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kísérlet, labor

Kísérletek 

 
A következőkben olyan egyszerűen elvégezhető kísérleteket fogunk ismertetni, me-

lyekben a növények anyagszállítással kapcsolatos tulajdonságairól szerezhettek közvet-
len tapasztalatot.  

 
1) A növény párologtatásának vizsgálata  
Szükséges eszközök és anyagok: cellofánpapír, kobalt-kloridos papír, üveglemezkék, 

gumigyűrű olló, csipesz, időmérő, leveles növények (orgona, muskátli stb.) 
Vizsgálat menete: a cellofánból vágjatok ki 4 x 1cm méretű csíkokat, majd az egyik 

csíkot helyezzétek a kiválasztott növény levelére úgy, hogy az egyik végét szorítsátok le  
csipesszel, ugyanakkor indítsátok el az időmérést. Kövessétek, hogy mennyi idő alatt 
kezd felgörbülni a csík szabad vége. A cellofán ugyanis erősen nedvszívó anyag, s ned-
ves felületre téve arról felpödrődik (a makromolekulák felületén megnő az atomcsopor-
tok hidrátburka, s így annak terjedelme nagyobb lesz mint a lánc belső oldalán). Egy 
másik, száraz cellofáncsík felgörbülésének idejét mérjétek meg a levél másik oldalán 
(fonákján) is. Minden növényféleséggel végezzetek három mérést, a mért idők átlagát 
tekintsétek eredménynek. A vizsgálat terepen is könnyen elvégezhető.

Hasonlítsátok össze: 
− a levél két oldalán mért időket 
− a különböző növények leveleinél mért időket! 
Kobalt-kloriddal (-nitrát is megfelel) átitatott szűrőpapírt szárítsatok ki, amíg a színe 

egyenletesen kék. 
 Vágjatok belőle egy kb. 5 x 25cm 

méretű csíkot, hajtsátok ketté, s tegyetek 
közé egy frissen letépett levelet. A papír-
csíkot fogjátok két üveglemez közé, és 
azokat rögzítsétek egymáshoz gumigyű-
rűvel. Kövessétek, hogy mennyi idő múl-
va jelenik meg a papírcsíkon a levél  ró-
zsaszínű körvonala (mind a két oldalt fi-
gyeljétek!). 

A leveleken keresztül történő páro-
logtatás a levélszöveten található gázcse-
renyílásokon (sztómák) keresztül törté-
nik.  A gázcserenyílások működését egy-
szerű kísérlet során követhetjük. 

Az ábra alapján állítsátok össze a mé-
rőberendezést: vizet tartalmazó kis üveg-
be jól záró, kétfuratú dugót illesszetek. 

Az egyik furatba a vizsgálandó ép le-
vél szárát helyezzétek be óvatosan, hogy 
se a szár, se a levél ne sérüljön. 
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A szár metszésfelületén egy szikével, vagy vastagabb tűvel mélyedést készítsetek, így a 
sejtközi terekből a gázbuborékocskák nagyobb buborékká alakulnak, s könnyebb a jelenség 
követése. A levélnyél és dugó közti hézagot gyurmával szigeteljétek. A másik furatba meg-
hajlított üvegcsövet csatlakoztassatok, amelyet laboratóriumban vízlégszivattyúhoz, vagy 
annak hiányában egy akvárium levegőztető motorjához kössétek. A légszivattyút úgy kell 
beállítani, hogy az üvegecskében egyenletes buborékáramlást észleljetek. Ezután számoljá-
tok meg az egy percnyi idő alatt kiáramló gázbuborékok számát. Fekete kartonból készített  
burkolóval  körülvéve a berendezésnek azt a részét, ahol a levél található, kövessétek, hogy 
változik-e a buborékképződés mértéke. Számoljátok a buborékokat a besötétítés után 10, 
20, 30 perc múlva. Azután távolítsátok el a sötétítő kartont és egy nagyobb teljesítményű
izzóval (100watt) világítsátok meg a mérőberendezést. A buborékszámlálást ismételjétek az 
izzó működésétől számított 10, 20 30 perc után. Vonjatok le következtetéseket!  

A gázcserenyílásokon folyadékok is behatolhatnak a levélbe. Azt tapasztalták, hogy 
minél kisebb a folyadék felületi feszültsége, annál szűkebb nyíláson tud áthatolni. A je-
lenséget könnyen lehet követni, mert a folyadék behatolási helyén a levél ráeső fényben 
sötétebb, áteső fényben áttetszőbb, mivel a behatoló folyadék kiszorítja a sejtközi te-
rekből a levegőt, s a fénytörési viszonyok megváltoznak (a sejtfal – levegő határfelületen 
teljes visszaverődés van). A levél hátsó felére üvegbottal való érintéssel egy-egy alkohol, 
benzol, petroléter cseppet vigyetek fel, úgy, hogy azok egymással ne érintkezzenek (ezek 
a folyadékok egészségre károsak, gyulékonyak, tartsátok be az egészségvédelmi és tűzvédelmi szabá-
lyokat, amikor velük dolgoztok!). Figyeljétek a levelet áteső fényben. Ha alkohollal gyors 
foltképződés észlelhető, a gáznyílások teljesen nyitottak. Amennyiben csak pontszerű
jelek észlelhetők, akkor csak bizonyos sztómák nyitottak. Ha az alkohol nem, de a ben-
zol behatol a levélbe, akkor a sztómák csak részlegesen nyitottak. Ha csak petroléterrel 
észlelhető foltosodás, a sztómák alig nyitottak. Amennyiben  petroléterrel sincs foltkép-
ződés, a sztómák zártak.  

 
2) Az elpárologtatott víz mennyiségének meghatározása 
Szükséges eszközök, anyagok: kémcsők, kémcsőállvány, osztott pipetta, olló, millimé-

terpapír, filctoll, óra, kés, víz, étolaj, frissen vágott orgona, muskátli levél 
Vizsgálat menete: a kémcsöveket kalibráljatok úgy, hogy pipettából eresszetek mind-

egyikbe vizet (összesen 15cm3-t) 0,5cm3- ként, s jelöljétek meg a vízoszlop magasságát a 
kémcső falán filctollal. Ezután rétegezzetek 0,5cm3 étolajat mindegyik kémcsőbe a víz 
felszínére. Határozzátok meg a levelek felületének nagyságát cm2 egységben a millimé-
terpapír segítségével. Ezt követően a levelek levélnyele végén készítsetek friss vágási fe-
lületet, és süllyesszétek azokat a kémcsőben levő vízrétegbe. Ezt az időpontot jegyezzé-
tek fel, majd több napon keresztül figyeljétek a vízoszlop magasságát. A méréseredmé-
nyekből számítsátok ki az 1cm2 felületű levél által elpárologtatott víz mennyiségét (cm3)! 

A párologtatás mértékét befolyásoló tényezők (hőmérséklet, légnyomás, légáramlás, 
fényviszonyok) igazolására tervezzetek párhuzamos kísérleteket, melyekről a FIRKA 
hasábjain, iskolai szakköri dolgozat bemutatásakor számoljatok be! 

 
3) A vízáramlás sebességének vizsgálata a növény szállítóedényeiben 
Szükséges eszközök, anyagok: üvegpohár, állvány, fogó, időmérő, kés, színes oldat (víz + 

eozin), leveles orgonaágak 
Vizsgálat menete: A leveles orgonaágon a lemetszési felületétől mérve 4cm-ként 1-

1cm szélességben fejtsétek le a kérget. Az ágat rögzítsétek az állványhoz, helyezzétek alá 
a poharat. Ezután az ág alján készítsetek egy új metszési felületet (ferde metszetet ké-
szítsetek, hogy minél nagyobb legyen a felvevő felület), s azonnal töltsétek a színes olda-
tot a pohárba, amíg a szintje feljebb lesz, mint a vágási felület 2-3cm-rel. Párhuzamosan 
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három ágat helyezzetek a pohárba. A második ágról részben, a harmadikról teljesen tá-
volítsátok el a leveleket. Kövessétek a színes oldat elmozdulását a szárak hosszán, felje-
gyezve az időpontokat, amikor megjelenik a letisztított felületeknél és a megfelelő víz-
oszlop magasságot. 

A víz áramlási sebességének kiszámításához készítsetek táblázatot az idő és színes ol-
datoszlop  magasságának  adataival. A sebességet cm/perc egységben határozzátok meg! 

 
Máthé Enikő

Nagy pontosságú,  
mágnestáblás és elektromágneses időmérő

A játéküzletben megvásárolható 
mágnestáblát könnyen átalakíthatjuk 
nagy pontosságú időmérő eszközzé. 
Az eljárás hasonló a KMnO4 oldatos, 
vagy az elektrosztatikus írószerkezet-
tel működő időmérőhöz (lásd Bíró 
Tibor Porábrás időmérő című cikkét a 
Firka 1/92 számában, 22-24. oldal), 
csakhogy a mágnestáblás megoldás 
könnyen kezelhető, tiszta, különleges 
előkészületet nem igénylő, gyors, biz-
tonságos és bármennyiszer felhasz-
nálható. A mellékelt ábrán bemutatott 
mérőeszközzel egy golyó szabadesé-
sét tanulmányozhatjuk.  

 

A mérőeszköz legfontosabb eleme az A elektromágneses írón, ami nem más, mint 
egy vasmagos tekercs (hozzávetőleg 300 menet 0,5 mm-es huzalból, 3 cm2 keresztmet-
szetű lemezes vasmaggal), aminek a vasmagja élben végződik. Ebbe 12V-os váltakozó 
áramot vezetünk akkor, amikor a K1 kapcsolót átállítjuk az 1-es helyzetéből a 2-be. 
Amíg a K1 kapcsoló az 1-es helyzetében van, a G vasgolyót megtartó B elektromágnes-
ben folyik az áram. Amikor a K1 kapcsolót átállítjuk a 2-es helyzetébe, az előbbi áram-
kör megszakad, és a vasgolyó esni kezd. Amíg a golyó esik, az A elektromágnest a vas-
mag élével az MT mágnestáblán mozgatjuk. A váltakozó áram váltakozó mágneses me-
zőt hoz létre a vasmagban, amely a mágnestáblán az áram váltakozásának ritmusában 
magához vonzza a vasreszeléket. A táblán sötét és világos csíkok jelennek meg, amelyek 
az áram maximális értékének, illetve a hiányának tulajdoníthatók. Mivel a hálózati fe-
szültség 50Hz frekvenciával váltakozik, két csík között 0,02 másodperc idő telik el. Az 
A elektromágnes a csíkokat addig „rajzolja” a mágnestáblára, amíg az A tekercs áram-
köre zárva van. Amint a golyó a K2 kapcsolóra esik, az áramkörben megszűnik az áram, 
további csíkok nem jelennek meg a táblán. Megszámolva a csíkokat, annyiszor 0,02s 
időtartam telt el, amennyi csík maradt a táblán. 

Az íróeszköz hatékonyabbá tehető, ha a felső végére állandó mágnest helyezünk. 
Ebben az esetben a vasmag egyik irányú mágneses tere erős (a két mágneses mező
megegyező irányú és erősíti egymást), míg a másik félperiódusban gyenge (a két mágne-
ses mező ellentétes és gyengíti egymást). Erre a megoldásra Székely Örs jött rá véletle-
nül, és tette lehetővé a csíkok kialakulását és megfigyelését. 


