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Kémia 
 

SZERVETLEN KÉMIA 

 

Savak, lúgok, sók – tanulói kísérletcsomag 

(katalógusszám: TESS 15302) 

 

31 kísérletet végezhetnek el a tanulók az osztályteremben a doboz segítségével. 

 

 

 

- Általános biztonsági intézkedések savak kezelésekor 

- A koncentrált kénsav veszélye 

- Növényi pigmentek mint indikátorok 

- PVC mint lehetséges sósavképző 

- Kénsav előállítása 

- Brönsted-savak: olvadt és oldott 

oxálsavak hővezetése 

- Általános biztonsági intézkedések lúgok 

kezelésekor 

- A lúgok mint a háztartási tisztítószerek 

alkotóelemei 

- Lúgok reakciója alumíniummal 

- Só képzése kémiai elemekből 

- Só képzése csapadékból 

- A sók termikus bomlása 

- Ozmózis, a „vegyészek kertje” 

- és további 18 kísérlet elvégzése lehetséges 

 



   
  Consult-Exim 
  1025 Budapest, Törökvész út 58. 
  Tel: (06-1) 394-1811 
  Email: info@consultexim.hu 
  http://www.consultexim.hu 

 
 

Tovább a gyártó weboldalára: 
https://www.phywe.com/en/chemistry/age-16-19/inorganic-chemistry/ 

Tovább a magyar nyelvű termékleíráshoz: 
http://www.consultexim.hu/pdf/tess_chem.pdf 

Savak, lúgok, sók – tanári kísérletek leírása 

(katalógusszám: DEMO 01854) 

 

29 kísérlet mutatható be a csomag segítségével diákjainknak. 

 

- Salétromsav készítése (kísérletszám: P1141200) 

- Foszforsav és sói (kísérletszám: P1141900) 

- Savas reakciók észlelése különböző indikátorok segítségével (kísérletszám: 

P1144600) 

- Erős és gyenge savak reakcióideje (kísérletszám: P1144800) 

- A PH-érték mérésének alapelvei (kísérletszám: P1270060) 

- A magnézium és a kalcium reakciója a vízzel (kísérletszám: P1138000) 

- A sósav semlegesítése (kísérletszám: P1144500) 

- Ideiglenes keménység és savkötő-képesség (kísérletszám: P1142800) 

- Komplex sók (kísérletszám: P1145500) 

- A forráspont emelése (kísérletszám: P1145900) 

- Az oldás hője – entalpia (kísérletszám: P1146200) 

- további 18 kísérletet mutathatunk be a doboz segítségével 

 

Titrimetria – tanári kísérletek leírása 

(katalógusszám: DEMO 12627) 

 

8 kísérlet végezhető el a doboz használatával. 

 

- PH-értékek meghatározása és PH 

elektródák kalibrálása 

- Kézi PH-titrimetria a Cobra4 

segítségével 

- Titrimetria és több vegyi értékkel rendelkező 

savak erős lúggal 

 

- további 5 kísérlet elvégzése lehetséges 
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Környezetünk az osztálytermen kívül – tanulói kísérletek leírása 

(katalógusszám: TESS 12626) 

 

A doboz 4 tanulócsoport számára nyújt kísérletezési lehetőséget a szabad ég alatt 

Maga a csomag egy tartós alumínium dobozban kerül birtokunkba, ami strapabíróvá 

teszi az osztálykirándulás színhelyére való szállítás során is. 

 

 

 

Tanulócsoportjaink számára 16 kísérlet áll rendelkezésre. 

 

- Ivóvizünk vizsgálata 

- A folyómeder savtartalom-változása 

- A folyómeder sótartalom-változása 

- Vízminőség – a víz szennyezése nehézfémekkel 

- Látogatás egy szennyvízkezelő-üzemben 

- Növényi táptalaj sótartalma 

- Talaj- és vízhőmérséklet összehasonlítása egy nap leforgása alatt 

- Meteorológiai megfigyelések 

- Fényviszonyok változása lombhullató erdőben 

- Tengerszintfeletti magasság mérése egy ösvényen 

- ezeken kívül további 6 kísérlet elvégzése lehetséges a szabadban 

 

Opcionális kiegészítő: Ez a kiegészítő csomag egyszerre 10 tanulócsoport számára 

teszi lehetővé a kísérletek elvégzését a szabadban. (Katalógusszám: TESS 13445) 


