
K Í S É R L E T E Z Z Ü N K 

Végy két zseblámpaelemet, kapcsold sorosan őket, majd a sarkoktól ve-
zesd az áramot két vékony ólomelektródhoz, amelyeket vízzel töltött, és 
szájukkal lefele fordított,  vízbe állított kémcső alá helyezz. Előzőleg a kémcsö-
veket színültig megtöltőd vízzel, ujjaddal befogod a szájukat, és így befordítod 
a vízzel telt edénybe a szájukkal lefele. Csak ezután veszed el az ujjad. Figyeld 
meg, hogy egy bizonyos idő után melyik kémcsőben fejlődik több gáz, ez a 
hidrogén, és hányszor több a másik kémcsőben lévő gáznál, ez az oxigén. 
Felbontottad a vizet részeire. A kísérlet szebben megy, ha néhány csepp 
kénsavat teszel a vízbe. Itt nagyon vigyázz! A kénsav kiegeti a kezed, nehogy 
a kezedhez érjen, oldott állapotban sem. Ügyelj arra is, nehogy a kénsavra tölts 
vizet, hanem csak fordítva: lassan, kénsavat a vízbe! Kénsav helyett használ-
hatsz konyhasót is. 

Jobban megértheted egy rendszer belső-
energia-változasát ami hőcserével, illetve me-
chanikai munkavégzéssel idézhető elő, ha 
elvégzed a következő két kísérletet. Először: 
egy nagyobb kristályosító tálba töls vizet, csi-
pesszel ejts az edény közepébe egy kálium-
permanganát-kristályt, majd lógass a vízbe 
egy gravitációs ingat úgy, hogy lengéseket 
tudjon a kristályszemcse fölött végezni. Hozd 
lengésbe az ingát! 

Másodszor: helyezz láng fölé égy vízzel telt Berzélius-poharat amelybe 
előzőleg ugyancsak beleejtettél egy kálium-permanganát-kristályt. 

Tudva, hogy a vízmolekulák "mozgékonyabbá" válása a belső energia 
növekedésével függ össze, és ez a lila anyagrészek elterjedéséből állapítható 
meg, mit mondhatsz a belső energia megváltozásának okáról és mértékéről? 

Házilag is végezhetsz kalorimetriás méréseket a következőképpen: Na-
gyobb/nűanyagpohárba vagy széles szájú termoszba tölts fél liter vagy 1 liter 
vizet. Állíts beteegy ismert teljesítményű merülőforralót  és egy hőmérőt (fürdő-
víz hőmérőt). Kapcsold az áramkörbe a forralót,  és mérd a melegítés idejét. A 
következő méréseket végezheted: 

1. A berendezés hatasfokát, ha elosztod a víz által felvett hőt (mc AT) a 
felhasznált elektromos energiával (Pt). 

2. A rendszer hőkapacitását, ha gondosan ügyelsz a hőveszteségek mini-
málisra csökkentésére (hőpalack, kendőbe bugyolálása, letakarás stb.). 

3. A víz fajhőjének vagy más folyadék vagy más test fajhőjének a megha-
tározása, ha már ismert a rendszer hőkapacitása, és a hőveszteségek elha-



nyagolhatók. Ennek a mérésmódszernek a leírását, és eredményeitekről szóló 
beszámolótokat tőletek várjuk. 

* 

Függessz fel egy papírlapot. A lap két oldalára a nyugvó levegő ugyanak-
kora nyomóerőt gyakorol, egyensúlyban lesz a lap. De ha az egyik oldalával 
párhuzamosan óvatosan egy csővön levegőt fújsz, a lap a cső fele fog kimoz-
dulni, jelezve, hogy lecsökkent a nyomás, következésképpen a nyomóerő is. 
Létrejött a mozgó levegőnek az ún. torlónyomása (dinamikai nyomása), miköz-
ben a sztatikai nyomás lecsökkent. Ezt a jelenséget Bernoulli-egyenlete fejezi 
ki. Az alábbiakban néhány kísérletet ismertetünk erre vonatkozóan: 

1. Próbálj meg kifújni egy ping-pong labdát egy tölcsérből. 
2. Tűrd be egy papírlap (füzetlap) két szélet kb. 5 cm szélességben, a 

rövidebb oldala mentén, majd helyezd az asztallapra úgy, hogy "hidat" alkos-
son. Fújj a "híd" alá. Mit tapasztalsz? 

3. Fujj egy csövön levegőt két egymás mellett levő ping-pong labda közé 
vagy két felfüggesztett  papírlap köze. Mit tapasztalsz? 

4. Fújj levegőt, enyhén, szívókával egy felfüggesztett  vékony kartonlapra 
merőlegesen. Távolodik a lap? Miért? 

5. Helyezz egy alumíniumérmét lapostányér elé. Ha az érme felől a tányér 
irányába fújsz hirtelen, az érme beugrasztható a tányérba. Hogyan lehetsé-
ges? 

További kísérleteket magad is kitalálhatsz ezzel a 
jelenséggel kapcsolatban. Küldd be őket a lapunk számára! 

* 

Szerezz egy kb. 50 cm hosszú, 1 -2 mm belső átmérőjű egyik végén zárt 
üvegcsövet (Melde-csövet). Magad is ellenőrizheted vele a gáztörvényeket. 
Például, a Boyle-Mariotte törvényt, az izoterm gáztörvényt a következőképpen: 

Beviszel a csőbe egy kevés higanyt, hogy az elzárjon egy bizonyos levegőt 
a csőben. Ez a higanydugó, amelynek megméred a hosszát, kerüljön a cső 
szájából a csőhossz egynegyedére. Ismerni kell még a higany sűrűségét 
(táblázatból) és a pillanatnyi légköri nyomást (telefonon megérdeklődöd a 
meteorológiai intézettől, vagy leolvasod egy szobai barométerről). 

Először a csövet vízszintesen helyezed el. Megméred a csőben található 
levegőoszlop hosszát. Azután a csövet szájával felfele  fordítva ismét megmé-
red a bezárt levegőoszlop hosszát. Végül, a csövet szájával lefele fordítva is 
megméred a levegőoszlop hosszát. Jelölje Po a légköri nyomást, h, I2, és I3 
rendre a levegőoszlopok hosszát, h pedig a higanyoszlop hosszát, leellenőriz-
heted a törvényt: 

Poh = (Po +p gh)l2 = (po -p gh)la, vagyis pv = állandó. 
Milliméterpapiron ábrázolva a mért értékeket p -1 koordinátarendszerben 

hiperbola görbét kapsz. 
Próbáld megtervezni és elvégezni az izobár kísérletet, esetleg az izochor 

esetet is. Az eredményeidet küldd be! 



Megmérhetjük (a fény hullámhossza is-
meretében), hogy mekkora távolságra he-
lyezkednek el a rések egy madártollon (azaz 
a toll "rácsállandóját"). Ehhez keressünk egy 
4-5 cm nagyságú, finom, pelyhes, fiatal tollat, 
amelyet foglaljunk diaüvegek közé. A tollon 
lehessen átlátni. Próbáljuk ki, hogy kialakul-e 
a Nap fele tartott fehér karióka ceruzavédőt 
nézve színes diffrakciós  kép. Ha igen, akkor 
a következő a mérési eljárás. Ragassz vé-
kony (3-4 mm-es) fehér papírcsíkot fekete 
papírra, a csík alá, rá merőlegesen helyezz 
egy vonalzót. Világítsd meg erős fénnyel a 

papírcsíkot, és figyeld meg a tollon at a képet. A csík mindkét oldalán kialakult 
színes képnek valaszd ki a piros színű sávját, és mérd meg a fehér csíktól való 
távolságát. Jelölje d ezt a távolságot. Ha a piros fény hullámhosszát I = 650 
nm-nek (6,5x10 m) vesszük, és megmérjük még a papírcsík és a madártoll 
közötti távolságot, D-t, akkor a XD/d arány megadja a rések közötti távolságot. 
Ha ezt mm-ben fejezzük ki, a fordítottjából (reciprokéból) megkapjuk az 1 
mm-en egymás melletti rések számát. Kb. 50 jut 1 mm-re. 

* 

Ha sikerült beszerezned az előző lapszámunkban ismertetett eszközöket 
(világító óramutató, cinkszulfidos üveglemez, nagyítólencse), és elvégezted a 
kísérletet, akkor most leírunk egy módszert, amellyel meggyőződhetsz az új 
sugárzó anyag keletkezéséről. Atommagreakciót állíthatsz elő és figyelhetsz 
meg. 

Helyezd a világító óramutatót egy kémcsőbe, egy másik kémcső belső felét 
vond be cink-szulfid-porral  (vagy tégy bele egy törött fénycsődarabocskát). 
Kapcsold össze egy gumicsővel a két kémcsövet. A csövek álljanak függőleges 
helyzetben. Kb. egy óra múlva sötétben nagyítóval figyeljük a port, látni fogjuk, 
hogy felvillanások keletkeznek. Ezeket nem a mutató anyagából kilépő ré-
szecskék idézik elő, hanem a mutatóanyag atomjai részben emanációgáz 
atomjaivá alakultak, ezek átjutottak a másik kémcsőbe. Miközben tovább 
bomlottak, alfa-részecskéket sugároztak ki, ezek váltották ki a felvillanásokat. 
Az emanációból új sugárzó elem születik. 

Ha leválasztjuk a cink-szulfidos kémcsövet a másikról, a poron megtapadt 
emanációatomok bomlása fokozatosan csökken. Ábrázolhatod grafikusan is e 
folyamatot. 

Kovács Zoltán 


