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KÍSÉRLET 

A szén-dioxid nevű, CO2 molekulaképletű  anyagot a mindennapi életben gázként 
ismerjük, mert szublimációs hőmérséklete ( -78,8oC) alacsonyabb mint az olvadáspontja 
légköri nyomáson. Nagyon sok módon képződik a természetben is és laboratóriumi 
előállítására is sok módszer kínálkozik. Ezekről kémia, biológia, földrajz órákon már 
hallottatok. 

Az alábbiakban javaslunk egy pár egyszerű kísérletet, amelyeket nagyon könnyen el-
végezhettek: 

1.  Az ábra szerint töltsetek meg egy kémcsövet csírázó magvakkal. Egy másik kém-
csőbe töltsetek kitisztult mészvizet 1/4 magasságig, majd dugjátok be egy egyfu-
ratú gumidugóval (ennek hiányában parafadugó is használható, de azt 
plasztelinnel, vagy megolvasztott gyertyával a gázveszteség elkerüléséért be kell 
vonni.), amelybe előzőleg illesszetek szorosan egy mindkét végén nyitott üveg-
csövet. 
Ezután a magvakkal megtöltött kémcsövet húzzátok a gumidugó felső szabad 
végére. Figyeljétek a történteket, magyarázzátok!  

2.  Kémcsőbe töltsetek mészvizet. Egy tányérkán élesztőből kb. 1cm3 térfogatú da-
rabot fél mokkáskanálnyi cukorral dörzsöljetek el, s tegyétek kémcsőbe, melyet 
zárjatok egy egyfuratú dugóval. A dugóba előzőleg húzzatok egy két végén nyi-
tott üvegcsövet. Fordítsátok fel az így előkészített kémcsövet, ráillesztve a dugó 
szabad végét a mészvizes kémcsőre. Figyeljétek a történteket. Vonjatok le kö-
vetkeztetéseket! 

 

 
 
 
Étkezés során a szánkban levő nyál tartalmaz olyan anyagokat, amelyek elindítják az 

emésztési folyamatot. Mivel mindannyiunk rendelkezésére álló anyag, végezzetek vele 
egy pár kísérletet! 
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1. Állapítsátok meg a nyál kémhatását indikátor-papírcsíkkal! Normális esetben 6,2- 
7,4 között van az értéke. 

 

2. Kis pohárkába gyűjtsetek kb. 5cm3 nyálat. Figyeljétek meg folyékonyságát! A 
viszkózus folyadékhoz cseppentsetek 1%-os ecetsav oldatból pár cseppet, míg 
változást észleltek . A képződő pelyhes csapadékot szűrjétek le, s a szűrletet 
megfigyelve, állapítsátok meg annak viszkozitását a nyálpróbához hasonlítva. 
A nyálban található mucin-nak nevezett nagymolekulájú anyag (glükoproteid) 
okozza annak viszkozitását. A mucin savas közegben kicsapódik, s a szűréssel 
eltávolítottuk a nyálból. 

 

3. A nyál egyik legjelentősebb összetevője az amiláz, amely keményítőbontó enzim. 
Jelenlétéről és aktivitásáról könnyen meggyőződhettek a következő próbák so-
rán: 
− kémcsőbe töltsetek 2cm3  1%-os keményítőoldatot, egy másik kémcsőbe 

töltsetek 1cm3 hígított nyál-oldatot. A kémcsöveket állítsátok 37-38oC hő-
mérsékletű vizet tartalmazó pohárba, majd pár perc múlva töltsétek össze 
tartalmukat. Egy üvegbottal vegyetek ki egy csepp mintát egy fehér csempe-
lapra, s adjatok hozzá 1 csepp Lugol-oldatot (KI-os jód oldat, használható 
helyette desztillált vízzel hígított jód-tinktura oldat is). A kémszerben levő 
jód a keményítővel élénk kék-színeződést ad. Kétpercenként ismételjétek 
meg a keményítőtartalom ellenőrzésére javasolt próbát, s vonjátok le a kö-
vetkeztetéseket. 

− Helyezzetek 38oC hőmérsékletű vízfürdőbe 3 megszámozott kémcsövet. Az 
elsőbe 2cm3 desztillált vizet, a másodikba 2cm3 híg formaldehid oldatot, a 
harmadikba 2cm3 nyálat tegyetek. Mindhárom kémcsőbe töltsetek 1cm3 ke-
ményítő-oldatot. 20perc eltelte után mindegyik kémcsőbe töltsetek 2cm3 

Fehling I. oldatot, majd annyi Fehling II. oldatot, míg az előzőleg keletkezett 
csapadék teljesen feloldódik. Ezután forraljátok fel az oldatokat, s vonjátok 
le a következtetéseket az észleltekből 

− Az enzim-aktivitás feltételeinek vizsgálatára az előző próbákat végezzétek el 
a következő módosításokkal: 

− Két kémcsőbe töltsetek külön-külön 2cm3 nyálat. Az egyik kémcső tartalmát 
hevítsétek forrásáig, a másikba töltsetek azonos térfogatú 20%-os ecetsav ol-
datot, majd helyezzétek mindkét kémcsövet a 38oC  hőmérsékletű vízfürdő-
be, s 20perc eltelte után a fentiekben leírtak szerint folytassátok a kísérletet. 
Az észlelések alapján állapítsátok meg, hogy milyen tényezők befolyásolják 
az amiláz enzim aktivitását! Jó munkát! 

 
 
 
 

 

Figyelem! 
A FIRKA 2008–2009/ 1. számában (31. old.) egy versenyfelhívást közöltünk.  
Az első fordulóban kért dolgozat címe: A kromatográfia a vegyészek szolgálatában. 
A második forduló témája: A szén-dioxid hasznos és káros voltáról. 
Pályázhatnak általánosiskolások, középiskolások és elsőéves vegyész, biológus, 

gyógyszerész hallgatók. A különböző korosztályok dolgozatait külön értékeljük.   
 


