggyapottal, és ezt a 

gázáram útjába iktatjuk. Ügyeljünk arra, hogy egy idő után a szűrőfelület eltömődhet, és elzárhatja a 

gáz útját. Szilárd halmazállapotú szennyeződésektől úgy is megszabadulhatunk, hogy egy erre 

alkalmas folyadékon buborékoltatjuk át a gázt. Ebben az esetben azonban a gáz folyadékcseppeket, 

illetve a folyadék gőzeit ragadhatja magával, aminek eltávolításáról szintén gondoskodni kell. Ennek a 

módszernek az előnye, hogy a gáz áramlási sebességét is figyelemmel tudjuk kísérni, illetve a folya-

dék megfelelő megválasztásával egyes gázhalmazállapotú szennyezőket is el tudunk távolítani. Az 

átbuborékoltatást gázmosó palackban végezhetünk. 

A tisztítandó gáz cseppfolyós halmazállapotú szennyezőit vagy a gáz által magával ragadott 

folyadékcseppeket úgy köthetjük meg, ha a gázt üveggyapot szűrőrétegen vezetjük keresztül. 

Folyadékkal töltött gázmosó palack vagy buborékszámláló után célszerű minden esetben ilyen csepp-

leválasztót alkalmazni. Erre a célra egy U-csöves készülék szintén alkalmas, melynek aljára csapot 

szerelnek, hogy az összegyűlt folyadék leereszthető legyen. 

Ha a gáz légnemű szennyeződései könnyen cseppfolyósíthatók, akkor kondenzáltatással vagy 

kifagyasztással választhatjuk el azokat a gáztól. Ha ez a módszer nem alkalmazható vagy csak nagyon 

körülményesen, akkor vegyszereket használunk a szennyezések megkötéséhez. Ha a légnemű 

szennyező valamilyen oldószergőz (leggyakrabban víz), akkor a tisztítást szárításnak nevezzük. 

Az 3.11.4.1. ábrán látható edények a kondenzáltatáshoz/kifagyasztáshoz használható ún. csapdák. 

A hűtőközeg a szennyező és a tisztítandó gáz forráspontjától függ (pl. nitrogéngázból víznyomokat 

folyékony nitrogénes kifagyasztó segítségével távolíthatunk el). Mindig tartsuk szem előtt, hogy a 

kifagyasztás után a gáz hőmérséklete lecsökken, intenzív gázbevezetés esetén meg is fagyaszthatja az 

oldószert. 
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3.11.4.1. ábra. Kondenzáltatáshoz/kifagyasztáshoz használható edények 

Vegyszeres gáztisztításhoz és szárításhoz folyékony vagy szilárd halmazállapotú vegyszereket 

alkalmazhatunk. A folyékony vegyszereket gázmosó palackban használjuk, amelyeket a 

3.11.4.2. ábrán láthatunk. A gázmosó palack folyadéktartó edényből, ehhez csiszolattal csatlakozó 

vagy beleforrasztott gázbevezető- és gázelvezető-csőből áll. A bevezetőcső az edény aljáig ér, az 

elvezetőcső pedig magasan a folyadék szintje felett az edény – vagy csiszolatos eszköz esetében az 

üreges testű dugó – tetején ágazik ki. A legegyszerűbb a Drechsel-rendszerű gázmosó palack, ez 

buborékszámlálóként is alkalmazható. A Muencke-típusú gázmosó palack előnye az előzővel 

szemben, hogy a szűk nyílású, de felfelé bővülő, viszonylag nagy térfogatú gázbevezető-cső követ-

keztében a gáz nyomásának csökkenésekor sem juthat mosófolyadék a gázvezetékbe. Az üvegszűrős 

gázmosó palack gázbevezető-csöve üvegszűrőben végződik, amely a folyadékban felfele áramló gázt 

apró buborékokra osztja, ezzel növelve a szárítás hatásfokát. A gázmosó palackba nem érdemes sok 

folyadékot tölteni, mert a magas folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása nagy ellenállást jelent a 

gázáramnak. 

 

3.11.4.2. ábra. Gázmosó palackok: A) Drechsel-rendszerű; B)  Muencke-típusú; C) üvegszűrős 

A gázok tisztítására szolgáló szilárd anyagokat gázszárító tornyokba, U-csövekbe vagy ún. 

kalcium-kloridos szárítócsőbe töltik. 

A gázszárító torony (3.11.4.3. ábra) 48 cm átmérőjű, 2040 cm magas, hengeres, lapos fenekű, 

csiszolattal vagy dugóval lezárható, vastag falú edény. Általában az aljába vezetjük be, és a tetején 

vezetjük el a gázt. A szilárd vegyszertöltetet vagy a torony aljába beforrasztott tág pórusú üvegszűrő 

lemez tartja, vagy pedig a hengeres test alsó negyedének magasságában lévő szűkületre helyezett 
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lyuggatott kemény gumilemez, illetve perforált üveg- vagy porcelánlap. Utóbbi megoldásnál a 

toronynak a szűkület alatti részébe kevés folyadék tölthető, és a bevezetett gáz ezen keresztül 

buborékoltatható. Ha a szilárd szárítóanyag finom szemcséjű vagy használat közben a szárítóanyag 

elfolyósodhat, elzárhatja a gáz útját. Ezért ilyen szárítószerek alkalmazásakor a szárítószert valamilyen 

hordozóra viszik fel, és ezzel töltik meg az oszlopot (pl. foszfor(V)-oxid horzsakő hordozón). 

Az U-cső (3.11.4.3. ábra) U alakúra hajlított, általában 1015 mm belső átmérőjű üvegcső, nyitott 

vége gumidugóval vagy csiszolatos dugóval zárható le. A cső felső vége alatt vagy csiszolatos U-cső 

esetén a csiszolatos dugón keresztül a cső szárára merőleges irányban ágazik kétfelé a gáz ki- és 

bevezetésére szolgáló, kb. 5 mm belső átmérőjű üvegcső. Az U-cső csiszolatos dugóinak elfor-

dításával zárható és nyitható a be- és kivezetőnyílás. U-cső esetében célszerű a töltet elejét és végét is 

üveggyapottal tömöríteni, hogy a gázáram a szilárd részecskéket ne ragadja magával. Az U-csövet 

leginkább mennyiségi elemzés során abban az esetben használjuk, ha valamilyen gázt kvantitatív meg 

kell kötni, és a megkötött gáz tömegét kell meghatározni.  

Gázok szilárd anyaggal történő szárítására alkalmas eszköz az ún. kalcium-kloridos-cső is 

(3.11.4.3. ábra), ami rendszerint 1015 mm belső átmérőjű, egyik végén szűkebb (56 mm-es) csőben 

folytatódó egyenes vagy hajlított cső, amely gumicsővel és gumidugóüvegcsőgumicső csatla-

kozással egyszerűen a gázáram útjába iktatható. Ha gáz- vagy gőzvezetéket úgy kell lezárni, hogy 

nyomásuk a külső légtér nyomásával kiegyenlítődhessen, de a levegő nedvesség- vagy szén-dioxid-

tartalma ne juthasson be a zárt térbe, akkor az edényt lezáró gumidugóba megfelelő minőségű vegy-

szerrel (leggyakrabban vízmentes kalcium-kloriddal) töltött ilyen szárítócsövet helyezünk. (Kalcium-

kloridos-cső csiszolattal is illeszkedhet egy üvegeszközhöz.) 

 

3.11.4.3. ábra. Gázszárító torony, U-cső és kalcium-kloridos-cső 

Gázok tisztítására alkalmazható folyadékokkal és szilárd anyagokkal szembeni követelmények: 

1. A tisztítandó gázzal ne lépjen kémiai reakcióba. 

2. A tisztítandó gáz lehetőleg rosszul oldódjék a folyadékban, illetve a szilárd anyag kevéssé 

kösse azt meg. 

3. Tisztító-, illetve szárítóhatásuk elérje a megfelelő mértéket. 

4. Tenziójuk elhanyagolható legyen a használat hőmérsékletén. 
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Leggyakrabban folyadékot használunk gázok szárítására, mivel ez lehetővé teszi a gázáram 

erősségének ellenőrzését, illetve a szilárd töltettel ellentétben könnyen cserélhető. Célszerű a 

gázszárító tornyok elé egy szárítófolyadékkal telt gázmosó palackot kötni, hogy elkerüljük a 

szárítótorony gyors kimerülését. Több szárítótorony sorba kapcsolása esetén mindig a kevésbé erélyes 

szárítószer kerüljön az első toronyba és a legerélyesebb az utolsóba. 

 

3.11.4.1. fénykép. Sorba kapcsolt szárítótornyok: A) P4O10-hordozón; B) molekulaszita 

A 3.11.4.1. táblázat a gázok szárítására legalkalmasabb vegyszereket, 3.11.4.2. táblázat a gázok 

megkötésére alkalmas vegyszereket tartalmazza. 
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3.11.4.1. táblázat. Gázok szárítására alkalmas vegyszerek 

Szárítandó gáz 

neve 
Képlete 

A gázban lévő vízgőz eltávolítására alkalmas 

folyadék szilárd anyag 
kifagyasztási 

hőmérséklet [
o
C] 

Hidrogén H2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10, CaO, NaOH 200 

Oxigén O2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10, CaO, NaOH 150 

Nitrogén N2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10, CaO, NaOH 150 

Klór Cl2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10 20 

Hidrogén-klorid HCl cc. H2SO4 CaCl2, P4O10 60 

Kén-dioxid SO2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10 5 

Kén-hidrogén H2S  CaCl2, P4O10 30 

Szén-dioxid CO2 cc. H2SO4 CaCl2, P4O10 30 

Ammónia NH3 cc. NaOH CaO, KOH, NaOH 20 

3.11.4.2. táblázat. Gázok megkötésére alkalmas vegyszerek 

Gáz neve Vegyjele 

A gáz megkötésére alkalmas 

folyadék szilárd anyag 

Hidrogén H2 
izzó, oxidos 

rézdrótháló 

Oxigén O2 
lúgos pirogallol*,Na-

ditionit** vagy CrCl2-oldat  
izzó rézdrótháló 

Klór Cl2 NaOH-oldat, KI-oldat CaO 

Hidrogén-klorid HCl híg NaOH CaO, nátronmész*** 

Kén-dioxid SO2 Br2-os víz, Ba(OH)2-oldat 

Kén-hidrogén H2S Pb(CH3COO)2-oldat 

Szén-dioxid CO2 
KOH-oldat, NaOH-oldat, 

Ca(OH)2-oldat 
nátronmész*** 

Ammónia NH3 híg H2SO4, CuSO4-oldat CuSO4.5H2O 
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3.11.5. Gázok laboratóriumi előállítása 

A szervetlen kémiai laboratóriumi munkában leggyakrabban szükséges gázokat általában 

vegyületeikből valamilyen kémiai reakció, termikus bontás, esetleg elektrokémiai reakció útján 

nyerjük. 

A gázok előállítására szolgáló reakciók a reakciópartnerek halmazállapota és a reakció hőmér-

séklete alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: 

1. Gázfejlesztés folyadékból melegítéssel 

(pl. szalmiákszeszből ammónia előállítása) 

2. Gázfejlesztés szilárd anyagból melegítéssel 

(pl. nagytisztaságú klór előállítása platina(IV)-kloridból) 

3. Gázfejlesztés szilárd anyagból folyadékkal 

(pl. szén-dioxid fejlesztése kalcium-karbonát és sósav reakciójával) 

4. Gázfejlesztés folyadékfolyadék kölcsönhatásával 

(pl. hidrogén-klorid-gáz előállítása sósavból tömény kénsavval) 

5. Elektrokémiai gázfejlesztés 

(pl. hidrogén előállítása kálium-hidroxid-oldat elektrolízisével) 

A felsorolt lehetőségek mindegyikéhez más-más készülék szükséges, melyeket a következőkben 

ismertetjük. 

3.11.5.1. Gázfejlesztés szilárd anyagból szobahőmérsékleten 

Szilárd anyagból szobahőmérsékleten folyadékok segítségével legegyszerűbben Kipp-készülékben 

fejleszthetünk gázokat. A készülék előnye hogy, a gázfejlesztés időszakos beszüntetése is megva-

lósítható. 

 

3.11.5.1.1. ábra. Kipp-készülék 

A Kipp-készülék egy vastag falú, nem hőálló üvegből készült készülék. Két részből áll: az alsó 

gázfejlesztő térből (G) és az ebbe üvegcsiszolattal (Cs) csatlakozó hosszú szárú, gömb alakú tölcsérből 

(T). A tölcsér szára lenyúlik a gázfejlesztő alsó részének aljáig. A gázfejlesztő tér alsó része lapos 

fenekű, ellapult félgömb alakú – ezen áll a készülék , felső része gömb alakú, és ezt a két részt 

58 cm átmérőjű szűkület (Sz) köti össze. A két gömb és az alsó félgömb térfogata egyenként 

13 liter, a készülék méretétől függően. A tölcsér gömbjének legalább akkorának kell lenni, mint a 

gázfejlesztő tér gömb alakú teste. 
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A gázfejlesztő tér felső részének – vagyis a középső gömb – felső harmadának magasságában 

beforrasztott tubusba csiszolattal vagy gumidugóval csatlakozik a fejlődő gáz kieresztésére szolgáló 

átmenő csap (X). Az alsó, félgömb alakú részen gumidugóval zárható ürítőnyílás (Ü) van. Az alsó 

félgömb és a felette levő gömb alakú rész közötti szűkületbe (Sz) a gömb falára kissé felfekvő, 

lyuggatott porcelánlemezt teszünk. Ez tartja a gázfejlesztéshez szükséges darabos szilárd anyagot, 

amit a készülék töltésekor azon a nyíláson keresztül teszünk be a gázfejlesztő térbe, amelyikhez a gáz 

kieresztésére szolgáló csap csatlakozik. 

Miután a szilárd anyag már a készülékben van, a szükséges folyadékot a T tölcséren keresztül 

töltjük be az X csap megnyitása után. Amikor a folyadék szintje eléri a szilárd anyagot, reakcióba lép 

vele, és azonnal megindul a gázfejlődés. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a frissen töltött Kipp-

készülékben fejlődő gáz levegővel szennyezett mindaddig, amíg a gázfejlesztő térből a levegőt nem 

szorította ki. Ha a gázkieresztő csapot (X) elzárjuk, a továbbra is fejlődő gáz következtében a 

gázfejlesztő térben megnövekedett nyomás visszanyomja a folyadékot a tölcsérbe, és a gázfejlődés 

megszűnik. A gázfejlődés csak akkor indul meg újra, ha a kieresztő csap kinyitása után a nyomás 

lecsökken és a folyadék ismét érintkezik a szilárd anyaggal. A megtöltött Kipp-készüléket mindaddig 

használhatjuk, amíg a folyadék ki nem merül (a gázfejlesztéshez szükséges komponens el nem fogy) 

vagy a szilárd anyag teljesen el nem reagál. A készülék használata igen egyszerű és kényelmes, hiszen 

a csap nyitásával, illetve zárásával meg lehet szakítani a gázfejlődést. Csak olyan méretű szilárd 

anyagdarabokkal dolgozzunk, amelyek nem képesek a lyuggatott lemezen keresztülesni, hiszen ebben 

az esetben a gázfejlődés nem szűnik meg, ha a középső gömbből a folyadék eltávozik. Az 

elhasználódott folyadékot az alsó ürítőnyíláson keresztül engedhetjük le. Tekintettel arra, hogy a 

készülék vastag falú üvegből készül, olyan gázok esetén nem használható, amelyek fejlesztéséhez a 

rendszert hevíteni kell. 

Ha biztosítani akarjuk, hogy a Kipp-készülék folyadéka használaton kívül ne érintkezzen a 

laboratórium levegőjével, akkor a tölcsérnek a készülék tetején található nyílását folyadékzárral kell 

lezárni. 

Hasonlóan jól alkalmazható az ún. Deville-féle gázfejlesztő, ami két ún. Deville-palackból áll. A 

Deville-palack olyan folyadéküveg, amelynek alsó részén egy kivezetőnyílás van. Ezen a kivezető-

nyíláson keresztül lehet két készüléket összekapcsolni polietilén- vagy gumicsővel. Gázfejlesztést úgy 

végezhetünk, ha az egyik üveg aljába valamilyen inert anyagot helyezünk, ami a gázfejlesztéshez 

szükséges anyagot az üveg oldalán lévő kivezetőnyílásnál magasabb szinten tartja, a másik üvegbe 

pedig a gázfejlesztéshez szükséges folyadékot öntjük. A két palackot összekötő csövön nem 

szükséges, hogy csap legyen. A folyadékot tartalmazó üveget a 3.11.5.1.2. ábrán látható módon 

magasabbra emelve, a folyadék beáramlik a szilárd anyagot tartalmazó üvegbe, és megindul a 

gázfejlődés. A keletkező gázt a szilárd anyagot tartalmazó üveg nyílásába dugóval erősített csiszolatos 

csapot tartalmazó csövön keresztül vezetjük el. Ha ezt a csapot elzárjuk, a fejlődő gáz visszanyomja a 

folyadékot a másik üvegbe, és a gázfejlődés megszűnik. A csap megnyitásával a gázfejlődés újra 

megindul. A folyadékot tartalmazó üveg száját szükség esetén a Kipp-készüléknél ismertetett 

folyadékzáras dugóval elzárhatjuk. 
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3.11.5.1.2. ábra. Devill-féle gázfejlesztő készülék 

3.11.5.1. táblázat. Kipp-készülékben előállítható gázok 

Fejlődő gáz neve Képlete 

Gázfejlesztéshez szükséges  

szilárd anyag folyadék 

Hidrogén H2 Zn HCl 

Kén-hidrogén H2S FeS 1:3 higítású HCl 

Szén-dioxid CO2 CaCO3 1:3 higítású HCl 

Klór Cl2 CaCl(OCl) HCl 

Oxigén O2 KMnO4 
3 (m/m)% H2O2 +  

15 (m/m)% H2SO4 

3.11.5.2. Gázfejlesztés hevítéssel 

A hevítés hatására lejátszódó gázfejlesztő reakciókat – a hevítés hőfokától függően  ún. gázfejlesztő 

lombikban vagy magas lágyuláspontú üvegből, tűzálló porcelánból, illetve kvarcból készült csőben, 

csőkemencében végezzük. Ha a gázfejlesztéshez nem kell hőt közölni, de a reakció erősen exoterm, 

akkor is hőálló vagy tűzálló készüléket használjunk! 

Ha gázfejlődés szilárd anyag és folyadék, vagy két folyadék reakciójában nem túl magas 

hőmérsékleten (kb. 200 oC-ig) jön létre, a gázreakciót célszerű gázfejlesztő lombikban végrehajtani 

(3.11.5.2.1. ábra). A gázfejlesztő lombikba tesszük a gázfejlesztéshez szükséges szilárd anyagot, erre 

adagoljuk a csepegtető tölcsérbe töltött folyadékot a csap óvatos megnyitásával. A fejlődő gázt a 

gázelvezető csonkon és ehhez kapcsolt buborékszámlálón keresztül juttatjuk a kívánt helyre. 

(3.9. animáció: Szén-dioxid-gáz fejlesztése) Ha a gázt két folyadék reakciójával fejlesztjük, olyan 

méretű gázfejlesztő lombikot használjunk, melynek hasznos térfogata a két folyadék térfogatának 

összegénél nagyobb. Két folyadék esetében a folyadékok minőségétől függ, hogy melyik folyadékot 

töltjük a gázfejlesztő lombikba (ez ugyanis feleslegben lesz a gázfejlesztési reakció végéig) és 

melyiket csepegtetjük be. Ha például az egyik folyadék tömény kénsav, akkor ezt kell csepegtetni a 
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másik folyadékhoz (tömény savak hígítása!). Ellenkező esetben a hirtelen felszabaduló nagy 

hőmennyiség és bekövetkező gáz-, illetve gőzfejlődés miatt megnő a nyomás, és a készülék 

felrobbanhat. 

 

3.11.5.2.1. ábra. Gázfejlesztő készülék 

 

3.9. animáció:Szén-dioxid-gáz fejlesztése 

Ha nem két anyag kölcsönhatására jön létre gázfejlődés, hanem egyszerűen egy folyadék 

melegítése során, akkor is gázfejlesztő lombikot érdemes használni. A gázfejlesztő lombikot minden 

esetben rögzítsük Bunsen-állványhoz, és ne közvetlenül gázégővel, hanem dróthálón keresztül 

melegítsük. Ügyeljünk arra, hogy a gázfejlődés egyenletes legyen. Ha a gázfejlődés a melegítés 

erősségének csökkenése vagy a reakció előrehaladásával a reagáló anyagok mennyiségének fogyása 

következtében lelassul, rosszul szerelt készülék esetén a buborékszámláló edényből a kialakuló 

nyomáskülönbség folyadék-visszaszívódást okozhat. Ezt a gázfejlesztő lombik erősebb melegítésével 

vagy újabb adag reagens becsepegtetésével akadályozhatjuk meg. Ha mindez nem hozna eredményt, 

akkor a gázfejlesztő lombik tölcsérén lévő csappal levegőt engedhetünk be a lombikba. Mindig 

célszerű azonban a buborékszámláló és a gázfejlesztő lombik közé pufferedényt (pl. fordítva kapcsolt 

gázmosó palackot) kötni, ezzel ugyanis egyszerűen megakadályozható a folyadék-visszaszívódás. 

A gázfejlesztő lombik előnye a Kipp-készülékkel és a Deville-készülékkel szemben, hogy a 

gázképződéshez magasabb hőmérsékletet igénylő reakciók is kivitelezhetők benne; hátránya, hogy a 

gázképződést nem lehet időszakosan megszüntetni. Ezért gázfejlesztő lombikban végzett gázfejlesztés 

esetében mindig előre ki kell számolni a kívánt gáz előállításához szükséges reagensek mennyiségét, 

és általában 25-szörös feleslegüket kell felhasználni a meglehetősen nagy gázveszteség miatt. 
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3.11.5.2.1. táblázat. Gázfejlesztő lombikban előállítható gázok 

Fejlődő gáz neve Képlete 

Gázfejlesztéshez szükséges  

Megjegyzés 

lombikban tölcsérben 

Ammónia NH3 cc. NH4OH cc. NaOH melegíteni kell 

Klór Cl2 NaCl + MnO2 cc. H2SO4 nem szabad melegíteni! 

Hidrogén-klorid HCl NaCl cc. H2SO4 
csak akkor melegítsük, 

ha a gázfejlődés lassul! 

Szén-monoxid CO HCOOH cc. H2SO4 melegíthető 

Kén-dioxid SO2 Cu cc. H2SO4  

3.11.5.3. Gázfejlesztés elektrolízissel 

Indifferens elektródok alkalmazásával, megfelelő összetételű vizes oldatokból elektrolitikus úton is 

előállíthatunk különböző gázokat. Az elektrolízist olyan cellában végezzük, amelyikben az 

elektródokon fejlődő gáz külön-külön felfogható és elvezethető. Ha mindkét elektródon gáz fejlődik, 

akkor az anód- és a katódteret gondosan el kell különíteni egymástól. Az alkalmazandó elektródokkal 

és az elektrolitokkal szemben egyaránt fennáll az a követelmény, hogy a fejlődő gázzal ne lépjenek 

reakcióba, illetve ne oldják nagymértékben a fejlődő gáz(oka)t. Gázfejlesztésre alkalmas pl. a 

Hoffmann-féle vízbontó készülék (3.11.5.4.1. ábra), amelynek két elektródtere egy-egy üvegcső, a 

csövek felső vége csappal elzárható, az elektródok a csövek alsó részére vannak beforrasztva. A katód- 

és anódteret összekötő cső közepéhez tölcsérben végződő cső csatakozik, ami közlekedőedényként 

lehetővé teszi az elektrolit mozgását gázfejlődés közben, továbbá az elektrolit betöltésére szolgál.  

3.11.5.3.1. táblázat. Elektrolízissel előállítható gázok 

Fejlődő gáz neve Képlete 

Gázfejlesztéshez szükséges  

Megjegyzés 

elektrolit katód anód 

Hidrogén (katódon) H2 
KOH-, NaOH-oldat, 

híg H2SO4 
Pt Pt anódon O2 fejlődik 

Oxigén (anódon) O2 
KOH-, NaOH-oldat, 

híg H2SO4 
Pt Pt katódon H2 fejlődik 

Klór (anódon) Cl2 HCl-oldat Pt Cu katódon H2 fejlődik 

3.11.5.4. Feladatok gázok előállításához 

3.11.5.4.1. Hidrogén 

 

Hidrogéngáz laboratóriumi előállítására a következő módszerek alkalmasak: 

 1. Negatív standardpotenciálú fém reakciója savval 

  Zn(sz)  +  H2SO4(aq)  =  ZnSO4(aq)  +  H2(g) 
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 2. Amfoter jellemű fémek (pl. Al, Zn) reakciója lúggal 

  2 Al(sz)  +  2 NaOH(aq)  +  6 H2O(f)  =  2 NaAl(OH)4(aq)  +  3 H2(g) 

 3. Sószerű hidridek reakciója vízzel 

  CaH2(sz)  +  2 H2O(f)  = Ca(OH)2(aq)  +  2 H2(g) 

 4. Savak, lúgok vagy alkálifém-sók vizes oldatának elektrolízise 

  A katódon fejlődik a hidrogén. 

A laboratóriumban leggyakrabban az 1. és a 4. eljárást alkalmazzák. 

 

A) Hidrogén előállítása fém és sav reakciójával 

 

Hidrogéngáz laboratóriumi előállítását Kipp-készülékben végezzük, leggyakrabban darabos (granulált) 

fém-cinket és 1:8 hígítású kénsavat használunk. Sósav (1:2 hígításban) is alkalmas gázfejlesztéshez, de 

illékonysága miatt előnytelenebb a kénsavnál, a fejlődő gáz viszonylag sok savgőzt visz magával. 

Amennyiben a cink nagyon tiszta, nehezen oldódik savban, mivel a tiszta cinken nagy a hidrogén 

túlfeszültsége. Ezért jobb olyan cinket használni, ami kevés rezet tartalmaz, vagy a cinket réz(II)-

szulfát-oldattal megnedvesíteni. A cink felületére kiválik a réz, és helyi elem képződése következtében 

meggyorsul a cink oldódása. 

A Kipp-készülék üzembe helyezését és használatát a Laboratóriumi alapműveletek 

3.11.5.1. fejezetében leírtak szerint végezzük. Frissen töltött Kipp-készülékben fejlesztett hidrogént 

csak akkor használjuk, ha a készülék gáztere biztosan nem tartalmaz levegőt, mivel a hidrogén a 

levegővel robbanóelegyet képez. (F.4. Kémiai anyagok) A készülék levegőmentesítését a gázfejlesztés 

több, egymást követő megindításával, majd 1015 perc utáni megszüntetetésével tudjuk elérni. 

A fejlődő hidrogéngázt a szennyezésektől meg kell tisztítani. A fejlődő gázt vizet vagy nátrium-

hidroxid-odatot tartalmazó gázmosó palackon vezetjük át, hogy a magával ragadott savpermetet, 

illetve sósav alkalmazásakor  savgőzöket eltávolítsuk a gázáramból. Ezt követően a gázt tömény 

kénsavoldatot tartalmazó gázmosón átvezetve szárítjuk. Ha a gázfejlesztést kénsavval végeztük, akkor 

a tömény kénsavas szárítás előtt nem szükséges a gáz vizes mosása. A tömény kénsavas gázmosó 

palack és a reakcióedény közé mindig iktassunk egy fordítva kapcsolt gázmosó palackot puffer-

edényként, hogy hirtelen nyomásváltozáskor megakadályozzuk a reakcióelegy felszívódását és a 

tömény kénsavba kerülését. 

 

B) Hidrogén előállítása elektrolízissel 

 

Vizes savoldatok, alkáli-hidroxidok, alkáli-sók vizes oldatainak elektrolízisekor vízbontás játszódik le.  

A katódon hidrogén fejlődik, kivéve, ha olyan elektródot használunk katódként, amelyen a hidrogén 

túlfeszültsége nagy, vagy a katód potenciálja nem eléggé negatív. (Tiszta vizet nem tudunk 

elektrolizálni, mivel a víz gyakorlatilag nem elektromos vezető, kevés sav vagy lúg hozzáadásával 

lehet csak vezetővé tenni.) 

2 H2O(f)  +  E  =  2 H2(g)  +  O2(g) 

Laboratóriumban hidrogéngáz előállítására alkalmas eszköz a Hoffmann-féle vízbontó készülék. 

Leggyakrabban vizes kénsavoldatot vagy nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk, elektródként nikkel 

lemezt használunk. Gondoskodni kell a katódon fejlődő hidrogéngáz és az anódon keletkező 

oxigéngáz elkülönítéséről, továbbá a katód- és anódtér elválasztásáról. A 3.11.5.4.1. ábrán látható 

kapcsolási rajz szerint állítjuk össze az elektrolizáló berendezést. Az áramforrás bekapcsolásakor 

megindul a gázfejlődés, a katódon (negatív pólus) a hidrogén, az anódon (pozitív pólus) az oxigén. Ha 

oxigénszennyezéstől mentes hidrogéngázt szeretnénk előállítani, állandó túlnyomást kell biztosítani a 

katódtérben, így az anódtérből nem tud oxigénnel telített elektrolit a katódtérbe áramolni. Ez 

egyszerűen megoldható, ha a két terméket azonos sebességgel (cm3/min) vezetjük el, hiszem 

vízbontáskor a fent megadott egyenletnek megfelelően 1 tf oxigén keletkezésekor 2 tf hidrogén 

fejlődik. A túlnyomás biztosítása érdekében célszerű a hidrogénelvezető cső után egy folyadékzáras 
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gázmosó palackot beiktatni, amelyben olyan magas a folyadékszint, hogy biztosítja a katódtér 

túlnyomását az anódtérhez képest. Ha az elektrolit nem tartalmaz illékony vagy olyan szennyezőket, 

amelyek az elektrolízis során illékony termékeket szolgáltatnak, akkor az elektrolízissel előállított 

hidrogén tisztább, mint a fémekkel savból vagy lúgból nyert hidrogén. 

 

3.11.5.4.1. ábra. Hoffmann-készülék és az elektrolízis kapcsolási rajza 

3.11.5.4.2. Klór 

 

Klórgázt laboratóriumban kloridok oxidációjával lehet előállítani. Az oxidációt oxidálószerekkel, pl. 

mangán-dioxiddal (MnO2) vagy kálium-permanganáttal (KMnO4), illetve elektrolitikus úton, anódos 

oxidációval végezhetjük. A gyakorlatban legelterjedtebb a NaCl oxidációja MnO2-dal kénsavas 

közegben. A reakciót gázfejlesztő készülékben, jól szívó fülkében végezzük, mivel a klórgáz erősen 

mérgező. (F.4. Kémiai anyagok) 

A reakció egyenlete: 

2 NaCl(sz)  +  3 H2SO4(f)  +  MnO2(sz)  =  Cl2(g)  +  MnSO4(aq)  + 2 NaHSO4(aq)  +  2 H2O(f) 

NaCl és MnO2 2:1 arányú keverékét alaposan porítsuk el és keverjük össze dörzsmozsárban. A 

keveréket töltsük portölcsér segítségével gázfejlesztő lombikba. Ha a lombik csiszolatára szilárd anyag 

kerülne, azt tisztítsuk le puha papírral. Vegyifülkében szereljük össze a 3.11.5.2.1 ábrán bemutatott 

gázfejlesztő készüléket, mosópalackokkal együtt (fordítva bekötött mosópalack – pufferedény és 

kénsavas mosó). A gázfejlesztő lombik és a gázmosó palack csiszolatát kenjük meg tömény 

kénsavval, üvegbot segítségével, hogy tömített legyen a készülék. Egy csiszolatos csepegtetőtölcsérbe 

töltsünk kb. annyi ml 1:1 hígítású kénsavat, mint ahány g MnO2-ot használtunk. (Kénsav hígításakor 

mindig a vízbe öntsük a koncentrált kénsavat, és ne fordítva!) Ezután csepegtessük a kénsavoldatot a 

szilárd keverékhez. A fejlődő gázt vezessük át cc. H2SO4-at tartalmazó gázmosó palackon. Az első 

néhány ml kénsavoldat becsepegtetésekor célszerű az egyik mosópalack csiszolatát kissé megemelni, 

hogy a kiszorított levegő gyorsabban tudjon kiáramolni a rendszerből. Ha az előírt mennyiségű savat 

becsepegtettük, és a lombikban levő anyag még fekete színű, vagyis a gázfejlesztő keverék még nem 

merült ki (a MnO2 elfogyása esetén a lombik tartalma zöldessárga színűre változik), célszerű lehet 


