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6.  Mekkora munkát kell végeznünk ahhoz, hogy egy faforgácsot meggyújtsunk? Ha a hen-
geres pálca átmérője 1cm (azaz d=10-2m), az alapja meg sík felület, a súrlódási erő pedig: 
0,3x50N = 15N, akkor 1 fordulatra jutó súrlódási munka L = (2π10-2/4)·15 = 0,25J (az 
erő a sugár felének megfelelő körön végzi a munkát). 

7.  Mekkora lehet a felmelegedett fa térfogata? Kb. 0,01 cm3, tömege meg 0,006g. 
8.  Hány fordulat után keletkezik annyi hő, amely ezt a vékony fafelületet lángra lob-

bantsa? A felmelegedett fa hőkapacitása C = mc = 0,006 1700 = 10J/K. Ismerve a 
fa gyújtási hőmérsékletét, ennek az elérésére 180°C fokot 
kell felmelegíteni. 

9.  Mennyi hőre van szükség a gyújtásig? A gyújtásig felvett hő 
Q = mct = 10·180 = 1,8 103J, mivel a hatásfok majdnem 
100%. 
Hányat kell ehhez a pálcának körbefordulnia? A gyújtásig 
szükséges fordulatok száma 1,8·103J/0,25J = 7,2·103 for-
dulat. 

10.  Mennyi ideig tart a csiholás, ha a pálcára csavart forgató-
vonót átlagban 2m/s sebességgel mozgatjuk? A pálca kerü-
leti pontjainak vonalsebessége is 2m/s, a szögsebessége így 
2/0,005 = 400 rad/s, a fordulatszáma pedig 60·400/6,28 = 3600 fordulat/perc. A 
csiholási idő tehát 7,2·103/3600 = 2 perc. 
További kérdés: A gyújtási idő lerövidül-e, ha a pálca kúpban végződik? (Ennek a 

kérdésnek a megválaszolását az olvasóra bízzuk.) 
Kovács Zoltán 

 
 
 

Látványosak, érdekesek, hasznosak 
Vegytani kísérletek osztályban, konyhaasztalon, vagy jó időben egy kerti padon 

Világszerte az oktatással foglalkozók azon tanakodnak, hogy mi okból vesztették el 
a természettudományok vonzóerejüket az ifjúság körében. Ez nálunk is, és az egész 
Kárpát-medencében is szomorú tény. A felelős tudós emberek egy része sok irányú 
ténykedéssel próbálkozik azzal, hogy visszavarázsolja a gyermekek lelkébe az ötven- 
száz évvel ezelőtti hangulatot. A Csodák Palotájábann tartott bemutatók, a TV csator-
nák újabb ifjúsági műsorai mind ezt sugallják. Nemrég láttam a képernyőn dr. Rózsahe-
gyi Márta egyetemi tanárnőt, akit régóta ismerek, módszertani tanácsait, a Wajand Judit 
tanártársával szerkesztett „Látványos kémiai kísérletek” (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999) 
című könyvét az EMT keretében tanulóknak tartott bemutatóik anyagát gyakran hasz-
náltam aktív tanár koromban, s a FIRKA számára is inspirációs anyagként használtam. 
Nagy érdemüknek tekintem, hogy viszonylag könnyen hozzáférhető, a mindennapi gya-
korlatban ismert vegyszerek alkalmazásával nem csak az élményvadászatra törekedtek, 
hanem az érdeklődés felkeltése mellett gondolkoztatnak is, a szükséges magyarázatokat 
is elvégzik anélkül, hogy a diáknak ez unalmas frázisok halmaza lenne. 

A következőkben azoknak a diákoknak és oktatóiknak, akik nem jutottak a könyv 
birtokába, leírunk néhányat ezekből a kísérletekből. A kísérletek elvégzése és kiértékelé-
se nincs korosztályhoz kötve, kezdő és haladó tanulók is elgondolkozhatnak ratjuk. 
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Kérésünk, hogy mielőtt elkezdtek kísérletezni, jól gondoljátok át az előttetek levő feladatot, ele-
mezzétek annak munkavédelmi előírásait, s a kémia órákon is tanult környezetvédelmi és egészségvé-
delmi szabályokat. 

1. Miért viselkednek különböző módon a légbuborékok különböző folyadékban? Három kis 
kémcsőbe (5, vagy 10cm3 térfogatúak) azonos magasságig töltsetek külön-külön vizet, 
glicerint, szén-tetrakloridot úgy, hogy mindenik kémcsőben a folyadék fölött maradjon 
egy 1cm magas légtér. Ezután dugjátok le a kémcsöveket szorosan záró dugóval, s egy-
szerre fordítsátok fel őket. Mit észleltek, mi a magyarázata? 

2. A víz viselkedése más folyadékokhoz hasonlítva: egy 20cm3 térfogatú kémcsőbe mérjél 
ki 5cm3 vizet, erre töltsél 5cm3 szén-tetrakloridot, közben észleld a történteket. Majd 
tölts a folyadékrétegekre 5cm3 benzint, vagy benzolt. A látottakat rajzold le. Ezután 
óvatosan elegyítsd össze a folyadékrétegeket (úgy rázd össze, hogy ne spricceljenek ki a 
kémcsőből). Magyarázd az észlelteket. 

3. 100o C hőmérsékleten forr-e a víz? Egy gömbaljú lombikot 1/3-áig töltsetek meg  víz-
zel, tegyetek bele pár szem apró horzskövet az egyenletes forrás biztosítására, s kis lán-
gon óvatosan forraljátok fel a vizet. A forrás megszűntekor azonnal dugjátok be egy jól 
záró dugóval. Szájával lefelé fordítva fogjátok állványba, s a lombik felső részére helyez-
zetek egy jégkockával töltött vékony zacskót.  Figyeljétek a történteket és magyarázzá-
tok! 

Két ábrát és magyarázatot várunk minden kérdésnél (lehet interneten is beküldeni). 
Három számban közölt kísérletek legjobb magyarázatait leközöljük és egy kémia tárgyú 
szakkönyvet adunk jutalmul. 

M. E. 
 
 
 

 
 
2010. augusztus 30. és szeptember 4. között zajlott le Budapesten és Marosvásárhe-

lyen a Bolyai János Emlékkonferencia, amellyel a 150 évvel ezelőtt meghalt géniusz, a 
nemeuklidészi geometria világhírű felfedezője, a magyar tudomány legnagyobb alakja 
előtt tisztelegtünk. 

Bolyai munkásságára emlékezünk az itt bemutatott honlappal is: http://www.jgytf.u-
szeged.hu/tanszek/matematika/Bolyai/index.html, amelyen dr. Szilassi Lajos háttérismerete-
ket közöl a hiperbolikus geometria Poncaré-féle körmodelljét bemutató BOLYAI.EXE 
számítógépes alkalmazáshoz. 

Az alkalmazás letölthető a honlapról, és a leírás lépéseit követve betekinthetünk ab-
ba a varázslatos világba, amelyet a Bolyai-féle geometria tár elénk. 

A program használata csak a legalapvetőbb számítástechnikai ismereteket igényli: el-
indítása után minden lépéshez részletes segítséget nyújtanak a menüpontokhoz rendelt 
HELP funkciók. A program hardware igénye is minimális, bármely IBM kompatibilis 
PC-n futtatható, bár igényli a színes (legalább EGA felbontású) képernyőt. 

Ajánljuk mindenkinek ezt az igen szemléletes alkalmazást, amely segítségével a kö-
zépiskolában is betekintést nyerhetünk Bolyai világába. 

 


