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2.1 Fizika - Mechanika 
2.1.4 Gázok mechanikája 
 
Gázok mechanikája 
Eszközök és kísérletek a gázok mechanikájának vizsgálatához. 
 

 

Levegő sűrűségének meghatározása 
P0401700 
A sűrűség a szilárd és cseppfolyós testek jellemző 
anyagtulajdonságaként ismert. Egy gáz mint a levegő, a 
fizikában ugyancsak egy test, amely természetesen 
rendelkezik ezzel a tulajdonsággal is. A kísérlet során egy 
ismert térfogatú golyót vízzel megtöltenek és utána 
megmérik. Ebből számítják ki a levegő sűrűségét.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Állóhenger 2l, d = 84mm, h = 460mm 34220.00 1 
Egyirányú csap, derékszögű 36705.01 2 
Gumidugó 26/32/2 x furat: 7mm 39258.02 1 
Gázmérő harang 1000ml 40465.00 1 
Kád, belső átmérő: 220mm,  h = 100mm 34564.00 1 
Kerékpárpumpa menetes csatlakozóval 02669.00 1 
Mérleg LG 311  44007.31 1 
Eozin mikroszkóphoz, 25g 31296.04 1 
Légsúly mérő  02605.02 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 

 

 
 

 
 

 

Légsúly mérő 
Eszköz a levegő sűrűségének meghatározásához egy mérleggel valamint egy 
levegőtérfogatot mérő elrendezéssel, pl. harangos gazométerrel összekötve.  
⋅ műanyag, üreges gömb, szeleppel elzárható, d = 100mm 
02605.02 
 
 
 
Kerékpárpumpa menetes csatlakozóval 
Pl. 02605.02 légsúlymérő töltéséhez (alsó kép). 
02669.00 
 
 
 
Üveggömb 2 csappal, 100ml 
DURAN® üvegből készült; két ráerősített egyutas szelepű csappal, 
teflonzárral. 
Az üveggömb a gázok sűrűségének és moláris tömegének meghatározására 
szolgál. Ehhez a gömböt kiürítik, megmérik, egy pontos gázadaggal megtöltik 
(pl. gázfecskendőből) és ismét megmérik. A két mérés különbségéből és a 
pontos gáztérfogatból megkapják a gáz sűrűségét és moláris tömegét.  
Méretek: 
⋅ gömb átmérője: cca. 57mm 
⋅ üvegcső külső átmérője: 8mm 
36810.00 
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Levegő felhajtóerő mérő 
Kisméretű egyenlőkarú mérleg finombeállítóval.  
Tartozékok: 
⋅ hungarocell golyó 
⋅ fagolyó 
⋅ ellensúlyok 
Műszaki adatok: 
⋅ hungarocell golyó átmérője: 70mm 
⋅ fagolyó átmérője: 20mm 
02682.00 

 

 
Sűrűség, felhajtóerő 
 
A felhajtóerő térfogattól való függése gázokban 
P0408200 
Felhajtóerő = kiszorított körülvevő közeg súlyereje. 
Ez az Archimedes-törvény nemcsak folyadékokra, hanem 
gázokra is érvényes. 
Egy érzékeny egyenlőkarú mérlegen az egyik oldalon 
hungarocell golyó függ, a másik oldalon pedig egy fémből 
készült állítható ellensúly. A mérleg levegőben normál 
nyomáson egyensúlyban van. Vákuumban a golyó erősen 
lesüllyed, mert a felhajtóerő a kiszívott környezeti levegő 
miatt szintúgy hiányzik.  
Ha hungarocell golyót egy kisméretű, azonos tömegű 
fagolyóval helyettesítjük, a fagolyó vákuumban sokkal 
kevésbé süllyed le.  
A felhajtóerő, amelyben a test részesül, tehát függ a 
térfogatától, de nem függ a tömegétől.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Gumitömlő, vákuum, belső d = 5mm 01418.00 1 
Ramsay zsír, 50g 02656.00 1 
Feszítőrúd NS19/38 vákuumtányérhoz 02668.05 1 
Szellőzőszelep DN10 02668.02 1 
Szorítógyűrű  02668.03 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Felvevőedény fogógombbal/tömítőgyűrűvel 02668.10 1 
Levegő felhajtóerő mérő 02682.00 1 
Vákuumtányér   02668.01 1 
Membránszivattyú, kétfokozatú, 230VAC 08163.93 1 
egyebek 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1, rész” (01146.01) 

 

 
U-csöves manométer 
Folyadék manométer; pl. folyadékok sűrűségének vagy folyadékokban lévő 
nyomás meghatározásához. Üvegből készült U-cső, könnyűfém lemezen, a 
szárak között skálázással; kívül lehetőség a szabad graduálásra; 2 gumidugó a 
nyílások lezárásához.  
Műszaki adatok: 
⋅ szárhossz: 270mm 
⋅ skálázás (5-ös lépésekben): 100...0...100 
⋅ méretek [mm]: 305 x 60 
03931.00 
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U-csöves manométer, kivetíthető 
Nyitott vagy zárt folyadék manométer folyadékok sűrűségének vagy a 
folyadékokban lévő nyomás meghatározására.  
⋅ üvegből készült U-cső 2 csatlakozógombbal 
⋅ plexiüveg®-lapra szerelve 
⋅ kivetíthető skála mm-osztással és szemléletes cm-osztással 
⋅ fogantyú az állványon történő tartáshoz 
Műszaki adatok: 
⋅ szárhossz: 400mm 
⋅ gombátmérő da: 8mm 
⋅ skálahossz: 290mm 
⋅ fogantyúátmérő: 10mm 
⋅ fogantyúhossz: 30mm 
⋅ méretek a fogantyú nélkül (mm): 500 x 98 
03090.00 

 

 

 

Finommanométer 
Folyadék manométer nyomáshiány ill. túlnyomás méréséhez; ezenkívül 
gázáramokban 02705.00 csőszondával és 03094.00 Prandtl-féle torlócsővel 
történő nyomáskülönbség méréséhez. Tartón elhelyezett ferde mérőcső és 
beépített vízmérték; két, a dőlésszög változtatásával beállítható mérési 
tartomány.  
⋅ skála, kétszínű feliratozás a két mérési tartománynak megfelelően 
⋅ nullpontbeállítás eltolható skálával 
⋅ 2 csatlakozóhüvellyel 
A képen szereplő háromláb -PASS- nem tartozik az eszközhöz.  
Műszaki adatok: 
⋅ mérési tartományok: 

⋅ 0...2mbar, osztás: 0,1mbar 
⋅ 0...4mbar, osztás: 0,2mbar 

⋅ skálahossz: 140mm 
⋅ csatlakozóhüvely átmérője: 5...8mm 
⋅ tartó átmérője: 10mm 
⋅ tartó hossza: 60mm 
⋅ méret tartó nélkül (mm): 250 x 30 x 190 
Tanács: Tartalmazott kiegészítők: 
⋅ töltőolaj az eszközhöz, 100g, piros (04453.00) 
⋅ gumitömlő 
03091.00 

 

Boyle-Mariotte törvény 
P0407400 
A vízvezetékben lévő nyomást használják ki a levegő 
összenyomására.  
Az 1/10 osztású messze is látható, demonstratív 
üvegcsövet egy szelepen és tömlőcsatlakozón keresztül a 
vízvezetékkel és a kiömlőnyílással összekötik. Az 
üvegcsőben lévő vízállás határozza meg a levegőoszlop 
térfogatát. A megfelelő nyomást a készülékkel állandóan 
összekötött manométer mutatja.  
A biztonságra is gondoltak! 
4,5 bar-nál egy túlnyomás szelep kinyit és az üvegcső 
pótlólag egy szilánkvédő csővel lesz beburkolva.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Eszköz gázok összenyomhatóságához 04363.00 1 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, Mechanika, Hőtan, Hangtan, C kiadás” 
(01146.01) 



Consult-Exim 1025 Budapest Törökvész út 58. Tel: 394-1811 info@consultexim.hu www.consultexim.hu 81

 
2.1 Fizika - Mechanika 
2.1.4 Gázok mechanikája 
 
Eszköz gázok összenyomhatóságához 
Állandó hőmérsékleten a nyomás és a térfogat közötti összefüggés 
bemutatására (Boyle-Mariotte törvény). 
⋅ a vízvezetékhez történő csatlakoztatáshoz, a vízállás a levegőoszlop 

térfogatát határozza meg 
⋅ szivattyú nem szükséges 
⋅ nyomásálló üvegcső, átlátszó védőcsővel burkolva 
⋅ szemléltető 1/10 osztással és kiegészítőleg 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 és 3/4 

jelzésekkel 
⋅ demonstratív manométer 
Műszaki adatok: 
⋅ nyomás mérési tartomány (abszolút): 0...4bar (0...0,4MPa) 
⋅ üvegcső: 

⋅ hossz: 500mm 
⋅ átmérő: 50mm 

⋅ tartó a befogáshoz: 
⋅ hossz: 100mm 
⋅ átmérő: 12mm 

 
Tartalmazott kiegészítők: 
2 nyomástömlő, hossz 1,5m, 3 csőbilincs 
04363.00 
 
Szemléltető barométer 
Barométer fém házban, egy barométer működésének szemléltetésére, a házban 
a nyomás mesterségesen változtatható; erre egy csatlakozóvég szolgál rákötött 
gumilabdával.  
Műszaki adatok: 
⋅ mérési tartomány: 900...1060mbar (hPa) 
⋅ beosztás: 1mbar (hPa) 
⋅ ház átmérője: 125mm 
02687.00 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Üvegből készült szivattyúmodell 
Üvegből készült szivattyú, demonstrációhoz különösen alkalmas. 
⋅ gumiból készült dugattyútömítés és golyós szelepek 
⋅ a dugattyúmozgás, a szelephézag és a felemelt folyadékmennyiség világosan látható 
 

   
 
 
 
 
Cikkszám Megnevezés Hossz Kivitel Dugattyú átmérő 
02694.00 Vákuumszivattyú, modell 330mm     
02695.00 Nyomószivattyú, modell 330mm Szemléltető modell szivattyú- és emelő- 40mm és 24mm 
   dugattyúval és jól látható golyós szelepekkel    
02697.00 Hidraulikus sajtó, modell 330mm     
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Eszközök légnyomáshoz 

 
 

tömlőcsatlakozóval ellátva 
02675.00 
 
3│ Vákuumüveg 
Üvegedény vákuum hatásának 
légritkított térben történő 
szemléltetésére; a 
vákuumüvegben egy gumihólyag 
felfúvódik, ha azt kiürítik.  
⋅ főzőüveg 
⋅ fedél szeleppel és tömítéssel 
02666.00 
 
Vákuumszivattyú 
vákuumüveghez 
Vákuumszivattyú a 02666.00 
vákuumüveg kiürítéséhez (lásd a 
képet fent). 
02667.00 
 
4│ Hólyagrobbantó 
(membránrobbantó) 
Vákuumeszköz a légköri nyomás 
igazolására. Egy üveghengerre 
feszített pergamen lap a 
kiürítésnél nagy csattanással 
kidurran.  
⋅ üveghenger simára csiszolt 

peremmel 
⋅ 02660.00 tányéros kézi 

pumpára helyezhető 
02670.00 
 

1│ Bádogkanna 
Kanna a légköri nyomás hatásának 
bemutatására. A nyitott kannát csekély 
mennyiségű vízzel megtöltik, 
felforrósítják és erősen becsavarják. A 
lehűlés során vákuum keletkezik, 
úgyhogy a külső légnyomás 
összenyomja a kannát.  
⋅ kanna légmentesen záró csavarral 
02677.00 
 

2│ Magdeburgi félgömbök 
Félgömbök a légköri nyomás hatásának 
szemléltetésére Otto von Guericke 
történelmi kísérletének megfelelően.  
⋅ 2 nikkelezett és fényezett acéllemez 

félgömb csiszolt peremmel 
⋅ mindkettőn egy-egy fogantyú, az 

egyik      félgömb      csappal      és 

 

 

A légköri nyomás bizonyítása 
P1298900 
Demonstratív kísérlet - a légköri nyomás létét hangos 
csattanással igazolják.  
Egy pergamen fólia van egy mindkét oldalán nyitott 
üveghenger nyílására légmentesen kifeszítve. A henger 
nyitott oldalát egy tányérra helyezik, amely egy kézi 
pumpával van összekötve és lehetővé teszi az üveghenger 
kiürítését. Mihelyt egy meghatározott nyomáshiányt 
elérnek, a pergamen membrán kidurran; a külső 
légnyomás terhelésének már nem állt ellen.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Hólyagrobbantó  02670.00 1 
Kézi pumpa tányérral 02660.00 1 
Asztali szorító -PASS- 02010.00 1 
egyebek. 
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Aerodinamika 
Moduláris eszközrendszer az áramlástan lényeges és fontos jelenségeinek vizsgálatához és bemutatásához 
⋅ fizikai törvényszerűségek kidolgozása közvetlenül a kísérlet során 
⋅ meggyőző és szemléletes kísérletbemutatás 
⋅ egymásra épülő komponensek 
⋅ egyszerű összeállítani, időigényes beállítások nélkül 
⋅ széles légáramlás jellegzetes lamináris belső tartománnyal 
⋅ terjedelmes kísérleti leírás 
Témaválaszték: 
⋅ Venturi-cső gázáramlásban 
⋅ Teljes-, statikus- és torlónyomás egy gázáramlásban 
⋅ Áramlási ellenállás, cW-érték 
⋅ Különböző lemezek és felületek felhajtó- és taszító ereje különböző állásszögeknél 
⋅ Nyomáseloszlás szárnyon 
 
Testek áramlási ellenállása gázáramlásban 
P0533800 
Azonos keresztmetszetű testek áramlási ellenállása 
állandó áramlási sebesség esetén a test alakjától és 
felületének minőségétől függ.  
Azonos keresztmetszetű, de különböző geometriai alakú 
és felületi struktúrájú testeket helyeznek egymás után 
állandó áramlási sebességű légáramlásba. A torlónyomás 
alapján ható taszítóerőt (áramlási ellenállásokat) 
erőmérővel mérik.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Szorítórúd  02060.00 2 
Tartó horoggal  02051.00 1 
Tartó csapágycsúccsal 02411.00 1 
Kéttengelyű tartó  02780.00 1 
Áramlási test, 14 db-os készlet 02787.00 1 
Precíziós csiga  11201.02 1 
Légáram generátor 02742.93 1 
Erőmérő 0,2N  03065.01 1 
egyebek 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Mechanika 1/2 rész” 
(01141.21) 

 

 
Légáram generátor 
Fúvóberendezés aerodinamikai kísérletek megvalósításához.  
A készülék turbulenciaszegény belső részű szabadsugarat hoz létre, amelyben 
az áramlási ellenállás csaknem állandó. A fúvóberendezés motorja üzemi 
feszültségének fokozatmentes módosításával változtatni lehet az áramlási 
sebességet.  
⋅ elforgatható fúvócső, önszorító rögzítéssel 
⋅ függőleges sugárirány lehetséges 
⋅ áramlásterelővel, áramlási testtel és turbulencia-szűrővel   
Műszaki adatok: 
⋅ fúvócső átmérő: 110mm 
⋅ áramlási sebesség: 0...13m/s 
⋅ üzemi feszültség: 50...230V~ 
⋅ hálózati frekvencia: 50...60Hz 
Tanács: A feszültség beállítására alkalmas: 
⋅ Állítható transzformátor 250/230V AC/DC, 6A 13534.93 
⋅ Teljesítménytárcsa  23347.93 
02742.93 
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Aerodinamikai eszközök 
 

 
4│ Csőszonda 
Nyomásszonda a légáramlásban lévő 
teljes nyomás mérésére. 
⋅ sárgaréz, nikkelezett 
02705.00 
 
5│ Prandtl-féle torlócső 
Dupla üvegcső a torlónyomás (külső 
cső), a statikus nyomás (belső cső) és a 
légáramlásban lévő teljes nyomás 
mérésére 
⋅ üveg 
03094.00 
 
6│ Venturi-cső 
Nyomócső         egy         légáramlás 

csőszűkületben bekövetkező 
nyomásváltozásának vizsgálatára, a 
statikus nyomás áramlási sebességtől 
való függésének igazolására és a 
csőáramok sebességének 
vizsgálatára.  
02730.00 
 
7│ Szárnymodell 
Szárnyprofil az áramlásban lévő 
szárnyon a nyomáseloszlás 
vizsgálatára; 14 kereszt alakban 
elhelyezett, átmenő furat a statikus 
nyomás 02705.00 csőszonda és 
03091.00 finommanométer 
segítségével történő mérésére.  
⋅ fogantyúval ellátva, a tetszés 

szerinti állásszög légáramlásban 
történő beállításához 

02788.00 
 
8│ Két komponensű mérleg 
Eszköz a szárny- és áramlási 
modellek felhajtóerejének és 
ellenállásának egyidejű 
meghatározására szabad 
légáramlásban                      
erőmérők 

segítségével.  
A mérleget a 02780.00 kéttengelyű 
tartóból és a 02411.00 
csapágycsúcsos tartóból állítják 
össze.  
Tartó csapágycsúccsal 
02411.00 
Kéttengelyű tartó 
02780.00 
 
Tartó csapágycsúccsal 
Tartó pl. a kéttengelyű tartó kis 
súrlódású csapágyazásához, a 
csúcstávolság beállítható és 
ellenanyával rögzíthető.  
02411.00 
 
Kéttengelyű tartó 
Tartó ellensúllyal, a homlokoldalán 
rögzítővel ellátva az áramlási 
modellek részére és levehető 
szögmérő az állásszög 
meghatározásához. 
⋅ az átellenes oldalon rúd mozgó 

súllyal 
⋅ keret tűs csapágyazással 
02780.00 

 

 

Áramlási test, 14 darabos készlet 
Fogantyún elhelyezett modelltestek az áramlási ellenállás testformától és 
felületminősétől való függésének vizsgálatára.  
⋅ fogantyún elhelyezett ellenállástestek készlete, a kétkomponensű mérleg 

02780.00 kéttengelyű tartójához illeszkedve 
Műszaki adatok: 
⋅ fogantyú átmérője: 3mm 
02787.00 

 
Vákuum 
Eszközök vákuumos kísérletek megvalósításához és kísérletek vákuumhoz.  
Forgótolattyús vákuumszivattyú 
A Phywe forgótolattyús vákuumszivattyúk különösen alkalmasak a durva- ill. a mélyvákuum tartományban történő 
tartós használatra.  
A szivattyúk az alábbiakkal tűnnek ki: 
⋅ legegyszerűbb kezelés · csendes működés · csekély karbantartási költség · olajszűrőhöz csatlakoztatható 
⋅ nagy üzembiztonság tartós használat esetén is · szabadalmaztatott olajbefecskendezés a tolattyúk között 
⋅ a szivattyúegység és a hajtómotor közvetlen csatolása 
⋅ nincs olajvisszafolyás a szivattyú nyugalmi állapotában az automatikus szellőztetésnek köszönhetően (csak 02751.93) 
⋅ a vákuumtányérok és a kisülési csövek közvetlen csatlakoztathatósága NS 19 csatlakozással, nagy biztonság 
A szivattyúk kialakítása az alábbiakat foglalja magába: 
⋅ beépített motor védőkapcsoló · be-/kikapcsoló hálózati csatlakozó kábellel és ellenőrző lámpával 
⋅ gázballaszt berendezés a kondenzálható gőz leszívásához 
⋅ NS19/38 belső csatlakozó és tömlőcsatlakozó, d = 10mm (mindkét rész cserélhető) 
⋅ nagy figyelőablak az olaj szintjének és minőségének ellenőrzéséhez 
Tartalmazott kiegészítők: 
⋅ a szívó- és nyomókönyök vakkarimázott ·  belső csatlakozó és tömlőcsatlakozó mellékelve 
⋅ a szivattyúk olajjal feltöltve kerülnek szállításra 
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Vákuumszivattyú, forgótolattyús, egyfokozatú 
⋅ 7szívókapacitás: 2,5m3/h · a szívókapacitás 50%-a 50Pa-nál 
⋅ végső résznyomás: gázballaszt nélkül 5Pa, gázballaszttal 70Pa 
⋅ végső teljes nyomás: gázballaszt nélkül 5Pa, gázballaszttal 70Pa 
⋅ vízgőz elviselhetőség: 30hPa 
⋅ olajtöltet: 600ml 
⋅ névleges feszültség: 230VAC (+6%/-10%); 50-60Hz (más hálózati 

feszültség külön kérés esetén) 
⋅ motor teljesítménye: 180W 
⋅ csatlakozások (szívó- és nyomókönyök): DN 25 KF (kis peremű) 

felszerelhető: szívókönyökkel (belső csatlakozó) NS 19/38 (cserélhető), és 
nyomókönyökkel (tömlőcsatlakozó) d = 10mm (cserélhető) 

⋅ méretek: 390mm x 172mm x 195mm 
⋅ súly: 10kg 
Cikkszám  Megnevezés 
02750.93 Vákuumszivattyú - forgótolattyús, egyfokozatú 
02650.03 Olaj vákuumszivattyúhoz, 1l 

 

 
Önálló gázkisülés Pohl-féle kisülési csőben 
P0528900 
Egy vákuumszivattyúra egy gázkisüléses csövet helyeznek. 
Egy rákapcsolt nagyfeszültség mindig az elért nyomástól 
függő különböző karakterisztikájú fényjelenségeket hoz létre 
a csövekben. Az itt alkalmazott nagyfeszültségű tápegység 
0...10kV (13670.93) különösen alkalmas gázkisüléses 
csöveknél történő használatra, mivel egyrészt a biztos 
gyújtáshoz szükséges üresjárási feszültséget adja, másrészt 
pedig a beépített áramkorlátozás miatt biztosítja, hogy kis 
sugárveszély legyen a sugárvédelmi rendeletnek megfelelően.  
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. 

 

Gumitömlő - Vákuum-/nyomás-tömlő 
DIN 12865 szerint; piros, rugalmas természetes gumiból; jó rugalmasságú és -30 ... 
+70ºC tartományban hőálló; vákuumhoz vagy csekély túlnyomáshoz; mindig 1fm. 
Cikkszám ∅ belső mm ∅ külső mm Falvastagság mm 
01418.00 5 13 4 
39286.00 6 16 5 
39288.00 8 18 5 
 
Vákuumtányér, komplett 
280mm átmérőjű alumínium tányér, négy darab a tányérral szemben szigetelt 
átvezetés valamint excentrikus csatlakozóperem DN10, amely pl. vákuummérő beren-
dezés csatlakoztatására használható.  Központi csatlakozóperemmel NS19 ellátva.  
Elemjegyzék  Cikkszám/Menny. 
Központosító és tömítő gyűrű DN 10 02668.04 1 
Feszítőgyűrű DN 10 02668.03 1 
Szellőztető szelep DN 10 02668.02 1 
Vákuumtányér elektromos átvezetésekkel 02668.01 1 
Feszítőrúd NS 19/38 vákuumtányérhoz 02668.05 1 

02668.88 
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Edény fogógombbal és gumitömítéssel 
Vákuumkísérletekhez, a 02668.01 vákuumtányérra helyezéshez. Az 
üvegedény simára csiszolt szélére egy L-gyűrűs gumitömítést erősítenek. Ez 
elszigeteli az edényt a tányértól, az általában szükséges vákuumzsír nélkül, 
ezáltal egy különösen tiszta és egyszerű kísérletezés lehetséges.  
Tartalmazott kiegészítők:  átlátszó védősapka 
Műszaki adatok: 
⋅ belső átmérő: cca. 250mm 
⋅ belső magasság: cca. 250mm 
Cikkszám 
02668.10 
 
Védőhenger felvevő edényhez 
Fémhálós búra hegesztett rácsból; pl. kiürített üvegedényeknél, mint a 
fogógombos edény gumitömítéssel (02668.10), a szétrobbanás elleni 
védelemre szolgál. 
Méretek: 
⋅ magasság: 380mm 
⋅ átmérő: 280mm 
⋅ szemnagyság: cca. 10mm 
02668.14 

 

 

Hangterjedés megszakítása vákuummal 
P0464300 
A rezgő tárgyak hangot keltenek, amely egy rugalmas szilárd, folyékony vagy 
gáz halmazállapotú közegben az egyensúlyi nyomást megzavarja, s azután 
minden irányba szétterjed. Mivel vákuumban nincsenek részecskék és 
egyensúlyi nyomás sem, nincs hangkeletkezés és hangterjedés sem.  
Igazolásként egy látható nyelvvel ellátott elektromos csengőt egy edénybe 
lógatnak. Ameddig az levegővel van tele, a csengő hangja a falon keresztül jól 
hallható. A fokozódó kiürítéssel a kívülre hallatszó csengőhang egyre halkabb 
lesz, és végül a szivattyú zajában elhal.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Vákuumtányér elektromos átvezetéssel 02668.01 1 
Edény fogógombbal/gumitömítéssel 02668.10 1 
Membránszivattyú, kétfokozatú, 230V~ 08163.93 1 
Elektromos csengő  03480.00 1 
Tápegység 0...600VDC, szabályozott 13672.93 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek, A/B, Hangtan” (01141.61) 
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Vákuum mérési tartomány 
(Lengőtekercses műszer nélkül) 
Kiegészítő 11100.00 lengőtekercses műszerhez, 102...10-3mbar tartományú 
nyomás méréséhez, egy mérési tartomány betétből, egy mérőszondából és a 
Pirani-mérőrendszerhez egy 2m hosszú összekötő kábelből áll.  
⋅ 4mm-es csatlakozóhüvely a ty-íróhoz, 0...100mV 
⋅ készülékcsatlakozás NW 10 kis csőperemen vagy 39288.00 vákuumtömlő 

csőcsatlakozón (d = 9mm) keresztül  
⋅ 0...50°C-os hőmérséklet stabilizálás 
⋅ felhasználási területek: 

⋅ mechanikai, akusztika, vákuum-technológiai kísérletek 
⋅ elektromosság, pl. parázsfény kisülés 06640.00 Pohl-féle kisülési csővel 
⋅ atomfizika 

Műszaki adatok:  
⋅ névleges feszültség: 230V~ 
Tanács: Szükséges továbbá: 
⋅ Lengőtekercses műszer 11100.00 (Lásd 5.8 „Mérőműszerek” fejezet) 
Különböző mérési tartomány betétek, pl. 11112.93 vákuum mérési tartomány, 
lásd az 5.8.9 „Oxigén-, lux- és nyomásmérő műszerek” fejezet.  
Cikkszám Megnevezés 
11112.93 Nyomásmérő kiegészítő, vákuum (lengőtekercses műszer nélkül) 

 
Manométer, -1,0...0,6 bar 
Messziről látható skálával, higanymentes nyomáskülönbség méréshez -
1,0...0,6 bar tartományban; csatlakozóvég. 
⋅ osztás: 20hPa 
⋅ ház: acéllemez 
⋅ átmérő: 160mm 
⋅ csatlakozóvég átmérője: 8mm (gomb) 
Cikkszám Megnevezés 
03105.00 Manométer -1,0...0,6 bar 
 
 
 
Rugós manométer, 0...1000hPa 
Vákuum méréséhez és ellenőrzéséhez a kiürített kísérleti készülékben; osztás: 
50hPa; átmérő: 63mm; csatlakozóvég átmérője: 12mm (GL 25/12-höz 
illeszkedő) 
34170.02 
 
 
Nagyvákuum szivattyúállvány - Egyszerű csatlakoztatni és 
bekapcsolni! 
Egy mozgatható asztalra kompletten felszerelt szivattyúállvány, amely áll egy 
membránszivattyúból és egy utána kapcsolt turbó molekuláris szivattyúból. 
⋅ turbó molekuláris szivattyú (szívási teljesítmény: > 30 l/s) 
⋅ két NW 25KF sarokszelep a szivattyúállvány edénytől és elővákuum 

berendezéstől történő elválasztására; NW 10 KF sarok levegőszelep 
szellőztetéshez és védőgázzal történő elárasztáshoz 

⋅ NW 25 KF csatlakozóvég az asztal felszínén az edény részére (pl. Stern-
Gerlach készülék) 

Műszaki adatok: 
⋅ szívási teljesítmény N2-höz: 33 l/s 
⋅ végnyomás: < 10-7 mbar 
⋅ méretek (mm): 1200 x 750 x 900 
Cikkszám Megnevezés 
09059.93 Nagyvákuum-szivattyúállvány 
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Részletes kísérleti leírást a 2.6.1 „Az atomfizika alapjai” fejezetben talál.  

 
 

 

Stern-Gerlach kísérlet 
P2511100 
A történelmi Stern-Gerlach kísérletet az elektron spin 
igazolására ezüst atomokkal hajtják végre, amelyek 2S1/2 
alapállapotban vannak. Tehát a teljes forgási impulzus és 
az ahhoz kapcsolódó mágneses nyomaték a spinnel van 
meghatározva. Ilyen atomsugarat vezetnek át inhomogén 
mágneses mezőn, így az a szabad spinek alapján két 
sugárra hasad, amelyből  az atomok mágneses 
nyomatékának nagysága és iránya meghatározható. A 
kompakt és könnyen kezelhető kísérleti összeállítás a 
09054.88 Stern-Gerlach készülékből, a 09059.93 
mozgatható nagyvákuum-szivattyúállványból, valamint a 
többi szükséges mérő- és ellátó eszközből áll. 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Stern-Gerlach készülék 09054.88 1 
Nagyvákuum-szivattyúállvány 09059.93 1 
Vákuumszivattyú, forgótolattyús, kétfokozatú 02751.93 1 
Elektromágnes, pólussaru nélkül 06480.01 1 
Mérőműszer 10/30mV, 200°C 07019.00 1 
Voltmérő 0,3...300VDC, 10...300VAC 07035.00 2 
Ampermérő 1mA...3A AC/DC 07036.00 2 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Illesztő trafo Stern-Gerlach kísérlethez 09054.04 1 
Tápegység, univerzális 13500.93 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika”(16502.32) (csak angol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


