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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 
Folyadékok hőtágulása 

 

Egy hőmérő rögzített pontjainak 
meghatározása 
P0409501 
A fokbeosztás nélküli hőmérő egy skálát tartalmaz, 
amelyben mindenekelőtt két jól reprodukálható rögzített 
pontot jelölnek: a jég olvadáspontját: 0°C és a víz 
forráspontját: 100°C (1013hPa normális nyomásnál). 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Demonstrációs hőmérő, fokbeosztás nélküli 04136.00 1 
Háromláb, d = 140mm, h = 240mm 33302.00 1 
Drótháló kerámiával, 160 x 160mm 33287.01 1 
Bunsen-égő elzárócsappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Főzőpohár, 1000ml, alacsony 36017.00 1 
Főzőpohár, 600ml, alacsony 36015.00 1 
Keverőpálca, l = 200mm, d = 5mm 40485.03 1 
Filctoll, vízálló 38710.21 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
→ A Bunsen-égő helyett, mint a kép is mutatja, gázpalackos (47535.00) 
bután-égő (32178.00) is használható. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 

 
Fokbeosztás nélküli hőmérők 

 

1│ Keverő hőmérő, 
fokbeosztás nélkül 
Piros színű alkohollal töltve; kerek 
hajszálcső, fehér háttérbe helyezve; 
üvegrúdban, hossz 240mm, átmérő 
8mm. 
38003.00 
 
2│ Hőmérő, fokbeosztás 
nélkül 
Kék színű alkohollal töltött hőmérő; 
hasáb alakú hajszálcső, 330mm x 
35mm-es fémlapra rögzítve. 
 

04256.00 
 
3│ Demonstrációs hőmérő, 
fokbeosztás nélkül 
Kék színű, messziről is látható 
alkohollal töltve; kerek hajszálcső, 
hajlított Al-profilra rögzítve, úgy 
hogy a hajszálcső a mechanikai 
sérülésektől messzemenően védve 
legyen. Al-profil furattal és tartóval, 
700 x 80 x 1,5mm. 
04136.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 
Folyadékok hőtágulása 
P2310100 
A folyadékok térfogattágulási együtthatójának 
meghatározásához térfogat-tágulásmérő ajánlatos, amely egy 
állólombikból és egy skálával ellátott precíziós mérőcsőből áll. 
A skálát a folyadékmennyiség mérésével jelölik ki. A térfogat-
tágulásmérőt egy termosztátos vízfürdőben temperálják.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Tágulásmérő mérőórával 04233.00 1 
Cső, kvarcüveg, tágulásmérőhöz 04231.07 1 
Cső, alumínium, tágulásmérőhöz 04231.06 1 
Cső, réz, tágulásmérőhöz 04231.05 1 
Fürdő termosztáthoz, 6l, makrolon 08487.02 1 
Beakasztós hőmérő, A 100, 100°C 46994.93 1 
Kiegészítő készlet A 100-hoz 46994.02 1 
Laboratóriumi hőmérő, -10...+100°C 38056.00 1 
Állólombik, 100ml, NS 19/26 03024.00 2 
Kisebb elemek, vegyszerek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelvem) 

 

 
Térfogat-tágulásmérő 
Folyadékok hőmérséklettől függő térfogatváltozásának mérésére. Különböző 
folyadékok térfogattágulási együtthatójának meghatározásához.  
Az alábbiakból áll: 
Állólombik, 50ml, NS 19/26 (35810.01) 
és  
Mérőcső, l = 300mm, NS 19/26 (03024.00) 
Cső:  
- belső átmérő: 4,0 ± 0,1mm 
- falvastagság: 1,5mm 
Mérőskála: 
- hossz: 300mm 
- osztás: 1mm 
Ajánlott kiegészítő: Szorító NS 19/26: 43614.00 
Cikkszám Megnevezés 
03024.00 Mérőcső, l = 300mm, NS 19/26 
35811.01 Állólombik, Duran®, 100ml, NS 19/26 

 

 
Szilárd testek hőtágulása 
Csapszeg-robbantó 
Azon erők igazolására, amelyeket egy befogott szilárd test lehűlés 
következtében létrejövő összehúzódás esetén a tartójára gyakorol. U-alakú 
befogó szerkezet, acélcsővel és feszítőékkel. 
Tartalmazott kiegészítő: 
Öntöttvas csapszeg, 10 darab, 04222.00 
anyag: öntöttvas 
hossz: 100mm 
átmérő: 9mm 
04220.00 
 
Robbantógolyó zárócsavarral 
A víz fagyasztásnál bekövetkező tágulásának igazolására; öntöttvasból készült 
golyó. 
⋅ falvastagság: cca. 3,5mm 
⋅ átmérő: cca. 7cm 
04322.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 

 

Golyó gyűrűvel 
Szilárd testek hőtágulásának szemléltetésére. A golyó csak hideg állapotban illik 
pontosan az állvány nyílásába. Fanyéllel ellátott fémgolyó, lánccal felakasztva.  
⋅ a golyó átmérője: 30mm 
⋅ az állvány magassága: 180mm 
04212.01 
 

 

Szilárd testek vonalas hőtágulása 
P0468901 
A fémek vonalas hőtágulása az anyagtól, a hőmérséklettől és 
a hossztól függ. A tágulásmérő lehetővé teszi a csövek 
befogását különböző mérési hosszúságok esetén. Az átáramló 
víz temperálásához termosztát ajánlott.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Tágulásmérő  04231.01 1 
Beakasztós hőmérő, A 100, 100°C-ig 46994.93 1 
Fürdő termosztáthoz, 6l, makrolon 08487.02 1 
Kiegészítő készlet A 100-hoz 46994.02 1 
Hőmérséklet-érzékelő 04187.00 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 400mm 02026.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Gumicső, d = 6mm, l = 1m 39282.00 2 
Tömlőbilincs, b = 20mm 43631.20 1 
egyebek 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tágulásmérő 
Szilárd testek anyagtól, hossztól és hőmérséklettől függő vonalas hőtágulásának 
mennyiségi méréséhez. A mérőcsövet egy aljlemezen rögzítik és átáramló forró 
vízzel vagy gőzzel melegítik. Aljlemez szorító-tartóval, vezető csapággyal és 
mérőberendezéssel. A vonalas hőtágulás átvitele fogaslécen és fogaskeréken 
keresztül történik egy mutatóra.  
⋅ beállítható szorító-tartó, mérési hosszak: 200mm, 400mm, 600mm 
⋅ különböző anyagok: sárgaréz, vas, üveg 
⋅ a mért érték kijelzése nagyméretű átlátszó skálán 
⋅ írásvetítő használata lehetséges 
⋅ 2 csőtartó a be- és kiömlési csövek rögzítéséhez 
Műszaki adatok: 
⋅ mérési tartomány: 0..1mm 
⋅ kijelző felbontása: 0,05mm 
⋅ nullapont igazítás: kézzel 
⋅ méretek (mm): 

aljlemez: 730 x 50 x 25 
skálatartó: 135 x 195 x 3 

04231.01 
Tágulásmérő a gyakorlati kísérlethez mérőórával  
A 04231.01 tágulásmérőhöz hasonló kivitelű, de a mutató és az átlátszó skála 
helyén mérőóra található.  
Mérőóra: mérési tartomány 0...10mm, felbontás 0,01mm 
Tartalmazott kiegészítők: 
Mérőóra 03013.00 
Cső, sárgaréz 04231.02 
Cső, vas 04231.03 
Cső, üveg 04231.04 
04233.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 

 

Csövek tágulásmérőhöz 
Egyik végén zárt; két csőcsatlakozó a víz be- és kiömléséhez; 200mm, 400mm 
és 600mm-es mérési hosszúságú keringési csatorna, 04231.01 és 04233.00 
tágulásmérőkhöz.  
⋅ teljes hossz :640mm 
⋅ átmérő: 8mm 
Cikkszám Anyag 
04231.02 Sárgaréz 
04231.03 Vas 
04231.04 Üveg 
04231.05 Vörösréz 
04231.06 Alumínium 
04231.07 Kvarcüveg 

 
Szilárd testek vonalas hőtágulása (tanulói 
kísérlet) 
P1042900 
A vonalas hőtágulás méréséhez egy fémcsövet az egyik végén 
szilárdan befognak, a másik vége egy mutatón fekszik. Ha 
vízgőz áramlik a csövön keresztül, az kitágul és a mutató egy 
kilengést jelez, amely az anyag tágulási együtthatójától függ.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Alumínium cső 04234.03 1 
Vascső  04234.02 1 
Sárgaréz cső  04234.01 1 
Befogóhüvely vonalas hőtáguláshoz 04231.55 1 
Forgástengely mutatóval 04236.00 1 
Erlenmeyer lombik, 100ml, szélesnyakú, SB29 36428.00 1 
Gumidugó 26/32, 7mm-es furattal 39258.01 1 
Üvegcső, d = 8mm, l = 80mm 36701.65 1 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.02 1 
Szilikoncső, d = 7mm 39296.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Tanulói kísérletek - Fizika, Hőtan” (01160.01) 

 

 

 

2│ Forgástengely mutatóval 
A tengelyt két felület közé 
beszorítják; két oldalsó központi 
furattal is rendelkezik a 02411.00 
csapágycsúcsos tartóba történő 
beszorításhoz (alkalmazás pl. 
kettősfém spirál).  
Mutató 
⋅ hossz: 130mm 
Tengely 
⋅ hossz: 22mm 
⋅ átmérő: 4mm 
04236.00 
 
3│ Befogóhüvely vonalas 
hőtáguláshoz 
Max. 9mm-es átmérőjű csövek 
rögzítéséhez, a 04236.00 mutatóval 
ellátott forgástengelyhez.  
04231.55 

1│ Fémcső, 3 darabos készlet 
Két keringési csatorna a mérési hossz 
meghatározásához.  
⋅ mérési hossz: 500mm 
⋅ átmérő: 8mm 
 

A készlet az alábbiakból áll: 
⋅ Sárgaréz cső 04234.01 
⋅ Vascső 04234.02 
⋅ Alumínium cső 04234.03 
04234.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 

 

Kettősfém kapcsoló hatásmódja 
P0410101 
Egy kettősfém lemezcsík melegítés során meghajlik a kis 
hőtágulású fém oldalán. Ezért használható arra, hogy egy 
áramkörben egy elektromos érintkezőt nyisson vagy 
zárjon.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Kettősfém lemezcsík wolfram érintkezővel 04240.00 1 
Izzófoglalat E10 06170.00 1 
Izzólámpa 4V/0,04A, E10 06154.03 1 
Elemtartó  06030.21 1 
Elem, 4,5V  07496.01 1 
Gyertyatartó  08102.01 1 
Viaszgyertya, d = 20mm, 20 darab 08100.20 1 
Elosztószár  07924.00 2 
Érintkező csúcs 06431.00 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Rúdtartó -PASS- 02006.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 630mm 02027.55 1 
Kettős karmantyú -PASS-  02040.55 3 
Összekötő kábel, l = 25cm, piros 07360.01 1 
Összekötő kábel, l = 25cm, kék 07360.04 1 
Összekötő kábel, l = 50cm, piros 07361.01 1 
Tégelyfogó, nemesacél, l = 200mm 33600.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek  - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 

 
Kettősfém lemezcsíkok 

 

1│ Kettősfém lemezcsík fogantyúval 
Egy kettősfém lemezcsík szerkezetének és 
hatásmódjának bemutatására. Sárgaréz- és 
vaslemez, szegecselt. 
⋅ lemezcsík (mm): 230 x 8 1 
04244.00 
 
2│ Kettősfém lemezcsík 
Egy kettősfém hatásmódjának és 
felhasználásának bemutatására. Két különböző 
nikkeltartalmű összehegesztett Fe-Ni lemezcsík; 
a befogáshoz - pl. egy 06020.00 szigetelt 
tartóban - réssel ellátva. 
⋅ hőmérséklet tartomány:  

-20°C...+400°C 
⋅ meghajlás: cca. 0,45mm/°C 
⋅ méretek (mm): 150 x 25 x 0,3 
05913.00 
 
3│ Kettősfém lemezcsík wolfram 
érintkezővel 
A 05913.00 kettősfém lemezcsíkhoz hasonló, 
de kiegészítésként wolfram érintkezővel ellátva, 
egy kettősfém kapcsoló 06431.00 érintkező 
csúcs segítségével történő összeállításához.  
⋅ méretek (mm): 110 x 25 x 0,3 
04240.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 
Egy kettősfém hőmérő hatásmódja 
Kettősfém spirál 
Egy kettősfém hőmérő működésének bemutatására.  
a spirál átmérője: cca. 20mm 
04242.00 
 
 
 
 
Egy kettősfém hőmérő felépítése 
Állvánnyal és az alábbi elemekkel: 
Cikkszám Megnevezés 
02411.00 Tartó csapágycsúccsal 
04236.00 Forgástengely mutatóval 
04242.00 Kettősfém spirál 
08218.00 Félkör alakú skála mutatóval 
 
 
 
 
Kettősfém termoszkóp 
Egy kettősfém hőmérő működésének bemutatására. Kettősfém, átviteli 
berendezéssel és mutatóval, egy nyélen elhelyezett fémlemezre szerelve; fehér 
írólap egy skála elkészítéséhez; gomb a nullpont beállításához. 
 
⋅ a fémlemez méretei (mm): 145 x 125 
⋅ élmagasság: 35mm 
⋅ nyélhossz: 120mm 
⋅ átmérő: 10mm 
04185.00 
 
 

 
 

 
 

 
 
Víz maximális sűrűsége 4°C-on 
Hope-féle készülék 
4°C-os víz sűrűségmaximumának megfigyelésére. Fémből készült állóhenger, 
középen tartállyal körülvéve a hűtőkeverék felfogására. 2 csőcsatlakozó a 
henger felső és alsó végén a hőmérő vagy hőmérséklet érzékelő 
bevezetéséhez. Hűtőtartály csőcsatlakozóval az olvadékvíz elvezetéséhez.  
 
Állóhenger: 
⋅ magasság: 28cm 
⋅ átmérő: 7cm 
Hőmérő: 
⋅ mérési tartomány: -35...+50°C 
⋅ osztás: 0,5°C 
 
Tartalmazott kiegészítők: 
- Bothőmérő (2x)   38062.00 
- Gumidugó, 1 7mm-es furat (2x) 39254.01 
- Gumidugó furat nélkül (1x) 39254.00 
04270.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.1 Hőtágulás 
 
 

 

Hőmérsékletrétegződés készülék 
Két különböző hőmérsékletű folyadékmennyiség rétegződésének bemutatására.  
Acéllemezből készült stabil szögletes állvány két függőleges DURAN®-
üveghengerrel, amelyek fent és lent két összeszorítható átlátszó csövön keresztül 
vannak egymással összekötve. A hőmérőket és hőmérséklet érzékelőket két átfúrt 
gumidugó tartja.  
Üveghenger: 
⋅ magasság: 220mm 
⋅ átmérő: 35mm 
Cső: 
⋅ átmérő: 10mm 
Tartalmazott kiegészítők: 
- Tömlőbilincs (2x)   43631.10 
- Gumidugó, 1 furat, ∅ = 7mm (2x) 39260.01 
- Gumidugó, 2 furat, ∅ = 7mm (2x) 39260.02 
04508.00 

Hőmérsékletrétegződés vízben 
Először mindkét csőszorító zárva van. Az egyik üveghengert hideg vízzel, a másikat színezett forró vízzel töltik meg. 
Utána a csőszorítókat kinyitják. A forró víz a felső, a hideg az alsó csövön keresztül áramlik, míg mindkét üveghenger 
félig hideg és félig meleg vízzel van tölte. A rétegződés a színezésnek köszönhetően világosan felismerhető.  

 
Hőtágulási kísérletek 

 

Gázok térfogattágulása 
P1291600 
Gázok állandó nyomáson történő térfogattágulásának mérésére pl. 
egy mozgatható szárú U-csöves manométert használnak. A 
melegített levegőtérfogat kitágul, a jobboldali szárat addig tolja el, 
amíg a víz mindkét szárban ismét azonos magasságban van (p = 
áll.).  A térfogat növekedés mérőrúddal mérhető, kiegészítésként 
nyilakkal szemléltethető. Szilárd testek vonalas hőtágulásának 
méréséhez egy fémcsövet az egyik végén szilárdan befognak, és a 
másik vége egy mutatón fekszik. Ha vízgőz áramlik a csövön 
keresztül, úgy az kitágul. A mutató kilengését kiegészítésként 
mágnesesen tapadó nyilakkal jelölhetik.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Fizika bemutató tábla, állvánnyal 02150.00 1 
Kézi mérőműszer 2xNiCr-Ni 07140.00 1 
Merülőszonda, NiCr-Ni, -50...+1000°C 13615.03 1 
Digitális nagyméretű kijlező, RS232 07157.93 1 
Adatkábel RS232, D-sub/USB 07157.01 1 
Szorító tartó, d = 0...13mm, tapadó mágnes 02151.07 2 
Tartó égőhöz, tapadó mágnesen 02162.00 1 
Tartó dróthálóhoz, tapadó mágnesen 02163.00 1 
Bután-égő Labogaz 206 32178.00 1 
Bután-palack, szelep nélkül, 190g 47535.00 1 
Üvegeszközök, kisebb elemek, vegyszerek stb. 
„Hőtan a mágneses táblán” (01154.01) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Hővezetés szilárd testekben (Hővezetési eszköz) 
P0411100 
A három különböző fémrúddal rendelkező eszközt középen 
melegítik. Különösen hatásos, hogy a ráhelyezett viaszgolyók 
nem ugyanakkor esnek le, hanem a fémek hővezetési 
tényezőjének megfelelő időközönként: először a vörösrézről, 
utána a sárgarézről, végül pedig az acélról.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Hővezetési eszköz 04516.00 1 
Bunsen-égő csappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 630mm 02027.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
→ A Bunsen-égő helyett, mint a kép is mutatja, gázpalackos (47535.00) bután-
égő (32178.00) is használható. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 
 
 
 

 

 
Hővezetés szilárd testekben (Hővezetési 
készülék) 
P0452700 
Különböző fémek és fa hővezető képességét hasonlítják 
egymással össze. Minden rúdra hőmérséklet-indikátorpapír 
van ragasztva, ezeket forró vízbe történő merítéssel az egyik 
oldalon felmelegítik. A hőterjedést az indikátorpapír 
színváltozása mutatja, amely különféle gyorsasággal halad 
felfelé.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Hővezetési készülék 04517.00 1 
Hőmérséklet érzékelő 04187.00 1 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Bunsen-égő csappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Háromláb, h = 240mm, gyűrű: d = 140mm 33302.00 1 
Drótháromszög, agyagcsövekkel, l = 60mm 33278.00 1 
Főzőpohár, 1000ml, alacsony 36017.00 1 
Keverőpálca, l = 200mm, d = 5mm 40485.03 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 630mm 02027.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
→ A Bunsen-égő helyett, mint a kép is mutatja, gázpalackos (47535.00) 
bután-égő (32178.00) is használható. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 

 

 
Hővezetési eszköz 
Fémek különböző hővezetésének igazolásához, a rúdvégeken lévő viaszgolyók 
leolvadása vagy a gyufafejek meggyulladása segítségével, a rudak tengelyirányú 
furattal rendelkeznek a gyufaszálak elhelyezéséhez.  
⋅ a rudak anyaga: vörösréz, sárgaréz, acél 
⋅ méretek: 

⋅ hossz: 70mm 
⋅ átmérő: 5mm 

Tartalmazott kiegészítők: 
1 tégely viasz 04515.00 
04516.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 

 

Hővezetési készülék 
Ingenhousz-féle készülék, a különböző anyagok különféle hővezetésének 
bemutatásához.  
Alumínium tartály fedővel és hőszigetelő gyűrűvel. A fedőn hat rúd van 
hőszigetelten elhelyezve. A rudak hőmérséklet-indikátorszalaggal vannak 
beborítva, amelyek cca. 40°C-nál narancssárgáról pirosra változnak.  
⋅ a rudak anyaga: alumínium, cink, fa, vörösréz, acél, sárgaréz 
⋅ méretek: 

⋅ hossz: 200mm 
⋅ átmérő: 10mm 

⋅ az indikátor változási hőmérséklete: cca. 40°C 
04517.00 

 

 

Fémek hővezető képességének meghatározása (bemutató 
kísérlet) 
P0452901 
A hővezető képesség meghatározásához a hővezető rúdnál konstans 
hőmérsékletgradiensű állandósult állapot szükséges. A két kaloriméter 
tartály ezért hőtárolóként szolgál, jeges és forrásban lévő vízzel. A 
hővezető képességet a rúd végei között fellépő 
hőmérsékletkülönbségből és a hideg víznek átadott hőenergiából 
számolják.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Hővezetés-mérőkészülék 04518.01 1 
Főzőpohár 1000ml, magas 36008.00 2 
Háromláb, d = 140mm, h = 240mm 33302.00 1 
Hővezető paszta, 50g 03747.00 1 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Hőmérséklet érzékelő 04187.00 1 
Demonstrációs stopperóra, d = 210mm 03074.00 1 
Kalapács -lakatoskalapács-, 200g 40320.00 1 
Bunsen-égő csappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.02 1 
Drótháló kerámiával 160 x 160mm 33287.01 1 

 

Hővezetés-mérőkészülék 
Vörösréz és alumínium hővezető képességének meghatározásához. A két 
kaloriméter tartály hőtárolóként szolgál, jeges és forrásban lévő vízzel. A 
hővezető képességet a rúd végei között fellépő hőmérsékletkülönbségből és a 
hideg hőtárolónak átadott hőenergiából számolják.  
A készülék az alábbiakból áll:  
⋅ Kaloriméter edény, 500ml  04401.10 
⋅ Kaloriméter edény  

hővezető csatlakozóval  04518.10 
⋅ Hővezető rúd, Cu  04518.11 
⋅ Hővezető rúd, Al   04518.12 
04518.01 
Kaloriméter edény 
Alumínium edény, egy hungarocell hőszigeteléssel ellátott műanyag tartóba 
ágyazva. A hővezető csatlakozással ellátott kaloriméter edénynek egy hengeres 
rés van az alján a hővezető rúd elhelyezéséhez. Méretek:  
⋅ átmérő: 130mm 
⋅ magasság: 120mm 
Cikkszám Megnevezés 
04401.10 Kaloriméter edény, 500ml 
04518.10 Kaloriméter edény hővezető csatlakozóval 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
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-Franzschen 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 

 

 
Fémek hővezető képessége (tanulói kísérlet) 
P1043200 
Hajlított fémrudakat az egyik végükkel forrásban lévő vízbe, a másik 
végükkel hideg vízbe tartanak. A rúdon keresztül áramló hőt a hideg 
víz felmelegedéséből határozzák meg. A hőáram függ a rúd 
anyagától, de a keresztmetszeti felülettől és a hossztól is. Ezt 
különböző méretű vörösréz rudakkal lehet igazolni.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Alumínium rúd, U-alakú, d=5mm, b=175mm 05910.00 1 
Vörösréz rúd, U-alakú, d = 5mm, b = 175mm 05910.01 1 
Vörösréz rúd, U-alakú, d = 3mm, b = 175mm 05910.03 1 
Vörösréz rúd, U-alakú, d = 5mm, b = 120mm 05910.04 1 
Pohár, fényes  05903.00 1 
Főzőpohár, 250ml, alacsony 36013.00 1 
Keverőpálca  04404.10 1 
Pipetta gumisapkával 64701.00 1 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.02 1 
Bután-égő, Labogaz 206 32178.00 1 
Bután-palack, szelep nélkül, 190g 47535.00 1 
Kazánkő, 200g 36937.20 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Tanulói kísérletek - Fizika, Hőtan” (01160.01) 

 

 
U-alakú rudak 
Szilárd testek hővezető képességének összehasonlítására és a hővezetési tényező 
meghatározására. Egy fémrúd hőárama függ a keresztmetszeti felületétől és a 
hosszától is. Ezt különböző méretű vörösréz rudakkal lehet igazolni.  
Cikkszám Megnevezés 
05910.00 Alumínium rúd, d = 5mm, b = 175mm 
05910.01 Vörösréz rúd, d = 5mm, b = 175mm 
05910.02 Sárgaréz rúd, d = 5mm, b = 175mm 
05910.03 Vörösréz rúd, d = 3mm, b = 175mm 
05910.04 Vörösréz rúd, d = 5mm, b = 120mm 
05911.00 Üvegrúd, d = 5mm, b = 175mm 
Fémrudak, 30 darabos készlet 
Fémek különböző hővezető képességének bemutatására. A készlet tartalma: 
⋅ 10 vörösréz rúd  - 10 alumínium rúd  - 10 vasrúd 
Hossz: 120mm 
Átmérő: 3mm 
06343.06 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

12

 
2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Szél-, víz-, gőzkerék 
Áramló folyadékokban és gázokban használható lapátkerék. Alkalmas vízkeréknek vagy pl. láng vagy más hőforrás 
által okozott légáramlás igazolására.  
⋅ 12 kerékagyba helyezendő lapát 
⋅ a lapát állási szöge tetszés szerint állítható 
⋅ tartórúdon elhelyezett kerékagy 
⋅ műanyagból készült 
⋅ kerékátmérő: 120mm 
⋅ rúd hossza: 220mm 
 

  
 
02527.00 
 

 

Hőáramlás vízben (konvekció) 
P0453701 
A hőt hőáramlás szállítja. A fűtési modell lehetővé teszi a 
körfolyamat két ponton történő hőmérsékletmérését.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Fűtési modell  04509.00 1 
Beállítható trafo 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Háromláb, h = 240mm, gyűrű: d = 140mm 33302.00 1 
Drótháló kerámiával, 160 x 160mm 33287.01 1 
Bunsen-égő csappal, DIN, földgáz 32168.05 1 
Biztonsági gáztömlő, DVGW, 1m 39281.10 1 
Hőmérséklet érzékelő 04187.00 2 
Káliumpermanganát, 250g 30108.25 1 
Ibolyakék kristály, indikátor, 25g 31488.04 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Hőáramlás vízben 
P0881900 
Melegítés során a víz megváltoztatja a sűrűségét. A meleg 
víz felfelé megy, a hideg lesüllyed. Egy keringési cső 
egyoldalú melegítésénél hőáramlás (konvekció) jön létre.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Keringési cső  04510.00 1 
Főzőpohár, 250ml. magas 36004.00 1 
Tölcsér, d = 50mm 36890.00 1 
Kanálvégű spatula, műanyag, l = 180mm 38833.00 1 
Bután-palack, szelep nélkül, 190g 47535.00 1 
Bután-égő, Labogaz 206 32178.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 630mm 02027.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Káliumpermanganát, 250g 30108.25 1 
„Energia kísérletek, a napenergia és a környezeti hő felhasználása, 1. 
rész” (16630.11) 

 
 
Keringési csövek 

 

1│ Keringési cső, kicsi 
Tanulói kísérletekhez. 
Magában zárt, derékszögben hajlított DURAN®-
üvegcső töltőcsonkkal.  
⋅ csőátmérő, külső: 16mm 
⋅ magasság x szélesség (mm): 100 x 140 
⋅ töltőtérfogat: cca. 50ml 
04510.01 
 
2│ Keringési cső, nagy 
Bemutató kísérletekhez. 
Magában zárt, derékszögben hajlított DURAN®-
üvegcső töltőcsonkkal. 
⋅ csőátmérő, külső: 25mm 
⋅ magasság x szélesség (mm): 360 x 260 
⋅ töltőtérfogat: cca. 340ml 
04510.00 
 
3│ Fűtési modell 
A gravitációs cirkulációjú melegvízfűtés 
működésének szemléltetésére. A körfolyamat két 
pontján végeznek hőmérsékletmérést: a 
„f űtőkazánban” és a „fűtőtest” mögött. 
DURAN®-üvegcsövekből készült, amelyek két 
helyen átlátszó csövekkel vannak csatlakoztatva; 
az egyik csőcsatlakozás csőszorítóval van ellátva 
a vízátfolyás beállítása végett.  
⋅ csőátmérő, külső: 18mm 
⋅ magasság x szélesség (mm): 580 x  340 
⋅ töltőtérfogat: cca. 500ml 
04509.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Hősugárzás elnyelése 
A hősugárzást a sötét felületű testek erősebben nyelik el, mint a világos vagy teljesen fényes felületű testek. Sugárzási 
forrásként szolgál a nap, egy hősugárzó vagy egy lámpa  vagy egy láng is. Az abszorpció igazolására különböző 
felületű színes kémcsöveket vagy poharakat használnak. A belső légtér hőmérséklet emelkedését vagy közvetlenül 
hőmérővel mérik, vagy közvetett módon a felmelegedett levegő kiterjedése által U-csöves manométerrel jelzik. A 
hőenergia visszaverése a test felületének minőségétől függ. Azonban ez csak hűtéssel és hőmérsékletméréssel 
igazolható. Ezért egy „Leslie-kocka” visszaverését vizsgálják hőelem-oszlop segítségével.  
 

 

Hősugárzás elnyelése (szemléltető kísérlet) 
P0454200 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
U-csöves manométer 03090.00 2 
Kémcső, d = 30mm, l = 200mm, fehér 36294.05 1 
Kémcső, d = 30mm, l = 200mm, fekete 36294.06 1 
Izzófoglalat, E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Hősugárzó, 230VDC/AC 04036.93 1 
Gumidugó 26/32, 7mm-es furat 39258.01 2 
Üvegcső, d = 8mm, l = 80mm, 10 darab 36701.65 1 
Szilikontömlő, d = 7mm 39296.00 1 
Kanálvégű spatula, műanyag, l = 180Mm 38833.00 1 
Eozin mikroszkópiához, 25g 31296.04 1 
Állványok, kisebb elemek, stb.  
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 
 
 
 
 

 

 

Hősugárzás elnyelése (tanulói kísérlet) 
P1043500 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Pohár, fényes  05903.00 1 
Pohár, fekete  05904.00 1 
Gumidugó 26/32, 7mm-es furat 39258.01 2 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.02 1 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.10 1 
Üvegcső tartó  05961.00 1 
Bután-égő, Labogaz 206 32178.00 1 
Bután-palack, szelep nélkül, 190g 47535.00 1 
Stopperóra, 10perc, 0,2s-os osztás 03078.00 1 
Állványtalp, változtatható 02001.00 1 
Állványrúd, nemesacél, l = 250mm 02031.00 1 
Állványrúd, nemesacél, l = 600mm 02037.00 1 
Kettős karmantyú 02043.00 1 
Glicerin, 99%, 250ml 30084.25 1 
„Tanulói kísérletek - Fizika, Hőtan” (01160.01) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Hősugárzó 
Infravörös sugárzó, kerámia ház, fehér bevonattal. 
⋅ átmérő: 125mm 
⋅ magasság: 158mm 
⋅ menet: E27 
Műszaki adatok: 
⋅ teljesítmény felvétel: 250W 
⋅ névleges feszültség: 230V~ 
04036.93 
 
 
 
 
Abszorpciós kémcső  
DURAN®-üvegből készült, SB29 dugóággyal. 
d = 30mm, l = 200mm 
Cikkszám Megnevezés 
36294.05 Kémcső, fehér 
36294.06 Kémcső, fekete 
 
 
 
 
Abszorpciós pohár 
d = 30mm, l = 60mm 
Cikkszám Megnevezés 
05903.00 Pohár, fényes 
05904.00 Pohár, fekete 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
A sugárzási energia elnyelése 
Felhasználás: „fénymalom” 
Crookes-féle sugárzásmérő 
A sugárzási energia mozgási energiává történő átalakításához. Lapátkereszt 4 
egyik oldalán befeketített csillámlappal, légüres üveglombikban, egy 
fémcsúcson forgathatóan elhelyezve.  
⋅ magasság: 210mm 
⋅ lombik átmérője: 70mm 
06676.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 

 

A hősugárzás visszaverődése 
P0454401 
A homorú tükör a párhuzamosan beérkező fénysugárzást a 
gyújtópontban gyűjti. Különösen hatásos ebben a kísérleti 
elrendezésben, hogy egy kis izzólámpa által emittált hősugárzás 
elegendő, hogy egy gyufát lángra lobbantson.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Parabolatükör, 1 pár 04540.00 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Láb optikai padhoz, állítható 08284.00 2 
Tolóka optikai padhoz, h = 80mm 08286.02 2 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Beállítható trafo 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Izzófoglalat, E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Hősugárzó, 230VDC/AC 04036.93 1 
Izzólámpa 6V/5A, E14 06158.00 1 
Hőmérséklet érzékelő 04187.00 1 
Állványrúd -PASS-, l = 400mm 02026.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 

 

 

Parabolatükör, 1 pár 
A sugárzás egyesítésének bemutatására. Az egyik parabolatükörben egy 
pontszerű fényforrás található, a másikban egy gyufatartó.  A fényforrást és a 
szorító berendezést a tengely mentén el lehet tolni.  
 
Az eszközkészlet az alábbiakból áll: 
- Parabolatükör szorítódarabbal (2x)  04540.01 
- Izzófoglalat E14, fogantyún  06175.00 
- Izzólámpa 6V/5A   06158.00 
- Gyufatartó 
04540.00 
 

 

 

Forró testek emissziós tényezője 
P0454301 
Termográfiával egy ház hőveszteségét infravörös fénykép 
segítségével határozzák meg. Ez az eljárás azon alapul, 
hogy a forró testek hősugárzást bocsátanak ki. A sugárzás 
intenzitása nem csak a hőmérséklettől, hanem a test 
felületétől is függ.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Moll-féle hőelem oszlop  08479.00 1 
Védőcső hőelem oszlophoz 08479.01 1 
Leslie-féle sugárzási kocka 04555.00 1 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Mérési tartomány 30µV-10mV 11110.01 1 
Merülőforraló, 1000W, 220...250V 04020.93 1 
Laboratóriumi hőmérő, -10...+100°C 38056.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 2 
Összekötő kábel, l = 75cm, piros 07362.01 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, kék 07362.04 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Sugárzási kocka és keverő 

 

1│ Leslie-féle sugárzási 
kocka 
Egy test hőkibocsátásának 
vizsgálatához a hőmérséklet és a 
felület minősége függvényében. 
Sárgarézből készült üreges kocka, a 
forró víz betöltéséhez levehető 
fedéllel. Négy különböző 
oldalfelülettel: fémes fényes, fémes 
matt, fehérre lakkozott, feketére 
lakkozott. Fedél két nyílással (d = 
10mm) a hőmérő és a keverő 
számára.  
Méretek (mm) 120 x 120 x120 
04555.00 
 
2│ Keverő sugárzási 
kockához 
Kiegészítő eszköz a 04555.00 Leslie-
féle sugárzási kockához a folyadék 
sugárzási kockában történő 
megkeveréséhez. Zsinórtárcsával; 
kézi vagy kísérleti motoros 
működtetés.  
04555.01 
 

 
Hőelem oszlop és kiegészítői 
 

 

1│ Moll-féle hőelem oszlop 
Szonda a hősugárzás, a fény és az 
ultraibolya sugárzás igazolására. Fogantyún 
elhelyezett fém ház, csiszolt kúpos 
reflektorral; 16 sorba kapcsolt hőelem a 
feketített mérőfelület mögött; levehető 
védő üvegablak. 
08479.00 
 
2│ Védőcső hőelemhez 
A hőelem oszlopra húzható, a mérési szög 
csökkentése végett, (a zavarsugárzás 
elfojtására). 
Hossz:  150mm 
08479.01 
 
3│ Rés, hőelem oszlopra húzható 
Az emissziós spektrumok kiméréséhez. 
Fehér fémernyő réssel; szorító rugóval 
ellátott hengeres illesztődarab a hőelem 
oszlopra helyezéshez.  
Résszélesség:  2mm 
08479.02 

 



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

18

 
2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 

 

Spektrum igazolása hőelem oszloppal (Wien-
féle eltolódási törvény) 
P0463301 
Egy izzólámpa fehér fényét egy prizmával a spektrumára 
bontják. A szem számára ennek a spektrumnak csak egy 
része látható. Hőelem oszloppal igazolják, hogy a 
spektrum legnagyobb és legintenzívebb része az 
infravörös tartományban van. Az intenzitás eloszlás a 
spektrumon belül az izzólámpa hőmérsékletétől függ 
(Wien-féle eltolódási törvény). 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Moll-féle hőelem oszlop 08479.00 1 
Rés hőelem oszlophoz, felhúzható 08479.02 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Láb optikai padhoz, állítható 08284.00 2 
Tolóka optikai padhoz, h = 30mm 08286.01 1 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Betét halogén lámpához 08129.04 1 
Halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 1 
Lencsetartó  08012.00 1 
Lencse foglalatban, f = +100mm 08021.01 1 
Rés, állítható  08049.00 1 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Mérési tartomány, 30mikro-10mV 11110.01 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Optika” (01141.41) 

 
Hőszigetelő tesztkészlet 
 

 
 

szigetelő, víztaszító poliéter-habból 
készült fenéklapból és lezáró gyűrűből, 
továbbá egy hőmérő elhelyezésére 
alkalmas átfúrt dugóból állnak. A két 
üvegfal közötti tér kitöltéséhez az alábbi 
anyagokat tartalmazza a készlet: 
⋅ hungarocell (szigetelőanyag) 
⋅ kőgyapot (szigetelőanyag) 
⋅ fűrészpor (fafal) 
⋅ homok (kőfal) 
⋅ alumíniumfólia (ablakok és ajtók 

fémkerete) 
A szigetelőedények és az anyagok egy 
tároló dobozban vannak elhelyezve.  
Más anyagok, pl. toll, gyapjú szintúgy 
vizsgálhatók; a fűrészpor vagy homok 
megnedvesítésével vizes fa- és kőfalat 
lehet szimulálni.  
A szigetelőedények külső méretei: 
⋅ átmérő: 80mm 
⋅ magasság: 160mm 
⋅ a gyűrű alakú közbenső tér szélessége: 

cca. 25mm 
 
Szükséges továbbbá: 
Tanulói hőmérő -10...+110°C 100mm-
es merülőszárral   38005.10 
Hőszigetelő tesztkészlet 
04505.00 

Tanulói kísérleti készlet a különböző 
falanyagok hőszigetelő tulajdonsá-
gainak megfigyelésére és a hőszi-
getelés,    hővezetés   és   hőkapacitás 

fogalmainak kidolgozására. A 
tesztkészlet két szigetelőedényt 
tartalmaz, amelyek mindig egy 
külső és  egy belső üvegedényből, 
valamint 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Különböző anyagok hőszigetelése (tanulói kísérlet) 
P0884200 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Hőszigetelő tesztkészlet 04505.00 1 
Nemesacél edény, 1l 05933.00 1 
Merülőforraló, 300W, 220...250V 05947.93 1 
Laboratóriumi hőmérő, -10...+100°C 38056.00 2 
Főzőpohár, 250ml, magas 36004.00 1 
Tölcsér, di = 100mm 36891.00 1 
„Energia kísérletek, a napenergia és a környezeti hő felhasználása, 3. rész” 
(16630.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Különböző falanyagok hőátbocsátási tényezője (k-
érték) 
P0884300 
A hőszigeteléssel kapcsolatos kísérleteknek hosszú felmelegedési 
időre van szükségük, mivel a szigetelési tulajdonságok méréséhez 
hőmérséklet egyensúly szükséges, azaz állandó levegő- és 
falhőmérséklet a fal mindkét oldalán. Mivel egy tanórán 
lehetőség szerint sok anyagot kell egymással összehasonlítani, a 
04507.93 termoház négy cserélhető oldalfallal rendelkezik. A 
felmelegedési szakasz megvárása után négy fal- vagy ablakanyag 
szigetelési tulajdonságait lehet egyidejűleg és azonos feltételek 
mellett vizsgálni. A szobahőmérséklet, amely a házban van, a 
fűtési teljesítménytől (60W) és a fal szigetelésétől függ. A 
04506.93 fűtésszabályozó segítségével beállítható a kívánt 
szobahőmérséklet. A felmelegedési folyamat azonkívül 
megrövidül, mivel erősebb fűtést (100W) lehet alkalmazni.  
Az alábbi témákat lehet kísérleti úton feldolgozni:  
⋅ Különböző falanyagok szigetelésének összehasonlítása és a k-

érték meghatározása 
⋅ A falvastagság hatása a szigetelésre 
⋅ A hővezetési tényező meghatározása 
⋅ Hőveszteség mérése (termográfia) 
⋅ A hőmérséklet alakulása többrétegű falszerkezet esetén 
⋅ A nap és a szél hatása az energiafogyasztásra 
⋅ Falak hőkapacitásának összehasonlítása 
⋅ A szobahőmérséklet hatása az energiafogyasztásra 
⋅ Energiamegtakarítás kiegészítő szigetelő lemezekkel (a két 

utolsó téma csak fűtésszabályozóval összekapcsolva) 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Termoház  04507.93 1 
Fűtésszabályozó, elektronikus, termoházhoz 04506.93 1 
Kézi mérőműszer 2xNiCr-Ni 07140.00 2 
Hőelem, NiCr-Ni, mikroburkolat 13615.01 4 
Digitális nagyméretű kijelző, RS232 07157.93 1 
Adatkábel RS232, D-Sub/USB 07157.01 1 
Laboratóriumi hőmérő merülőszárral, -10...+110°C  38060.00 1 
Laboratóriumi hőmérő, -10...+100°C 38056.00 1 
Demonstrációs stopperóra, d = 210mm 03074.00 1 
Főzőpohár, 600ml, magas 36006.00 1 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.2 Hőátvitel 
 
Termoház és kiegészítői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termoház 
A termoház egy hőszigetelt alapvázból áll levehető fedővel, mérőfalakkal, 
külső szigeteléssel és fűtéssel. Alapváz: az alját 5cm vastag hungarocell lappal 
szigetelték. Az oldalfalak négyzetes nyílásokkal (210mm x 210mm) vannak 
ellátva; a mérőfalakat belülről helyezik el és két-két csavarral szorítják a nyílás 
szigetelésével szemben. A külső falakon mindig van egy sín és egy excentrikus 
lapocska a kiegészítő külső szigetelés tartására. Minden sarokpillér tartalmaz 
egy furatot (∅ = 9mm) a hőmérséklet érzékelő bevezetéséhez, amely a 
habszivacson keresztül van szorosan benyomva. Az 5cm vastag hungarocell 
lappal ellátott fedél, az alapváz sarokpilléreiben 4 elveszíthetetlen recézett fejű 
csavarral rögzítve, szigetel.  
 
Fűtés: 
E27 izzófoglalat 60W-os izzólámpával a ház aljára szerelve. Efelett egy fekete, 
szellőző nyílásokkal ellátott levehető burkolat. Két 5-tűs diódás 
csatlakozóhüvely (egy külső falon valamint belül az alsó részen) a 04506.93 
fűtésszabályozó és a hőmérséklet érzékelő csatlakoztatásához. A hőmérséklet 
érzékelő a levehető burkolaton tartható.  
A levehető burkolat mérete (mm):  140 x 140 x 160 
Termoház hálózati csatlakozókábellel, névleges feszültség 230V~. 
Tartalmazott kiegészítők: 
- Mérőfalak:  250mm x 250mm 
- Fa  vastagság : 10, 20, 30 és 40mm 
- Üveg  egyrétegű üveg, 5mm vastag és eredeti szigetelő üvegablak 
- Hungarocell vastagság: 20mm 
 
Külső szigetelés:  210mm x 210mm, 4 hungarocell lap, vastagság: 20mm 
Ház mérete (mm):  400 x 400 x 400 
→ Saját készítésű falakat (pl. beton, kő) és különböző anyagrétegekből készült 
falakat is lehet használni oldalfalként. A maximális falvastagság 50mm. 
04507.93 
 
Fűtésszabályozó, elektronikus, termoházhoz 
A fűtésszabályozó segítségével a termoház belső hőmérséklete 35°C és 70°C 
közötti tartományban beállítható és a fűtési szakasz egy írón rögzíthető. 
Hőmérséklet érzékelő (NTC-ellenállás) a nyitott fém védőcsőben, 
csatlakozókábel 5-tűs diódás dugóval. Védőcső: hossz 100mm, átmérő 18mm. 
A csatlakozókábel hossza 300mm. Szabályozó berendezés dugaszoló aljzattal 
ellátott műanyag házban a fűtés csatlakoztatásához, forgógomb a 
hőmérsékletválasztáshoz, fűtési szakasz jelzőfény, 5-tűs diódás dugóval ellátott 
kábel a hőmérséklet érzékelőhöz történő csatlakoztatáshoz. Két 4mm-es hüvely 
egy író csatlakoztatásához, hálózati kapcsoló és hálózati csatlakozókábel.  
Műszaki adatok: 
⋅ kapcsolási teljesítmény: max. 100W 
⋅ hőmérséklet tartomány: 

levegőhőmérséklet a termoházban: 35°C...70°C 
⋅ szabályozási pontosság: ±2°C 
⋅ író kimenet: 

fűtés ki/be: 0V/+12V 
⋅ ház mérete (mm): 225 x 110 x 65 
⋅ névleges feszültség: 220V~ 
Tartalmazott kiegészítők:  
Izzólámpa 220V/100W, E27 foglalat; a termoház gyorsabb felfűtéséhez egy 
100W-os izzólámpát használnak fűtésként.  
04506.93 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.3 Kalorimetria 
 
A víz fajlagos hőkapacitása (tanulói kísérlet) 
P1043900 
A tanulói kísérlethez kalorimétert használnak, amelyet két 
főzőpohárból és hőszigetelő filclapból állítanak össze.  
⋅ csak kis vízmennyiség szükséges 
⋅ átlátszó kaloriméter 
⋅ elkülönített fűtőtekercsek 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Mérőműszer A 07028.01 1 
Főzőpohár, 250ml, alacsony 36013.00 1 
Főzőpohár, 400ml, alacsony 36014.00 1 
Filclap, 100mm x 100mm 04404.20 2 
Fedő tanulói kaloriméterhez 04404.01 1 
Fűtőtekercs hüvellyel 04450.00 1 
Keverőpálca  04404.10 1 
Tanulói hőmérő, -10...+110°C 38005.10 1 
Erlenmeyer-lombik, 250ml, szélesnyakú 36134.00 1 
Pipetta gumisapkával 64701.00 1 
Mérőhenger, 100ml, átlátszó 36629.01 1 
Stopperóra, 10perc, 0,2s-os osztás 03078.00 1 
Összekötő kábel, l = 50cm, kék 07361.04 2 
Összekötő kábel, l = 50cm, piros 07361.01 1 
„Tanulói kísérletek - Fizika, Hőtan” (01160.01) 

 

 
04404.88 tanulói kaloriméter, amely az alábbiakból áll: 
 

 
 

4│ Fedő tanulói kaloriméterhez 
Víztaszító poliéter-habból készült; a profil 
úgy van kidolgozva, hogy a 250ml-es 
főzőpoharat jól lezárja. Furatok a hőmérő 
ill. a keverőpálca elhelyezéséhez, és nyílás 
a fűtőtekercs számára.  
Átmérő:  fent 90mm, lent 70mm 
04404.01 
 
5│ Fűtőtekercs, hüvellyel 
Két 90mm hosszú rúdon elhelyezett 
fűtőtekercs; két 4mm-es hüvellyel, távolság 
19mm; a fedő nyílásán keresztül a 
kaloriméterbe eresztik; a fűtés tápegységgel 
történik. 
04450.00 
 
6│ Keverőpálca 
Hajlított üvegrúd, l = 200mm 
04404.10 

1│ Főzőpohár, 250ml 
36013.00 
 
2│ Főzőpohár, 400ml 
36014.00 

3│ Filclap 
Szigetelésként a két üvegedény 
közé, méretek (mm): 100 x 100 
x 3 
04404.20 

 
Próbatest és tasak kaloriméterhez 
Azonos tömegű próbatestek a fémek fajlagos hőkapacitásának 
meghatározásához, a testek anyagmegjelöléssel vannak ellátva.  
⋅ anyag: vas, sárgaréz, alumínium 
⋅ tömeg: 60g 
⋅ alapterület (mm): 20x 20 
Tasak a próbatestek vagy jégdarabok elhelyezéséhez kalorimetrikus méréseknél.  
Cikkszám Megnevezés 
04406.00 Fémtestek, 3 darabos készlet 
04408.00 Tasak, géz 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.3 Kalorimetria 
 

 

Szilárd testek kalorimetrikus hőmérsékletmérése 
P0458001 
Egy fémtestet lángban felhevítenek, és utána hideg vízzel töltött 
kaloriméterbe tesznek. A mért keverékhőmérsékletből a forró 
test hőmérséklete kiszámítható.  
A 04401.00 kaloriméter főbb jellemzői: 
⋅ csekély hőkapacitás 
⋅ jó hőszigetelés, hungarocellel 
⋅ stabil, külső tartó 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Kaloriméter 500ml 04401.00 1 
Fémtestek, 3 darabos készlet 04406.00 1 
Vashuzal, d = 0,5mm, l = 50m 06105.00 1 
Tégelyfogó, nemesacél, l = 200mm 33600.00 1 
Mérőhenger, 250ml 36630.00 1 
Fogantyú horoggal 02051.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 2 
Állványrúd -PASS-, l = 630mm 02027.55 2 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 2 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Tápegység, mérőműszer, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás” (01141.51) 

 

 

Kaloriméter, 500ml 
Szilárd testek vagy folyadékok fajlagos hőkapacitásának meghatározásához és 
az átalakulási energiák méréséhez. Kaloriméter edény, keverővel ellátott fedő 
és fűtés. Alumínium edény műanyag tartóban hungarocell hőszigeteléssel. 
4mm-es hüvely a feszültség csatlakoztatásához. 10mm-es nyílás a hőmérő 
vagy a hőmérséklet érzékelő számára.  
Külső méretek: 
⋅ átmérő: 130mm 
⋅ magasság: 160mm 
⋅ fűtés  levegőben: vízben: 

⋅ áramerősség (max.): 2A 5A 
⋅ feszültség (max.): 5V 12V 
⋅ teljesítmény (max): 10W 60W 

→ Ajánlott kiegészítő: 
Fűtőtekercs kaloriméterhez, 500ml, 5db 04401.01 
04401.00 

 

 

Szilárd testek fajlagos hőkapacitása 
P1349411 
Egy kalorimétert szobahőmérsékletű vízzel töltenek fel. 
Vízfürdőben fémtesteket forrósítanak és azokat a kaloriméterbe 
helyezik, a keverékhőmérsékletet mérik.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Cobra3 alapegység 12150.00 1 
Tápegység 12VDC/2A 12151.99 1 
Adatkábel, RS232 14602.00 1 
Cobra3 szoftver - hőmérséklet 14503.61 1 
Hőmérséklet mérőmodul, NiCr-Ni 12104.00 1 
Merülőszonda NiCr-Ni, -50...+1000°C 13615.03 1 
Kaloriméter edény, 500ml 04401.10 1 
Fémtestek, 3 darabos készlet 04406.00 3 
Keverőpálca  04404.10 1 
Bután-égő, Labogaz 206 32178.00 1 
Bután-palack, szelep nélkül, 190g 47535.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Fizika kézikönyv, számítógépes kísérletek Cobra3-mal” (01310.01) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.4 Naptechnika 
 
Kollektorok összehasonlítása kollektor-tesztmezővel 
P0882100 
A kollektor-tesztmezővel négy különbözően elhelyezett napkollektor 
hőmérsékletviszonyát vizsgálják. Kimutatják az abszorber szín, a 
hőszigetelés és az üvegtető hatását. A mérések egyidejűleg azonos 
feltételek (megvilágítás, légáramlat) mellett történnek.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Mennyiség 
Napkollektor-tesztmező 06756.00 1 
Napkollektor állvány 06757.00 1 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Hőmérséklet merülőszonda, Pt100 11759.01 4 
Halogénlámpa 1000W 08125.93 1 
Hővezető paszta, 50g 03747.00 1 
Mérőrúd, l = 1000mm 03001.00 1 
Demonstrációs stopperóra, d = 210mm 03074.00 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 250mm 02025.55 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 

 

 
Napkollektor tesztmező 
Négy kollektor fémkeretben elhelyezve, az oldalán szögskálával és rögzítő csavarral a 
megvilágítási szög beállításához. Minden abszorber hátoldalán egy hüvely található a 
hőmérséklet érzékelő vagy hőmérő elhelyezéséhez.  
Kollektorok: 
⋅ fehér abszorber 
⋅ fekete abszorber 
⋅ fekete abszorber PUR-habon 
⋅ fekete abszorber PUR-habon üvegtetővel 
Abszorber: 
⋅ anyag: vörösréz, lakkozott 
⋅ méretek (mm): 100 x 100 x 2G 
⋅ ház mérete (mm): 365 x 280 x 60 
Szükséges továbbá:  
Napkollektor állvány  06757.00 
Hőmérő -10...+110°C (4x) 38005.02 
vagy más hőmérséklet érzékelők 
06756.00 

 

 
Egy napkollektor hatásfoka 
P0882600 
A hatásfok meghatározásához a kollektort egy körfolyamatban 
szivattyúval és hőcserélővel állandósult állapotban meghajtják, azaz a 
kollektort először is felmelegítik, amíg a hőmérséklet a kollektor 
belépő- és kilépőnyílásánál már nem változik. Ennek az eljárásnak az 
az előnye, hogy a kollektor hőkapacitása a számításba nem kerül be. 
A felvett energiát a beömlő- és kiömlőnyílás közötti 
hőmérsékletkülönbségből és a víz térfogatáramából határozzák meg.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Napkollektor  06753.00 1 
Napkollektor állvány 06757.00 1 
Hőmérsékletmérő 4-2 13617.93 1 
Hőmérséklet merülőszonda, Pt100, ferrit 11759.01 2 
Védőhüvely hőmérséklet érzékelőhöz 11762.05 1 
Keringető szivattyú átfolyásmérővel 06754.01 1 
Hőcserélő  06755.00 1 
Beállítható trafo, egyenirányító, 15VAC/12VDC/5A 13530.93 1 
Halogénlámpa 1000W 08125.93 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.4 Naptechnika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Napkollektor 
Síkkollektor a víz felmelegítéséhez a sugárzási energia vagy a környezeti hőenergia 
elnyelésével. 
⋅ A hátoldali szigetelés és az elülső üvegtető levehető 
⋅ Fekete nemesacél abszorber, a vízátfolyáshoz függőleges párhuzamos sínekkel  
⋅ Az alsó oldalon csap található, a töltéshez és a kiürítéshez 
⋅ Üvegből készült tágulási tartály 
⋅ A kollektor kerete szögskálával és rögzítő csavarral van ellátva a megvilágítási 

szög beállításához 
⋅ A nagy csőátmérő lehetővé teszi a kifogástalan gravitációs cirkulációt.  
⋅ Két hőmérséklet-mérőhely a vízhőmérséklet méréséhez a kollektor beömlő- és 

kiömlőnyílásánál 
Abszorber: 
⋅ térfogat: cca. 350ml 
⋅ méretek (mm): 300 x 400 
⋅ hőszigetelés: poliuretán hab, vastagság 20mm 
⋅ hőmérséklet-mérőhely: kettő 
⋅ ház mérete (mm): 480 x 520 x 60 
Szükséges továbbá: 
⋅ Napkollektor állvány 06757.00 
⋅ Hőmérő -10...+110°C 38005.02 
Ajánlott kiegészítők: 
⋅ Keringető szivattyú átfolyásmérővel 06754.01 
⋅ Hőcserélő  06755.00 
⋅ Védőhüvely hőmérséklet érzékelőhöz, 2 db 11762.05 
06753.00 
 
Napkollektor állvány 
A napkollektor, a kollektor-tesztmező és a napgenerátor tetszés szerinti szögben 
történő tartására. Stabil, négyszögletes acélcsőből készült állvány, gumilábakkal. 
Méretek (mm): 430 x 360 x 370 
06757.00 
 
Keringető szivattyú átfolyásmérővel 
A víz keringetéséhez és a térfogatáram beállításához, pl. napkollektorban. 
Fogaskerekes szivattyú és átfolyásmérő finombeállítású tűszeleppel; a hátoldalon 
két csőcsatlakozó; elől két 4mm-es hüvely a tápfeszültség csatlakoztatásához.  
⋅ mérési tartomány: 0...200cm3/perc 
⋅ osztás: 10 cm3/perc 
⋅ folyadék: víz 
⋅ használati helyzet: függőleges 
⋅ üzemi hőmérséklet: max. 90° 
⋅ üzemi nyomás: max. 3,8 · 105Pa 
⋅ csőcsatlakozó: d = 10mm 
⋅ névleges feszültség: 3...6V- 
⋅ áramerősség: 1,5A 
⋅ ház mérete (mm): 120 x 140 x 315 
06754.01 
 
Hőcserélő 
A napkollektorral nyert energia más rendszerbe történő átvitelére; pl. tárolóba, 
04370.88 melegszivattyúba. 
Spirál alakban hajlított ónozott rézcső; külső átmérő 100mm; csővégek 10mm-es 
tömlőátmérőhöz. 
06755.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.4 Naptechnika 
 
A sugárzási energia elektromos energiává történő átalakítása 
P0884701 
4 sorba kapcsolt cellából álló napelem segítségével egy 2V-os motort meg lehet 
hajtani. Különösen hatásos, ha nem csak egy könnyű tárcsa forog, hanem egy 
nehéz kocsi is mozgásba kerül.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Kísérleti kocsi energiaátalakításhoz 11061.21 1 
Napelem, 4 cella, 2,5cm x 5cm 06752.04 1 
Izzólámpa 230V/120W, reflektorral 06759.93 1 
Lámpafoglalat E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Mérőrúd, l = 1000mm 03001.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 250mm 02025.55 2 
Asztali szorító -PASS- 02010.00 1 
Összekötő kábel, l = 25cm, kék 07360.04 1 
Összekötő kábel, l = 25cm, piros 07360.01 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Energia kísérletek, a napenergia és a környezeti hő felhasználása, 4. rész” (16630.41) 
 
  
 
Kísérleti kocsi energiaátalakításhoz 
A fényből vagy hőenergiából energiaátalakítással nyert elektromos energia 
hatásának szemléltetésére. Kocsi 2V-os egyenáramú motorral; a mellső 
oldalon lökhárító található, amely egy irányváltó kapcsolóval van összekötve, 
így a menetirányt a kocsi akadályba ütközésénél megfordítják. A kocsin 
befogó szerkezet található a motor áramellátását biztosító eszköz számára.  
⋅ max. üzemi feszültség: 2V- 
⋅ sebesség 2V esetén egyenes pályán: 5cm/s 
⋅ önsúly: cca. 580g 
⋅ hasznos terhelés: 2,5kg 
⋅ méretek (mm): 310 x 130 x 80 
11061.21 
 
Motor, 2V- 
A napelemből, hőgenerátorból, üzemanyagcellából vagy galvánelemből nyert 
elektromos energia szemléltetésére; egyenáramú motor; gerjesztő mágnes 
permanens; műanyag ház 10mm-es fogantyúval; csatlakozás két 4mm-es 
hüvelyen keresztül.  
 
Tartalmazott kiegészítők: 
Tárcsa jelölőpontokkal 
átmérő: 20mm 
11031.00 
 
Tárcsa 2V-os motorhoz 
A motor forgásának szemléltetésére, 11031.00 2V-os motorhoz, műanyag. 
11031.01 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.4 Naptechnika 
 

 

Hidrogéngáz előállítása napelemmel 
P0936101 
A napelemből nyert elektromos energiával történő ellátás a napsütés 
időtartamától függ, az energiát ezért tárolni kell. Hosszantartó tárolási 
lehetőség az oxigéngáz előállítása. A kísérlethez cca. 4V-os feszültség 
(8 cella) szükséges. 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Napelem, 8 cella, kapcsolható 06752.03 1 
Izzólámpa 230V/120W, reflektorral 06759.93 1 
Lámpafoglalat E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Rúdtartó -PASS- 02006.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 250mm 02025.55 2 
Mérőrúd, l = 1000mm 03001.00 1 
Főzőpohár, 150ml, magas 36003.00 1 
Tartó 2 elektródhoz 45284.01 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, kék 07362.04 2 
Összekötő kábel, l = 75cm, piros 07362.01 2 
Állványok, vegyszerek stb. 

 

Napelemek 
A sugárzási energia elektromos energiává történő átalakításához. 
⋅ polikristály szilícium cellák 
⋅ fogantyúval ellátott műanyag lapon 
⋅ átlátszó védőüveg 
⋅ 100°C-ig hőálló  
⋅ ismertetőjellel ellátott 4mm-es csatlakozóhüvelyek 
⋅ a műanyag lap mérete (mm): 110 x 115 
Műszaki adatok: 
1kW/m2 napfénynél, 28°C-os cellahőmérsékletnél, védőüveg nélkül: 
Típus Napelem Napelem,  

4 cella 
Napelem,  
4 cella, 

kapcsolható 
Cellák száma 1 4 8 
Cellák mérete (cm) 5 x 10 2,5 x 5 1,25 x 5 
Cellák hasznos felülete 50cm2 4 x 12,5 cm2 8 x 6,25 cm2 
Üresjárási feszültség U0 0,6V 2,4V 4,8V 
Névleges áramerősség 
0,4V/cella esetén 

1,1A 0,26A 0,13A 

Rövidzárási áram Ik ≤1,32A ≤0,32A ≤0,16A 
Hatásfok cca. 9% cca. 9% cca. 9% 
U0 hőmérsékleti együtthatója -2,1mV/K -8,4mV/K -16,8mV/K 
Ik hőmérsékleti együtthatója +0,01%/K +0,01%/K +0,01%/K 
A max. érzékenység 
hullámhossza 

0,48...1,0µm 0,48...1,0µm 0,48...1,0µm 

Az üveg 
teljesítménycsökkentése 

11% 11% 11% 

Napelem: Egy egyes napelem tulajdonságainak vizsgálatához 
Napelem, 4 cella: Egy napelem tulajdonságainak vizsgálatához és cca. 2V 
 névleges feszültségű eszközök ellátásához - 4 cella  
 sorba kapcsolva 
Napelem, 8 cella, Különböző felhasználási lehetőségekre alkalmas, mivel a  
kapcsolható: kimeneti feszültség és áramerősség az egyes cellák  
 megfelelő kapcsolásával megválasztható. Minden cella  
 hátoldalán két 2mm-es hüvely. 
A 8 cellás napelem az alábbi kiegészítőt tartalmazza: 
2 rövidzár dugó, 2mm, 4 darab  11620.35 
Cikkszám Megnevezés 
06752.05 Napelem 
06752.04 Napelem, 4 cella 
06752.03 Napelem, 8 cella, kapcsolható 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.4 Naptechnika 
Napelem, 2,5 x 5cm, dugókkal 
Felületvédelemmel ellátott 25mm x 50mm-es polikristály szilícium cella; fémtartón elhelyezve; 4mm-es dugókkal 
ellátott, fix csatlakozókábellel. 
A napelem függőleges, csúszásbiztos tartására egy nyílással és gumírozott lábrésszel ellátott stabil U-profil szolgál.  

 
Cikkszám Megnevezés 
06752.11 Napelem, 2,5 x 5cm, dugókkal 
06752.12 Tartó 2,5 x 5cm-es napelemhez 
Napgenerátor 
Kisméretű, elektromos napberendezés összeállításához, pl. az alábbiakra: 
⋅ Hidrogén előállítás (44518.00 hidrogénbontó készülékkel) 
⋅ Vízszivattyú áramellátása (búvárszivattyú csúcsos üvegcsővel) 
⋅ Akkumulátorok töltése 
⋅ Időjárásálló napgenerátor amorf szilíciumból készült vékonyrétegű 

napelemekkel.7 darab kettős cella. Lakkozott fém hordozólap, szögskálával és 
rögzítő csavarral ellátva a 06757.00 állványban tetszés szerinti szögben történő 
elhelyezéshez. Színnel jelölt 4mm-es biztonsági hüvely. 

(Elektromos adatok 1kW/m2 napfény-besugárzásnál) 
⋅ alapanyag: amorf szilícium 
⋅ cellaszerkezet: PIN/PIN tárolócellák 
⋅ modulvastagság: 3,2mm 
⋅ aktív felület: 323mm x 285mm 
⋅ környezeti hőmérséklet: -30°C...+70°C 
⋅ üresjárási feszültség: 11,4V 
⋅ rövidzárási áram: 0,80A 
⋅ PN névleges teljesítmény: 4,5W 
⋅ áramerősség PN esetén: 0,53A 
⋅ feszültség PN esetén: 8,4V 
Ajánlott kiegészítő:Állvány napkollektorhoz  06757.00 
Megfelelő fényforrás:Halogénlámpa 1000W 08125.93 
06752.07 

 

 

 
Hősugárzás elnyelése mágneses táblán 
P1292100 
A 02164.00 hordozón elhelyezett szorítót a bemutató tábla 
alumínium keretére rögzítik egy reflektorlámpa tartójaként. A 
02165.00 napkollektor abszorber lemezével pl. az abszorber 
színének hatása vizsgálható. A hőmérséklet és az idő demonstratív 
kijelzőjét a táblára lehet rögzíteni.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Fizika bemutató tábla, állvánnyal 02150.00 1 
Napkollektor, mágnesesen tapadó 02165.00 1 
Izzófoglalat E27,  hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Izzólámpa 230V/120W, reflektorral 06759.93 1 
Hordozón elhelyezett szorító, bemutató táblához 02164.00 1 
Kézi mérőműszer 2xNiCr-Ni 07140.00 1 
Merülőszonda NiCr-NI, -50/1000 fok 13615.03 2 
Tartó kézi mérőműszerhez 02161.00 1 
Digitális nagyméretű kijelző, RS232 07157.93 1 
Adatkábel RS232, D-Sub/USB 07157.01 1 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
 
Mennyiségi mérések Stirling-mororral 
Átlátszó Stirling-motoron (04372.00) 
pVnT Stirling-motor mérőműszerrel (04371.97) 
és pVn érzékelő egységgel (04371.00) 
 
⋅ a hőmérsékletek mérése és kijelzése a kiszorító henger forró és hideg oldalán 
⋅ a hőmérsékletkülönbség kijelzése 
⋅ a fordulatszám mérése és kijelzése 
⋅ a Stirling-motorban lévő nyomás és térfogat mérése, megadás analóg feszültségértékekként 
⋅ a pV-diagram megrajzolásához 
 
Az átlátszó Stirling-motort az érzékelő egység szerelőlapján rögzítik, az érzékelő egység és a mérőműszer egy 8 eres 
kábelen keresztül van egymással összekötve. A nyomásérzékelő a Stirling-motorban végbemenő nyomásváltozást 
érzékeli. A forgattyús tengely mozgását egy rákapcsolt impulzusadóval vizsgálják. Ebből a fordulatszám és a 
pillanatnyi térfogat kiszámítható.  
 

 

A Stirling-motor 
P2360400 
A Stirling-motor nem csak a működés bemutatására, 
hanem mennyiségi mérések elvégzésére, terheléskori 
viselkedés vizsgálatára és a pV-diagram felvételére és 
kiértékelésére is alkalmas.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Stirling-motor, átlátszó 04372.00 1 
Érzékelő egység pVn, Stirling-motorhoz 04371.00 1 
Motor/generátor egység 04372.01 1 
Forgatónyomaték mérő 04372.02 1 
Kürtő Stirling-motorhoz 04372.04 1 
Stirling-motor mérőműszer, pVnT 04371.97 1 
Hőelem, NiCr-Ni, mikroköpenyes 13615.01 2 
Tolóellenállás 330Ω 1,04A 06116.02 1 
Digitális multiméter 07134.00 2 
Oszcilloszkóp 30MHz, 2 csatornás 11459.95 1 
Árnyékolt kábel BNC, l = 750mm 07542.11 2 
Összekötő kábel, l = 50cm, kék 07361.04 3 
Összekötő kábel, l = 50cm, piros 07361.01 2 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
 
 
 

 

 

Érzékelő egység pVn 
A Stirling-motor nyomásának megfelelő hőmérsékletkompenzált 
nyomásérzékelővel történő mérésére és a forgattyús tengely impulzusadóval 
történő vizsgálatára. 
Műszaki adatok: 
Nyomásérzékelő (5V-os üzemi feszültségnél): 
⋅ érzékenység: tip. 44 · 10-6V/hPa 
⋅ linearitás: 0,15% 
⋅ feszültség po-nál: tip. 0mV 
Impulzusadó: 
⋅ felbontás: 256 impulzus/fordulat 
04371.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
Stirling-motor 
Aljlemezre szerelt Stirling-motor. Nagyméretű átlátszó lendkerék. A két henger 
és a kiszorító dugattyú hőálló üvegből készült. Kopásálló műanyagból készült 
hajtórúd és vezetőív. Edzett, golyós csapágyazású acél forgattyús tengely. 
Kiszorítóhenger két mérőcsonkkal a hőmérsékletméréshez.  
- Hőlégmotor 
- melegszivattyú/hűtőgép 
- napmotor 
működésének bemutatására. 
- A mechanikai és az elektromos teljesítmény fordulatszámtól való függése 
- az üzemi hőmérséklet és a hőmérsékletkülönbség 
- a hatásfok 
meghatározására. 
- A pV-diagram (termodinamikai körfolyamatok) 
felvételére és kiértékelésére.  
Műszaki adatok: 
⋅ aljlemez (mm): 207 x 290 
⋅ lendkerék átmérő: 140mm 
⋅ furat a hőmérséklet-mérőcsonkokban 

(NiCr-Ni hőelemhez, burkolattal ellátott): 0,6mm 
⋅ a motor teljesítménye: cca. 1W 
⋅ fordulatszám üresjárásnál: legalább 800/perc 
⋅ térfogat: 32cm3...44 m3 
Tartalmazott kiegészítők: 
Spiritusz-égő, inbuszkulcs a lendkerék szereléséhez 
04372.00 
Stirling-motor mér őműszer pVnT 
A hőmérséklet és a fordulatszám kijelzéséhez és a Stirling-motor nyomásához és 
térfogatához tartozó analóg feszültségek megadásához.  
⋅ fordulatszám:  0...1999 min-1 (4 digites kijelző) 
⋅ T1 hőmérséklet: -10...+500°C, felbontás 0,2°C 
⋅ T2 hőmérséklet: -10...+190°C, felbontás 0,2°C 
A T1 kijelző különbségmérésre átkapcsolható. 
⋅ Nyomás:   analóg feszültségérték: 0...5V 

  cca. P0 ± 1000hPa 
⋅ térfogat:  analóg feszültségérték: 0...5V 

  Vmin...Vmax 
04371.97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A sugárzási energia átalakítása mechanikai 
energiává 
P0885201 
Egy Stirling-motort napenergiával lehet fűteni, amelyet egy 
parabolatükör segítségével fókuszálnak. Ezt manapság 
műszakilag használják, és ismét felébredt az érdeklődés a 
történelem során használt hőlégmotorok elve iránt.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Napmotor, Stirling-elvű 04367.00 1 
Hőmotor  04235.00 1 
Izzólámpa 230V/120W, reflektorral 06759.93 1 
Izzófoglalat E27, hálózati csatlakozás 06751.00 1 
Halogénlámpa, 1000W 08125.93 1 
Mérőrúd, l = 1000mm 03001.00 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Állványrúd -PASS-, l = 250mm 02025.55 1 
Védőszemüveg, zöld üvegű 39317.00 1 
Univerzális szorító 37715.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
 
A Stirling-motor és napmotor kiegészítői 

 
 

3│ Kürt ő Stirling-motorhoz 
A spiritusz-égőre helyezve a Stirling-
motor egyenletes melegítéséhez 
hosszabb mérési sorozatok esetén.  
04372.04 
 
4│ Kiegészítők napmotoros 
hajtáshoz 
Az átlátszó Stirling-motor 
napenergiával történő 
működtetéséhez. Az alábbiakból áll: 
Parabolatükör: 
- átmérő: 465mm 
- gyújtótávolság: 100mm 
Kisméretű lendkerék: 
- fémből készült küllős kerék 
- átmérő: 70mm 
Parabolatükör és Stirling-motor tartó 
Derékszög fogantyúval 
Fekete abszorber gyűrű: 
- hossz: 55mm 
- átmérő: 34mm 
 
Ajánlott fényforrás: 
Nap vagy 08125.93 1000W-os 
halogénlámpa 
04372.03 

1│ Motor/generátor-egység 
A Stirling-motorral előállított 
mechanikai energia elektromos 
energiává alakításához és a Stirling-
motor melegszivattyúként vagy 
hűtőgépként történő meghajtásához. 
Motortengely két különböző 
nagyságú zsinórtácsával. E10 
izzólámpa foglalat. Bemeneti 
csatlakozóhüvelyek a tápfeszültség 
(max. 12V-) számára. 
 
Tartalmozott kiegészítők: 

⋅ Hajtószíj cca. 150mm-es átmérővel 
⋅ Izzólámpa E10, 4V/0,04A 
04372.01 
 
2│ Forgatónyomaték mérő 
A Stirling-motor által leadott 
mechanikai energia közvetlen 
meghatározására. A mutatót a 
Stirling-motor tengelyére helyezik. A 
skálát az aljlemezre szerelik.  
⋅ mérési tartomány: 25 · 10-3Nm 
⋅ felbontás: 1 · 10-3Nm 
04372.02 

 

 

Napmotor, Stirling-elvű 
A hőenergia mechanikai energiává (hőlégmotor) történő átalakításának 
szemléltetésére és fordítva (melegszivattyú/hűtőgép). Egyhengeres Stirling-motor 
parabolatükörrel. Léghűtő a henger felénél, a másik hengerrész melegítése 
gázlánggal vagy napsugárzás parabolatükörrel történő fókuszálásával. Két levehető 
lendkerék, amelyekből egy zsinórtárcsával van ellátva. 
⋅ Parabolatükör: 

- átmérő: 465mm 
- gyújtótávolság: 100mm 

⋅ Motor: 
- hengerhossz: 115mm 

⋅ Lendkerék:  
- átmérő: 90mm 

⋅ Teljesítmény: cca. 1W 
Hőforrás hőlégmotorhoz: 
- Bután-égő  32178.00 
- Bután-palackkal 47535.00 
- Halogénlámpa 1000W 08125.93 
- Nap 
Meghajtás melegszvattyúhoz: 
- Kísérleti motor 11030.93 
- Tárcsatartó  02531.00 
- Hajtógyűrű motorhoz 11610.01 
Tartalmazott kiegészítők: 
Parabolatükör, rögzítő csavarok, inbuszkulcs 
04367.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
 
A belsőégésű motor elve 
P0414700 
Egy belsőégésű motornál egy üzemanyag-levegő keverék 
robbanásszerű égésével hőenergia szabadul fel, amelyet mechanikai 
energiává alakítanak.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Beállítható trafo 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Üveghenger SB34,5, védőkosárral 05915.00 1 
Gumidugó elektródákkal 05919.00 1 
Üreges test, hengeres 05922.00 1 
Tekercs, 300 menetes 06513.01 1 
Tekercs, 12000 menetes 06517.01 1 
Vasmag, rúd alakú, rövid, lemezelt 06500.00 1 
Vasmag, U-alakú, lemezelt 06501.00 1 
Megszakító  06034.01 1 
Gumilabda szeleppel 05917.00 1 
Kondenzátor 1µF/250V, G2 ház 39113.01 1 
Kettős csatlakozóhüvely, pár, piros és fekete 07264.00 2 
Horgászzsinór, d = 0,5mm, l = 100m 02090.00 1 
Csatlakozódarab, T-alakú, fém 05950.00 1 
Gumidugó 5/9, furat nélkül 39250.00 1 
Összekötő kábel, l = 25cm, fekete 07360.05 4 
Összekötő kábel, l = 50cm, fekete 07361.05 3 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 

 

 
Belsőégésű motormodell 

 

1│ Üveghenger SB 34,5 
védőkosárral 
„Henger” belsőégésű motormodellhez, két 
oldalán dugóággyal. 
05915.00 
 
2│ Üreges test, hengeres 
„Dugattyú” belsőégésű motormodellhez. 
05922.00 
 
3│ Gumidugó elektródákkal 
„Gyújtógyertya” belsőégésű motormodellhez. 
Gumidugó SB 34,5-hez; két elektróda 4mm-
es csatlakozóhüvellyel; egy 9mm-es furat az 
állványon történő rögzítéshez; egy 7mm-es 
furat a benzin-levegő keverék befolyatásához.  
05919.00 
 
4│ Gumilabda szeleppel 
A benzin-levegő keverék 
befecskendezéséhez. 
05917.00 
 
5│ Üveghenger SB 34,5 
Tartalék alkatrész a belsőégésű 
motormodellhez. 
05915.01 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
 
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) 

 
Hőgenerátor és kiegészítői 

 
 

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 
 2│ Átfolyós hőcserélő 
Állandó hőmérséklet folyó víz 
segítségével előállításához. 
Nikkelezett sárgarézből készült 
tartály csőcsatlakozóval, amelyet a 
hőgenerátor generátorblokkján lévő 
víztartály helyére rögzítenek. A 
hőgenerátor Peltier-féle 
melegszivattyúként történő 
működésénél az alacsony 
hőmérséklet (cca. -15°C) eléréséhez 
a meleg oldalt lehűtik.  
Méretek (mm): 28 x 70 x 94 
04366.01 
3│ Hűtőtest 
Fekete eloxált alumíniumból készült 
levegős hőcserélő; amelyet a 
hőgenerátor generátorblokkján lévő 
víztartály helyére rögzítenek.  
Méretek (mm): 190 x 100 x 50 
04366.02 

1│ 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% 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.5 Hőenergia átalakítása 
 
A melegszivattyú és a napkollektor kombinációja 
P0883600 
A napkollektor hőenergiát szállít egy hőtárolóhoz, amelytől a 
melegszivattyú az energiát elvonja. Az egyik alkalmazás az 
energiatető, amely egy abszorberből áll, amelyet a 
melegszivattyú hűt. Az abszorber és a szivattyú ezáltal 
optimális hatásfokkal dolgoznak.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Melegszivattyú, kompresszor elvű 04370.88 1 
Napkollektor  06753.00 1 
Állvány napkollektor tanulói rendszerhez 06757.00 1 
Keringető szivattyú átfolyásmérővel 06754.01 1 
Hőcserélő  06755.00 1 
Hőmérsékletmérő 4-2. demo 13617.93 1 
Hőmérséklet-merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 4 
Védőhüvely merülőszondához 11762.05 1 
Halogénlámpa 1000W 08125.93 1 
Demonstrációs stopperóra, d = 210mm 03074.00 1 
Beállítható trafo, egyenirányító, 15VAC/12VDC/5A 13530.93 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, fekete 07362.05 2 
Állványok, kisebb elemek stb. 

 

Elektromos kompressziós melegszivattyú 
Melegszivattyú, kompresszor elvű 
Egy elektromos kompressziós melegszivattyú működésének bemutatására. 
⋅ Szimmetrikus felépítés, annak bemutatására, hogy a hűtőszekrény és a 

melegszivattyú azonos elven működnek 
⋅ A hibás kezelés ellen véd a termosztáttal vezérelt tágulási szelep és a nyomás 

védőkapcsoló (túlnyomás, nyomáshiány) 
⋅ A körfolyamat megfigyelése 2 figyelőablakkal 
⋅ 4 hőmérséklet-mérőhely, mindig a hőcserélők előtt és mögött; 2 manométer 
⋅ 2 hőtárolóként szolgáló szigetelt víztartály a felvett és leadott energia 

meghatározására 
⋅ A ház hátlapja levehető, a vezetékelrendezés részleteinek megértése végett 
Kísérletek a melegszivattyúval: 
⋅ Nyomás, hőmérséklet és halmazállapot a melegszivattyú körfolyamatában 
⋅ A munkaanyag gőznyomás görbéje, Mollier-diagram 
⋅ A melegszivattyú energiamérlege, a teljesítménytényező meghatározása 
⋅ Víz-víz és levegő-víz melegszivattyú 
⋅ A teljesítménytényező meghatározása különböző párolgási hőmérsékleteknél 
⋅ A melegszivattyú és a napkollektor kombinációja (energiatatő) 
Műszaki adatok: 
⋅ munkaanyag: R 134 a 
⋅ nyomás a nagy nyomású oldalon: 1,5MPa 

az alacsony nyomású oldalon: 0,2MPa 
⋅ a fojtószelep termosztáttal vezérelt 
⋅ névleges feszültség: 230V/50Hz 
⋅ névleges teljesítmény: 120W 
⋅ teljesítménytényező: cca. 2,2 (∆T = 20°C-nál) 
⋅ ház mérete (mm): 750 x 350 x 630 
Tartalmazott kiegészítők: 
2 szigetelt víztartály, 5l, leeresztőcsappal, a melegszivattyú által felvett és leadott 
energia meghatározásához 
Ajánlott kiegészítők hőmérsékletméréshez: 
- Digitális hőmérsékletmérő 4-2       13617.93 
- Merülőszonda (4x)    11759.01 
- Munka- és teljesítménymérő  13715.93 
04370.88 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.6 Súrlódási hő 
 

 

A mechanikai energia átalakítása hőenergiává 
(kompakt eszközzel) 
P0457400 
A súrlódás hőt állít elő. Ezen kísérlet kiértékelésénél két 
fontos dolgot lehet megállapítani: történelmileg érdekes a 
mechanikai hőegyenérték meghatározása, azaz a mechanikai 
energiaegység átszámítása hőtechnikai energiaegységgé 1Nm 
= 1J, ezért a használt súrlódási henger hőkapacitásának 
ismertnek kell lennie. Másrészt ezzel a kísérlettel a súrlódási 
henger fajlagos hőkapacitása is meghatározható, ha az 
energiaegységek átszámítása ismert.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Készülék a mechanikai hőegyenértékhez 04440.00 1 
Erőmérő 100N 03060.04 1 
Súly 5kg  44096.81 1 
Univerzális szorító csuklóval 37716.00 1 

 

Készülék a mechanikai hőegyenértékhez 
Kompakt eszköz. Aljlemez forgócsapággyal a súrlódási henger számára és tartófüllel 
a súrlódási szalag számára; az asztal szélére csavaros szorítóval erősíthető.  
Tartalmazott kiegészítők: 
⋅ Súrlódási henger CuZn, 0,64kg  04441.01 
⋅ Műanyag súrlódási szalag  04441.04 
⋅ Kézi forgatókar    04441.05 
⋅ Hőmérő, -10...+30°C    05949.00 
⋅ Hővezető paszta, 50g    03747.00 
⋅ Csavaros szorító    02014.00 
Szükséges továbbá: 
⋅ Súly, pl. 5kg    44096.81 
⋅ Erőmérő, pl. 100N    03060.04 
Ajánlott kiegészítők: 
⋅ Asztali szorító PASS    02010.00 
⋅ Univerzális szorító csuklóval  37716.00 
04440.00 
 
Whiting-cső, l = 50mm 
Sörétgolyó helyzeti energiáját egy csőben történő leejtéssel és lefékezéssel 
hőenergiává alakítják.  
Az eszközkészlet az alábbiakból áll: 
⋅ Műanyag cső, l = 500mm, d = 30mm  04445.00 
⋅ Gumidugó, 32/30, furat nélkül   39258.00 
⋅ Gumidugó, 32/30, furattal   39258.01 
⋅ Sörétgolyók, d = 2 és 3, mennyiség: 120g  03990.00 
Szükséges továbbá: 
⋅ Tanulói hőmérő     38005.02  vagy jobb 
⋅ Laboratóriumi hőmérő, 0,1°C-os osztással 38057.00 
04445.88 

Anyagok súrlódási hőhöz 

 
1│ Súrlódási henger 
Sárgaréz ill. alumínium súrlódási 
henger. d=45mm, l=44mm ill. 94mm 

1) Sárgaréz, 0,64kg 04441.01 
2) Sárgaréz, 1,28kg 04441.02 
3) Alumínium, 0,39kg 04441.03 
Súrlódási henger CuZn 
04441.01 
04441.02 
Súrlódási henger Al 
04441.03 
4│ Műanyag súrlódási szalag 

két karikával. Méret(mm): 900 x 6 x1 
04441.04 
5│ Kézi forgatókar 
A súrlódási henger hajtására.  
04441.05 
6│ Csúszó csapágy 
az állványban történő tartáshoz 
fémhüvellyel ellátva. l = 400mm 
04441.06 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.7 Gázok viselkedése 
 
Gázok és gáztörvények 
A gázok ideális és valós viselkedést is mutatnak. A gázok viselkedésének törvényszerűségei gyakran egyszerű 
kísérletek segítségével szemléltethetők.  
 
Amonton törvénye (manométer) 
P0929500 
A nyomás és hőmérséklet kapcsolata állandó térfogat esetén 
(Amonton törvénye) egy üvegköpeny rendszerrel összekötött 
nagyméretű manométer segítségével nagyon látványosan 
szemléltethető.  
A nyomást a tanulók közvetlenül a nagyméretű mechanikus 
manométerről olvashatják le, és a hőmérsékletet a digitális 
hőmérsékletmérő 4-2 mutatja.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Üvegküpeny  02615.00 1 
Gázfecskendő 100ml 02614.00 1 
Fűtőkészülék  32246.93 1 
Manométer -1,0-tól 0,6 bar-ig 03105.00 1 
Manométer csatlakozó üvegköpeny rendszerhez 03105.01 1 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Hőmérséklet-merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Fizika kísérletek, Termodinamika 1.” (16300.01) 

 

 
Manométer -1,0...0,6 bar 
Messziről látható skálával a higanymentes különbségi nyomás méréséhez  
-1,0...0,6 bar tartományban; csőcsatlakozóval.  
⋅ osztás: 20hPa 
⋅ ház: acéllemez 
⋅ átmérő: 160mm 
⋅ a csatlakozócsonk külső átmérője: 8mm 
Cikkszám Megnevezés 
06105.00 Manométer -1,0...0,6 bar 
 
Eszköz a gázok összenyomhatóságához 
A nyomás és a térfogat közötti összefüggés szemléltetésére állandó 
hőmérsékleten (Boyle-Mariotte törvény). 
⋅ Vízvezetékhez történő csatlakoztatáshoz, a vízszint meghatározza a 

levegőoszlop térfogatát 
⋅ Szivattyú nem szükséges 
⋅ Nyomásálló üvegcső, átlátszó védőcsővel burkolva 
⋅ Szemléltető 1/10 osztással és kiegészítésképpen 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 
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Gáztörvények üvegköpeny rendszerrel 
A gázok viselkedésének tanulmányozásához különböző területeken végeznek kísérleteket.  
⋅ Mechanika 
⋅ Hőtan 
⋅ Termodinamika 
⋅ Kémia 
Az üvegköpenyes eszközrendszer egyszerű és megbízható lehetőséget kínál, egy gázfecskendőbe zárt levegőtérfogat 
vízfürdőben történő temperálásához. Meg lehet változtatni a térfogatot, nyomást és hőmérsékletet, és lehet vizsgálni az 
ezen mennyiségek közötti összefüggéseket.  
Az üvegköpeny rendszer részletes leírását a 3.1 „Kémia - Üvegköpeny rendszer” fejezetben találják.  
 

 

Boyle-Mariotte törvény (Cobra3) 
P1350200 
Az általános gázegyenlet egy zárt gáztérfogat nyomása, térfogata 
és hőmérséklete közötti összefüggést írja le. A térfogat és a 
nyomás közötti összefüggés mérésére egy üvegfecskendő szolgál, 
amely motorolaj segítségével van tömítve. Az üvegfecskendőt 
ezenkívül vízfürdő segítségével üvegköpenyben temperálják. Ez a 
vízfürdő kompresszió és expanzió esetén kerüli a 
hőmérsékletingadozást, azonkívül pedig lehetővé teszi az 
izotermák felvételét különböző hőmérsékletek esetén. A nyomást, 
hőmérsékletet és térfogatot pontról pontra gombnyomásra 
rajzolják fel.  
A mérési adatok ebben a felépítésben a Cobra3 interfész rendszer 
segítségével könnyen felrajzolhatók és kiértékelhetők.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Üvegköpeny  02615.00 1 
Gázfecskendő, 100ml 02614.00 1 
Fűtőkészülék  32246.93 1 
Cobra3 alapegység 12150.00 1 
Nyomás mérőmodul 12103.00 1 
Cobra3, félvezető érzékelő, -10...+120°C 12120.00 1 
Cobra3 szoftver - Nyomás 14510.61 1 
„Kézikönyv - Számítógépes kísérletek Cobra3-mal - Kémia/Biológia” (01320.01) 

 

 

Gay-Lussac törvény 
P1292400 
Az általános gázegyenlet egy ideális gáz nyomása, térfogata és 
hőmérséklete közötti összefüggést írja le. Ez az alapja a 
termodinamikai folyamatok megértésének. A Gay-Lussac 
törvény állandó nyomás esetén írja le a térfogat és a 
hőmérséklet közötti összefüggést. Az üvegköpeny tartására 
ebben az összeállításban tartómágnesen lévő karmantyúkban 
elhelyezett univerzális szorítókat használnak.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Fizika bemutató tábla, állvánnyal 02150.00 1 
Üvegköpeny  02615.00 1 
Gázfecskendő, 100ml 02614.00 1 
Kézi mérőműszer 2xNiCr-Ni 07140.00 1 
Tartó kézi mérőműszerhez 02161.00 1 
Hőelem, NiCr-Ni, mikroköpeny 13615.01 1 
Digitális nagyméretű kijelző, RS232 07157.93 1 
Fűtőkészülék  32246.93 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Hőtan a mágneses táblán” (01154.01) 
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Gáztörvények az általános gázegyenlet szemléltető eszközével 
Gay-Lussac törvény 
P0470751 
Az általános gázegyenlet egy ideális gáz nyomása, térfogata és 
hőmérséklete közötti összefüggést írja le. Ez az alapja a termodinamikai 
folyamatok megértésének. A Gay-Lussac törvény állandó nyomás esetén 
írja le a térfogat és a hőmérséklet közötti összefüggést.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Szemléltető eszköz  az általános gázegyenlethez 04362.00 1 
Nemesacél edény 3l 05934.00 1 
Gumitömlő, di = 6mm 39282.00 2 
Összekötő kábel, l = 50cm, piros 07361.01 1 
Összekötő kábel, l = 50cm, kék 07361.04 1 
egyebek 
„Fizika kísérletek, Termodinamika 1” (16300.01) 
 
 
 
 
 
  
 
Szemléltető eszköz az általános gázegyenlethez 
Egy ideális gáz (levegő) különböző állapotváltozásainak mennyiségi méréséhez.  
⋅ Állandó hőmérséklet esetén a nyomás és a térfogat között összefüggés (Boyle-

Mariotte törvény) 
⋅ Állandó térfogat esetén a nyomás és a hőmérséklet közötti összefüggés (Gay-

Lussac törvény) 
⋅ Állandó nyomás esetén a  térfogat és a hőmérséklet közötti összefüggés 

(Amonton törvénye) 
Zárt levegőmennyiség található egy üvegből készült mérőcsőben, amelyhez 
nyomásmérés elvégzésére egy U-csöves higanymanométert csatlakoztatnak. A 
manométer szárait lényegében egy flexibilis műanyag csőből alakítják ki, amelynek 
a nyitott vége egy higanygyűjtő tartályba vezet. A mérőcső egy állványra van 
szerelve, míg a gyűjtőtartály egy önfékező csúszka segítségével az állványon 
eltolható (lásd a részletes képet). Ezáltal a vizsgált levegőmennyiség nyomása és 
térfogata változtatható.  
⋅ A levegőtérfogat mérőcsöve vízfürdővel temperálható 
⋅ Szemléletes, színes mérőskála cm-osztással 
⋅ Stabil állvány csillag alakú lábakkal 
Műszaki adatok: 
Mérőcső 
⋅ hossz: 300mm 
⋅ belső átmérő: 11,4mm 
⋅ jelölt térfogat: 1,01ml 
⋅ nyomásmérési tartomány: cca. 400...1600hPa 
⋅ a mérőskála hossza: 130cm 
⋅ az állvány hossza: 200cm 
Tartalmazott kiegészítők: 
- 1 gumidugó 7mm-es furattal 
- 1 gumidugó furat nélkül 
- 1 adagoló tölcsér 
Szükséges továbbá: 
- Higany, 1kg 31776.70 
04362.00 

 



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

38

 
2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.7 Gázok viselkedése 
 

 

Adiabatikus állapotváltozás 
P0457000 
Egy gáz gyors (adiabatikus) kompressziója ill. expanziója 
esetén változik a hőmérséklet. Ezt a hőmérsékletváltozást egy 
gyorsan reagáló hőelemmel ki lehet mutatni, mielőtt 
megtörténik a hőmérséklet-kiegyenlítés a környezettel. A 
termofeszültséget egy mikrovolt mérési tartományú 
mérőműszer segítségével jelzik ki.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Gázfecskendő 100ml 02614.00 1 
Gázfecskendő tartó ütközővel 02058.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
Lengőtekercses műszer 11100.00 1 
Mérési tartomány, 30µV - 10mV 11110.01 1 
Összekötő kábel, l = 50cm, piros 07361.01 1 
Összekötő kábel, l = 50cm, kék 07361.04 1 
egyebek 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Hőtan” (01141.51) 
 
 
 

 

 

Sűrített levegős tűzszerszám 
Egy gáz (levegő) hőmérsékletemelkedésének szemléltetésére adiabatikus 
kompresszió esetén egy gyúlékony folyadék meggyújtásával. Egyik oldalán 
zárt, műanyaggal áthúzott DURAN®-üveghenger, fogantyúval ellátott beleillő 
fémdugattyú és gyűrű az NC-membránszűrők (gyúlékony anyag) 
elhelyezéséhez.  
l = 230mm 
Tartalmazott kiegészítők: 
Csúszásmentes rátehető fahasáb, tisztító, 50g Ramsay-zsír 
 
Szükséges továbbá: 
Membránszűrő, d = 50mm, 100db  64907.00 
04360.00 
 

 

 

Gázok hőkapacitása Cobra3-mal 
P2320211 
Egy fűtőszálban történő rövid áramlökéssel egy üvegtartályba zárt 
gáznak hőt adnak. A hőmérsékletemelkedés egy manométer 
csatlakoztatása esetén nyomásnövekedést és egy gázfecskendő 
csatlakoztatása esetén térfogattágulást eredményez. A nyomás- ill. 
térfogatváltozásból a cv és cp hőkapacitások meghatározhatók.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Mariotte-üveg, 10l 02629.00 1 
Gázfecskendő 100ml 02614.00 2 
Egyirányú csap, egyenes 36705.00 1 
Finommanométer 03091.00 1 
Nyomógombos kapcsoló, érintkező 06039.00 1 
Króm-nikkel huzal, d = 0,1mm, l = 100m 06109.00 1 
Kézi mérőműszer - nyomás, baro-/manométer 07136.00 1 
Cobra3 alapegység 12150.00 1 
Tápegység 12VDC/2A 12151.99 1 
Adatkábel,  dugó/hüely, 9-tűs 14602.00 1 
Cobra3 szoftver - Univerzális író 14504.61 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) 
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Kinetikai gázelmélet 
Prof. Schwarz-féle légpárnás asztal  
Kompakt eszköz az alábbi témájú modellkísérletekhez: 
⋅ Molekulák hőmozgása gázokban 
⋅ Folyadékok és szilárd testek szerkezete 
⋅ Elektronok viselkedése vezetőkben és félvezetőkben 
⋅ Atommodellek és szórási kísérletek 
Az eszköz egy légpárnás asztalból áll a hozzá illő kiegészítőkkel. 
⋅ Szemléltető kísérletek írásvetítővel történő kivetítéssel 
⋅ Színes mágneses korongok lebegnek egy légpárnán és kölcsönösen ellökik egymást 
⋅ Mágneses sorompó határolja a területet 
⋅ A korongok pillanatnyi helyzetének megfigyeléséhez a légáramlat hirtelen megszakítható 
⋅ Rátehető rács, amelynek a segítségével vizsgálják az elektronok viselkedését szilárd testekben 
 
Az alábbiakból áll: 
- Légpárnás asztal, alapeszköz  11204.01 
- Vezetősín, 1 pár    11204.02 
- Lemez, átlátszó    11204.22 
- Mágneses korong, kék, 10db (3x)  11204.03 
- Mágneses korong, zöld, 10db  11204.04 
- Mágneses korong, piros, 10db  11204.06 
- Sorompó     11204.51 
- Határsorompó, hosszú, 1 pár  11204.52 
- Határsorompó, rövid, 1 pár  11204.53 
Szükséges továbbá: 
- Írásvetítő A4    08183.93 
- Fúvóberendezés    13770.93 
- Nyomástömlő csatlakozócsonkkal 11205.01 
 

 

 

11204.88 
 
Légpárnás asztal kézikönyv 
A kézikönyv általános módszeres és kísérleti útmutatást, valamint 47 
légpárnás asztallal történő modellkísérletet tartalmaz az alábbi területeken: 
⋅ Hőtan (24)  - Elektromosság (15) - Atomfizika (3) -Szilárdtest fizika (5) 
01182.01 

„A kiváló minőségnek 
köszönhetően még sok év után 
is valamennyi eszközünk 
teljesen használható” 
B. Nagel, STeinakirchen/Forst, Ausztria 
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Légpárnás asztal 
 

 
 

korongok munkalap feletti elrendezéséhez 
(pl. szórási kísérletek, elektronok mozgása 
egy atommag körül). 
11204.22 
4│ Mágneses korong, 10 darab 
Átlátszó színes műanyag korongocskák, a 
közepükön axiálisan mágnesezett 
hengermágnessel.  
A korong átmérője:  16mm 
A korong színe: 
Kék  11204.03 
Zöld  11204.04 
Piros  11204.06 
Mágneses korongok, 10 darab 
11204.03 
11204.04 
11204.06 
5│ Sorompó 
Mágnescsík, alumíniumcsíkra ragasztva, a 
terület határolásához. Határsorompó 
csúszásmentes gumilábakkal a légpárnás 
asztal teljes munkalapjának keretbe 
foglalásához.  
Sorompó, 8mm x 210mm 
Határsorompó, hosszú, 8mm x 226mm 
Határsorompó, rövid, 8mm x 210mm 
Sorompó 
11204.51 
Határsorompó, hosszú, 1 pár 
11204.52 
Határsorompó, rövid, 1 pár 
11204.53 

1│ Légpárnás asztal, 
alapeszköz 
Átlátszó munkalap fém keretben, a 
légpárna létrehozásához furathálóval. 
Az üzemi levegőnyomás beállítása a 
fúvóberendezés (13770.93) beállító 
gombjával történik. Három beállító 
csavar szolgál a munkalap 
vízszintesbe állításához vagy 
döntéséhez.  
A munkalap mérete (mm): 226 x 226 
11204.01 
 

2│ Vezetősín, 1 pár 
A légpárnás asztal 
alapeszközére helyezve az 
átlátszó lemez (11204.22), a 
statikus vagy dinamikus rács 
(11204.31 ill. 11204.10) 
tartására szolgál. A vezetősínek 
munkalap feletti magassága 
skálázott csavarral állítható be.  
Magasságtartomány: 12mm 
11204.02 
3│ Lemez, átlátszó 
Lehetőséget nyújt, a mágneses  

 

Statikus rács 
Egy kristályrács szimulálásához. Egy hiányhelyet adott esetben egy mágneses 
koronggal ki lehet tölteni, ez lehetővé teszi a dotált félvezetős kísérleteket. 
Átlátszó lemez fixen elrendezett hengermángesekkel.  
Lemez mérete: 240mm x 180mm 
Mágnesek távolsága: 40mm 
11204.31 

Dinamikus rács 
Egy kristályrács szimulálásához a rácsenergia figyelembe vételével, pl. vezetőkben és szigetelőkben az elektromos 
vezetőképességgel kapcsolatos kísérletekhez. Fémkeret átlátszó hordozólappal, amelyre a hengermágnesek 
lebegtethetően vannak felfüggesztve. A második átlátszó lyukrács biztosításként szolgál.  
Pótdarab: 
Rácsmágnes, 5db 11204.11 

 
 

11204.10 
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Barometrikus magasságformulák 
P0749200 
A barometrikus magasságformulák a gázmolekulák eloszlását 
írják le a Föld gravitációs mezőjében. A modellkísérletben a 
golyók (molekulák) tartózkodási valószínűségét mérik 
meghatározott magasságban fénysorompóval.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Eszköz a kinetikus elmélethez 09060.00 1 
Beállítható trafo, egyenirányító, 15VAC/12VDC/5A 13530.93 1 
Digitális számláló, 4 dekádos 13600.93 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 2 
Állványrúd -PASS-, l = 400mm 02026.55 1 
Kettős karmantyú -PASS- 02040.55 1 
Stopperóra, 15 perc, 0,1s-os osztás 03076.01 1 
Adapter, BNC-hüvely / 4mm-es dugópár 07542.27 1 
Árnyékolt kábel, BNC, l = 750mm 07542.11 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, piros 07362.01 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, kék 07362.04 1 

 

Eszköz a kinetikus gázelmélethez 
Egy gáz atomjai vagy molekulái mozgásának szemléltetéséhez és vizsgálatához a 
Föld gravitációs mezőjében. Az üveg- vagy acélgolyóból készült modellgáz 
részecskéket egy oszcilláló aljlemez mozgatja egy lapos kamrában.  
Minőségi kísérletek: 
⋅ Hőmozgás 
⋅ Párolgás 
⋅ Desztilláció 
Mennyiségi kísérletek: 
⋅ Barometrikus magasságformulák 
⋅ A térfogat és a nyomás közötti összefüggés 
⋅ Maxwell-féle sebességeloszlás 
Kompakt eszköz függőlegesen álló lapos kamrával, fogantyún és elektromotoron, 
amely az aljlemezt oszcilláló mozgásra készteti. Lapos kamra az elülső és a hátsó 
oldalon üveglapokkal, laposacél oldalfalak. Az egyik oldalon töltőcsonk az üveg- 
vagy acélgolyók számára, a másik oldalon lezárható kilépőnyílások, amelyek elé 
különböző felfogókamrákat vagy egy szűrőkamrát helyezhetnek. A kamratérfogatot 
mozgó fedőlap zárja le fentről rögzíthető alumínium vezetőrúd segítségével.  
⋅ A lapos kamra kivetíthető 
⋅ A kamra elülső lapja magasságskálával van ellátva, mm osztással 
⋅ Különböző felfogókamrák desztillációs kísérletekhez 
⋅ Szűrőkamra sebességeloszlási kísérlethez (kiegészítésképpen szükséges: 

körgyűrű cikkekkel ellátott lemez vagy gyűjtőedény jelzőkamrával) 
⋅ A fedőlap vezetőrúdja a hornyolt súlyok kívülről történő elhelyezésére szolgál (a 

modellben: a külső nyomás változtatása) vagy egy erőmérő ráakasztására (a 
modellben: gáznyomás mérése) 

⋅ Beépített vízmérték az eszköz függőleges felállításához 
Műszaki adatok: 
⋅ a lapos kamra mérete (mm): 60 x 180 x 20 
⋅ üzemi feszültség: ajánlott: 12V, maximális: 15V 
⋅ névleges teljesítmény: 20W 
Tartalmazott kiegészítők: 
- 1000 acélgolyó, d = 2mm ± 0,08mm 
- 10000 üveggolyó, d = 2mm ± 0,2mm 
- 4 felfogókamra 
- 1 szűrőkamra 
- 1 állványrúd, l = 10cm, d = 10mm 
Pótdarabok: 
- Acélgolyók, d = 2mm, 1000db  09060.02 
- Üveggolyók, d = 2mm, 10000db  09060.01 
09060.00 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.7 Gázok viselkedése 
 

 
 
 
 

 

Gyűjt őedény jelzőkamrával 
A modellgáz sebességeloszlásának kinetikus gázelmélet eszközben történő 
vizsgálatához. Körcikk alakú gyűjtőedény 23 gyűrűs kamrával, a 
szűrőkamrából kilépő modellgáz-golyók felfogásához. Ezek gyűlnek össze 
aztán az átlátszó jelzőkamrában. A gyűjtőedény házán vízmérték található a 
vízszintesbe állításhoz. Fogantyúval ellátott jelzőkamra.  
 
A jelzőkamra mérete: 240 x 5 x 120mm 
09061.00 
 
 
 
Lemez körgyűrű cikkekkel 
A modellgáz térbeli sebességeloszlásának kinetikus gázelmélet eszközben 
történő vizsgálatához. A lemezt hidegenyvvel vonták be, úgy hogy a 
szűrőkamrából kilépő modellgáz golyók megtapadjanak rajta. Üveglap 20 
rányomtatott körgyűrű cikkel.  
Méret (mm): 230 x 300 x 3 
 
Tartalmazott kiegészítők: 
2 tasak hidegenyv, 25g 
09062.00 
 
 
 

 

 

Egy modellgáz Maxwell-féle sebességeloszlása 
P2320300 
Egy gáz molekulái különböző sebességgel mozognak. A kinetikus 
gázelmélet eszközzel történő kísérletben ezt az eloszlást 
szemléltetni lehet a golyók (molekulák) körgyűrű cikkes lemezen 
(09062.00) történő gyűjtésével. Ezen golyók felfogása a 
jelzőkamrás gyűjtőedényben adja meg a sebességek 
sűrűségeloszlását (Maxwell eloszlás).  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Eszköz a kinetikus gázelmélethez 09060.00 1 
Gyűjtőedény jelzőkamrával 09061.00 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Stroboszkóp digitális kijelzővel 21809.93 1 
Stopperóra, digitális, 1/100s 03071.01 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 2 
Kémcső, d = 16mm, l = 16cm, 100db 37656.10 1 
Kémcső állvány, 12 lyuk, d = 22mm, fa 37686.00 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, piros 07362.01 1 
Összekötő kábel, l = 75cm, kék 07362.04 1 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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2.3 Fizika - Hőtan/Termodinamika 
2.3.7 Gázok viselkedése 
 
Gázok adiabata együtthatójának meghatározása 
P2320500 
Ideális gáz  
x = cp/cV 
adiabata exponense csak egy gázmolekula szabadságfokainak 
számától függ, azaz a molekulában lévő atomok számától. 
1 atomos  x = 1,67 
2 atomos  x = 1,40 
3 atomos  x = 1,33 
Egy test rezeg egy precíziós csőben egy gáztérfogaton. A 
rezgési időtartamból és a készülék méreteiből számítják ki a 
gáz adiabata együtthatóját.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Flammersfeld-féle gázoszcillátor 04368.00 1 
Derítőüveg 1000ml, SB29 és NS19 34175.00 1 
Levegőszabályozó 37003.00 1 
Fénysorompó számlálóval 11207.30 1 
Tápegység 5VDC/2,4A 11076.99 1 
Szobai barométer, d = 190mm 03097.00 1 
Acélpalack, CO2, 10l 41761.00 1 
Acélpalack, N2, 10l 41763.00 1 
Nyomáscsökkentő szelep héliumhoz és CO2-höz 33481.00 1 
Nyomáscsökkentő szelep N2-höz 33483.00 1 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 

 
Flammersfeld-féle gázoszcillátor 
Gázok adiabata együtthatójának meghatározásához. Állólombik precíziós 
üvegcsővel és pontosan beleillesztett rezgő testtel. Oldalt gázbevezető cső 
található csőcsatlakozóval, gázzáró bevezetés csavaros összekötő sapkán 
keresztül. A precíziós cső közepén egy gázkilépő nyílás található és erre 
szimmetrikusan négy gyűrűs jel a rezgő test amplitúdójának ellenőrzéséhez.  
A Rüchardt-féle történelmi kísérleti összeállításban a rezgést csillapítják. A 
Flammersfeld-féle módosított felépítés az alábbi előnyöket kínálja: 
⋅ csillapítatlan rezgés, energiaközlés gázárammal 
⋅ a nagyszámú rezgés javítja az eredmények pontosságát 
 
Precíziós üvegcső: 
⋅ belső átmérő: 12,00mm ± 0,01mm 
Rezgő test: 
⋅ átmérő: 11,90mm ± 0,04mm 
⋅ tömeg: cca. 4,7g 
⋅ rendszertérfogat (a nyílásig): cca. 1,13dm3 
 
04368.00 
 
Derítőüveg (Mariotte-üveg) 
DURAN®-ból készült; csőcsatlakozóval ellátott palack normál csiszolású alsó 
csőcsonkkal és csiszolatlan nyakkal (SB); többek között állandó kifolyási 
sebesség létrehozásához.  
Cikkszám Tartalom, l Alsó csőcsonk Nyak 
34175.00 1 NS 19/26 SB 29 
02629.00 10 NS 29/32 SB 60 
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A Joule-Thomson effektus 
P2320600 
Az ideális gázoknál a belső energia egyedül a 
hőmérséklettől függ, a valós gázok kompresszió által is 
nyernek belső energiát. Ezt a jelenséget nevezik Joule-
Thomson effektusnak. Ílymódon a gázok expanziójával 
nagyon alacsony hőmérséklet is előállítható.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Joule-Thomson készülék 04361.00 1 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Hőmérséklet merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 2 
Acélpalack, nitrogén, 10l 41763.00 1 
Acélpalack, széndioxid, 10l 41761.00 1 
Nyomáscsökkentő szelep N2-hez 33483.00 1 
Nyomáscsökkentő szelep héliumhoz és CO2-hoz 33481.00 1 
Acélpalack szállítókocsi 54042.00 1 
Franciakulcs 32/30 acélpalackhoz 40322.00 1 
„Fizika kísérletek, termodinamika 2” (16300.11) 
 
 
 

 

 

Joule-Thomson készülék 
A Joule-Thomson effektus mennyiségi vizsgálatához.  
A készülék egy fojtóhellyel rendelkező üvegcsőből és egy réz hajszálcsőből 
készült spirálból áll az átáramló gáz temperálásához.  
Az üvegcső átlátszó műanyaggal van bevonva, középen dermesztett üveg, 
amely fojtóhelyként szolgál.  
A cső mindkét végén oldalsó csőcsatlakozók találhatók a gáz be- ill. 
kiáramlásához. A homlokoldalakon egy-egy csőcsatlakozó GL 18 csavaros 
összekötősapkával, a hőmérsékletérzékelők közvetlenül a fojtóhely előtt ill. 
mögött történő tartásához. Réz hajszálcső, nikkelezett, mindkét végén 
tömlőcsatlakozóval.  
Manométer a fojtóhelynél lévő nyomáskülönbség méréséhez.  
 
⋅ max. megengedett túlnyomás: 1000hPa 
⋅ manométer (túlnyomás) mérési tartomány: 0...1000hPa 
⋅ osztás: 50hPa 
Üvegcső: 
⋅ hossz: 250mm 
⋅ átmérő: 46mm 
Rézcső spirál: 
⋅ menetek száma: 132 
⋅ spirál átmérője: 90mm 
⋅ a cső teljes hossza: 37,5m 
 
Tartalmazott kiegészítők:  
1 nyomástömlő, l = 1m, di = 8mm, 2 csőbilincs 
 
04361.00 
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2.3.8 Halmazállapotok 
SF6 Clapeyron-diagram (izotermák) 
P0944000 
Egy valós  gáz pV-diagramban ábrázolt izotermáinak 
összességét Clapeyron-diagramnak nevezik. Ebben a 
diagramban három tartományt különböztetünk meg, 
amelyekben az anyag gázként (gőzként), folyadékként és 
telített gőzként van jelen. A telített gőz tartományában 
cseppfolyós és légnemű fázis található egymás mellett. A 
térfogat csökkentése esetén a folyadékmennyiség nő, a nyomás 
állandó marad. 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Kritikus pont készülék 04364.10 1 
Higanytálca  02085.00 1 
Vákuumszivattyú, egyfokozatú 02750.93 1 
Hőmérsékletmérő 4-2, demo 13617.93 1 
Hőmérséklet merülőszonda Pt100, ferrit 11759.01 1 
Gázpalack, kén-hexafluorid, 66g 41772.21 1 
„Fizika kísérletek, termodinamika 2” (16300.11) 

 

Kritikus pont készülék 

 

hajszálcső; átlátszó víztartály 
tömlőcsatlakozóval a mérőtérfogat 
temperálásához; rozsdamentes acélból 
készült nyomókamra, higannyal töltve, 
benne egy mozgatható dugattyú, 
amelyet kézikerékkel lehet beállítani; 
két szelep a vizsgálandó gáz gyors 
cseréjéhez. 
Hajszálcső: 
⋅ mérőtartomány: 4ml 
⋅ nyomásálló: 7,5MPa-ig 
⋅ 60°C-on 
Manométer: 
⋅ mérési tartomány: 0...50 bar 

(0...5MPa) 
Méretek (mm): 335 x 340 x 670 
Pótalkatrész: Hajszálcső 04364.11 
Megfelelő gázok: 
41772.21 Kén-hexafluorid gázpalack, 
Tk = 45°C, pk = 38 · 105Pa 
41772.09 Etán gázpalack, Tk = 32°C, 
pk = 49 · 105Pa 
Kritikus pont készülék 
04364.10 

Valós gázok és gőzök szemléltető, 
mennyiségi vizsgálatához a 
hőmérséklet, térfogat és nyomás 
függvényében.  
⋅ légneműből cseppfolyós fázisba 

történő átmenet megfigyelése 
⋅ az alábbi görbék felvétele:

 izoterma  

 izochor   
 izobár   
 gőznyomás görbe 
⋅ kritikus mennyiségek és a Van der 

Waals állapotegyenlet 
együtthatójának meghatározása 

Speciális üvegből készült, átlátszó, 
térfogat-méretezéssel        ellátott 

Biztonsági palack manométerrel 
DURAN®-ból készült; a visszacsapódás biztosítására (Woulff-palack) 
használható a vákuumban működtetett kísérleti készülékekben, az egyidejű 
nyomásvizsgálat lehetőségével; a képen ábrázolt levegőszabályozó nélkül 
szállítjuk.  
Az alábbbiakból áll: 
⋅ Biztonsági palack, 800ml, GL 18/25 (34170.01) 
⋅ Rugós manométer, 0...1000hPa (34170.02) 
⋅ Üvegcső, derékszögű, 155 + 85mm (36701.57) 
⋅ Háromállású csap, hajszáleres, T-alakú (36732.00) 
Tanács: Ajánlott kiegészítők: 
Levegőszabályozó (37003.00); a vákuum finomszabályozásához a biztonsági 
palackban 
34170.88 
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Víz gőznyomása magas hőmérsékleten 
P2340100 
A nagynyomású gőzkészülék a víz gőznyomásának mérésére szolgál 
100...250°C-os hőmérséklettartományban és ezzel lehetővé teszi a valós 
gázokra és gőzökre jellemző egyensúlyi állapot vizsgálatát a légnemű és a 
cseppfolyós fázis között.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny, 
Pipetta gumisapkával, hosszú 64821.00 1 
Fűtőeszköz  32246.93 1 
Hővezető paszta, 50g 03747.00 1 
Nagynyomású gőzkészülék, 0 - 60 bar 02622.10 1 
Kettős karmantyú 02043.00 1 
Állványrúd, nemesacél, l = 250mm 02031.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelvű) 
 
 
 

 

Nagynyomású gőzkészülék, 0...60 bar 
Víz gőznyomásának mérésére 100 - 300°C-os hőmérséklettartományban.  
Fogantyún elhelyezett vastag falú fémhenger, amelynek a belső tere egy 
nagyméretű manométerrel van összekötve. Állvány nélkül szállítjuk.  
Működési tartomány: 0...50bar (5MPa) 
Nyomókamra: 
⋅ hossz: 140mm 
⋅ külső átmérő: 50mm 
⋅ töltőtérfogat: cca. 15cm3 
Manométer: 
⋅ átmérő: 80mm 
⋅ mérési tartomány: 0...60bar (6MPa) 
Szükséges továbbá: 
Fűtőkészülék, pl. 32246.93 Fűtőeszköz, elektr. vagy 32165.05 Bunsen-égő,  
39281.10 Gáztömlő és  
38065.00 Hőmérő, -10...250°C 
Cikkszám Megnevezés 
02622.10 Nagynyomású gőzkészülék, 0 - 60bar 

Gázok kondenzációja nyomásnöveléssel 

 

dugattyú üveghengerbe történő 
benyomásával mindenekelőtt 
emelkedik a nyomás a készülékben. 
Aztán a dugattyú további 
betolásával egyre több folyadék 
képződik, azaz a gáz kondenzálódik. 
Ha a sűrített gázt kiengedjük, a 
dugattyú kiindulási állásáig történő 
visszahúzásával, a kondenzált bután 
isméz gőzzé válik.  
Ehhez a kísérlethez a butánt a 
legcélszerűbben egy butánpalackos 
(47535.00) bután-égőből (32178.00) 
nyerik. Ahhoz hogy a gázt a 
gázcseppfolyósító pumpába 
bevezessék, a bután-égőről az 
égőcsövét lecsavarják, és a  

gázkieresztő nyílásra egy 
tömlőrögzítő (40998.00) 
segítségével tömlőt (39296.00) 
erősítenek. Ezen keresztül a gáz a 
gázcseppfolyósító pumpába 
kényelmesen bevezethető.  
 
Gázcseppfolyósító pumpa 
08173.00 
Bután palack  C 206 szelep nélkül 
47535.00 
Bután-égő Labogaz 206 
32178.00 
Tömlőrögzítő 
40998.00 
Szilikon tömlők 
39296.00 

A gázokat nyomásnöveléssel cseppfolyós 
halmazállapotba lehet vinni. Ez butánnal 
nagyon hatásosan szemléltethető, azáltal 
hogy egy gázcseppfolyósító pumpát 
ezzel a gázzal      töltenek      meg.      A  

 


