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2.4 Fizika - Elektromosságtan 
2.4.3 Elektromos vezetés 
 
Vezetési folyamatok szilárd testekben 
 
Elektromos mennyiségek hőmérséklet-függése 
elektronikus elemeknél 
P2410400 
A 07163.00 merülőszonda készlet különböző elektronikus 
elemeket tartalmaz, amelyeket vízfürdőben temperálhatnak. 
Ezeket az elemeket egy áramkörbe kötik, és az elemeken eső 
feszültséget mérik különböző hőmérsékleteknél.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Beakasztós hőmérő A100, 100°C-ig 46994.93 1 
Kiegészítő készlet A100-hoz 46994.02 1 
Rétegellenállás 4,7kOhm, 1W, G1 39104.27 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Fürdő termosztáthoz, 6l, makrolon 08487.02 1 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, kék 07362.04 2 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, piros 07362.01 2 
Összekötő kábel, 50cm, 32A, kék 07361.04 1 
Merülőszondák hőm.-tényező meghatározásához 07163.00 1 
Digitális multiméter 07134.00 1 
Kapcsolódoboz 06030.23 1 
egyebek 
„Laboratóriumi kísérletek, Fizika” (16502.32)  
 
Merül őszondák hőmérséklet-tényező meghatározásához 
A jellemző paraméterek, mint az ellenállás, nyitófeszültség és záróirányú áram 
hőmérsékletfüggésének meghatározásához 10 különböző elektronikus elem 
esetén: 

⋅ rézhuzal 
⋅ Z-dióda, 6,8V 
⋅ szilícium dióda 
⋅ NTC-ellenállás 
⋅ konstantán-huzal (CuNi) 

⋅ szénréteg-ellenállás 
⋅ Z-dióda, 2,7V 
⋅ germánium dióda 
⋅ PTC-ellenállás 
⋅ fémréteg-ellenállás 

Az elemek egy T-alakú lemez nyílásában találhatók. A csatlakoztatás 10 
elkülönített 4mm-es hüvelyen és egy közös föld-hüvelyen keresztül történik. A 
rányomtatott kapcsolási jelek minden elem esetén a hozzátartozó 
csatlakozóhüvely felett vannak. A méréshez a lemezt egy hőálló műanyag 
tasakkal veszik körül és egy hőfokszabályozott vízfürdőbe merítik. A lemez felső 
részén kicsapódó kondenzvizet egy műanyag kád fogja fel.  
Műszaki adatok: 
⋅ hőmérséklet tartomány:  0...100°C 
Tanács: Tartalmazott kiegészítő: hőálló műanyag tasak  
07163.00 
Hővezető rudak 
Tömör, vörösrézből ill. alumíniumból készült rudak, az oldalirányú hőveszteség 
csökkentése céljából kristálytiszta műanyag borítással ellátva. Cca. 2cm-es 
szigetelés nélküli rúdvég a hővezető csatlakozóval ellátott kaloriméter edénybe 
helyezéshez. A borítófelület 10 egyenlő távolságban lévő bemélyedéssel van 
ellátva a hőmérsékletgradiens rúd mentén történő méréséhez. A hővezető rudak 
alkalmasak vörösréz és alumínium elektromos vezetőképességének 
meghatározására is (a Wiedemann-Franz törvény, azaz a fémek hővezető 
képessége és elektromos vezetőképessége közötti összefüggés igazolása) . 
⋅ átmérő: 250mm 
⋅ hossz: 420mm 
Cikkszám Megnevezés 
04518.11 Hővezető rúd, vörösréz 
04518.12 Hővezető rúd, alumínium 
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Fémek elektromos vezetőképessége és 
hővezető képessége 
P2350200 
Szobahőmérsékleten a fémekben főképp az elektronok 
miatt következik be a hővezetés. Wiedemann és Franz 
törvénye szerint a σ elektromos vezetőképesség és a λ 
hővezető képesség között a λ = L · T · σ összefüggés áll 
fenn, ahol T az abszolút hőmérséklet és L a Lorenz-szám, 
egy konstans, amely (a Debye-hőmérséklet felett) az 
elemi töltésből és a Boltzmann-állandóból számolható.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Hővezető rúd, vörösréz 04518.11 1 
Hővezető rúd, alumínium 04518.12 1 
Többfokozatú transzformátor 14VAC/12VDC, 5A 13533.93 1 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Digitális multiméter 07134.00 2 
Mérőerősítő, univerzális 13626.93 1 
Hőmérslet felületi érzékelő Pt100, ferrit 11759.02 2 
Hőmérséklet merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 1 
Tolóellenállás 10Ohm, 5,7A 06110.02 1 
Kaloriméter edény hővezető csatlakozóval 04518.10 1 
Kaloriméter edény 500ml 04401.10 1 
egyebek 
„Laboratóriumi kísérletek, Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 
Hőelektromos hatások 
Seebeck-hatás: Hőmérsékletkülönbség hatására egy hőelem két érintkezőjén elektromos feszültség jön létre.  
Peltier-hatás: Ha elektromos áram folyik egy hőelemen keresztül, az egyik érintkező felmelegszik, míg a másik lehül. 
A hőgenerátor a beállított kiegészítőivel együtt a hőelektromos hatások bemutatására és mennyiségi vizsgálatára 
szolgál.  
Hő átalakítása elektromos energiává; kis motorok meghajtása; napenergia hasznosítása; működtetés Peltier-féle 
melegszivattyúként; alacsony hőmérséklet előállítása; hatásfok meghatározása. 
 

 

Hőenergia átalakítása elektromos energiává 
P0885300 
A hőgenerátor hőelemet tartalmaz, amely 
hőmérsékletkülönbségből elektromos energiát hoz létre. 
Egy kis motor mozgásához már egy meleg kéz 
ráhelyezése is elégséges! A fordított hatás is 
szemléltethető: Ha áram folyik egy hőelemen keresztül, 
hőmérsékletkülönbség jön létre.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Hőgenerátor  04366.00 1 
Hűtőtest  04366.02 1 
Nemesacél edény, 1l 05933.00 1 
Hőmérséklet-merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 2 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Tápegység, univerzális 13500.93 1 
Merülőforraló 1000W, 220...250V 04020.93 1 
Kísérleti kocsi energiaátalakításhoz 11061.21 1 
Motor, 2V DC 11031.00 1 
Szektortárcs 2V-os motorhoz 11031.01 1 
„Energia kísérletek, napenergia, 4. rész” (16630.41) 
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Hőgenerátor 
Két nikkelezett rézlemezből álló generátorblokk hőmérő furattal ellátva, közte 
p- és n-vezető szilíciumból álló hőelemek, termikusan párhuzamosan és 
elektromosan sorba kapcsolva. A generátorblokkra két oldalsó nyitott 
víztartály van rácsavarozva, amelyek hőtárolóként szolgálnak. Ezeket 
04366.01 átfolyós hőcserélővel  vagy 04366.02 hűtőtesttel ki lehet cserélni. 
⋅ hőelemek száma: 142 
⋅ tartós üzemű hőmérséklet: cca. 100°C 
⋅ belső ellenállás: 2,8Ω 
 
Működés hőgenerátorként: 
⋅ kimeneti feszültség T = 40°C-nál cca. 2V 
⋅ hatásfok T = 40°C-nál cca. 1% 
 
Működés melegszivattyúként: 
⋅ max. tartós üzemű áram: 6A 
 
Méretek (mm): 
⋅ generátorblokk:  24 x 80 x 126 
⋅ víztartály:   28 x 70 x 94 
 
Tartalmazott kiegészítők: 
2 nyitott víztartály (sárgaréz, nikkelezett), 2 gumitömítés, 2 szorítópofa és 4 
recézett fejű csavar 
04366.00 
 
Hőelem, Seebeck-hatás 
A hőenergia elektromos energiává történő átalakításának (Seebeck-hatás) 
bemutatására és fordítva (Peltier-hatás). Stabil hegesztett hőhuzalokból álló 
vas-CuNi (konstantán) hőpár; két 4mm-es csatlakozóhüvellyel ellátott, 
fogantyún elhelyezett szigetelőlemezre rögzítve.  
Műszaki adatok: 
⋅ hőkombináció: Fe-CuNi 
⋅ érintkezők távolsága: 300mm 
⋅ fogantyú hossza: 125mm 
⋅ fogantyú átmérője: 10mm 
04182.00 
 
 
Hő-elektromágnes 
A hőáram mágneses hatásának igazolására, amely egy extrém kis ellenállású 
áramkörben nagyon nagy értéket (cca. 100A) vesz fel. Vörösréz-CuNi hőelem 
négyszögletes rézből készült hajtű formájú csúszkával és két rövid 
párhuzamos konstantán híddal; a rézcsúszka egyik vége bunsen-égővel történő 
hevítésre, a másik vége egy vízzel töltött hűtőtartályba merítésre szolgál.  
Mag: Lágyvas henger csiszolt homlokfelülettel, 5kg-os súlydarabbal 
összekötve. Járom: Lágyvas korong csiszolt homlokfelülettel és horoggal.  
Műszaki adatok: 
⋅ réz keresztmetszete (mm): 10 x 10 
⋅ áramkör ellenállása: cca. 10-4

Ω 
⋅ összetartó erő: > 50N 
⋅ teljes magasság (horoggal): 220mm 
06593.01 
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A hőáram hatása 
P0532500 
A hőelemek nagyon kis elektromos feszültséget 
szolgáltatnak. Ezért a megfelelő áramkörökben csekély 
áramerősségeket és teljesítményeket várnak. A kísérlettel 
bebizonyítják, hogy ez a feltevés nem lehet általános 
érvényű. A hő-elektromágnesnél egy hőpár van egy 
rövidre zárt áramkörhöz kötve extrém nagy vezeték-
keresztmetszettel. Ha az egyik érintkezőt lánggal 
felhevítik és a másikat jeges vízzel lehűtik, áram 
képződik, amely a hő-elektromágnes lágyvas részét olyan 
erősen felmágnesezi, hogy azt az 5kg-os súly súlyereje 
nem tudja szétválasztani.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Hő-elektromágnes 06593.01 1 
Főzőpohár 100ml, alacsony 36014.00 1 
Asztalka tartón 08060.00 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Bunsen-égő csappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Rúdtartó -PASS- 02006.55 1 
Állványrúd -PASS-, négyszögl., l = 250mm 02025.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, Elektromosság” (01141.31) 

 
Hall-effektus 
Egy vezetőben, amely egy B mágneses fluxussűrűségű mágneses mezőben tartózkodik és I erősségű áram folyik rajta 
keresztül, a Lorentz-erő miatt feszültség lép fel az áramirányra merőlegesen (Hall-effektus). 
A Hall-effektus méréstechnikai jelentősége abban a lehetőségben rejlik, hogy a mágneses fluxussűrűség 
feszültségmérésen keresztül határozható meg.  
 

 

A Hall-feszültség függése az áramerősségtől 
és a mágneses fluxussűrűségtől 
P1219800 
A keletkező Hall-feszültség arányos a vezetőben folyó 
áram erősségével és a vezetőre merőleges mágneses 
fluxussűrűséggel.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Beállítható transzformátor 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Analóg demo-multiméter, ADM2 13820.00 1 
Mérési tartomány, 30mikro - 10mV között állítható 11110.01 1 
Tesla-mérő, digitális 13610.93 1 
Hall-szonda, tangenciális, védősapkával 13610.02 1 
Lengőtekercses mérőműszer 11100.00 1 
Pólussaru, hasáb alakú, pár 11081.02 1 
Tekercs, 600menetes, rövid 06522.01 2 
Láb vasmaghoz 06508.00 1 
Vasmag, U-alakú, lemezelt 06501.00 1 
Hall-effektus készülék 06415.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Fizika kísérletek, Mágneses mező” (16004.01) 
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Hall-effektus készülék 
Bizmut rudacskák, d = 2mm, egy műanyag házba láthatóan szerelve; két 
potenciométer (durva és finom) a nullpont kényelmes és pontos beállításához; 
4mm-es kapcsolóhüvelyek a vezérlőáram betáplálásához és a Hall-feszültség 
levételéhez. A Hall-feszültség mérésére egy 11100.00 lengőtekercses mérőműszer 
szolgál 30µV...10mV mérési tartománnyal (11110.01). A megfelelő mágneses teret 
pl. a rúd alakú mágnes vagy egy hasáb alakú pólussaru (11081.02) szolgáltatja, 600 
menetes féltekercses elektromágnes résszel ellátva; a tér mérése 13610.93 Tesla-
mérővel és 13610.02 tangenciális szondával történik.  
⋅ max. vezérlőáram:  max. 5A- 
⋅ ház mérete (mm):  120 x 90 x 30 
06415.00 
Fémek Hall-effektusa 
Hordozólap vörösrézből ill. cinkből készült mintákkal az alábbi témákhoz: 
⋅ normális Hall-effektus (vörösréz) és abnormális Hall-effektus (cink) 
⋅ drift-sebesség, töltéshordozó mozgékonyság és töltéshordozó koncentráció 
⋅ sávmodell, lyukvezetés 
A lemez felépítése: a Hall-feszültség mérésére szolgáló, oldalra kivezetett 4mm-es 
hüvelyek lehetővé teszik a problémamentes rögzítést egy elektromágnes pólussarui 
között (pl. 06501.00 vasmag 06489.00 pólussaruval); fogantyú az állványban 
történő rögzítéshez 
A „vörösréz Hall-effektusa” hordozólap (11803.00) tartalmaz egy kanyargós, 
maratott vörösréz pályát integrált fűtőrendszerrel és hőelemmel a vörösréz 
vezetőképességének mérésére a hőmérséklet függvényében.  
⋅ lemez mérete (mm):  160 x 100 
⋅ minták felülete (mm):  25 x 25 
⋅ minta vastagsága: 18µm (vörösréz), 25µm (cink) 
⋅ A rézlemez fűtése: 
⋅ max. hőmérséklet:  175°C 
⋅ fűtőfeszültség: 6V 
⋅ fűtőáram:  5A 
⋅ hőelem:  Cu-NiCu 
Cikkszám Megnevezés 
11803.00 Vörösréz Hall-effektusa, hordozólap 
11804.01 Cink Hall-effektusa, hordozólap 
Fémek Hall-effektusa 
P2530300 
Vékony cink- és vörösréz-fóliák Hall-effektusát vizsgálják és 
meghatározzák a Hall-együtthatót. A vörösréz példáján vizsgálják a 
hőmérséklet Hall-feszültségre gyakorolt hatását.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Hall-effektus, vörösréz, hordozólap 11803.00 1 
Hall-effektus, cink, hordozólap 11804.01 1 
Tekercs, 300menetes 06513.01 2 
Vasmag, U-alakú, lemezelt 06501.00 1 
Pólussaru, sima, 30 x 30 x 48mm 06489.00 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 2 
Állványrúd -PASS-, négyszögletes, l = 250mm 02025.55 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Univerzális szorító csuklóval 37716.00 1 
Mérőműszer 10/30mV, 200°C 07019.00 1 
Digitális multiméter 07134.00 1 
Mérőerősítő, univerzális 13626.93 1 
Tesla-mérő, digitális 13610.93 1 
Hall-szonda, tangenciális, védősapkával 13610.02 1 
Tápegység 0-30VDC/20A, stabilizált 13536.93 1 
Tápegység, univerzális 13500.93 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
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Félvezetők Hall-effektusa 
Ez a félvezetők vezetési mechanizmusának vizsgálatára szolgáló, modern és könnyen kezelhető eszközrendszer  
⋅ egyszerű és áttekinthető kísérleti összeállítást 
⋅ minimális előkészítési időt és biztos kísérletezést 
garantál. 
A rendszer egy újszerű Hall-modulból és három fűthető lemezből áll, amelyek mindig fel vannak szerelve egy p-tíusú, 
egy n-típusú valamint egy tiszta germánium kristállyal. A lemezeket egyszerűen és biztosan tolják be a csupán 
12V~-tal ellátandó Hall-modulba. A Hall-modul a minta számára minden mennyiséget előállít és ezenkívül lehetővé 
teszi a minta áramának és hőmérsékletének kijelzését is. Emellett a minta teljesen automatikus hőmérséklet-
ellenőrzéssel ellátott fűtése biztosítja, hogy a minta ne károsodjon.  
A kísérlet klasszikus módszere mellett a modul hátoldalán lévő soros porton keresztül a Cobra3 interfész segítségével 
minden mérési eredményt lehet rögzíteni számítógéppel is, hogy utána azokat ábrázolják és tovább értékeljék.  
A rendszer a modern „Szilárdtest fizika” nélkülözhetetlen alkotórésze. Az alábbi témákat lehet még a rendszerrel 
feldolgozni: 
⋅ A Hall-feszültség mintaáramtól, mintahőmérséklettől és mágneses fluxussűrűségtől való függésének meghatározása 
⋅ A töltéshordozók koncentrációjának meghatározása szennyezett és tiszta félvezetőknél 
⋅ A szennyezéses vezetés (p és n) és a saját vezetés közötti különbség 
⋅ A drift-sebesség és a töltéshordozók mozgékonyságának meghatározása 
⋅ Germánium sávszélességének meghatározása 
⋅ A mágneses tér hatása a félvezetők vezetőképességére 
 
Hall-effektus modul - gyors, biztos és kényelmes 
 

 
 

 

Hall-effektus modul 
Műszaki adatok: 
⋅ ház mérete (mm):  160 x 105 x 25 
⋅ max. mintahőmérséklet:  175°C 
⋅ max. mintaáram: ± 60mA 
⋅ táplálás:  12~/3,5A 
11801.00 



 

Consult-Exim 1025 Budapest Törökvész út 58. Tel: 394-1811 info@consultexim.hu www.consultexim.hu 
 

 
2.4 Fizika - Elektromosságtan 
2.4.3 Elektromos vezetés 
 
Hall-effektus, tartólemez 
 

 
 
 

meghatározására. Tartólemez n-
típusú germánium kristállyal, Pt100 
hőérzékelővel, fűtőmeanderrel és 
dugaszolható szegéllyel. 
Műszaki adatok: 
⋅ kristály mérete (mm): 20 x 10 x 1 
⋅ lemez mérete (mm): 73 x 70 x 3 
⋅ fajlagos ellenállás: 2,5-3,0Ωcm 
⋅ max. kristályhőmérséklet: 170°C 
⋅ max. mintaáram: ± 60mA 
11805.01 
 
3│ A germánium saját 
vezetése, tartólemez 
A Hall-effektus modullal 
összekötve a tiszta félvezető 
vezetőképességének hőmérséklettől 
függő meghatározására. Tartólemez 
tiszta germánium kristállyal, Pt100 
hőérzékelővel, fűtőmeanderrel és 
dugaszolható szegéllyel.  
Műszaki adatok: 
⋅ kristály mérete (mm): 20 x 10 x 1 
⋅ lemez mérete (mm): 73 x 70 x 39 
⋅ fajlagos ellenállás: cca. 50Ωcm 
⋅ max. kristályhőmérséklet: 170°C 
⋅ max. mintaáram: ± 10mA 
11807.01 

1│ Hall-effektus, n-típusú 
germánium, tartólemez 
A Hall-effektus modullal összekötve 
a Hall-feszültség és a vezetőképesség 
hőmérséklettől függő 
meghatározására. Tartólemez n-
típusú germánium kristállyal, Pt100 
hőérzékelővel, fűtőmeanderrel és 
dugaszolható szegéllyel. 
Műszaki adatok: 
⋅ kristály mérete (mm): 20 x 10 x 1 

⋅ lemez mérete (mm): 73 x 70 x 3 
⋅ fajlagos ellenállás: 2,0-2,5Ωcm 
⋅ max. kristályhőmérséklet: 170°C 
⋅ max. mintaáram: ± 60mA 
11802.01 
 
2│ Hall-effektus, p-típusú 
germánium, tartólemez 
A Hall-effektus modullal összekötve a 
Hall-feszültség és a vezetőképesség 
hőmérséklettől                        függő 

 
Hall-effektus p-típusú germániumban 
Cobra3-mal 
P2530111 
Egy hasáb alakú germánium mintán az ellenállást és a 
Hall-feszültséget mérik a hőmérséklet és a mágneses tér 
függvényében. A mért értékekből meghatározzák a 
sávszélességet, a fajlagos vezetőképességet, a 
töltéshordozó típusát és a töltések mozgékonyságát.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Hall-effektus modul 11801.00 1 
Hall-effektus, p-germánium, tartólemez 11805.01 1 
Hall-szonda, tangenciális, védősapkával 13610.02 1 
Mérőmodul, Tesla 12109.00 1 
Cobra3 alapegység 12150.00 1 
Cobra3 szoftver - Hall-effektus 14521.61 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Tekercs, 600 menetes 06514.01 2 
Vasmag, U-alakú, lemezelt  06501.00 1 
Pólussaru, sima, 30x 30 x 48mm 06489.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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Hidrogén technológia 
Az üzemanyagcellák, elektrolizálók és a nap-hidrogén technológia egy jövőbeli, tartós energiaellátás lényeges 
alkotórészei a környezet- és energiaforrás-védelem biztosításához a mai életszínvonal megtartása mellett. A tiszta vizet 
energiatárolás végett regenerációs energiák segítségével elektrolitikus úton alkotórészeire, hidrogénre és oxigénre 
bontják. A membrántechnológiánál (PEM) a bemutató rendszerekben teljesen lemondanak a maró folyadékok 
használatáról és kizárólag desztillált vizet használnak.  
⋅ modern technológia protonszállító membránnal 

(PEM = Proton Exchange Membran = Protoncserélő membrán) 
⋅ nincsenek maró oldatok; az elektrolizálók használatához a desztillált víz is elegendő 
⋅ biztos kísérletezés 
⋅ az elektrolizálót napárammal lehet működtetni 
Egy napárammal működtetett PEM-berendezés felépítése 
PEM elektrolizálóval és PEM üzemanyagcellával. Egy napelem látja el a PEM elektrolizálót elektromos energiával. A 
hidrogént és az oxigént közvetlenül az üzemanyagcellába vezetik. Az üzemanyagcella által előállított elektromos 
energia egy kis motort táplál.  

 
 
Tanács:  
Ajánlott kiegészítők: ·  Motor, 2V (11031.00) · Tárcsa 2V-os motorhoz (11031.01) · Napelem, 4 cellás (06752.04) 
  · Izzólámpa, 220V (06759.93) · Izzófoglalat (06751.00) 
Cikkszám Megnevezés 
06748.00 PEM elektrolizáló 
06747.00 PEM üzemanyagcella 
 

 

PEM üzemanyagcella 
Üzemanyagcella stabil aljlemezre szerelve; elektromos energia hidrogénből és 
oxigénből történő előállításához, miközben oxigénforrásként a levegő is 
szolgálhat. A cella nagy gázkihasználásra és jó hatásfokra van optimalizálva. 
⋅ működési útmutató részletes kísérleti leírással 
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete:  16cm2 
⋅ teljesítmény:  1,2W 
⋅ üresjárási feszültség: 0,9V 
06747.00 
 
PEM elektrolizáló 
Elektrolizáló és desztillált  víz készenléti tartály stabil aljlemezre szerelve; 
hidrogén és oxigén elektrolízissel történő előállításához. 
⋅ maró lúgok és savak használata nélkül 
⋅ a működtetéshez csak desztillált víz szükséges 
⋅ fordított polaritás elleni védelem a feszültség bemeneten 
⋅ működési útmutató részletes kísérleti leírással 
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete:  16cm2 
⋅ teljesítmény:  4W 
⋅ szükséges feszültség: 1,7...2V 
06748.00 
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Egy PEM üzemanyagcella működése 
Egy PEM üzemanyagcella egy vékony protonvezető membránból és a két 
oldalon elhelyezett katalizátor anyagú elektródákból áll.  
A hidrogén és oxigén formájában lévő kémiai energiát elektromos energiává 
alakítják. Tiszta oxigén helyett levegőt is lehet használni.  
Az anódra vezetett gáz halmazállapotú hidrogént oxidálják, és az elektróda (pl. 
platina) katalitikus hatása miatt H+-ionokra (protonokra) és elektronokra 
bomlik. A H+-ionok a protonvezető membránon keresztül a katódoldalra 
jutnak. Az elektronok a zárt külső áramkörön keresztül vándorolnak a 
katódhoz. A katódra vezetett gáz halmazállapotú oxigént redukálják, amelynek 
során a H+-ionokkal és az elektronokkal együtt víz képződik.  
Ellátás hidrogénnel: 
Gázpalack 
A PEM üzemanyagcella ellátása hidrogénnel egyszerűen gázpalackkal történik 
Gázfejlesztő 
Hidrogént klasszikus módon gázfejlesztő segítségével is elő lehet állítani, pl. 
cink sósavval történő kölcsönhatása által 
Fémhidrid tároló 
Egy új technológia a hidrogén fémekben fémhidridként történő tárolása. 
Vannak ötvözetek, amelyek a hidrogént mint egy szivacs magukba tudják 
„szívni”, azaz a hidrogénatomokat a fémrácsukba raktározzák, és ílymódon 
tárolni és ismét leadni is tudják. Ezek a fémhidrid tárolók éppolyan egyszerűen 
használhatók mint a gázpalackok.  
Elektrolizáló 
A PEM üzemanyagcella hidrogénnel és oxigénnel történő folyamatos 
ellátásához elektrolizálót lehet használni. Az ezeken az oldalakon bemutatott 
PEM elektrolizálóknál a H+-ionok a membránon keresztül vándorolnak mint a 
PEM üzemanyagcelláknál. A működtetésükhöz csak desztillált víz szükséges. 
Gazométer 
Hidrogénnel és oxigénnel töltött gazométert használnak a PEM 
üzemanyagcella működtetéséhez, ha az elhasznált gázmennyiséget mérni kell, 
hogy a cella hatásfokát meghatározzák.  
Ellátás oxigénnel: 
Levegő 
Az üzemanyagcella oxigénnel történő ellátásához elegendő a levegő is 
Tiszta oxigén 
Ha a cellákat tiszta oxigénnel kell ellátni 
PEM 

 
 
Az alábbi reakció történik: 
Anód   2H2 4H+ + 4e- 
Katód 4e- +  4H+ + O2 2H2O 
Teljes reakció 2H2 + O2 2H2O 
 

PEM üzemanyagcella és PEM elektrolizáló 
karakterisztikája és hatásfoka 
P2411100 
Az elektrolizáló és az üzemanyagcella elektromos tulajdonságait 
vizsgálják, és felveszik az áram-feszültség karakterisztikát különböző 
terhelő-ellenállások segítségével. A hatásfok meghatározásához, a 
hidrogént és az oxigént kis gazométerekben tárolják, és mérik a 
keletkezett ill. elhasznált mennyiséget.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
PEM üzemanyagcella 06747.00 1 
PEM elektrolizáló 06748.00 1 
Digitális multiméter 07134.00 2 
Kézi mérőműszer - nyomás, baro-/manométer 07136.00 1 
Tápegység, univerzális 13500.93 1 
Kapcsolódoboz 06030.23 1 
Ellenállás 1 Ohm 2%, 2W, G1 06055.10 2 
Ellenállás 2 Ohm 2%, 2W, G1 06055.20 1 
Ellenállás 5 Ohm 2%, 2W, G1 06055.50 1 
Ellenállás 10 Ohm 2%, 2W, G1 06056.10 2 
Stopperóra, digitális, 1/100s 03071.01 1 
Víz, desztillált, 5l 31246.81 1 
egyebek 
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PEM üzemanyagcella, reverzibilis 
PEM cella stabil aljlemezre szerelve. A cellát hidrogén és oxigén előállítására 
is lehet használni (elektrolizáló), és hidrogénből és oxigénből elektromos 
energia előállítására is (üzemanyagcella). Attól függően, hogy egy külső 
feszültségforrást csatlakoztatnak-e a cellára, vagy a cella saját maga működik 
feszültségforrásként, tudják a kémiai reakciókat a kívánt irányba lefolytatni. A 
cella jó hatásfokra van optimalizálva. 
Az előállított gáz tárolására a gázgyűjtő szolgál, amelyet külön rendelésre 
szállítunk.  
maró lúg vagy sav használata nélkül 
a működtetéshez csak desztillált víz szükséges 
fordított polaritás elleni védelem a feszültség bemeneten 
működési útmutató részletes kísérleti leírással 
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete:  16cm2 
⋅ teljesítmény: elektrolizálóként:  4W 
  üzemanyagcellaként: 1W 
Ajánlott kiegészítő: 
Gázgyűjtő 40466.00 
→ A gázgyűjtő részletes leírását a 3.1.2 „Gáztörvények” fejezetben találják. 
06749.00 
 
PEM direkt metanol üzemanyagcella 
PEM üzemanyagcella, amely metanolból és oxigénből (levegőből) állítja elő 
közvetlenül az elektromos energiát.  
Ennél a metanol szolgál a hidrogén forrásaként, amelyet egy speciális 
katalizátor segítségével az alkoholból tesznek szabaddá. Ezt a hidrogént mint 
más üzemanyagcelláknál aztán az oxigénnel vízzé és elektromos energiává 
alakítják át.  
A cella a hordozható rendszerekben történő alkalmazás mellett a 
gépkocsikban és a háztartási energiaellátásban történő használatnál is érdekes. 
A nagy előnye a folyékony üzemanyag használatában rejlik, amely a hidrogén 
költséges tárolási technológiáját szükségtelenné teszi.  
⋅ egyszerű kezelés 
⋅ nem igényel gáz halmazállapotú hidrogént 
⋅ biztos kísérletezés 
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete:  16cm2 
⋅ teljesítmény: 50mW 
⋅ üzemanyag: 0,5 mólos metanol oldat 
06742.00 
 
PEM-berendezés aljlemezen 
Speciálisan egy hidrogén-berendezés megtervezett működési rendszerének 
felügyelet nélküli hosszú idejű működtetéséhez, PEM elektrolizálóból, víz 
készenléti tartályból és PEM üzemanyagcellából  áll.  
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete: 

elektrolizálónál: 40cm2 
üzemanyagcellánál: 16 cm2 

⋅ teljesítmény:  
elektrolizálónál: 10W 
üzemanyagcellánál: 1,2W 

⋅ méretek  
Sz x Mg x Mé (mm): 800 x 600 x 300 

06741.00 
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PEM üzemanyagcella készlet, szétszedhető 
Teljesen szétszedhető üzemanyagcella, kifejezetten iskolai oktatáshoz. Mutassa meg 
a diákjainak, milyen egyszerűen és megbízhatóan lehet elektromos energiát nyerni 
hidrogénből és oxigénből az új PEM technológiával. A PEM üzemanyagcella készlet 
teljesen szétszedhető, úgyhogy a diákjai láthatják ezen technológia szívét.  
⋅ robosztus és szétszedhető 
⋅ üzemeltetés oxigénnel vagy levegővel 
⋅ egyszerű kezelés 
⋅ biztos kísérletezés 
⋅ részletes működési leírás 
Műszaki adatok: 
⋅ elektróda felülete: 16cm2 
⋅ teljesítmény: 0,6W 
⋅ üresjárási feszültség: 0,9V 
⋅ méretek (mm): 80 x 80 x 24 
06746.00 
PEM elektrolizáló, alap 
PEM elektrolizáló hidrogén és oxigén desztillált ill. demineralizált vízből történő 
előállításához. A működtetéshez nem szükséges maró, mint pl. a kálilúg. 
Ideális és kedvező árú kezdeti megoldás, ha Ön szemléltetni szeretné, hogyan 
állítanak elő vízből hidrogént és oxigént egy jövőbeli nap-hidrogén technológiánál.  

⋅ robosztus 
⋅ egyszerű kezelés 

⋅ nincs maró elektrolit 
⋅ biztos kísérletezés 

⋅ fordított polaritás elleni védelem a feszültség bemeneten 
Műszaki adatok: 

⋅ teljesítmény:  2W 
⋅ feszültség:  1,7...2,0V 

⋅ elektróda felülete: 16cm2 
⋅ méret (mm):  80 x 80 x 24 

06744.00 
PEM üzemanyagcella, reverzibilis, alap 
Kettő az egyben. Reverzibilis üzemanyagcella hidrogén és oxigén előállításához és 
felhasználásához. Attól függően, hogy egy külső feszültségforrást csatlakoztatnak-e 
a cellára, vagy a cella saját maga  működik feszültségforrásként, tudja Ön a kémiai 
reakciót a kívánt irányba lefolytatni.  
Ez a cella az ideális és kedvező árú kezdőmodell, ha Ön a reverzibilisen működő 
üzemanyagcella elvét szeretné bemutatni. Az elektrolízis során keletkezett gázokat 
pl. a gázgyűjtőben (40466.00) lehet jól eltárolni.  

⋅ robosztus 
⋅ egyszerű kezelés 

⋅ nincs maró elektrolit 
⋅ biztos kísérletezés 

Műszaki adatok: 
⋅ méret (mm): 80x80x24 
⋅ teljesítmény: 

⋅ elektrolízisnél: 2W 

⋅ elektróda felülete: 16cm2 
 

⋅ üzemanyagcellaként: 0,6W 

06743.00 
PEM nap-hidrogén modell 
Egy nap-hidrogén berendezés működési modellje, napelemből, PEM 
elektrolizálóból, hidrogéngáz tárolóból, PEM üzemanyagcellából és propelleres 
elektromotorból áll. 
⋅ útmutató módszertani javaslatokkal és kísérleti leírásokkal 
Műszaki adatok: 
⋅ napmodul 2,5V/300mA 
Elektrolizáló: 

⋅ elektródafelület 16cm2 ⋅ feszültség 1,7...2,0V ⋅ teljesítmény 2,0W 
Üzemanyagcella: 

⋅ elektródafelület 16cm2 ⋅ üresjárási fesz. 0,9V ⋅ teljesítmény 0,6W 
⋅ gáztároló (hidrogén) 40cm3 ⋅ motorteljesítmény 20mW 

06739.00 
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PEM üzemanyagcella, junior 
Kis teljesítőképességű PEM üzemanyagcella, aljlemezre szerelve, elektromos 
energia hidrogénből és oxigénből történő előállításához. Az üzemeltetés 
levegővel is lehetséges. Elektromos csatlakozás 2mm-es kapcsolóhüvelyeken 
keresztül. 
Műszaki adatok: 
⋅ elektródafelület:  4cm2 
⋅ teljesítmény: 500mW 
⋅ aljlemez (mm): 120 x 90 
06737.00 
 
PEM elektrolizáló, junior 
Kis teljesítőképességű PEM elektrolizáló, desztillált víz készenléti tartállyal, 
aljlemezre szerelve, hidrogén és oxigén előállításához. Elektromos csatlakozás 
2mm-es kapcsolóhüvelyeken keresztül.  
Műszaki adatok: 
⋅ elektródafelület: 4cm2 
⋅ teljesítmény: 500mW 
⋅ aljlemez (mm): 120 x 90 
⋅ gáztároló:  20-20cm3 
06736.00 
PEM nap-hidrogén modell, junior 
Komplett nap-hidrogén rendszer PEM technológiával, napmodulból, PEM 
elektrolizálóból, hidrogén- és oxigéntárolóból, PEM üzemanyagcellából és 
lapátkerékből, mint fogyasztóból áll. Aljlemezre szerelve. Elektromos 
csatlakozás 2mm-es kapcsolóhüvelyeken keresztül. 
⋅ útmutató módszertani javaslatokkal és kísérleti leírásokkal 
⋅ gyakorlatokhoz és tanulói kísérletekhez különösen alkalmas 
Műszaki adatok: 
⋅ üzemanyagcella: 500mW 
⋅ elektrolizáló: 1W 
⋅ napmodul:  2,5V/300mA 
⋅ lapátkerék:  10mW 
⋅ aljlemez (mm): 300 x 150 
⋅ gáztároló:  20-20cm3 
06738.00 
PEM üzemanyagcella, mini 
Kicsi, teljesen működőképes PEM üzemanyagcella, amelyet további 
segédeszközök nélkül össze lehet hajtogatni és ragasztani. A hidrogén 
bevezetése gázpalackból vagy elektrolizálóból történik kicsi, cca. 1mm átmérőjű 
lyukakon keresztül.  
Műszaki adatok: 
⋅ teljesítmény: 20mW 
⋅ méretek (mm): 20 x 20 x2 
06733.00 
PEM üzemanyagcellás autó 
A hidrogénenergia felhasználásának szemléletes bemutatásához. Autó fix 
elemekkel mint a reverzibilis üzemanyagcella 2mm-es hüvelypárral (a töltőáram 
számára), víz- ill. gáztartály, elektromotoros hajtómű és be-/kikapcsoló. 
Cellafeltöltés desztillált vízzel (nincs maró lúg). 
Műszaki adatok: 

⋅ elektródafelület: 4cm2 
⋅ menetidő: cca. 8 perc 
⋅ tömeg: 0,26kg 

⋅ töltési idő: cca. 2 perc 
⋅ méretek (mm): 75 x 90 x 200 
⋅ tárolótérfogat O2/H2: 15-15cm3 

⋅ teljesítmény: elektrolízisnél 1W, üzemanyagcellaként 0,5W 
06734.00 
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PEM nap-hidrogén modell 
P1397600 
A napelemek elektromos energiája lát el egy 
elektrolizálót. A PEM elektrolizáló által előállított 
hidrogént és oxigént közvetlenül a PEM 
üzemanyagcellába továbbítják. Az előállított elektromos 
energia egy kis motort táplál. A napelem 
megvilágításához lámpát vagy napfényt lehet használni.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Fizika bemutató tábla, állvánnyal 02150.00 1 
PEM üzemanyagcella, junior 06737.00 1 
PEM elektrolizáló, junior 06736.00 1 
Napelem 2,5cm x 5cm, DB 09470.00 4 
Vezeték, csatlakozóelem, DB 09401.10 2 
Vezeték, megszakított, DB 09401.04 2 
Vezeték, derékszögű, DB 09401.02 6 
Motor, 2VDC  11031.00 1 
Szektortárcsa 2V-os motorhoz 11031.01 1 
Támasztófelület, mágnesesen tapadó 02155.00 1 
Támasztófelület tartóval 09471.00 1 
Izzófoglalat E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Karmantyú tartón, bemutató táblához 02164.00 1 
Izzólámpa 230V/120W, reflektorral 06759.93 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, Elektromosság/elektronika a mágneses 
táblán 2” (01003.01) 
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2.4 Fizika - Elektromosságtan 
2.4.3 Elektromos vezetés 
 
Vezetés gázokban és vákuumban 
 

 

Önálló gázkisülés Pohl-féle kisülési csőben 
P0528900 
Egy vákuumszivattyúra gázkisüléses csövet helyeznek. Egy rákapcsolt 
nagyfeszültség a mindenkor elért nyomástól függően különböző 
jellegzetes fényjelenségeket hoz létre a csőben. Az itt használt 
0...10kV-os nagyfeszültségű tápegység (13670.93) különösen 
alkalmas gázkisüléses csövek működtetésére, mivel egyrészt a biztos 
gyújtáshoz szükséges üresjárási feszültséget adja, másrészt pedig egy 
beépített áramkorláttal biztosítja, hogy ne legyen sugárveszély a 
sugárvédelmi rendelet értelmében.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Vákuumszivattyú, forgótolattyús, kétfokozatú 02751.93 1 
Pohl-féle kisülési cső 06640.00 1 
Közdarab kisülési csőhöz  06641.00 1 
Lengőtekercses műszer  11100.00 1 
Vákuum mérési tartomány  11112.93 1 
Nagyfeszültségű tápegység 0...10kV  13670.93 1 
Összekötő kábel 30kV, 1m  07367.00 2 
Vákuumszivattyú, forgótolattyús, egyfokozatú  02750.93 1 
Dugós csatlakozó 3 hüvellyel, piros, 2 db  07206.01 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pohl-féle kisülési cső és közdarab 
Pohl-féle kisülési cső (06640.00) 
⋅ Levegőben történő gázkisülés során keletkező fényjelenségek bemutatására 30mbar 

és cca. 4 · 10-3mbar között folyamatosan csökkentett nyomásnál. Üvegcső, hossz 
500mm, átmérő 36mm, toldalékcsővel (belső csiszolat NS 19/38); a fémsapkákon 
egy-egy rúd- és tárcsaelektróda csatlakozószeggel ellátva.  

A gázkisüléses cső működtetéséhez: Nagyfesz. tápegység 0...10kV (13670.93) 
Szükséges kiegészítő: Közdarab kisülési csőhöz (06641.00) 
⋅ Cső két köpenycsiszolattal a kisülési cső (06640.00) befogadáshoz ill. a szivattyúra 

történő felhelyezéshez; háromállású csap csőcsatlakozóval a szivattyú elzárásához 
vagy a levegő beengedéséhez; a csatlakozóvégekre a vákuum mérési tartomány 
(11112.93) is csatlakoztatható.  

Cikkszám Megnevezés 
06640.00 Pohl-féle kisülési cső 
06641.00 Közdarab kisülési csőhöz 
Katódsugárcső árnyékkereszttel 
Az elektronsugár egyenes vonalú terjedésének bemutatására.  
Cső beépített, átfordítható fémkereszttel; a fémsapkákon csatlakozószeggel ellátott 
elektródák; talpon elhelyezett cső.  
Megfelelő feszültségforrás: Nagyfeszültségű tápegység 0...10kV (13670.93) 
Műszaki adatok: 
⋅ csőhossz:  300mm 
⋅ csőátmérő: 85mm 
06682.00 
Katódsugárcső réssel 
A mozgó elektronok mágneses térben történő eltérésének bemutatására; az 
elektronpálya láthatóvá tétele fluoreszkáló ernyőn; a fémsapkákon csatlakozószeggel 
ellátott elektródák; talpon elhelyezett cső. Eltérítés rúdmágnes segítségével; megfelelő 
feszültségforrás: nagyfesz. tápegység 0..10kV (13670.93) 
Műszaki adatok: 
⋅ csőhossz:  300mm 
⋅ csőátmérő: 50mm 
06680.00 
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2.4 Fizika - Elektromosságtan 
2.4.3 Elektromos vezetés 
 
Sugárvédelmi kérdések 
A gázkisüléses cső működtetésénél, amelynek gyújtófeszültsége 5kV felett van, az ide vonatkozó rendelkezések az 
irányadóak.  

Nagyfeszültségű tápegység gázkisüléses csőhöz 
A Pohl-féle kisülési cső (06640.00) és a katódsugárcsövek (06680.00 és 06682.00) 
működtetéséhez a 0...±10kV-os nagyfeszültségű tápegységet (13670.93) 
használják. A Pohl-féle kisülési csövön a több mint 5kV-os gyújtófeszültség a 
kétfokozatú vákuumszivattyú alkalmazásakor léphet fel. A gyújtófeszültségnek a 
megadott 7,5kV-ot nem szabad túllépnie! Az ajánlott nagyfeszültségű tápegység 
használatakor a feszültséget a tápegységről közvetlenül le lehet olvasni, 
feltételezve, hogy a cső a tápegységhez előtétellenállás nélkül közvetlenül van 
csatlakoztatva.  
Ha a katódsugárcsöveket (06680.00 és 06682.00) 10kV-os kimeneti feszültséggel 
üzemeltetik, ezeknél a csöveknél a tápegység áramkorlátja alapján a gyújtás után 
kevesebb mint 5kV-os gyújtófeszültség áll be. Ezzel a csövek a röntgenrendelet 
értelmében nem zavarsugárzók.  
→ A tápegység leírását és műszaki adatait az 5.7.3 fejezetben találják. 
13670.93 Nagyfeszültségű tápegység 0...± 10kV 

 

Egy elektronsugaras oszcilloszkóp felépítése és 
működése 
P0529800 
Egy Braun-cső fluoreszkáló ernyőjén egy váltakozó áram időbeli 
alakulását lehet bemutatni. Az eltérítő lemezekre az elektronsugár 
vízszintes eltérítéséhez fűrészfeszültséget adnak. A mágneses 
teret a két tekercs között, amelyeken az ábrázolandó váltakozó 
áram átfolyik, az elektronsugár függőleges eltérítéséhez 
használják.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Braun-cső foglalattal 06987.00 1 
Üzemeltető eszköz Braun-csőhöz 06986.93 1 
Tekercstartó  06528.00 2 
Tekercs, 1200 menetes 06515.01 2 
Beállítható transzformátor 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Elektroncső foglalat 06985.01 1 
Tápegység 0...600VDC, szabályozott 13672.93 1 
Állványrúd -PASS-, négyszögletes, l = 400mm 02026.55 3 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 3 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Elektromosság” (01141.31) 

 

Üzemeltető eszköz Braun-csőhöz 
A Braun-csőben lévő eltérítő lemezpár feszültségellátásához.  
Beállítható egyenfeszültség az elektronsugár állandó elektromos térben történő 

eltérésének bemutatásához 
Változtatható frekvenciájú és amplitúdójú fűrészfeszültség egy hálózati 

váltakozófeszültség-görbe oszcillogramjának ábrázolásához 
Mindkét feszültség sorban kapcsolható 
Eszköz hálózati csatlakozáshoz, műanyag házban, hálózati kapcsolóval és 
bekapcsolást jelző lámpával; kimeneti feszültség 4mm-es biztonsági hüvelyeken. 
Műszaki adatok: 
⋅ egyenfeszültség kimenet:  +80V...0...-80V- 
⋅ fűrészfeszültség: Uss = 0...160V 
⋅ frekvencia (fűrészfesz.): 10...100Hz 
⋅ rövidzárási áramkorlát 

(mindkét kimenetnél): ≤ 5mA 
⋅ ház mérete (mm): 188 x 110 x 96 
06986.93 
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2.4 Fizika - Elektromosságtan 
2.4.3 Elektromos vezetés 
 

 

Braun-cső foglalattal 
Egy oszcilloszkóp-cső működésének bemutatására. A 06986.93 üzemeltető egységgel 
és a két 06515.01 tekerccsel összekötve, egy oszcilloszkóp építhető meg, amellyel pl. 
egy kisfeszültségű transzformátor váltakozófeszültség-görbéjének menete 
ábrázolható.  
A cső tulajdonságai: 
⋅ Látható elektronsugár a fluoreszkáló argon-töltésnek és az ernyőnek köszönhetően 
⋅ Az átlátszó üveglombik az áttekinthetően felépített sugárgeneráló rendszer 

valamennyi funkcionális egységét láthatóvá teszi (izzókatód, Wehnelt-katód, anód, 
eltérítő lemezek) 

⋅ A jobb láthatóság érdekében csak egy lemezpárt alkalmaznak: Az elektronsugár 
vízszintes eltérítése elektromos térrel.  A függőleges eltérítés mágneses tér által 
tekercsekkel lehetséges.  

A foglalat tulajdonságai: 
⋅ Műanyag ház rányomtatott kapcsolási rajzzal és 4mm-es kapcsolóhüvelyekkel 
⋅ A hátoldalon lévő horony lehetővé teszi a „PASS” karmantyúkkal (02040.55) 

történő függőleges rögzítést egy állványon. 
Műszaki adatok: 
⋅ anód:  0...+300V/1mA 
⋅ fűtés:  6,3V/0,5A 
⋅ Wehnelt:  0...± 50V 
⋅ utólagos gyorsítás: +300V 
⋅ ernyő átmérője: 100mm 
⋅ csőhossz:  235mm 
⋅ ház mérete (mm):  120 x 90 x 30 
06987.00 

 

Szikrakisülés 
P1298600 
A kúszóív-elektródákra nagyfeszültséget kapcsolnak (transzformátor felépítés: 
600 menetes primer tekercs hálózati feszültségen, 12000 menetes szekunder 
tekercs). Az elektródák között a legszűkebb helyen szikraköz keletkezik, amely 
felforrósítja a levegőt. Ez az ionjaival együtt felszáll, úgyhogy a fényív felfelé 
vándorol, amíg a szikrakisülésnek az elektródák túl nagy távolságánál vége nem 
szakad. Ha a megnövelt elektródatávolságnál nem történik szikrakisülés, ezt egy 
lánggal ki lehet váltani.  
Figyelem! Érintésveszélyes feszültség: A kísérleti elrendezés módosításának csak 
kikapcsolt feszültségnél szabad nekifogni! 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Kúszóív-elektródák 06538.00 1 
Szigetelő szár  06020.00 2 
Rúdtartó -PASS- 02006.55 2 
Tekercs, 600 menetes 06514.01 1 
Tekercs, 1200 menetes 06517.01 1 
Vasmag, rúd alakú, rövid, lemezelt 06500.00 1 
Vasmag, U-alakú, lemezelt 06501.00 1 
Szög U-alakú vasmaghoz 06502.00 1 
Befogó szerkezet 06506.00 1 
Biztonsági dugaszoló aljzat, személyvédelem 17051.93 1 

 

Kúszóív-elektródák 
Felszálló fényív bemutatására. Elektródapár tartása: két 06020.00 szigetelő szárban. 
Megfelelő feszültségforrás: egyenirányítóval ellátott beállítható transzformátor (13530.93) 25V~ 
kimenete utánakapcsolt nagyfeszültségű transzformátorral (tekercsek: 06511.01 cikkszámú 75 
menetes primer, 06517.01 cikkszámú 12000 menetes szekunder). 
06538.00 
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Biztonsági dugaszoló aljzat személyvédelemmel 
Veszélytelen kísérletezést tesz lehetővé a hálózati feszültséggel ellátandó 
kísérleteknél az elékapcsolt nagy érzékenységű FI-védőkapcsolónak 
köszönhetően. 4mm-es kapcsolóhüvelyek egyszerűsítik le a feszültség-, áram- 
és teljesítménymérők csatlakoztatását.  
Műanyag ház: fedél szimbólumokkal és a kapcsolási út jelölésével 
Védő dugaszoló aljzat: hálózati kapcsoló ellenőrző fénnyel 
Személyvédő automata: polaritás ellenőrzés, négy kapcsolóhüvely 4mm-es 
dugókhoz 
17051.93 
 
 
 
 
Nagyfeszültségű elektródák, 2 darab 
Vas, szigetelt, csatlakozócsővel és dugóval. Gumidugó 22/25; főként zárt 
reakcióedényben fényívvel történő kísérletekhez. 
45253.00 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


