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1.2. KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK ÉS RENDSZABÁLYOK
A laboratóriumi munka eszközei
A laboratóriumi eszközök főleg üvegből, fémből, ritkáb-
ban fából és műanyagból készülnek.

A legfontosabb üvegedények a kémcső (1), a főző-
pohár (2) és a lombikok (gomblombik (3), állólombik 
(4), Erlenmeyer-lombik (5)). Ezekben az anyagok nyílt 
lángon vagy lángelosztó lapon melegíthetők. 

Gyakran használt üvegedény a mérőhenger (6), az 
óraüveg (7), a tölcsér (8), az üvegkád (9) a kristályosító 
csésze (10), üvegbot (11) és a hőmérő (12). Fémből ké-
szül a Bunsen-állvány (13), a fogók (14), a vashárom-
láb (15) és a lángelosztó fémlap (16). Fából (néha fém-
ből, esetleg műanyagból) készül a kémcsőállvány (17) 
és a kémcsőfogó csipesz (18). Műanyagból vagy üveg-
ből készül a desztillált vizes palack (19), műanyagból 
vagy fémből készítik a vegyszeres kanalakat (20). Vas-
tag falú porcelánedény a dörzsmozsár (21).

Miért nem szabad megkóstolnunk a vegy-
szeres szekrényben tárolt szőlőcukrot?

A természettudományoknak, így a kémiának is alapvető 
módszere a kísérletezés. A kísérletek segítik az anyagok, a 
jelenségek és változások meg� gyelését és értelmezését. 
Ahhoz azonban, hogy kísérleteinket eredményesen vé-
gezhessük, ismernünk kell a kísérleti munka anyagait, a kí-
sérleti eszközöket és a kísérleti rendszabályokat.

A laboratóriumi munka anyagai
A laboratórium anyagai a vegyszerek. Itt minden anyag 
vegyszernek minősül, megkóstolni, felelőtlenül dolgoz-
ni velük nem szabad. A vegyszerek között gyakoriak a 
kellemetlen szagú, az irritáló, illetve a tűzveszélyes vagy 
mérgező anyagok. Ezeket megfelelő jelzéssel (ún. pikto-
gramokkal) látják el.

1.  2.1. Egy jól felszerelt laboratóriumi munkaasztal víz- és gázve-
zetékkel rendelkezik, bizonyos esetekben elektromos csatlako-
zást is tartalmaz. Megtalálhatjuk rajta a laboratórium eszközeit és 
anyagait. A laboratórium kötelező felszerelése a tűzoltó készülék 
és a mentőláda a szükséges kötszerekkel és gyógyszerekkel

1.2.2.  A vegyszeres dobozok, üvegek címkéjén a gyártó cégnek 
fel kell tüntetnie az anyag összetételét és veszélyességi jelét

1.2.3.  Laboratóriumi eszközök 1

1.2.4.  Laboratóriumi eszközök 2 1.2.5.  Laboratóriumi eszközök 3

Robbanásveszélyes

Veszélyes a vízi 
környezetre

Nyomás alatt 
álló gázók

Tűzveszélyes Oxidáló

Irritáló

Mérgező RákkeltőMaró hatású

A laboratóriumban melegítésre borszeszégőt vagy 
gáz égőt (pl. Bunsen-égő) használunk. Míg a borszesz-
égő legfeljebb  400–500 °C-ot ad, a gázégő 900–1000 °C 
hőmérsékletet biztosít.
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A laboratóriumi munka rendszabályai
 1. A laboratóriumi munka legfontosabb feltétele a 

rend és a fegyelem.
 2. Ne kezdj munkához addig, amíg a feladatot át nem 

tanulmányoztad! Bármi kérdésed van, fordulj taná-
rodhoz!

 3. Ha szükséges, viselj megfelelő védőöltözetet, kö-
penyt, gumikesztyűt, védőszemüveget!

 4. Ha hosszú a hajad, fogd össze, vegyszerbe, tűzbe ne 
érjen!

 5. Mivel a laboratóriumban sok a mérgező anyag, ott 
enni, inni, megkóstolni a vegyszereket szigorúan ti-
los!

 6. Kézzel ne nyúlj a vegyszerekhez, használj vegyszeres 
kanalat!

 7. Az anyagokat tartalmazó üvegekbe ne szagolj bele 
közvetlenül!

 8. Maradék vegyszert az üvegbe ne tégy vissza, taná-
rod utasítása szerint semmisítsd meg vagy tedd a ki-
jelölt vegyszergyűjtő edénybe!

 9. A gyakorlat befejezése után tegyél rendet, és zárd el 
a víz- és gázcsapokat!

10.  A laboratóriumból vegyszert kivinni tilos!

A természettudományoknak, így a kémiának is 
alapvető módszere a kísérletezés. A kísérleteket 
mindig a leírás alapján végezzük tanári vagy szü-
lői felügyelet mellett. A laboratórium anyagai a 
vegyszerek, ezekkel körültekintően kell dolgoz-
ni, megkóstolni ezeket nem szabad. A kísérlete-
ket laboratóriumi eszközökkel végezzük. Mun-
kánk során tartsuk be a rendszabályokat.

Rövid összefoglalás

Új fogalmak
vegyszerek, laboratóriumi eszközök, labora-
tóriumi rendszabályok

1. Mit nevezünk vegyszernek?
2. A képek alapján sorold fel a laboratóriumban 

használt eszközök nevét!
3. Milyen eszközöket használunk a laboratóri-

umban az anyagok melegítésére?
4. Milyen szabályokat kell betartani akkor, ami-

kor egy kémcsőben vizet kell felmelegíte-
ned?

5. Melyek a laboratóriumi munka legfőbb rend-
szabályai?

6. Melyek a konyha „vegyszerei”? Otthon miért 
kóstolhatjuk meg ezeket?

? Kérdések, feladatok

1.2.8.  A vegyszerek megsza-
golása úgy történik, hogy gő-
zeiket kezünkkel az orrunk fe-
lé hajtjuk. A kémcső száját ne 
tartsd magad és társaid felé! 

1.2.7.  A kémcsőben lévő 
anyagot óvatosan, a kém-
csövet kémcsőfogóba fog-
va, állandóan rázogatva me-
legítsd! A kémcsövet legfel-
jebb egyharmadáig töltjük 
meg, úgy melegítjük

Mindenki tudja, hogy a gyertya sárga lángja világít. 
Ennek oka, hogy a gyertya égése során el nem égett 
koromszemcsék is keletkeznek, amik a lángban feliz-
zanak. Amikor a gázégőből kiáramló gáz kevés leve-
gőt kap, világító sárga lánggal ég. Több levegő ada-
golásával a koromszemcsék is elégnek, ekkor a láng 
alig láthatóan kék színű.

1.2.6. Gázégő és borszeszégő

Érdekesség


