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A második kép az üveggolyón kívül keletkezik, fordított állású és háromszor nagyobb az
elsõnél.

Mit láthatnánk a gyémánt golyón ?
Mivel gyémántgolyó nemigen áll rendelkezésünkre, de

törésmutatóját ismerjük  n=2,42, megelégszünk a számítási
eredményekkel, annál is inkább, mert a kísérletek levezetett
képleteinket  n=1 ; 1,33 ; 1,5  értékekre igazolták. Így:
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Meglepõ látvány fogadna, a
golyó anyagát megjárt fény
által létrehozott „második
kép” az „elsõ” elé került, jó-
val nagyobb méretû, egye-
nes állású, valódi (ez a kép

akár kivetíthetõ is lenne!).
Bíró Tibor

Kísérletezzünk

Negyven éve, 1959 szeptemberében jelent meg Várhelyi
Csaba, a Bolyai Tudományegyetem akkori tanársegédjének „Szervetlen kémiai kísérletek”
címû könyve a bukaresti Technikai Könyvkiadónál. Hasonló munka azóta sem készült.
Számos diák, tanár hasznos kézikönyve. Ebbõl válogattunk egy pár szemelvényt, melyekben
hasznos tanácsokat, ötleteket szerezhettek a kémiatanulás során olyan fontos gyakorlati te-
vékenységetekhez.

A gázfejlõdéssel járó vegyfolyamatok könnyen szemléltetetõk. Igen sok érdekes kísérlet
néhány háztartási tárggyal és könnyen beszerezhetõ segédeszközzel is megvalósítható, ezért
még laboratórium nélküli kis iskolákban is elvégezhetõk.

Gázok szilárd anyagok hevítése, vagy szilárd anyagok és bizonyos folyadékok kölcsön-
hatása során keletkeznek. Laboratóriumban ez utóbbi módszert használjuk kétféle kivitel-
ben:

a) Folyadékot csepegtetünk a szilárd anyagra. Ekkor a folytonos gázfejlõdés addig tart,
ameddig az egész hatófolyadék mennyisége elhasználódik.

b) A szilárd anyagot bemerítjük a hatófolyadékba és tetszés szerinti idõpillanatban ki-
emeljük belõle, azonnal megszüntetve a gázfejlõdést (önmûködõ gázfejlesztõ).

A gázok elõállítására szolgáló berendezések összeállításánál figyelembe kell vennünk a
készülékünk méreteit, az üvegalkatrészek minõségét, a gázfejlõdést elõidézõ kémiai folyamat
reakcióhõjét, a kívánt gázáram erõsségét.

Önmûködõ gázfejlesztõ készüléket mi is könnyen ké-
szíthetünk egyszerû laboratóriumi eszközökbõl, vagy ház-
tartási üvegtárgyakból.

Tejesüvegbõl és lyukasfenekû kémcsõbõl az 1.a ábra
alapján készíthetünk gázfejlesztõt. Erõsebb gázáramot
nyerhetünk petróleumlámpa-csõ és szélesebb üveghenger,
vagy nagyobb befõttesüveg segítségével (1.b ábra).

A lámpacsövet alul kétfuratú dugóval, felül egyfuratos
dugóval, melyben a gázelvezetõ csõ található, látjuk el. Az
alsó nyílásba helyezett egyenes üvegcsövön az elhasznált
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folyadék folyik le a szilárd anyagról, a hosszabb hajlított csövön a gázfejlesztõ folyadék
érintkezik a szilárd anyaggal.

A különbözõ gázfejlesztõ berendezésekben keletkezõ gáz mindig tartalmaz vízcseppeket,
vagy az elõállításra használt folyadék cseppjeit. Sok kísérlet eredményessége a gázok tisztasá-
gától függ, ezért az elõállított gázokat a kísérõ szennyezõdésektõl meg kell tisztítanunk. Ezt a

szennyezõdéseket megkötõ, úgynevezett elnyelõ anyagok
segítségével valósíthatjuk meg.

Az elnyelõ anyagok lehetnek folyadékok, ezeket ne-
vezzük mosófolyadé-
koknak, pl. víz, híg kén-
savoldat vagy híg nátri-
um-hidroxid oldat, lúgos

káliumpermanganát-
oldat. A vízcseppek,
nedvesség megkötésére
szárító folyadékot, pl.
tömény kénsavoldatot
vagy glicerint használ-
hatunk. A mosófolyadékot az ú.n. gázmosókba (2.a, b, c,
d. ábrák) tesszük, s úgy kötjük a gázáram útjába. A legegy-
szerûbb gázmosót házilag is elkészíthetjük (2.a., b. ábra).

Szárító anyagként szilárd anyagokat is szoktak hasz-
nálni: vízmentes kalcium-klorid, kalcium-oxid, nátron-
mész, foszfor-pentoxid. A gázszárító torony, vagy U alakú
2-4 cm. átmérõjû üvegcsõ (3.a., b.). Két végére vattacs o-
mót helyezünk s közé borsószemcse nagyságban a szárító
anyagot. Elõnyös üveggyöngyökkel is összekeverni,  hogy
az elnedvesedett szárítóanyag ne tömõdjön el,  s a gáz út-
jának lezáródásával ne lépjen fel balesetveszély.

Használat után a szárító edények végére gumicsõ da-
rabkát húzzunk s ezt zárjuk le légmentesen üvegpálcával vagy szorító fogókkal, mert a
levegõ nedvességét is megkötik, elfolyósodnak s további használatra alkalmatlanná válnak.

Az elõállított gázokat összegyûjthetjük, tárolhatjuk. Vízben kismértékben oldódó gázo-
kat (hidrogén, oxigén, nitrogén, nitrogén-monoxid, metán, etán, acetilén) víz felett gyûjthet-
jük össze üvegkádban vagy mûanyag tálban. A gáz összegyûjtésére lecsiszolt szájú üveghen-
gert használhatunk, melyet sima üveglappal, bádog vagy parafinnal átitatott karbondarabbal
lehet lefedni. A felfogó hengert színültig töltjük vízzel. Buborékmentesen lefedjük a
fedõlappal, s ezt szorosan tartva bemerítjük a kádba. Amikor a henger nyílása a kádban levõ
víz szintje alá merült, levesszük a fedõlapot s a henger nyílásába helyezzük a gázfejlesztõ ké-
szülék ugyancsak víz alá helyezett végét. Mielõtt a gázzal töltött hengert a kádból kiemel-
nénk, azt még a víz alatt újra zárjuk a fedõlemezzel. Ha a gáz nehezebb a levegõnél (sûrûsége
nagyobb a levegõ sûrûségénél) akkor a hengert a nyílásával felfelé helyezzük a munkaasztal-
ra, ha a levegõnél könnyebb, akkor lefelé fordítva. Üveghenger helyett kis mennyiségû gáz
felfogására elõnyösen használható választótölcsér is (4.. ábra).

A hidrogén könnyen elõállítható és sok érdekes kísérlet végezhetõ vele.
A 1.a. ábra alapján összeszerelhetõ gázfejlesztõ kémcsövébe cink darabkákat tegyünk (a

lyuk fölé elõnyös egy kis rézhálót helyezni, hogy a reakció során csökkenõ méretû darabkák
ne essenek ki a kémcsõbõl). A külsõ edényt ¾-ed részéig hígított (egy rész tömény sósav + 3
rész víz) sósavoldattal töltsük fel. Amikor megnyitjuk a csapot a sav érintkezik a cinkkel és
elkezdõdik a hidrogén fejlõdése, amely a kémcsövön át a csapon távozik a felhasználási tér-
részbe. A csap elzárásakor a megnövekedett gáznyomás kiszorítja a savoldatot a kémcsõbõl,
így a vegyfolyamat megáll.
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Az elõbbi módon elõállítható hidrogén tulajdonságai közül tanulmányozzatok egy párat.

1. A hidrogén a levegõnél kisebb sûrûségû gáz. Érzékenyebb táramérleg két serpenyõjére
drótgyûrû segítségével erõsítsünk fel két fõzõpoharat nyílásával lefelé (5. ábra). A mérleg ki-

egyensúlyozása után a gázfejlesztõnkbõl gázmosón keresztül vezessük a hidrogént az egyik
pohárba úgy, hogy ne érintsük annak falát a kivezetõ csõvel. A munkaasztalodon vagy annak
közelében ne legyen szabad láng! A mérleg egyensúlya megbomlik, a mérlegnyelv a hidrogé-
nes pohár irányába tér ki.

2. Fémoxidok redukálhatók hidrogénnel. Ólomoxidot használunk (PbO, PbO2, Pb3O4

közül bármelyiket, amelybõl van az iskola szertárában).
A 6. ábra szerint szereld össze a kísérleti berendezést.
A gázmosón érkezõ hidrogént a 2 cm átmérõjû 25-30 cm hosszú tûzálló üvegcsõbe ve-

zetjük, amelyben kis porcelán csónakba helyezzük el az ólom-oxidot. Az üvegcsõ kivezetõ
részét egy kifagyasztó edényhez kössük, amelyet jégkockákkal hûtsünk. A berendezésen lát-
ható dugókat nem árt tömíteni. Miután elkezdtük a hidrogén áramoltatását a berendezésen
pár perc után a kifagyasztó edény kivezetésénél végezzük el a durranógáz próbát. Amennyi-
ben már nincs levegõ a rendszerben, kezdjük melegíteni az üvegcsövet egy gázégõ lángjával.

PbO+H2 = Pb+H2O
Hasonlóan a többi oxid esetén is fémólom és víz keletkezik. A víz gõz formájában eljut a

kifagyasztó edénybe, ahol kondenzálódik. A nemreagált hidrogént a kihúzott csõ végén
meggyújthatjuk.

3. Vizesoldatból nemes fém sókból redukálhahtó a fém hidrogénnel
A 7. ábra szerint összeállított berendezésben H2 hatására a színtelen oldat megfeketedik,

a finomeloszlású fém ezüst kiválása követekeztében.
4. Olajok keményítése hidrogénezéssel

5. ábra 6. ábra
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Nikkel katalizátor jelenlétében a telítetlen zsírsavak gliceridjei (olajok) hidrogént
addicionálnak, miközben szilárd, telített gliceridekké alakulnak. A 8. ábrán levõ berendezés
szerint dolgozzunk

Reakciótérként (b) egy 20-25 cm hosszú, 2,5-3 cm átmérõjû vastagfalú kémcsõ, amely
aljáig leér a H2 -bevezetõ kihúzott végû csõ. A kémcsõ alá homokfürdõt (c), amelybe egy
360 0C-ig mérõ hõmérõt helyezünk.

A katalizátor a reakciótérben képzõdik ezért a 0,3 g nikkel formiátot (elõállítható han-
gyasavból, nikkelkarbonátból) 5 ml étolajjal jól eldörzsölünk, s beöntjük a kémcsõbe, majd
lassú áramban hidrogént áramoltatunk a készüléken keresztül. Miután a rendszerbõl a
levegõt kiûztük (durranó-gázpróba), a homokfürdõ hõmérsékletét 300 0C-ig emeljük, eköz-
ben a hidrogénárammal a nikkel redukálódik (fekete fém nikkellé alakul). Ekkor távolítsuk el
a homokfürdõt s folytassuk a hidrogénezést, míg az anyag hidegen megszilárdul. A készülék
szétszedése után a kémcsõ tartalmát kevés éterben oldjuk, adjunk hozzá 1 g aktív szenet, rá-
zogassuk, majd szûrjük (ügyeljünk szabad láng ne legyen a munkaasztalunkon, mert az éter
nagyon gyúlékony!). Kristályosító tálacskába töltsük az oldatot. Az éter elpárolgása után fe-
hér, szilárd zsír marad vissza.

Feladat
Tervezzetek kísérleti berendezéseket, amellyel gyakorlatilag igazolható, hogy a szén-

dioxid a levegõnél nagyobb sûrûségû gáz. A vázlatot a kísérõ magyarázattal küldjétek el a
Firka szerkesztõségébe.

ólom-acetát a H2S megkötésére lúgos KMnO4 old. az AsH3-
nyomok megkötésére

AgNO3 oldat - szintelen

7. ábra

8.ábra
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KMnO4 kénsavval savanyítva 10-15%-os KOH
old.

tömény kénsav old.


