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Kémia 
 

SZERVES KÉMIA 

 

Polimerkémia – haladó tanulói kísérletcsomag 

(katalógusszám: TESS 15305-88) 

 

A csomag használatával 26 kísérletet végezhetnek el tanulóink. 

 

- A polimerek hőre történő felbomlása és oxidációja 

- A Beilstein-teszt 

- Fehérjéből műanyag készítése 

- A műanyag sűrűségének meghatározása 

- Gyúlékonyság 

- Olvadási tartomány meghatározása 

- A monomerek tulajdonságai 

- Poliuretán létrehozása 

- Fenol gyanta gyártása 

- Plexiüveg lemezek gyártása 

- A hőre lágyuló anyagok azonosítása 

- Újraolvasztás 

- további 14 kísérlet 
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Szükséges kiegészítők: 

- TESS haladó Polimerkémia kiegészítők 1 tanulócsoport számára (katalógusszám: 

13482-88) 

- TESS haladó Polimerkémia fogyóeszközök 10 tanulócsoport számára 

(katalógusszám: 13483-88) 

 

 

FIZIKAI KÉMIA 

 

Elektrokémia – tanulói mérőcsomag 

(katalógusszám: TESS 30505-88) 

 

A csomaggal 23 kísérlet elvégzése lehetséges. 

 

- Elektromos áram jelentős forrása 

- Elektromos feszültség egy sóoldatból 

- A réz/cink elem (Daniell elem) 

- Nemfém galvánelemek 

- A Nernst-féle elektródpotenciál egyenlet 

- Miért nem rozsdásodik a közönséges alumínium? 

- további 17 kísérlet 
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Szükséges kiegészítők: 

- TESS haladó Elektrokémia-mérés kiegészítők 1 tanulócsoport számára 

(katalógusszám: 13422-88) 

- TESS haladó Elektrokémia-mérés fogyóeszközök és vegyszerek 10 tanulócsoport 

számára (katalógusszám: 30505-88) 

 

Elektrokémia – tanári kísérletcsomag 

 

Minden kísérletcsomag tartalmazza az adott kísérlethez szükséges összes tartozékot! 

 

- Faraday első törvénye (kísérletszám: P1147500) 

- Faraday második törvénye (kísérletszám: P1147600) 

- Marószóda-oldat készítése (kísérletszám: P1147700) 

- Fémtárgyak nikkellel és rézzel való bevonása (kísérletszám: P1147800) 

- Elektrolízis a Cobra4-gyel (kísérletszám: P7105160) 

- A vezetőképesség hőmérsékletfüggősége (kísérletszám: P1510160) 

- Az ecetsav különleges vezetőképessége 

(kísérletszám: P1271560) 

- Üzemanyagcellák (kísérletszám: P1148800) 

- A vas korróziója – védelem a rozsdásodás 

ellen (kísérletszám: P1149000) 

 

 

Sóolvadék elektrolízis (kísérletszám: P1310500) 

 

A klór és nátrium nyerése céljából végzett elektrolízis folytatása során nátrium-hidroxid 

termelődik, ez egy fontos ipari méretű folyamat. Ezt a folyamatot ábrázolhatjuk ezzel az 

eszközzel. 

 

Faraday törvényei (kísérletszám: P1309500) 

 

Ez a kísérletcsomag a két törvény világos levezetésére használható. 
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