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5. A talaj lúgosságának mérése 
Szükséges eszközök és anyagok: táramérleg, büretta, Erlenmeyer-lombik, üvegbot, ki-

forralt desztillált víz, talajminta, 0,1M-os sósav, fenolftalein oldat 
Mérés menete: Mérjetek be 10g-ot (m) a talajmintából a Erlenmeyer-lombikba. Töltse-

tek rá 100mL kiforralt és lehűtött desztillált vizet, keverjétek jól össze az üvegbottal, 
majd 5-10 percnyi állás után adjatok hozzá indikátor oldatot. A 0,1 M-os sósavval feltöl-
tött bürettából adagoljátok az oldatot a mérendő próbához a lilás szín eltűnéséig (V).  

Mérési eredmény kiértékelése: a titrálható lúgosság mértékét Na2CO3 (szóda) alak-
ban számítják ki és tömeg %-ban fejezik ki. 

A titrálás végpontja az alábbi reakcióegyenlet szerint keletkezett lúgmennyiség sem-
legesítését jelzi: Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH 

A semlegesítési reakció egyenlete: NaOH + HCl = NaCl + H2O
Az egyenletek értelmében 1 mólnyi tömegű Na2CO3 semlegesítésére 1mólnyi HCl 

fogy. A bemért m tömegű mintában levő lúg semlegesítésére, amennyiben V térfogatú 
0,1moláros savoldat fogyott, a talajminta %-os szódatartalma: Na2CO3 % = V.1,06/m 

 
6. A talaj mésztartalmának a meghatározása 
A méréshez szükséges eszközök és anyagok: főzőpohár, kémcső, táramérleg, mérőhenger, 

10%-os sósav, talajminta 
A mérés menete: mérjétek le a főzőpohár tömegét (m1), tegyetek a pohárba a vizsgá-

landó talajból kb. 10g-nyit és mérjétek le pontosan a tömegét a pohárral (m2). Töltsetek 
a kémcsőbe 20ml sósavat, a kémcsövet helyezzétek a pohárba óvatosan a talajminta 
mellé, és mérjétek le ismét (m3). Ezután a kémcső tartalmát öntsétek a talajmintára, a 
kémcsövet hagyjátok a pohárban és várjátok meg a pezsgés megszűntét. Ekkor ismét 
mérjétek le a pohár tömegét (m4). 

Mérési adatok: 
A meghatározás a következő kémiai átalakuláson alapszik: 
CaCO3 + 2HCl = CO2 + H2O + CaCl2
Az egyenlet értelmében 1 mólnyi CaCO3 –ból (tömege 100g) egy mólnyi CO2 (tö-

mege 44g) szabadul fel. Ezért kiszámíthatjuk az m tömegű talajból felszabaduló CO2-
nak megfelelő CaCO3 (mész) tömegét: (m CaCO3 = 100.mCO2/44  és a %-os mésztarta-
lom = mCaCO3.100/m talaj, ahol  m talaj = m2 – m1 és mCO2 = m4 – m3

Mathé Enikő

Katedra 

Érdekes fizika kísérletek 
V. rész 

Mottó:  
 „A legszebb, amit megérthetünk az élet titkának keresése. Ez az alapérzés, amely az igazi művészet 
és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni az – hogy 
úgy mondjam – halott, és szeme kialudt.” (Albert Einstein) 
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Különleges karácsonyfaizzók 
Három karacsonyfaizzót sorba kötünk. 
− Ha normális izzók, akkor az egyik kicsavarásakor a többi kialszik. 
− Ha az izzóba az izzószállal termisztor van bekötve, akkor kiégve sem alszik ki az 

izzósor. 
 

A soros kapcsolás „esete” a karácsonyfa-izzókkal 
 

Az átlátszó tejüveg 
A fürdőszoba tejüveg ablaka átlátszóvá válik, ha glicerines ecsettel vastagon befest-

jük. Ugyanis a glicerin törésmutatója közel azonos az üvegével. 
 
Láthatóvá tett fénynyaláb 
Folyadékban haladó fénynyaláb útját láthatóvá tehetjük, ha abba kevés fluroreszceint 

oldunk fel. A fényvisszaverődés, a fénytörés és a teljes fényvisszaverődés szépen nyomon 
követhető. Fényforrásként lézermutatót használunk! Például, vékony folyadékrétegben 
szemléltethető az üvegszálakban is lejátszódó többszörös fényvisszaverődés. 
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