
Egyenáramú mérések 1 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Digitális multiméter 

A digitális multiméter egyenáramú és váltóáramú feszültség és áramerősség, valamint ellenállás 
mérésére alkalmas (DC = Direct Current, egyenáram, AC = Alternating Current, váltakozó 
irányú áram, váltóáram). A mérni kívánt mennyiség típusát a középső tárcsával állíthatjuk be 
(1. ábra). Feszültség mérésekor a COM és a V/Ω, áramerősség mérésekor a COM és az A 
csatlakozókat használjuk (COM = common, közös). 

1. ábra. A digitális 

multiméter beállításai. 

 

Az egyes mezőkön belül a további beosztások az adott beállításhoz tartozó maximálisan 
mérhető értéket mutatják. A DCV mezőben például a 200m, 2, 20, 200 beállításokkal 
maximálisan 200 mV, 2 V, 20 V vagy 200 V feszültség mérhető. Ha a mérendő feszültség 
nagyobb, mint az aktuális beállítás maximuma, a kijelzőn egy 1-es jelenik meg: ilyen esetben 
váltson eggyel nagyobb skálára. Mindig válassza azt a beállítást, amelyik a legpontosabb 
leolvasást biztosítja. Ha pl. a műszer a 20-as beállításnál 1,3 V-ot mutat, a 2-es beállításnál azt 
pontosabban leolvashatja (pl. 1,34 V), ezért válassza az utóbbit. 
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Egyenáramú mérések 2 

MÉRÉSEK 

I. Ellenállás értékének meghatározása 

2. ábra. Áramkör az Ohm-törvény 

igazolására. 

 

1. Állítsa össze a 2. ábra szerinti kapcsolást. A „V” és „A” jelű feszültség- és áramerősség-
mérő műszerek helyére kösse be a megfelelő üzemmódba kapcsolt multimétereket, az 
ellenállás helyére pedig az R1 ellenállást. 

2. Az egyenfeszültségű tápegység feszültségét változtatva mérjen meg 5-6 feszültség-
áramerősség értékpárt. A feszültséget 0-12 V között, kb. kétvoltos lépésekben növelje 
(nem kell egész értékeket beállítani). A mért értékeket foglalja táblázatba. 

3. Ismételje meg ugyanezt a mérést az R2 ellenállással. 

4. Ábrázolja egy milliméterpapíron az R1 és az R2 ellenállások esetén mért áramerősség 
értékeket a feszültség függvényében. Illesszen egy-egy egyenest a mérési pontokra 
(3. ábra). 

3. ábra. Ohmikus ellenállás 

áramerősség-feszültség 

karakterisztikája. 

 

5. Egy legalább 5 V-os változásnak megfelelő szakaszt kiválasztva az egyeneseken, olvassa 
le a szakaszhoz tartozó feszültségváltozást (∆U) illetve áramerősség-változást (∆I), majd 
számítsa ki az ellenállások értékeit Ohm törvényének segítségével: 
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II. Eredő ellenállás meghatározása 

1. Kérdezze meg a gyakorlatvezetőt, hogy párhuzamos, vagy soros kapcsolás eredő 
ellenállását határozza meg. 

2. Állítsa össze a 2. ábrán látható kapcsolást úgy, hogy az R ellenállás helyett R1 és R2 
ellenállásokat köti be sorosan vagy párhuzamosan az áramkörbe. Készítse el az ennek 
megfelelő kapcsolási rajzot. 

3. Az előző feladathoz hasonlóan mérjen meg 5-6 feszültség-áramerősség értékpárt. A mért 
értékeket foglalja táblázatba. 

4. Ábrázolja az áramerősség-feszültség karakterisztikát az előző feladatban kapott 
grafikonon. 

5. Illesszen egyenest a pontokra és annak meredekségéből számítsa ki az eredő ellenállást az 
(1) képlet segítségével. 

6. Az I. feladatban kapott R1 és R2 értékekből számítsa ki a kapcsoláshoz tartozó képlettel az 
eredő ellenállás várható értékét, és hasonlítsa össze ezt a grafikon alapján számolt értékkel. 

III. Izzólámpa karakterisztikájának felvétele 

1. Kösse be az izzólámpát az ellenállás helyére a 2. ábra szerinti kapcsolásba. 

2. Mérjen meg 5-6 feszültség-áramerősség értékpárt 0-12 V-ig. A mért értékeket foglalja 
táblázatba. 

3. Ábrázolja milliméterpapíron az áramerősség-feszültség karakterisztikát. 

4. Olvassa le a grafikonról hogyan változik az izzó ellenállása a feszültség növelésével, 
hasonlítsa össze az R1 és az R2 ellenállások grafikonjaival, és adjon magyarázatot a 
változásra. 

IV. Dióda karakterisztikájának felvétele 

1. Kösse be a diódát az ellenállás helyére a 2. ábra szerinti kapcsolásba. Kapcsolja át a 
feszültségforrást a 0-2 V tartományba. 

2. Állapítsa meg, melyik a dióda nyitó, illetve záróirányú bekötése: olvassa le a diódán 
átfolyó áram erősségét 0,7 V-os feszültségérték esetén, majd fordítva bekötve a diódát 
olvassa le újra. Nyitóirány esetén a diódán akár 0,5 A nagyságrendű áram is folyhat, míg 
záróirány esetén az átfolyó áram erőssége csak néhány mikroamper (µA). 

3. Mérjen meg 5-6 feszültség-áramerősség értékpárt mind a nyitó mind a záróirány esetén 
0,5 V-tól 0,05 V-os lépésekben. Nyitóirány esetén a feszültség nem növelhető egy adott 
maximum fölé, mivel a feszültségforráson átmenő áramot az eszköz 0,5 A-re korlátozza. 
A mért értékeket foglalja táblázatba. 

4. Ábrázolja a nyitó- és záróirányhoz tartozó értékeket ugyanazon a grafikonon, úgy, hogy a 
záróirányú bekötéshez tartozó feszültségértékeket negatív előjellel, a tengely negatív 
tartományában vegye fel.  

5. Magyarázza meg a kapott grafikont. 
 



Váltóáramú mérések 1 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Oszcilloszkóp 

1.ábra. Az oszcilloszkóp 

kezelőpanelje. A feketével 

jelölt gombok a mérés során 

benyomott állapotban 

tartandók. 

 

A gyakorlaton használt oszcilloszkóp (1. ábra) kétcsatornás, azaz két független bemenete van (11, 
12). Az YA vagy YB kapcsológomb (17, 18) benyomásával választható ki, hogy a képernyőn melyik 
bemeneti jel képe legyen látható. A mérés során csak az egyik bemenetet használjuk. 

A bemenő jelet az oszcilloszkóp elektronikusan erősíti, az erősítés mértéke a függőleges erősítés 
szabályozógombok (7, 10) segítségével változtatható. A gombokon leolvasható érték a függőleges 
érzékenység, amely megadja, hogy a képernyő függőleges tengelyén 1 cm hány volt feszültségnek 
felel meg. Egy jel voltban mért feszültségét megkapjuk, ha a képernyőn cm-ben leolvasott 
jelmagasságot megszorozzuk a V/T, vagyis V/cm egységekben leolvasott érzékenységgel. 

Hasonlóan, az elektronsugár vízszintes futási sebességét szabályozó gomb (5) skáláján ms/T és 
s/T, vagyis ms/cm és s/cm egységekben leolvasható a vízszintes érzékenység, amely megadja, 
hogy a vízszintes tengelyen 1 cm hány milli- vagy mikroszekundumnak felel meg. 

A szabályozógombokon lévő piros segédgombok folyamatos szabályozást tesznek lehetővé. 
  

 

Az érzékenység szabályozógombjai mellett jelzett értékek viszont csak akkor 
érvényesek, ha a piros segédgombokat jobbra ütközésig elforgatjuk! 

Szinuszgenerátor 

A hangfrekvenciás szinuszgenerátor szinuszosan változó feszültségjelet állít elő különböző 
frekvenciákon. Az amplitúdó gombbal a maximális feszültség, a frekvencia gombbal pedig a 
frekvencia változtatható. A frekvenciakapcsoló 100x állásánál a tárcsán leolvasható értékeket 100 
Hz-el, a kHz állásnál 1 kHz-el kell megszorozni. 

Digitális multiméter 

A digitális multiméter részletes használatát ld. az Egyenáramú mérések gyakorlat leírásában. 

Váltakozó feszültség méréséhez kösse össze a digitális multiméter COM ill. V/Ώ kimeneteit a 

szinuszgenerátor bemeneteivel. Állitsa a szabályozó tárcsát az ACV tartományba. 



Szinkronizálás 

1. Ahhoz, hogy a képernyőn mozdulatlan képet kapjunk, a fűrészrezgést szinkronizálni kell a 
bemenő jellel. Ez háromféleképpen lehet megtenni. 

2. Kapcsolja be az oszcilloszkópot és a szinuszgenerátort, majd kösse össze a generátor kimenetét 
az oszcilloszkóp bemenetével. A kábel koaxiális csatlakozóval ellátott vége csatlakozik az 
oszcilloszkóphoz, a banándugókkal ellátott vége pedig a jelforráshoz. 

 

A banándugók generátorhoz történő csatlakoztatásakor a vékonyabb, földelő dugót 
mindig a jelforrás alsó (földelt) kimenetéhez csatlakoztassa! A helytelen 
csatlakoztatás rövidzárlatot okoz! 

3. Próbálja ki a jegyzetben részletesen leírt szinkronizálási módokat: 
Belső szinkronizálás: Nyomja be a 14-es, INT jelű gombot (1. ábra). Az oszcilloszkóp ekkor 
egy belsőleg előállított indító (trigger) jel segítségével szinkronizálja a fűrészrezgést a bemenő 
jellel. 
Külső szinkronizálás: Nyomja be a 15-ös, EXT jelű gombot, és kapcsolja rá a vizsgált jelet az 
oszcilloszkóp szinkron-bemenetére (1. ábra, 16-os csatlakozó). Az indítás feszültségküszöbét 
állítsa be a 6-os szabályozógombbal. 
Automatikus szinkronizálás: Nyomja be a 13-as, AUTO jelű gombot az oszcilloszkópon. 
Ha a bemenő jel túl kicsi, a szinkronizálás nem működik, a képernyő üres marad. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Váltóáramú mérések 2 

MÉRÉSEK  

I. Feszültség és frekvencia mérés két különböző értéken 

1. Kösse össze az oszcilloszkópot és a szinuszgenerátort, majd állítson be a generátoron egy 
tetszőleges amplitúdó és frekvencia értéket. 

 

A banándugók generátorhoz történő csatlakoztatásakor a vékonyabb, földelő 
dugót mindig a jelforrás alsó (földelt) kimenetéhez csatlakoztassa! A helytelen 
csatlakoztatás rövidzárlatot okoz! 

2. Próbálja ki a Szinkronizálás részben leírt szinkronizálási módokat, hogy mikor kap a képernyőn 
állóhullámokat. Az oszcilloszkóp függőleges és vízszintes érzékenységének változtatásával 
állítsa be az optimális nagyságú jelet a képernyőn. 

3. Állítson be a színuszgenerátoron egy tetszőleges amplitúdó illetve frekvencia értéket. Ezután az 
oszcilloszkóp függőleges (1. ábra 7 vagy 10) és vízszintes érzékenységének változtatásával (5) 
és a képeltolás gombok segítségével (1. ábra 8 / 9 és 4) állítsa be a jel képét a képernyőn. 
Jegyezze le a függőleges (V/cm) és vízszintes (ms/cm vagy s/cm) érzékenységet (lásd 1. 
táblázat). 

4. Mérje meg a képernyőn az amplitúdót és a periódus hosszát (cm-ben). A függőleges erősítést 
szabályozó gomb skáláján leolvasott érzékenység (V/cm) segítségével számítsa ki a 
váltófeszültség maximális értékét (Umax) majd ebből a feszültség effektív értékét (Ueff)!  

5. Az oszcilloszkópos méréssel egyidőben multiméterrel mérje meg a generátor váltóáramú 
feszültséget, és hasonlítsa össze az effektív feszültség számított értékével!  

6. Mérje meg a vízszintes tengelyen egy periódus képernyőn leolvasott hosszát (cm). A vízszintes 
erősítést szabályozó gomb skáláján leolvasott érzékenység (ms/cm vagy μs/cm) segítségével 
számítsa ki a váltófeszültség periódusidejét (T), majd ebből a frekvenciáját (f)! 

7. Módosítsa a generátoron az amplitúdó illetve a frekvencia értékét, és ismételje meg a mérést. 
Összegezze az eredményeket az 1. táblázathoz hasonlóan! 

 
 

1. táblázat.  
feszültségmérés 

mérés 

sorszáma 

függőleges érzékenység 

(V/cm) 

amplitúdó 

(cm) 
Umax (V) 

Ueff (V) 

számolt 

Ueff (V) 

mért 

1      

2      

 

frekvenciamérés 

mérés 

sorszáma 

vízszintes érzékenység 

(ms/cm vagy s/cm) 

periódus 

(cm) 

periódusidő 

(s) 

frekvencia (s-1) 

számolt 

frekvencia (s-1) 

mért 

1      

2      

II. Soros rezgőkör vizsgálata 

1. A csillapított rezgés előállítására az asztalon található áramköröket tartalmazó doboz piros 
mezőjét kell használnia (2. ábra). A folytonos vonalak a doboz belsejében már meglévő 
összeköttetéseket jelölik, a szaggatott vonalak pedig azokat, amelyeket külső vezetékekkel kell 
létrehoznia. Kösse össze a szaggatott vonalak mentén a megfelelő pontokat, majd kapcsolja be 
a doboz oldalán lévő kapcsolót. 



2. ábra. A soros rezgőkör 

áramköreit tartalmazó doboz 

vázlata. 

 

2. Kapcsolja a piros kapcsolót auto állásba. Ekkor a dobozban lévő áramkör automatikusan ki- és bekapcsolja a 
feszültségforrást, ezzel újra és újra létrehozza a csillapodó rezgéseket. 

3. Kapcsolja rá a kondenzátor két végén megjelenő feszültségjelet az oszcilloszkópra és állítsa be a csillapodó 
rezgés képét az oszcilloszkóp ernyőjén. Ha a kép nem stabil, kösse rá a szinkronjel kimenetet az oszcilloszkóp 
szinkron bemenetére, és kapcsolja az oszcilloszkópot külső szinkronizáció üzemmódba (1. ábra, 15). 

4. Kösse össze egy kábellel az áramkör A és B pontját, ezzel kiiktatja az áramkörből az ellenállást (rövidre zárja). 

5. Mérje meg a képernyőn látható rezgések periódusidejét, és ez alapján számítsa ki a rezgőkör sajátfrekvenciáját 
(rezonancia frekvenciáját). A pontosabb mérés érdekében mérje meg több periódus együttes hosszát, és ossza 
el a periódusok számával. 

6. Mérje meg a képernyőn két egymást követő, egyirányú kitérési maximum magasságát, és számítsa ki azok 
arányát. Ez a hányados jellemzi a csillapítás mértékét. 

7. Az áramkör A és B pontjai közötti vezeték eltávolításával iktassa be az ellenállást a rezgőkörbe. 

8. Mérje meg ismét a rezgőkör sajátfrekvenciáját (rezonanciafrekvenciáját) és hasonlítsa össze az ellenállás 
nélkül mért értékkel. 

9. Mérje meg ismét a csillapodás mértékét, és ezt is hasonlítsa össze az ellenállás nélkül mért értékkel. 

10. Rajzolja le a jegyzőkönyvébe milliméterpapírra egyetlen grafikonon az ellenállás nélkül és ellenállással 
megfigyelt csillapodó rezgések képét és fogalmazza meg röviden a mérés során tapasztaltakat. 

III. Dióda vizsgálata 

1. Csatlakoztassa a dióda vizsgálatára szolgáló panel két kábelét a szinuszgenerátorhoz (fekete banándugót az 
alsó csatlakozóba), majd kösse rá az ellenállás kimenetét az oszcilloszkópra (3. ábra). 

3. ábra. Dióda vizsgálatára szolgáló 

kapcsolás. 

2. Húzza ki a diódát a panelből és zárja rövidre egy kábel segítségével az A és B pontokat (3. ábra). A 
feszültségjel képe megjelenik az oszcilloszkóp képernyőjén. Állítsa be a képet, ha szükséges. 

3. Vegye ki a rövidzárként használt kábelt és tegye be a helyére a diódát. Figyelje meg hogyan változik meg a 
feszültségjel képe. 

4. Fordítsa meg a dióda bekötési irányát, és ismét figyelje meg hogyan változik meg a feszültségjel képe. 

5. Rajzolja le egyetlen milliméterpapírra a három esetben megfigyelt jelalakot, és magyarázza meg, hogyan és 
miért változott meg a feszültségjel képe. 
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Elektromos vezetőképesség 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Konduktométer 

Bekapcsolás, átöblítés 

A vezetőképesség-mérő műszert a bekapcsolás után kb. 5 percig hagyja melegedni. 

 

A legelső mérés előtt az elektródát alaposan öblítse át desztillált vízzel, úgy, hogy többször 
fel-le emelgeti a desztillált vízzel töltött edényt az elektródán, majd kívülről szűrőpapírral 
finoman törölje le a felesleges vizet. Minden mérés után öblítse le az elektródát desztillált 
vízzel. 

Oldat cseréje 

Az oldatot tartalmazó edények a legegyszerűbben úgy cserélhetők, ha kihúzza az edény alól a fakockát, 
lehúzza az edényt az elektródáról, alulról rácsúsztatja az új edényt az elektródára, majd visszatolja alá a kockát 
(1. ábra). 

Csere alkalmával öblítse át az elektróda belsejét az új oldattal úgy, hogy többször fel-le emelgeti az edényt. 
A különböző oldatok vezetőképességének meghatározását mindig emelkedő koncentráció-sorrendben 

végezze! 

1. ábra.  Mérési elrendezés, az 

oldat cseréje (a). A konduktométer 

skálája (b). 

 
a. 

 
b. 

Mérési tartomány kiválasztása 

A műszeren a méréshatár-kapcsolón jelölt számok (5 mS, 15 mS, 50 mS, 150 mS stb.) az illető beállítás 
mellett mérhető maximális értékeket mutatják. Méréskor válassza mindig azt a tartományt, amelynél a 
legpontosabb a leolvasás, azaz azt, amelynél a mutató a skála középső vagy felső szakaszán áll be. Ha a 
mutató jobbra ütközésig kilendül, a skála túl kicsi: ekkor gyorsan váltson az előző, nagyobb skálára. 

Kalibráció 

Minden méréshatár-váltás esetén a műszert kalibrálni kell! Ehhez tartsa benyomva a CALIBRATION feliratú 
gombot, állítsa be a forgatógomb segítségével a mutatót a skálalemez jobb felső sarkában lévő piros 
háromszögre, majd engedje fel a CALIBRATION gombot. 

Skála leolvasása 

A műszer skáláját (1b. ábra) a méréshatártól függően kell leolvasni. Az 5-ös számértékkel kezdődő 
méréshatár-értékeknél (0,5; 5; 50; 500 mS) a felső skálát, az 1-es számértékkel kezdődőeknél (0,15; 1,5; 15; 
150 mS) pedig az alsó skálát kell használni. A skálák maximális értéke (5 és 15) mindig megfelel a 
méréshatárnak.  

Például az 1b. ábrán látható érték 5 mS méréshatár esetén 1,9 mS, 50 mS méréshatár esetén 19 mS, 1,5 
mS méréshatár esetén pedig 0,65 mS-nek felel meg. 



MÉRÉSEK 

I. Cellaállandó meghatározása 

1. Mérje meg a 10 mM koncentrációjú KCl oldat vezetőképességét (G). 

 
A mS-ben leolvasott vezetőképesség értéket számítsa át S-be. 

2. Számítsa ki a cellaállandót az alábbi egyenlet alapján.  

 1− =  K m
G

σ

 (1)   

3. A 10 mM-os oldat fajlagos vezetőképességét (σ) olvassa ki az alábbi táblázatból, a laborban mért 
hőmérsékletnek megfelelően. 

1. táblázat. 10 mM 

koncentrációjú KCl oldat 

fajlagos vezetőképessége. 

Hőmérséklet (°C) Fajlagos vezetőképesség (S·m-1) 

19 0,1251  

20 0,1278  

21 0,1305  

22 0,1332  

23  0,1359  

24  0,1386  

25  0,1413  

30  0,1552  
 

II. Fajlagos és moláris vezetőképesség meghatározása 

1. Mérje meg a 100 mM és 1 M koncentrációjú KCl oldat vezetőképességét. A mérések után alaposan 
öblítse le az elektródokat desztillált vízzel! 

2. Az előző részben kiszámolt K cellaállandót felhasználva számítsa ki a 100 mM és az 1 M koncentrációjú 
KCl oldat fajlagos vezetőképességét az (1) képlet segítségével. 

3. Számítsa ki mindhárom oldat moláris vezetőképességét (Λ) a (2) összefüggés segítségével: 

 
2Sm

c mol

σ  
Λ =  

 
 (2) 

 
Vegye figyelembe, hogy 1 M = 1 mol/dm3 = 103 mol/m3. 

4. A fajlagos és moláris vezetőképesség értékeket, mindhárom koncentráció esetén foglalja táblázatba az 
alábbi minta alapján (zárójelbe a mértékegységek kerüljenek): 

2. táblázat.  
KCl oldat vezetőképességi paraméterei 

C  (      ) G  (      ) σ   (      ) Λ   (      ) 

    

    

    

    
 

III. Koncentráció meghatározása 

1. Mérje meg a második oldatsorozatban található, ismert százalékos koncentrációjú KCl oldatok 
vezetőképességét. 

2. Ábrázolja milliméterpapíron a vezetőképesség értékeket a koncentráció függvényében. Illesszen 
egyenest a mérési pontokra. 

3. Mérje meg az ismeretlen (X% feliratú) oldat vezetőképességét, majd a grafikon alapján határozza meg 
a koncentrációját. 



Refraktometria 1 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Abbe-féle refraktométer 

1. ábra. Abbe-féle 

refraktométer. 

 

1. Nyissa szét a kettős prizmát (1. ábra, 1) a záró csavart meglazítva úgy, hogy közben hátrabillenti a 
refraktométert. 

 

A prizmák felületéhez se kézzel, se kemény tárggyal (cseppentő) ne érjen 
hozzá! 

2. Mossa le a prizmák felszínét desztillált vízzel, majd puha kendővel vagy szűrőpapírral törölje szárazra. 
Ezt minden mérés előtt tegye meg!  

3. Cseppentsen 2-3 cseppet a mérendő oldatból a szétnyitott prizmára, majd zárja össze a prizmákat úgy, 
hogy a refraktométert előrebillentve az alsó prizmát folyamatosan vízszintes helyzetben tartja. 

 

Minden oldathoz külön cseppentőt használjon! 

A refraktométer csak akkor használható, ha a prizmák között megfelelő 
mennyiségű folyadék van, különben a látótér sötét! 

4. Irányítsa a lámpa fényét a refraktométer tükrére (2), majd a jobb oldali távcsőbe (5) belenézve, állítsa be 
a tükröt úgy, hogy a látótér a lehető legvilágosabb legyen. 

5. Keresse meg a jobb oldali távcsőben a sötét-világos határvonalat a baloldali nagy beállító csavar (3) 
forgatásával. Ha ez a határvonal nem éles, hanem elmosódott és színes, akkor a távcső jobb oldalán lévő 
kompenzátor állítócsavarral (4) tegye élessé a határvonalat. (Ha nem sikerül élesre állítani, valószínűleg 
kevés a folyadék a prizmák között) 

6. Állítsa a világos-sötét határvonalat pontosan a távcsőben látható fonálkereszt metszéspontjára a baloldali 
beállító csavar segítségével. 

7. Ekkor a másik távcsőbe, az úgynevezett mikroszkópba (6) tekintve, a jobb oldali skálán leolvasható a 
törésmutató, a bal oldali skálán pedig – nádcukor oldat esetén – annak százalékos koncentrációja (2. 
ábra). 



2. ábra. Törésmutató leolvasása a 

refraktométer  bal oldali skáláján: a 

vízszintes vonal helyzetének megfelelő 

törésmutató: 1,352.  Glükóz oldat 

esetén a  jobb oldali skáláról 

leolvasható a százalékos koncentráció 

is, jelen esetben: 14% 

 

MÉRÉSEK 

I. A refraktométer kalibrációjának ellenőrzése desztillált vízzel 

1. Mérje meg a refraktométerrel a desztillált víz törésmutatóját. 

2. Jegyezze le a mért értéket, és hasonlítsa össze a szobahőmérsékleten elméletileg várt 1,333-as értékkel. 

II. Glükóz oldatok vizsgálata 

1. Mérje meg az asztalon található X% ill XX% glükózoldatok törésmutatóját és százalékos koncentrációját 
2-2 mérés átlagolásával. 

2. Két mérés között nyissa szét és törölje le a prizmákat! 

III. Vérszérum fehérjetartalmának meghatározása 

1. Mérés előtt keverje fel a szérumot a cseppentővel. 

2. Számolja ki a vérszérum törésmutatóját két mérés eredményének átlagolásával. Minden mérés alkalmával 
cseppentsen új adag szérumot a prizmákra. 

3. Olvassa le az adott törésmutatónak megfelelő fehérjetartalmat az 1. táblázatból. Jegyezze le, milyen 
tartományba esik a mért érték. 

IV. Glicerin oldat koncentrációjának meghatározása 

1. Mérje meg a különböző koncentrációjú glicerin oldatok törésmutatóját. Haladjon az alacsonyabbtól a 
magasabb koncentráció felé. 

2. Ábrázolja milliméterpapíron a törésmutatót a koncentráció függvényében az ismert koncentrációjú 
oldatok esetében. A grafikonra vegye fel a víz törésmutatóját is. Illesszen egyenest a mérési pontokra. 

3. Olvassa le az ismeretlen (Y%) koncentrációjú oldat koncentrációját a grafikonról (kalibrációs görbe) a 
mért törésmutató érték alapján. 



Színképvizsgálat 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Kirchoff-Bunsen féle prizmás spektroszkóp felépítése 

1. ábra. Kirchhoff-Bunsen-féle 

prizmás spektroszkóp.  

 

 

Spektrofotométer 

2. ábra. A gyakorlaton 

használt spektrofotométer 

kezelőpanelje. 

 

A spektrofotométer beállítása 

1. A fényreteszt kapcsolja 0 állásba. Ezzel elzárja a fényt a detektor elől, azaz létrejön a teljes 
fényelnyelésnek megfelelő állapot. 

2. A nullázó gombbal állítsa a mutatót az abszorbancia skála (felső skála) maximális értékére (∞). A későbbi 
mérés során már ne nyúljon ehhez a gombhoz. 

A mérés menete 

1. Kapcsolja be a spektrofotométert 

2. Kapcsolja a fényreteszt 1 állásba. 

3. Állítsa be a kívánt hullámhosszt. 

4. Helyezze a küvettatartóba a desztillált vízzel töltött küvettát, és tolja be a fényútba. Figyeljen arra, hogy 
a küvetta átlátszó oldalával essen a fényútba! 

5. Az alsó, erősítés gomb segítségével állítsa a mutatót az abszorbancia skála (felső skála)  0 értékére. Ezzel 
létrehozza a nulla elnyelésnek megfelelő állapotot (a mérés során a víz elnyelését tekintjük nullának). 

6. Helyezze a mintával töltött küvettát a másik küvettatartóba, és tolja be a fényútba. 

7. Olvassa le az abszorbancia (extinkció) értékét a felső (E) skálán. 

8. Ha újabb hullámhosszon kell mérnie, ismételje meg a 2-6. lépéseket.    

prizma

skála

fókuszsík

fény-

forrás

rés

megfigyelő

kollimátorcső
okulár

1

0

nm

fényretesz

küvettadetektor

hullámhossz
beállítás

nullázó gomb

erősítés gomb



MÉRÉSEK  

I. Emissziós spektrum vizsgálata Kirchoff-Bunsen spektroszkóppal 

1. Kapcsolja be a Na-lámpát és várjon kb. 5 percet, amíg bemelegszik. 

2. Tolja a spektroszkóp kollimátorcsövének végét (a rést) közel a lámpához. Előbb zárja be a rést, majd 
lassan növelje a rés méretét addig, amíg láthatóvá válnak a megfelelő fényerejű, éles spektrumvonalak. 

3. Ha homályos a kép, a távcső csavargatásával tudja élesíteni a képet. 

4. Rajzolja le, illetve jegyezze fel a megfigyelt vonalak jellemzőit (szín, elhelyezkedés, intenzitás). 

II. Oxihemoglobin abszorpciós színképének vizsgálata kézi spektroszkóppal  

1. Töltse meg a műanyag edényt desztillált vízzel, majd cseppentővel adjon hozzá 5-6 csepp vért és keverje 
össze, hogy világos rózsaszínű legyen. (Vért a Centrifugálás gyakorlat asztalán talál.) A desztillált vízben 
a hemolízis következtében a hemoglobin kiszabadul a vörösvértestekből. 

2. Emelje a kézi spektroszkópot az ablak vagy egy fényforrás (pl. a Refraktométer lámpája) felé és vizsgálja 
meg a fehér fény folytonos színképét. 

3. Ezt követően emelje az edényt a fény útjába és vizsgálja meg újra a rajta áthaladó fény spektrumát. 

4. Rajzolja le, illetve jegyezze fel a megfigyelt spektrum jellemzőit. Miben különbözik a hemoglobin oldat 
spektruma a fehér fény spektrumától? 

III. Oxihemoglobin abszorpciós színképének felvétele spektrofotométerrel 

A spektrofotométer használatának leírása a Műszerek használata részben szerepel. 

 
Mérés után az oldatot tartalmazó küvettát alaposan öblítse ki! 
A küvettákat csak a recés oldaluknál fogja meg, ne érintse az átlátszó oldalt! 

1. Kapcsolja be a spektrofotométert. 

2. Töltsön az egyik küvettába desztillált vizet, a másikba pedig az előző feladatban használt hemoglobin 
oldatot. Helyezze el a két küvettát a küvettatartókba. Figyeljen arra, hogy a küvetta átlátszó oldalával 
essen a fényútba! 

3. Végezze el a spektrofotométer beállítását. 

4. Mérje meg a vérszuszpenzió fényelnyelését (abszorbanciáját, a felső skálán az E értéket) az 500-600 nm 
hullámhossztartományban, 5 nm-es lépésekben. 

5. Ábrázolja milliméterpapíron az abszorbanciát a hullámhossz függvényében. 

6. Jegyezze fel a tapasztaltakat. Mely hullámhosszaknál észlelt maximális fényelnyelést? Vesse össze az itt 
kapott spektrumot a kézi spektroszkópnál tapasztaltakkal. 

IV. Koncentráció meghatározása 

1. Ellenőrizze a spektrofotométer beállítását. 

2. Mérje meg sorra a különböző koncentrációjú kálium-bikromát (K2Cr2O7) oldatok abszorbanciáját 495 
nm-en. 

3. Szerkesszen az ismert koncentrációk mérési adatai alapján egy kalibrációs görbét, azaz ábrázolja az 
abszorbanciát a koncentráció függvényében milliméterpapíron. 

4. Az ismeretlen koncentrációjú oldat abszorbanciája alapján olvassa le az ismeretlen koncentrációt. 
 



Polarimetria 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Polariméter 

1. Állítsa 0 fokra a polariméter skáláját. 

2. Kapcsolja be a Na-lámpát, majd várjon kb. 5 percet, amíg eléri a teljes fényerőt. 

3. Vegye ki a polariméterből a polariméter csövét, csavarja le a felső végéről a zárókupakot a tömítőgyűrűvel 
együtt és távolítsa el az üveglemezkét. 

4. Töltse meg a csövet a mérendő oldattal, majd helyezze vissza az üveglemezkét és a tömítőgyűrűt úgy, 
hogy ne képződjön a cső tetején buborék. 

5. Zárja le a csövet, az üveglemezeket kívülről törölje szárazra és helyezze vissza a polariméterbe. 

6. A távcső csövén lévő fémgyűrű segítségével állítsa élesre a látótérben megjelenő képet, majd lassan 
forgassa az analizátort addig, amíg a látótér homogén, sötétszürke nem lesz. 

7. Olvassa le a nóniuszon az elforgatási szög értékét. 

A nóniusz skála 

A nóniusz egy segédskála, amely hosszúságok, vagy szögek pontosabb leolvasását teszi lehetővé. A nóniusz 
segítségével történő mérés elve az, hogy a főskála 9 osztásrészét a nóniusz skálán 10 részre osztjuk fel 
(1. ábra). Tehát a nóniusz skála osztásrészei a főskála osztásrészeinek 0,9 részével egyenlők. 

A főskála és a nóniusz skála egymáshoz képest eltolható. Adott helyzetben az egész jegy a főskálán 
olvasható le, amit a nóniusz skála 0 pontjától balra lévő legközelebbi érték mutat. A tizedesjegy a nóniusz 
skálán olvasható le, és egyenlő az első olyan számjeggyel, amelynek vonala egybeesik a főskála valamelyik 
beosztásával. 

A polariméteren a nóniusz skála 20 részre osztott, amely 0,05 fokos pontosságú leolvasást tesz lehetővé. 
 

1. ábra. A tizedesjegy 

meghatározása nóniusz-skála 

segítségével. 

 

 

 



MÉRÉSEK 

I. Glükóz specifikus forgatóképességének meghatározása 

1. Töltse meg a polariméter csövét desztillált vízzel. 

2. Helyezze a csövet a polariméterbe és mérje meg az elforgatás szögét. 

3. Töltse meg a polariméter csövét a 10%-os glükózoldattal. 

4. Helyezze a csövet a polariméterbe és mérje meg az elforgatás szögét. 

5. A leolvasott értékből vonja ki a desztillált víznél mért értéket. 

6. A korrigált értékből számolja ki a glükóz specifikus forgatóképességét ([ ]20
Dα ) az alábbi egyenlet 

segítségével (a polariméter cső hossza 1,9 dm.): 

 [ ]
lc

α
α
λ

10020 =    (1) 

II. Ismeretlen glükózoldatok koncentrációjának meghatározása 

1. Töltse meg a polariméter csövet az X%-os glükózoldattal. 
2. Helyezze a csövet a polariméterbe és mérje meg az elforgatás szögét. 
3. A mért értékekből vonja ki a desztillált víznél mért elforgatási szöget (lásd I. feladat). 
4. A korrigált érték és az I. feladatban meghatározott specifikus forgatóképesség értékének felhasználásával 

számolja ki a cukoroldat koncentrációját (c) az (1) egyenlet segítségével. 
5. Hasonlóképpen, határozza meg az XX%-os glükózoldat koncentrációját. 

III. Szacharóz specifikus forgatóképességének meghatározása kalibrációs egyenes alapján 

1. Mérje meg az ismert koncentrációjú szacharózoldatok forgatóképességét a legkisebb koncentrációtól a 
legnagyobb felé haladva. 

2. A mért értékekből vonja ki a desztillált víznél mért elforgatási szöget (lásd I. feladat). 

3. Ábrázolja milliméterpapíron a korrigált elforgatási szögeket a koncentráció függvényében és illesszen 
egyenest a pontokra. 

4. Az egyenes meredeksége (
c∆

∆α
) alapján határozza meg a szacharóz specifikus forgatóképességét ([ ]20

Dα ) 

az alábbi képlet segítségével: 
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IV. Ismeretlen szacharózoldat koncentrációjának meghatározása kalibrációs egyenes alapján 

1. Mérje meg az ismeretlen koncentrációjú (Y%) szacharózoldat elforgatási szögét. 

2. Olvassa le az oldat koncentrációját az előző feladatban megszerkesztett grafikonról. 
 



Folyadékok viszkozitása 

MÉRÉSEK 

Minden feladatban 3-3 mérést végezzen, ezek átlagát használja a számításokban!  

Glicerin oldatok viszkozitásának meghatározása 

 

Minden méréshez pontosan azonos térfogatú, mérőhengerrel kimért 
folyadékot használjon! A méréseket az emelkedő koncentráció sorrendjében 
végezze! 

1. Mérőhenger segítségével mérjen ki 20 cm3 desztillált vizet és töltse az Ostwald-féle viszkoziméter 
nagyobbik gömbjébe. Fecskendő segítségével lassan szívja fel a folyadékot az U alakú cső jobb szárán 
található  kisebb gömb felső jelzése fölé, majd zárja el a csapot.  

2. Nyissa meg a csapot és stopperóra segítségével mérje meg a folyadék átfolyási idejét a felső gömb felett 
és alatt található jelzések között. 

3. Az előzőek szerint végezze el a mérést a 10, 20, 40, 50 és 60%-os glicerin oldatokkal az emelkedő 
koncentráció sorrendjében. Az egyes mérések végeztével a glicerin oldatokat töltse vissza a megfelelő 
tároló üvegekbe. 

4. Számolja ki az egyes glicerin oldatok relatív, majd abszolút viszkozitását, felhasználva az (1) 
egyenleteket! Az eredményeket gyűjtse táblázatba! A desztillált víz viszkozitását az 1. táblázat 
tartalmazza. A hőmérsékletet olvassa le a teremben lévő hőmérőn. A víz sűrűsége szobahőmérsékleten 
997 kg/m3. Az egyes glicerin oldatok sűrűségét a 2. táblázat tartalmazza. 

 x x x x x
rel x i

i i i i i

η ρ t ρ t
η η η

η ρ t ρ t
= = =    (1)

  

5. Ábrázolja a glicerin oldatok abszolút viszkozitását a koncentráció függvényében. Illesszen görbét a 
pontokra, figyelembe véve a desztillált vízre (0%-os glicerinre) vonatkozó értéket is! Értelmezze a kapott 
függvényt! 

 

 
A gyakorlat végén többször öblítse át a viszkozimétert desztillált vízzel! 

 

 



1. táblázat. Desztillált víz 

viszkozitása (ηi) a hőmérséklet 
függvényében. 

Hőmérséklet (°C) Viszkozitás (mPa·s) 

20 1,002 

21 0,979 

22 0,955 

23 0,933 

24 0,911 

25 0,891 

26 0,871 

27 0,852 

28 0,833 
 

 
 

2. táblázat. Glicerin oldatok 

sűrűsége. 

Glicerin koncentráció (%) Sűrűség (kg/m3) 

10 1026 

20 1052 

40 1104 

50 1130 

60 1156 
 

 



Felületi feszültség 

MÉRÉSEK 

Minden feladatban 3-3 mérést végezzen, ezek átlagát használja a számításokban! A szükséges sűrűségeket 
táblázatból keresse ki a hőmérséklet figyelembevételével! 
 

I.  Desztillált víz felületi feszültségének meghatározása  

 

Mérés előtt a sztalagmométert és a kapillárist is öblítse át legalább kétszer 
desztillált vízzel, majd a mérendő folyadékkal! Ügyeljen a sztalagmométer és 
a kapillárisok tisztaságára! 

1. Lazítsa meg a sztalagmométer műanyag csövét elzáró szorítót. 

2. Szívja fel a folyadékot fecskendővel a felső gömb fölé. 

3. Állítsa be a szorítót majd nyissa ki a csapot ( vagy vegye le a fecskendőt), hogy a folyadék jól számolható 
módon csepegjen ki a sztalagmométerből. 

4. Számolja meg, hány csepp hullik ki a csőből, mialatt a folyadékszint a felső jeltől az alsóig süllyed. 
Számítsa ki a felületi feszültséget az abszolút mérési módszer segítségével. 
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A sztalagmométer tartályának térfogata a két jel között: V = 2,3 cm3. 
A sztalagmométer kapillárisának sugara: r = 0,19 cm.  
A desztillált víz sűrűsége szobahőmérsékleten: ρ = 997 kg/m3. 
g = 9.81 m/s2 

II. Gyógyszeroldatok felületi feszültségének meghatározása relatív mérési módszerrel 

1. Az előző feladathoz hasonlóan, szívja fel a sztalagmométer üveggömbjébe az alkoholos, majd vizes 
gyógyszeroldatot és számolja meg a gömb térfogatának megfelelő cseppszámot. 

2. Számolja ki az oldatok felületi feszültségét a relatív mérési módszer segítségével: 
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3. Öntse vissza a mérés után a gyógyszeroldatokat a megfelelő tartóedénybe. 

 

 

A vizes gyógyszeroldat sűrűsége: ρv = 1059 kg/m3. 
Az alkoholos gyógyszeroldat sűrűsége: ρa = 898 kg/m3. 
Mindkét oldat koncentrációja: 10% (vegyesszázalék, azaz 10 g / 100 ml). 

III. Gyógyszeroldat hatóanyag tartalmának számítása 

Számítsa ki a II. feladat  mindkét gyógyszeroldata esetén, hogy a gyógyszeroldatok hány cseppje 
tartalmaz adott mennyiségű hatóanyagot (ennek értékét kérdezze meg a gyakorlatvezetőtől).  



IV. Alkohol oldat koncentrációjának meghatározása kapilláris módszerrel 

1. Töltse bele az ismert koncentrációjú alkoholos oldat-sorozat legkisebb koncentrációjú oldatát a szélesebb 
csőbe. Helyezze bele a gumidugót a csőbe, és enyhén nyomja meg egészen addig, amíg a folyadék feltölti 
a kapillárist és kinyomja a buborékokat a csőből. Törölje le egy szűrőpapírral a kifolyt folyadékot, és 
vegye ki a dugót. Várja meg, amíg a folyadék szintje beáll. 

1. ábra. Kapilláris emelkedés 

vizsgálatára használt eszköz. 

 

2. Olvassa le a kapilláris emelkedést (1. ábra). 

3. Ismételjék meg a mérést a többi oldattal, az emelkedő koncentráció sorrendjében. 

4. Számítsa ki az ismert és ismeretlen koncentrációjú oldatok felületi feszültségét (3): 

 
2

rhgρ
α =  (3) 

5. Az alkohol oldatok sűrűségét a koncentráció függvényében a 1. táblázat tartalmazza. Ha az aktuális 
koncentráció nem szerepel a táblázatban, a sűrűség értékét interpolációval határozza meg. 

 

A kapilláris cső sugara: r = 0,25 mm. 
Az ismeretlen koncentrációjú alkohol oldat sűrűsége 
szobahőmérsékleten:  ρv = 945 kg/m3. 

6. Ábrázolja az oldatok felületi feszültséget a koncentráció függvényében (kalibrációs görbe) és határozza 
meg az ismeretlen alkoholos oldat koncentrációját. 

1. táblázat. Alkohol oldatok 

sűrűsége 20 °C-on. 

Alkohol koncentráció (%) Sűrűség (kg/m3) 

0 998,2 

10 981,9 

20 968,7 

30 953,9 

40 935,2 

50 922,7 

60 913,9 

70 891,1 

80 867,6 

90 843,6 

100 818,0 
 

 
 

h



Fajlagos felület, duzzadás 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

Torziós mérleg 

Kalibrálás 

1. A mérleg terheletlen állapotában állítsa a rögzítő kapcsolót nyitott helyzetbe (Frei). 

2. Állítsa a mérleg mutatóját 0-ra. 

3. A hátoldalon található kalibráló csavarral hozza a vízszintes 0 jelhez a nullázó mutatót. A továbbiakban 
ne nyúljon a kalibráló csavarhoz. 

Mérés 

1. Állítsa a rögzítő kapcsolót zárt helyzetbe (Fest). 

2. Helyezze a csipesszel a mérleg serpenyőjébe a mérendő zselatin darabot. 

3. Állítsa a rögzítő kapcsolót nyitott helyzetbe (Frei). 

4. Mozdítsa el a mérleg mutatóját addig, míg a nullázó mutató pontosan beáll nulla helyzetbe. 

5. A belső skálán olvassa le a zselatin lemez tömegét. 

6. Zárja a rögzítő kapcsolót (Fest), majd vegye ki a zselatin darabot. 

MÉRÉSEK 

I. Orvosi szén (Carbo medicinalis) fajlagos felületének meghatározása 

1. Tegyen 3 db Falcon-csőbe 1-1 széntablettát. 

2. Pumpáljon a kémcsövekbe rendre 10, 15, 20 cm3 metilénkék oldatot. A pumpát ütközésig lenyomva 5 
cm3 oldat adagolható. 

3. Alapos összerázás illetve vortexelés után, ha a a széntabletták teljesen szétestek, cseppentsen az 
oldatokból pipettával egy keveset a szűrőpapírra. Állapítsa meg, hogy melyik oldat esetén válik láthatóvá 
a szénpor fekete foltjának a szélén kékes elszíneződés (azaz amikor a széntabletta telítődött, nem tud 
további festéket megkötni és a szabad festék megjelenik az oldatban). 

4. Az abszorbeált festékmennyiség pontos meghatározásához adjon az utolsó még el nem kékült oldathoz 
további festékoldatot automata pipettával 1 cm3-enként. Minden hozzáadott cm3 után rázza össze az 
oldatot és cseppentse ki szűrőpapírra. Figyelje meg, hogy mikor jelenik meg a kékes elszíneződés. Ezt az 
utolsó cm3-t figyelmen kívül hagyva a kiindulási térfogat és a hozzáadott oldat térfogatának összege adja 
azt a térfogatot, amelyből a szén a teljes metilénkék mennyiséget megkötötte. 

5. Ezen térfogat és a koncentráció ismeretében számítsa ki az adszorbeált festékmennyiséget. 

6. A festékmennyiség ismeretében számítsa ki egy széntabletta tényleges felületét! 

7. A tabletta térfogatának meghatározásával számítsa ki a térfogategységre vonatkoztatott fajlagos felületet! 

8. Számítsa ki az orvosi szén tömegegységre vonatkoztatott fajlagos felületét (1 kg aktív szén tényleges felületét)! 

 

A számításokhoz az alábbi adatokat használja fel: 
A szén 1 m2-nyi felülete 1 mg metilénkéket képes megkötni. 
A szén sűrűsége: ρ = 2,0 g/cm3. 
Egy tabletta széntartalma: m = 0,125 g. 
A metilénkék oldat koncentrációja: c = 0,2% (vegyesszázalék, azaz 0,2 g / 100 cm3). 



I. Zselatin relatív víztartalmának időbeli változása duzzadás során 

1. A torziós mérleggel külön-külön mérje le és jegyezze fel 6 db száraz zselatin lemezdarab tömegét (száraz 
tömeg, msz) az 1. táblázathoz hasonlóan.  

2. Öntsön vizet 6 db Petri-csészébe. Merítse bele az első zselatinlemezt az egyik csészébe, majd 0,5 perc 
múlva emelje ki. Szűrőpapírok között gyorsan, óvatosan itassa le a rajta maradt vizet és mérje meg újra a 
tömegét (nedves tömeg, mn). 

3. Ismételje meg ugyanezt a második, majd a harmadik zselatinlemezzel 1 illetve 2 perc áztatás után. 

4. Merítse bele a fennmaradó három zselatinlemezt egy-egy csészébe, majd rendre 3, 6 és 10 perc múlva 
vegye ki őket. Szűrőpapírok között gyorsan, óvatosan itassa le a rajtuk maradt vizet és mérje meg újra a 
tömegüket (nedves tömeg, mn). 

5. A mért adatokból számítsa ki az egyes zselatinlapok víztartalmát (mv=mn–msz), majd a relatív víztartalmat 
(i=mv/msz). 

6. Ábrázolja a relatív víztartalmat az idő függvényében.  

7. A görbe segítségével határozza meg a maximális relatív víztartalmat (imax), vagyis hogy a maximálisan 
duzzadt rendszer esetén hányszorosa a felvett víz tömege a szárazanyag tömegének. 

8. Határozza meg a duzzadás sebességi állandóját (k) a félmaximális telítéshez szükséges idő segítségével: 

 1/2

ln2
k

t
=

   (1)
    

1. táblázat.  

Zselatin lemez duzzadása 

zselatinlap 
eltelt idő 

[t], (perc) 

száraz tömeg 

(msz) 

nedves tömeg 

(mn) 

víztartalom 

(mv=mn–msz) 

relatív 

víztartalom 

(i=mv/msz) 

1 0.5     

2 1     

3 2     

4 3     

5 6     

6 10     

 imax = 
 

 



Centrifugálás 

MÉRÉSEK 

I. Vörösvértestek térfogatának meghatározása 

1. Készítsen hipertóniás (2,0%-os NaCl), izotóniás (0,9%-os NaCl) és hipotóniás (0,5%-os NaCl) oldatban 
vörösvértest-szuszpenziót. Ehhez keverjen össze egyenlő, 0,5 - 0,5 ml térfogatú, előzően jól felkevert 
alvadásgátolt vagy defibrinált vért és sóoldatot és hagyja állni szobahőn kb. 30 percig (inkubáció). 
Óvatosan keverje össze, de NE pipettázza fel-le a vért, mert könnyen hemolizálhat. 

 
Az inkubáció alatt végezze el a II.  és a III.  feladatot! 

2. A 30 perc elteltével, ismételt óvatos felkeverés után töltsön meg mintánként 2-2 kapillárist a 
vérszuszpenziókkal: döntse meg a kis edényt, és ferdén tartva merítse bele a kapilláris egyik végét. A 
kapilláris erők lassan felszívják a folyadékot a csőbe. Ha szükséges mozgassa fel-le a kapillárist, vagy 
finoman ütögesse a kapilláris alsó végét az edény aljához. 

3. Tömje be gyurmával a kapilláris csövek egyik végét oly módon, hogy belenyomja a cső végét a gyurmába, 
majd elforgatva kihúzza. Készítsen egy legalább fél cm-es dugót. 

4. Tegye be a kapillárisokat a hematokrit centrifugába a dugós részükkel kifelé, majd tekerje rá a tetőt a 
rotorra.  

 
A centrifuga elindítása előtt, ellenőriztesse a beállításokat a gyakorlatvezetővel! 

 

5. Centrifugálja a kapillárisokat 6000 rpm fordulatszámon 2 percig. A fordulatszám és az idő beállítása a set 
gomb megnyomása után a +/− gombok segítségével történik. Az idő leteltével a centrifuga automatikusan 
leáll, a sipolás után a tető a lid gombbal nyitható. (A start/stop ismételt megnyomása újraindítja a 
centrifugát!) 

6. Határozza meg az üledék magasságának arányát az össztérfogat (azaz a kapillárisban található vérminta 
teljes magasságának) százalékában, ehhez használja a mellékelt hematokrit leolvasót. Ahhoz, hogy 
megkapja a hematokrit értéket, az így kapott számot szorozza meg 2-vel, a hígítás miatt.  

7. Számítsa ki a vörösvértestek átlagos térfogatát (a klinikai rutinban: MCV = Mean Corpuscular Volume) 
a három esetben, feltételezve, hogy a vörösvértestek átlagos koncentrációja 5⋅106 db/mm3. Adja meg az 
értéket femtoliterben (fl) is! (Ne a százalékos hematokrit értéket használja a számoláshoz, pl.: 24% → 
0,24.) 

 
6 3

hematokrit
5 10 /mm

MCV =
⋅

      (1) 

8. Magyarázza meg az eredményeket és a tapasztalt jelenséget! 

II. A szedimentáció mértékének időfüggése 

1. Rázza fel a Sephadex G75 oldatot tartalmazó Falcon-csövet úgy, hogy az üledék teljesen eloszoljon a 
csőben. Egyensúlyozza ki a másik csövet desztillált vízzel. (A rotort mind a négy irányba ki kell 
egyensúlyozni, ezért a két bekészített csövet ne távolítsa el.) A csöveket helyezze a rotor belső tartóiba.  

2. A fordulatszám és az idő beállítása az állítócsavarok és a preset gomb egyidejű megnyomásával történik. 
1 percnél rövidebb centrifugálás esetén használja a quick gombot, folyamatosan benyomva tartva.  

 
Mielőtt a centrifugát elindítja, ellenőriztesse a beállításokat a gyakorlatvezetővel! 



3. Centrifugálja a csöveket 2000 rpm fordulaton 0,5 – 0,5  – 1 – 1 – 2 – 5 – 5  percig. Minden leállítás után 
mérje meg az üledék, azaz a Sephadex G75 mikrogyöngy frakció magasságát. Két mérés között NE rázza 
fel a csövet! 

4. A mért üledékmagasságot fejezze ki a teljes folyadékoszlop-magasság (üledék + felülúszó) százalékában 
(1. ábra). 

5. Az eredményeket ábrázolja grafikusan az eltelt idő függvényében! (A 0. időpont a 100%-os 
üledékmagasságnak felel meg.) 

 

1. ábra. Az üledék százalékos 

mennyiségének mérése és 

annak időfüggése. 

 

 

III. A centrifugált minta relatív és abszolút gyorsulása 

1. Mérje meg egy vonalzóval a minimális és maximális forgási sugár értékét  a  kilendülőfejes centrifuga 
esetén. A sugár a forgástengelytől a kilendült helyzetű cső tetejéig és aljáig mért távolság. 

2. Mindkét sugár esetén számítsa ki a relatív centripetális gyorsulást a gyakorlatvezető által megadott 
alacsony, közepes és magas fordulatszám értékeknél! 

3. Ábrázolja a relatív gyorsulást a fordulatszám (N) függvényében. Milyen függvénnyel lehet leírni a  relatív 
gyorsulás és a fordulatszám közötti összefüggést? 

4. Az eredményeket ellenőrizze a mellékelt nomogram segítségével! 
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Elektroforézis 

MŰSZEREK HASZNÁLATA 

A tápegységen a bal oldali kijelző a feszültséget mutatja V-ban, a jobb oldali  pedig a membránokon átfolyó 
áram erősségét mA-ben.  

1. ábra. A gyakorlaton használt 

elektroforézis készülék sémája. 
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MÉRÉSEK 

I. Vérszérum elektroforézise 

1. Tegye a membránokat Petri-csészébe, öntsön rájuk futtató puffert és hagyja ázni 15 percig!  

 

Ne érjen hozzá kézzel a membránokhoz, használjon csipeszt!  
Vigyázzon arra, hogy a membránok ne tapadjanak az edény aljához, és ne 
ússzanak a folyadék felszínén! 

2. Az idő leteltével a membránokat vegye ki az oldatból, itassa le szűrőpapírral, majd helyezze az 
elektroforézis-készülékbe hídként átfektetve a szűrőpapírral fedett két emelvény között (1. ábra)! 

3. Az erre szolgáló drótkerettel vigyen fel a membránokra kis mennyiségű szérumot a peremtől kb. fél cm-
re úgy, hogy a minta nagyon vékony (kb. 1 mm × 10 mm) csíkot alkosson, a negatív pólus közelében! 

4. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az áramerősséget membránonként 1,5 mA-re! Futtassa a mintákat 
30 percig! Futtatás közben többször ellenőrizze az értéket, és szükség esetén állítsa vissza a kívánt értékre! 
Bekapcsolás után ne nyúljon bele a készülékbe! 

5. A futtatás elején, 15 perc elteltével, illetve a végén olvassa le a feszültséget, amelyre szüksége lesz az 
elektroforetikus mozgékonyság kiszámításához! Vegye a három leolvasás átlagát! 

 
Bekapcsolás után ne nyúljon bele a készülékbe! 
A futtatás ideje alatt végezze el a II.  feladatot! 

6. Kapcsolja ki a készüléket! 

7. Vegye ki a membránokat és helyezze őket amidofekete színező-oldatba 5 percre! Az amidofekete 
irreverzibilisen a fehérjekomponensekhez kötődik. 

8. Öntsön három Petri-csészébe színtelenítő oldatot, majd az 5 perc leteltével tegye a membránokat az első, 
majd kb. 3 perc múlva a második, újabb 3 perc múlva pedig a harmadik színtelenítő oldatba! Ezzel kioldja 
a festéket a membrán azon részeiből, ahol nem található fehérje. 

9. Végezetül tegye ki a membránt az asztalon található szűrőpapírra és hagyja megszáradni, majd ragassza 
be a jegyzőkönyvbe! 

10. Azonosítsa az egyes csíkoknak megfelelő fehérjéket! Ha elegendően vékony volt a felvitt szérum-csík, 
akkor az alfa-, esetleg a béta-globulin is további két komponensre válik szét, de többnyire csak az albumin 
és a három fő globulin-komponens különböztethető meg. 

11. Mérje meg a membránon az egyes fehérjék távolságát a felvitel helyétől! Az elektródák távolsága (5,5 
cm), a leolvasott feszültség és a futtatási idő ismeretében számítsa ki a komponensek elektroforetikus 
mozgékonyságát! A futási távolságokat és a mozgékonyság értékeket foglalja táblázatba! 

II. Egy előre elkészített elektroforetogram denzitogramjának felvétele 

1. Kapcsolja be a denzitométert a hátoldalán található kapcsolóval! A készülék tetején lévő gomb 
elforgatásával választhatja ki a vizsgálandó mintát, vagyis hogy az elektroforetogram melyik hosszanti 
sávját mérje meg. A pozíciót a világító piros lámpa jelzi. A lapos gomb megnyomásával tudja a mintát a 
detektor alatt továbbléptetni. 

2. A denzitométerben elhelyezett membrán sávjai közül válasszon ki kettőt, és lépésenként végighaladva a 
sávok mentén mérje meg és jegyezze fel a százalékos fényelnyelés értékeket. 

3. A leolvasott abszorbancia értékeket ábrázolja milliméterpapíron, és azonosítsa a csúcsokhoz tartozó 
fehérjefrakciókat. Írja le a két görbe között tapasztalt eltérést! 

 
Ne feledje, hogy a mért abszorbancia arányos a fehérje koncentrációval, ezért 
nevezzük a kapott görbét denzitogramnak! 
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