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Kísérletek fém csomagolóanyagokkal 

 

Összefoglaló 

Ez a két rövid kísérletből álló sorozat segít abban, hogy jobban megismerjük a fém-alapú csomagolóanyagokat. 

A kísérletek során kipróbáljuk: 

1. hogyan lehet fizikai módszerrel szétválasztani a különböző anyagú (alumínium és acél) 

csomagolóanyagokat;  

2. hogyan lehet ugyanezt kémiai módszerrel megtenni. 

 

Egy kis háttér információ… 

A napóleoni háborúk milliók halálát okozták, de azért valami jót is köszönhetünk nekik: elterjesztették 

Európában a szabadság és az egyenlőség fogalmát... és a konzervdoboz használatát élelmiszerek és italok 

tárolására. Napóleonnak kell köszönetet mondanunk azért, hogy néhány gramm fém elegendő ahhoz, hogy a 

májkrémünket vagy a sörünket tároljuk. A fém csomagolás a települési hulladékok lényeges részét képezi, és 

a többi hulladék közül kiválasztva könnyen újrahasznosítható. Ezzel sok energiát megtakarítunk és jót teszünk 

a környezettel. 

A fém csomagolások (konzerv és italos fémdobozok) ezekből az anyagokból készülhetnek: 

• bádoglemez (acélszalag, amelyet vékony ónréteg borít); 

• alumínium; 

• rozsdamentes acél. 

Vas és acél 

A vas (Fe) a negyedik leggyakoribb elem a földkéregben, annak 5%-át teszi ki. Egyes számítások szerint 

valószínűleg a Föld teljes tömegének 16%-át teszi ki, és az univerzumban is gyakori anyag. Ennek az az oka, 

hogy a nagy csillagok magfúziója vasat hoz létre. 

A tiszta vasat viszonylag kevés helyen alkalmazzák, például a feszültségtranszformátorok magjában. Általában 

szénnel, vagy más fémekkel ötvözve használják. Legfontosabb ötvözete az acél, amelyben a fő ötvöző a szén.  

A vas a természetben nem fordul elő színfém formájában (legfeljebb a meteoritvas ilyen), ezért azt érceiből, 
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kohászati eljárással kell előállítani. Előállításához kokszra van szükség, amely az EU gazdaságának egyik 

stratégiai alapanyaga, és kritikus nyersanyagnak számít. 

Acélból készül a bádog is, amely egy 1,5 mm-nél vékonyabb, lágy vaslemez, ón- vagy cinkbevonattal 

korrózióállóvá téve. 

Alumínium 

Az alumínium (Al) 8%-os relatív előfordulása miatt a harmadik leggyakoribb elem a Föld kérgében, az oxigén 

és a szilícium után. A természetben elemi állapotban nem fordul elő, hanem mindig oxidálva, földpát, csillám, 

agyag és kaolin formájában van jelen. A tiszta alumínium-oxid neve korund, amelynek különleges fajtája a 

rubin és a zafír. 

Az alumínium az egyik leggyakrabban használt fém, a vas után a második helyen áll, köszönhetően alacsony 

sűrűségének és korrózióállóságának. A korrózióállóságának oka, hogy oxigénnel való reakciója természetes 

védőréteget hoz létre a felületén. A viszonylag alacsony olvadáspontjának köszönhetően az az alumínium 

könnyen feldolgozható. Rengeteg felhasználási formája ismert: jó elektromos vezetőképessége miatt légvezetéket 

készítenek belőle, amely könnyebb, mint a hagyományos réz vezeték. Jó hővezető képessége miatt 

hőcserélőkben használják, alumínium-szilícium-réz ötvözetekből pedig motoralkatrészeket készítenek. 

Magnézium- és cink ötvözeteit sportautók és hajótestek gyártásánál használják. A csomagolóanyag iparban is 

nagyon elterjedt.  

A csomagolóanyagként való újrahasznosíthatósága kiváló. Az újrahasznosításához elegendő a többi hulladéktól 

elkülöníteni, 500 °C-on előkezelni a lakkok és címkék elégetéséhez, majd 800 °C hőmérsékleten inert 

atmoszférában újra megolvasztani. Újrahasznosítással az előállításához szükséges energia- és a relatív CO2-

kibocsátás 95%-át takaríthatjuk meg.  

Amire szükségünk lesz a kísérletekhez: 

1. kísérlet 

• egy nagy mágnes (kiszerelhető egy használaton kívüli mélynyomóból vagy kerékpárdinamóból is); 

• néhány alumíniumból készült fémdoboz (pl. sörösdoboz); 

• néhány acélból vagy bádogból készült konzervdoboz; 

• erős olló (például villanyszerelők ollója) 
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2. kísérlet 

• védőkesztyű és szemüveg; 

• szilárd NaOH; 

• egy teáskanál; 

• tölcsér; 

• néhány kémcső 

• kémcsőállvány; 

• egy keverő rúd; 

• forró víz 

 

Az eljárás 

1. kísérlet 

 

Vágjuk fel a különböző anyagokból készült 

konzervdobozokat és keverjük össze a darabokat. 

Használjuk a mágnest a szétválasztásukhoz. Mivel 

az acélt főleg vasból készítik, a mágnes vonzza, 

míg az alumíniumot nem.  

Ezzel az egyszerű kísérlettel az alumínium és az 

acél fizikai tulajdonságait felhasználva 

választhatjuk szét a különböző anyagú 

fémdobozokat. 

 

 
 

2. kísérlet 

A kísérlet elvégzéséhez lehetőleg viseljünk védőszemüveget és kesztyűt!  
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Egy fél teáskanálnyi NaOH-t tegyünk a kémcsőbe egy tölcsér segítségével. Töltsük fel a kémcsövet kb. 1/3-áig 

forró vízzel (a forró víz segíti a NaOH oldódását). Az oldatot egy keverőrúddal addig keverjük, amíg az összes 

NaOH fel nem oldódik. Ezután óvatosan tegyünk egy darabot az acél konzervdobozból a kémcsőbe. A NaOH 

először az acélt védő ón (Sn) védőréteggel lép reakcióba, eközben kevés gázbuborék képződése figyelhető 

meg. 

2 NaOH + Sn + 4 H2O → Na2[Sn(OH)6] + 2 H2↑ 

Maga az acél nem lép reakcióba a NaOH-dal, tehát az ónnal történő reakció után más reakció nem figyelhető 

meg.  

Ezután egy másik kémcsőben készítsünk el egy ugyanilyen oldatot és tegyünk bele óvatosan egy darabot az 

alumínium dobozból. Az alumínium erőteljes reakcióba lép a NaOH-dal, nátrium-aluminátot képezve. 

2 NaOH + 2 Al + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2↑ 

A kísérlet azt mutatta meg, hogy hogyan tudjuk a kémiai tulajdonságaik alapján elkülöníteni a fém 

csomagolóanyagokat.  


