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Összehasonlítás: Kísérleteinkből, valamint az ellenállások méréséből kitűnik, hogy 
a hőmérséklet emelésével a vas ellenállása növekszik, a grafité viszont csökken. Ez jel-
lemezhető a hőmérsékleti együtthatóval, amelynek átlagos értéke: 
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Mivel mindkét mérésnél az alacsonyabb, a hűtési, és a magasabb, az izzítási, hőmér-
sékletek nagyjából azonosak lehettek ( C50o

1 ≈t , valamint C800o
2 ≈t ), az α értéke 

kiszámítható a vashuzal és a grafitceruza-bél anyagaira. (A grafitceruza bél a grafit mellett 
még adalékanyagokat is tartalmaz.). 

,K5,8.10 -1-3
huzal lágyvas ≈α .K0,9.10 -1-3

bél zagrafitceru −≈α
Láthatjuk, hogy a vas és a grafit hőmérsékleti együtthatója ellentétes előjelű!

Következtetés: 
− Kísérleteinkkel sikerült kimutatni, hogy ha egy – elektromos áram által átjárt, 

termikusan megállapodott – áramkör egyik részét külső hőhatásnak tesszük ki, 
akkor ez előidézi a többi rész hőmérsékletének változását. Kiderült még az is, 
hogy a kiváltott hőmérsékletváltozás iránya függ az áramkör szerkezetétől, va-
lamint a kívülről melegített-hűtött rész anyaga hőmérsékleti együtthatójának 
(α) előjelétől is. Mivel általában a fémek hőmérsékleti együtthatója pozitív, a 
félvezetőké negatív, ezek kísérleteinkben a vashuzalhoz (Fe), illetve a grafitce-
ruza bélhez (C) hasonlóan fognak viselkedni. 

− Folytathatjuk a kísérletezést az α>0 és az α<0 anyagok vegyesen történő soros 
vagy párhuzamos kapcsolásával, az eredményt akár előre kikövetkeztethetjük. 

− Még elképzelhető az összetettebb áramkörök ilyenszerű vizsgálata is. 
 

Bíró Tibor 
 

Kísérletek 

Náthás, lázas időszakban gyakran javallja a családi orvos az aszpirin, vagy 
paracetamol szedését. Ez a két gyógyszer viszonylag egyszerű összetételű, kémiai tulaj-
donságait könnyen követhető szerves anyag, felépítésükben hasonlóságot is mutatnak: 
 

1. A készítmények kémhatásának vizsgálata 
Két tablettát mozsárban dörzsölve porítsatok szét, majd egy pohárkába töltsetek fö-

lé 50cm3 desztillált vizet. Üvegbottal kavargassátok, majd szűrjétek át szűrőpapíron. Az 
oldatot mérőhengerbe téve, desztillált vízzel a térfogatát egészítsétek ki 50cm3 –re. 

Az üvegbot segítségével cseppentsetek univerzális indikátor papírra az oldatból, s a 
kialakuló színt hasonlítsátok össze a pH-skála színeivel. Állapítsátok meg az oldat pH-
ját és ebből a kémhatását (amennyiben jól dolgoztatok, az aszpirin esetében az elméleti 
2,75 , a paracetamol esetében a 6,8-hoz közelálló értéket kell kapnotok a pH-papír érzé-
kenységének függvényében)! 
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2. Az 1. pontnál kapott szűrletekből 25mL-nyihez külön-külön öntsetek 10mL 
15%-os NaOH oldatot, pár percig kevergetés közben főzzétek. Az elegy lehűtése után 
adagoljatok hozzá híg kénsav-oldatot, a fölös lúg semlegesítésére. A kémiai változás so-
rán a lúgos közegben  az aszpirin esetében ( a.) az észter kötés, a  paracetamol esetében 
(b.) az  amid kötés hidrolízise történik: 

 
a) 

Az acetlil-szalicilsav (aszpirin) tű szerű kristályokat képez, amelyek vízben kevésbé, 
alkoholban, éterben jól oldódnak. 

Op.=135-136 0C

b) 

Az elegyek leszűrésekor a szilárd fázist 50%-os alkoholos szeszben oldjátok, majd 
cseppentsetek hozzá híg (0,1%) FeCl3-oldatot. Kövessétek a színváltozást, ami a feno-
los –OH csoportra jellemző komplexképződési reakció eredménye. 

Az amino-  csoport az aromás gyűrűn nagyon érzékeny az oxidációs hatásokra, ezzel 
magyarázható, színének mélyülése, egész feketéig. 

Jegyezzétek meg, hogy ezek a gyógyszerek nagy dózisban a szervezetre károsak! Pl. a 
paracetamol a máj enzimrendszerét is támadja, s a glutathion funkcióját akadályozza 
meg, ezért túladagolás, vagy hosszas használat esetén súlyos károsodás történik a szer-
vezetben, mérgezési tünetek is fellépnek. 

 
Mathé Enikő


