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Kémia 
 

 

FIZIKAI KÉMIA 

 

Kolorimetria – Cobra4 érzékelőegységgel – tanulói mérőcsomag 

(katalógusszám: TESS 12634-00) 

 

A kolorimetriás érzékelőegységet folyadékok koncentrációjának fotometrikus mérésére 

használjuk, például vas vagy nitrát vizes oldatban (környezetanalitika). Mozgástani reakciók 

mérésére is használható (a koncentráció időfüggősége). 

A tanulók a kísérleteket az osztályteremben vagy szabad ég alatt is elvégezhetik. A csomag 

tartalmaz 5 darab küvettát. 

 

 

 

Lambert-Beer-törvény, fotometria (kísérletszám: P7110160) 

 

A Lambert Beer törvényt mutathatjuk be ezzel az eszközzel. A fény abszorpciója és azon 

közeg tulajdonságai között teremt kapcsolatot, melyben a fény terjed. Ugyanezen elv alapján 

más színű oldatokra is alkalmazható mennyiségi analízis. 
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Gáztörvények – Termokémia – Kinetika – tanári kísérletcsomagok kézikönyve 

(katalógusszám: 01857-02) 

 

Ezek a csomagok a kísérletek frontális, tanári bemutatására alkalmasak. 

Minden kísérletcsomag tartalmazza az összes szükséges eszközt.  

 

Entalpia és entrópia a kémiai reakciókban (kísérletszám: P1136300) 

Aktiválási energia (kísérletszám: P1136400) 

Endotermikus folyamatok – a víz elektrolízise (kísérletszám: P1136700) 

Hess törvénye (kísérletszám: P1223900) 

Hőmérsékletváltozás gázok összenyomással történő cseppfolyósítása során (kísérletszám: 

P7200560) 

Az észterek elszappanosodása a Cobra4 használatával (kísérletszám: P3050860) 

A Gay-Lussac-törvény (kísérletszám: P1222900) 

A Charles (Amontons) törvény (kísérletszám: P1223000) 

A Boyle-Mariotte-törvény (kísérletszám: P1223100) 

Moláris tömeg meghatározása gőzsűrűség mérésével (kísérletszám: P1223301) 

Avogadro törvénye (kísérletszám: P1223651) 
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Üvegköpeny-rendszer – tanári kísérletek (katalógusszám: 43020-00) 

 

Az üvegköpeny-rendszer elsősorban a gázokkal való kísérletezésre lett kifejlesztve és 

használható mind a kémia-, fizika- és biológiaórákon. A kémia tantárgy oktatásában a gázok 

törvényeinek bemutatására, a moláris tömeg meghatározására és az égési entalpia mérésre 

használható többek között. 

 

Előnyei: 

- Kifejező és jól átlátható 

- Változatos moduláris rendszer, 

könnyen összerakható 

- Ideális a gázokkal való 

kísérletezésre 

- Részletes instrukciók a kísérletekhez 

a kézikönyvben 

- Egyszerű, gyors kísérletek 

- Kiváló eredmények 

- Teljesen összerakva is tárolható 

 

 

 

Molekuláris modell-építő készletek – tanári használatra 
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A kémiai összetevőket ábrázoló nagyméretű elemeket nagy osztálylétszám esetén is 

látványosan tudjuk használni. Ütésálló műanyagból van, az elemek átmérője 38 mm. 

Az elemek összekapcsolására nyomógombok állnak rendelkezésre, ezáltal sok évig 

használható biztonságosan. 

 

Molekuláris modell-építő készlet, alapcsomag (katalógusszám: 39820-88) 

Molekuláris modell-építő készlet, szerves kémia (katalógusszám: 39821-88) 

Molekuláris modell-építő készlet, polimerkémia (katalógusszám: 39818-88) 
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