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Jó böngészést! 
K. L. 

 

kísérlet, labor
 

 
 

KÍSÉRLET 

A vastárgyak korróziójának tanulmányozása 
A mindennapi gyakorlat bizonyítja, hogy a vastárgyak a környezetük hatására külön-

böző mértékben korrodálódnak. Végezzétek el a következő kísérlet-sorozatot, amely 
során a megfigyeléseitekből következtethettek arra, hogy mi a feltétele a vastárgyak kor-
róziójának. 

1. Tisztítsatok meg egy virágkötözésre 
használatos vasdrótot dörzspapírral, 
majd összenyomkodva egy gubancba, 
dugjátok egy kémcső aljára úgy, hogy 
felfordítva a fémcsövet a drót ne csúsz-
szon ki belőle. A kémcsövet szájjal lefelé 
fordítva állítsátok egy vizet tartalmazó 
pohárba állványhoz erősítve. (1. ábra) Je-
löljétek meg a víz szintjét a kémcsőben 
és pár napon át figyeljétek, hogy az ho-
gyan változik. Magyarázzátok a vízszint-
változás okát! 

 
1. ábra 
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2. Tiszta, száraz kémcső aljára tegyél egy kiskanálnyi 
vízmentes kalcium-kloridot, vagy előzőleg fehérre iz-
zított réz-szulfátot. Egy cérnára kötözött vasszeget 
lógass a szilárd réteg felé, s zárd le a kémcsövet du-
góval. Ezután helyezd egy kémcsőállványba, s két hé-
ten keresztül figyeld a szeget. (2. ábra). 

 

3. Tégy egy vasszeget  száraz kémcsőbe, s tölts annyi 
benzint rá, amennyi elfedi a szeget. Zárd le a kém-
csövet, s helyezd a kémcsőállványba. 

 
2. ábra 

 
 

4. Forralj föl desztillált vizet, majd lehűlése után töltsd 
egy kémcsőbe, amibe előzőleg egy vasszeget tettél. A 
víz felé rétegezz kevés olajat, majd helyezd a kémcső-
állványba (3. ábra). 

 

5. Kémcsőbe tegyél vasszeget, s önts fölé csapvizet, 
amit előzőleg egy lombikban hosszasan rázogattál, s 
így telítődött levegővel. A kémcsövet helyezd az áll-
ványba a többi mellé. 

 

     
3. ábra 

 

6. Két kémcsőbe tegyél egy-egy vasszeget és önts fölé-
jük nagyon híg sósavat (10cm3 vízbe 1 csepp 10% só-
sav). Az egyik kémcsőbe a vasszeg mellé tégy egy 
rézdrót darabkát úgy, hogy érintkezzen a szeggel. A 
kémcsövet helyezd a kémcsőállványra. (4. ábra). 

 
 

4. ábra 
7. Készíts híg mosószóda oldatot. (50cm3 vízbe tégy egy késhegynyi mosószódát). 

Három kémcsőbe tégy egy-egy vasszeget. A második kémcsőben levő szegre 
csavarj egy cink vagy alumínium darabkát, a harmadikban levőre egy rézdrótot, 
majd töltsd fel a kémcsöveket a mosószóda oldattal. A három kémcsövet he-
lyezd a kémcsőállványra.  

 

Az állványon levő kémcsöveket két héten keresztül figyeld, s az észlelt változások-
ból vond le a következtetéseket! 
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Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
VIII. osztály   
1. Egy gépkocsi raklapjára folyamatosan rakják fel a télire szánt tüzelőt. Az ábra a ta-

lajra gyakorolt nyomás változását ábrázolja a nyomóerő függvényében. Mekkora felüle-
ten érintkeznek a kocsi kerekei a talajjal? (3 pont) 


