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kísérlet, labor

Kísérletek 

2. Az ásványok kémiai vizsgálata – folytatás az 1. számból 

b) Üvegcsőben való hevítés hatására történő változásokból levonható következtetések 
− egyik végén zárt üvegcső (8-12cm hosszú, 4-5mm belső átmérő)
− mindkét végén nyitott, meghajlított üvegcső (10-12cm hosszú) 
Az üvegcsőben történő hevítésekor az ásványnak 

olyan átalakulásai történhetnek, melyek jellemzők az il-
lető ásványra, annak elemi összetételére. Így történhet 
kristályvízvesztés, színváltozás, lumineszkálás, szétpat-
togzás, elszenesedés, jellegzetes szagú gőzök távozása, 
a kémcsőfalán jellegzetes színű lerakódások képződése.

Az alábbi táblázat az üvegcsőben való hevítést kísérő megfigyeléseket, s az ezekből
levonható következtetésekre szolgáltat adatokat: 

 
Megfigyelések hevítéskor A változást 

kiváltó  
alkotóelem 

Következtetés  
az ásvány  

összetételére 
Zárt üvegcsőben Nyílt üvegcsőben   
melegen vörösessárga, hide-
gen kénsárga lerakódás 

SO2-re jellemző szagú gáz, 
esetleg kénlerakódás 

S kénben gazdag 
szulfidok 

hidegen fekete, fénylő arzén-
tükör, ami NaOCl-ban oldó-
dik 

arzéntükör, vagy fehér kristá-
lyos As2O3 lerakódás 

As arzenidek, ar-
zénszulfidok 

melegen fekete, hidegen cse-
resznyepiros lerakódás 

fehér lerakódás(Sb2O3) és 
szagtalan fehér füst 

Sb Sb-szulfidok, 
kéntartalmú ve-
gyületei 

fekete fémfényű tükör fekete fémfényű tükör Hg HgS 
szagtalan gáz, az égő cérna-
szál elalszik benne 

szagtalan gáz, az égő cérnaszál 
elalszik benne 

CO2 karbonát 

c) Verődék vizsgálata 
A vizsgálathoz szükséges egy faszéndarab, vagy gipszlemezke, dörzsmozsár, bor-

szeszégő, vagy gázégő.
A faszéndarabon (vagy gipszlemezen) a széleitől kb. 1,5cm távolságra képezzetek 

egy kis gödröt, amibe helyezzétek a vizsgálandó ásványnak egy kis darabját (amennyiben 
az az előző hevítési próbánál szétpattogzó volt, akkor előzőleg a dörzsmozsárban aprít-
sátok porrá). Ezután a fúvócsővel a gázlángot fújjátok az ásványmintára, amíg a faszén 
vagy gipsz felületének hidegebb részén nem jelenik meg egy jellemző színű verődék. Ez 
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erősen tapad a felülethez, míg a faszénből közben keletkezett szürke hamu könnyen el-
távolítható elfújással. 

Ásványmeghatározásra felhasználható jellegzetes verődékek: 
 

Verődék külleme Alkotóelem 
fehér, vékony rétegben szürke, néha barnás szegéllyel (As2O3) As 
hófehér, vékony rétegben kékes (Sb2O3),  
közben szagtalan fehér füstképződés észlelhető

Sb 

melegen sötét sárgásbarna, hidegen citromsárga (Bi2O3) Bi 
melegen zöldessárga, hidegen kénsárga (PbO),  
néha fehéres szegéllyel (PbCO3)

Pb 

melegen sárgásfehér, hidegen fehér (SnO2) Sn 
melegen sárga, hidegen fehér (ZnO).  
Oxidáló lángban hevítve erősen világít. 

Zn 

d) Elektrokémiai vizsgálat 
Az ásványokat alkotó fémionok egy része könnyen kimutatható elektrolitos oldást 

követő színes komplexképződéses reakció segítségével. Az eljárás előnye, hogy gyakor-
latilag nem roncsolja az ásványmintát, gyorsan és egyszerű felszereléssel, kevés anyag-
szükséglettel végezhető el. 

Helyezzetek fémlemezre egy elektrolit-oldattal (lásd a következő táblázatban) és rea-
genssel megnedvesített szűrőpapírt, amelyre tegyétek az ásványmintát. Létesítsetek egy 
áramkört úgy, hogy a fémlemezt az áramforrás pozitív pólusához, az ásványdarabot a 
negatív pólusához kössétek. Az áramkör zárása után a szűrőpapíron az ásvány alatt ész-
lelhető az adott fémionra jellemző színreakció. A színes nyomat ásványegyüttesek ese-
tén is kiértékelhető lehet. 

 
Meghatározandó fém Elektrolit-oldat Reagens Észlelhető szín 

Fe (NH4)2SO4 – 0,5M α- α’-dipiridil élénk vörös 
Cu (NH4)2SO4 – 0,5M benzoin-oxim sárgászöld 
Ni (NH4)2SO4 – 0,5M dimetil-glioxim vörös 
Co KCl – 0,5M α-nitrozo-β-naftol sötétbarna 
As KBr- 10% fényképező előhívó fekete 

A leírt eljárást elektrografiás módszernek nevezik. 
 
e) Szerkezeti különbségekből adódó kémiai aktivitásban való eltérés követése 
Sok esetben azonos kémiai összetételű, de különböző stabilitással rendelkező szer-

kezetek kémiai viselkedése eltérő lehet. Erre példaként próbáljátok meg a következő el-
járásokat: 
− Kalcit és aragonit formájában kristályosodó kalcium-karbonát kobalt(II)-nitrát 

oldattal különböző módon viselkedik. 
Az aragonit, amely a CaCO3-nak egy metastabil változata (gyakorlatilag stabilnak 
tekinthető, de termodinamikailag nem, mivel szabadentalpiája nem a lehetséges 
legalacsonyabb érték), Co(NO3)2-oldattal ibolyaszínűvé válik, míg a kalcit nem. 
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− A magnezitet (MgCO3) a dolomittól (CaMg(CO3)2 ) meg lehet különböztetni egy 
kémiai reakció segítségével: a magnezit titánsárga oldattal tűzpiros színeződést 
eredményez, míg a dolomit nem.  
(A titánsárga a Mg-ionok kolorimetriás meghatározására használható reagens: 
0,05%-os vizes oldata a dihidro-tio-p-toluidinszulfonsavnak 1%-os keményítő-
oldattal védőkolloidként) 

 
Máthé Enikő

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

II. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítunk általános pedagógiai és nevelés-

lélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákoknak, mind 
a tanároknak hasznára válhat, de azoknak is, akik csupán az általános műveltségüket óhajt-
ják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban résztvevő diákoknak a metakognitív tanu-
láshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk előkészítéséhez, 
ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alapfogalmait is 
nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és más meg-
közelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. 

 
1. Felmérés. Írásbeli kikérdezés, ismeretellenőrzés, nevelési eredményvizsgálat, an-

két. A pedagógiának is egyik empirikus kutatási módszere. 
2. Gátlás. Az idegrendszeri működés egyik szabályozója, az ingerület ellentétese. 

Egyedfejlődés szempontjából van veleszületett (feltétlen) és szerzett (feltételes) gát-
lás. 

3. Identitás és társadalmi státus. Az identitás az egyén szociális térben alakuló én-
azonosság tudata. A státus formális vagy informális kapcsolatrendszerben, cso-
portban elfoglalt pozíció. 

4. Individualitás. A személyiség (l. ott) egyszer létező formája. 
5. Integráció. A társadalom által elfogadott értékek elsajátítása. 
6. Integrálás. A speciális nevelési igényű gyermekek bizonyos kategóriájának megha-

tározott feltételek mellett a normál iskolába történő befogadása. 
7. Intelligencia. Az egyén összetett vagy globális képessége arra, hogy célszerűen 

cselekedjék, értelmesen gondolkodjék, és a környezetéhez eredményesen alkalmaz-
kodjék, tesztekkel mérik. Mértéke az intelligencia-hányados: IQ = mentális életkor 
és biológiai életkor aránya, megszorozva 100-al. 

8. Intelligenciatípusok. Az egyénnek idegrendszerileg is azonosítható sajátos adott-
ságai. H. Gardner alapján többféle intelligenciatípusról (képességről) beszélhetünk: 
verbális-nyelvi, matematikai-logikai, vizuális-térérzékelő, testi-mozgási, ritmikai-
zenei, interperszonális, intraperszonális, de természeti, és újabban még egziszten-
ciális intelligenciatípusról is. 


