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1. óra
Elektrosztatika, dörzselektromosság

Tantárgyközi kapcsolódás
Technika: Energiaellátó rendszerek
Kémia: Anyagok szerkezete

Emlékeztető
Nevezd meg az atom alkotó részeit és azok elektromos tulajdonságát!
proton (pozitív), elektron (negatív), neutron (semleges)
Mi az oka a testek elektromos állapotának?
A testben a protonok és elektronok száma különböző vagy eloszlásuk nem egyenletes.
Mit nevezünk elektromos mezőnek? Az elektromos állapotban lévő test sajátos környezetét.

Eszköz és anyaglista
2 db elektroszkóp
üvegrúd
2 db ebonit rúd (az egyik az foncsorozott bőr
iránytű állványára helyezhető)
fa hurkapálca
ködfénylámpa
szigetelő fonálon fémgolyó

szőrme
szigetelő nyéllel ellátott
fémpálca
síkkondenzátor két fémlapja

iránytű állvány

Munkavédelem
A mérés során különös munkavédelmi előírások nincsenek.

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
1. Elektromos alapjelenségek
Helyezz iránytű állványra szőrmével megdörzsölt műanyag rudat, úgy
hogy szabadon foroghasson! Dörzsöld meg a szőrmével a másik műanyag rudat és közelítsd az állványon lévőhöz!
Mit tapasztalsz? A felfüggesztett rúd elmozdul az ellenkező irányba, taszítás tapasztalható.
Közelíts a szőrmével az állványon lévő műanyag rúdhoz!
Mi történik? A felfüggesztett rúd a szőrme fele elmozdul, vonzás tapasztalható.
Dörzsölj meg egy üveg rudat bőrdarabbal és közelítsd az állványon lévő már megdörzsölt
műanyag rúdhoz!
Mit tapasztalsz? A felfüggesztett rúd az üvegrúd fele elmozdul, vonzás tapasztalható.
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Mi lehet a jelenségek oka?
A két műanyag rúd azonos elektromos állapotú, így közöttük taszítás jön létre. A szőrme és az
üvegrúd a műanyag rúddal ellentétes elektromos állapotú, közöttük vonzás jön létre.
2. Ködfénylámpa: Dörzsöld meg az ebonit rudat a szőrmével, majd húzd
végig rajta a ködfénylámpát.
Mit tapasztalsz? A ködfénylámpa felvillan.
3. Töltésszétválasztás: Dörzsöld meg az ebonit rudat a szőrmével, majd az ebonit rudat érintsd az elektroszkóp fémtányérjához!
Mit tapasztalsz? Az elektroszkóp mutatója kitér.
Érintsd a szőrmét az elektroszkóphoz.
Mi történik? A mutató visszaáll az alaphelyzetébe.
Mi a jelenség magyarázata? Először a műanyag rúd hatására az elektroszkóp is elektromos
állapotba került, így a mutató kitért. A szőrmével való érintkezéskor az elektroszkóp elveszíti
elektromos állapotát, a mutató visszaáll.
4. Kétféle töltés kimutatása: Megdörzsölt ebonitrúd segítségével, hozd elektromos állapotba
az elektroszkópot! (A mutató kitér.) Dörzsöld meg az üvegrudat a foncsorozott bőrrel és
érintsd az elektroszkóphoz.
Mit tapasztalsz? A mutató visszaáll az alaphelyzetébe.
Mit bizonyít a kísérlet? A megdörzsölt műanyagrúd és üvegrúd elektromos állapota különböző. A megdörzsölt műanyag rúdé negatív (elektrontöbblettel rendelkezik), az üvegrúdé pozitív (elektronhiányos).
5. Szigetelők és vezetők megkülönböztetése: Két elektroszkópot köss öszsze egy szigetelő nyéllel ellátott fémpálcával és az egyiket töltsd fel.
Mit tapasztalsz? A másik mutatója is kitér.
Cseréld ki a fémpálcát a fa hurkapálcára és ismételd meg a kísérletet.
Mit tapasztalsz? A másik mutatója nem tér ki.
Mi lehet a két kísérlet különbségének az oka? A hurkapálcikában nincsenek könnyen elmozdítható elektronok.

Tanári kísérlet

Eszköz és anyaglista
Van de Graaff-generátor

8-10 db alumínium tálca

gyertya
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Munkavédelem
Biztonsági figyelmeztetések a Van de Graaff-generátor használatához:
 A diákok csak tanári felügyelet mellett használják az eszközt!
 A generátor nagy feszültséget állít elő. Tartsunk legalább 1 m távolságot a töltött generátortól, a szikrakisülés akár 35-50 cm távolságra is létrejöhet. Ezek súlyos sérülést nem, de
ijedtséget okozhatnak.
 A generátor kikapcsolása után mindig érintsük a kisütő gömböt a nagy fémgömbhöz,
hogy az ott maradt töltések eltávozhassanak.
 Figyeljünk az eszköz motorjának melegedésére! Ez huzamos használat esetén károsíthatja
a szalagot vagy a motort magát.
 Tartsuk a készüléket tisztán és szárazon! A por és a nedvesség rontja a generátor teljesítményét.
 A kísérlet semmiféle veszéllyel nem jár, mert a nagy feszültséghez nagyon parányi áramerősség tartozik.

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
A Van de Graaff-generátor dörzsölés segítségével választja szét a töltéseket,
hasonlóan az ebonitrúd vagy az üvegrúd dörzsöléséhez, csak mindezt jóval
hatékonyabban teszi. Egy gumiszalagot két műanyag henger forgat, közben
ezek egymáshoz dörzsölődnek, és a töltések szétválnak. A generátor tetején
elhelyezett fém gömb felszínén gyűlnek össze a pozitív töltések, míg a generátor alját leföldeljük.

http://en.wikipedia.org

1. Közelítsük a kisütő gömböt a működő generátor felső gömbjéhez.
Mit tapasztalsz?
A két gömb között szikrakisülés jön létre.
2. Egy önként jelentkező, gumitalpú cipőt viselő, bátor, hosszú, száraz hajú diák álljon a
Van de Graaff-generátor mellé, szigetelő talpazatra! Kezét helyezze a kikapcsolt eszközre,
majd kapcsoljuk be a generátort!
Mi történik a diák hajával? A diák haja az „égnek áll”.
Mi lehet a jelenség magyarázata? A generátorról elektronok kerülnek a tanulóra, így a hajára is. A hajszálak azonos töltésűek lesznek, ezért taszítják egymást és eltávolodnak.
3. Helyezzünk a kikapcsolt állapotú Van de Graaff-generátor fémgömbjére néhány alumínium tálkát, majd kapcsoljuk be az eszközt!
Mi történik a tálkákkal? A tálcák egymás után elrepülnek.
Mi lehet a jelenség magyarázata? A generátorról elektronok kerülnek a tálcákra, azonos
töltésűek lesznek, ezért taszítják egymást és a felsőt eltolja, ellöki a többi.
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4. Elektromos szél: A Van de Graaff-generátor fémgömbjére egy fémcsúcsot erősítünk, a
csúccsal szembe pedig egy égő gyertyát helyezünk. Kapcsoljuk be az eszközt!
Mit tapasztalsz? A láng elhajlik.
Mi lehet a jelenség magyarázata? A fémcsúcson felhalmozódnak a töltések. A körülötte
lévő levegő is ugyanolyan töltésűvé válik, így taszítás jön létre és a csúcstól távolodó gázrészecskék hajlítják el a lángot.

G ONDOLKODTATÓ KÉRDÉSE K
Olyan üzemekben, ahol a levegő robbanásveszélyes anyagok gőzeivel telített, a dolgozók
nem viselhetnek műszálas ruhaneműt. Miért? Mert a műszálas ruha könnyen elektromos
állapotba kerülhet dörzsölés hatására és egy apró szikrakisülés is berobbanthatja a gőzöket.
Miért nem marad elektromos állapotban a kezünkben tartott, megdörzsölt műanyagrúd? Mert az emberi test jó vezető és földeli az elektroszkópot.

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
 Benjamin Franklin, amerikai természettudós vezette be a pozitív és negatív töltések fogalmát, valamint felfedezte, hogy a villám is elektromos természetű. 1752-ben egy papírsárkány segítségével kísérletet végzett, aminek következtében létrejött a villámhárító.
 A Van de Graaff-generátorral kapcsolatban további érdekes kísérleteket találsz:
https://www.youtube.com/watch?v=VebB-D61XDM
https://www.youtube.com/watch?v=XIxwYOMCCmE
 A Van de Graaf-generátor segítségével több millió volt feszültséget is létre lehet hozni,
ezért részecskegyorsítóként használható.
 Egyes kutatók szerint a Hindenburg nevű német léghajó 1937es felrobbanását is a statikus elektromosság okozta. Úgy vélik,
hogy a léghajó felületén felgyülemlettek a töltések, és amikor a
földi személyzet tagjai megragadták a leszálló léghajó rögzítő
köteleit, lényegében földelték a járművet. A művelet elektro-

http://hu.wikipedia.org

mos kisülést váltott ki, ami berobbantotta a ballonban lévő hidrogént.
Felhasznált irodalom
Fizika 8. – Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; 2010.
Fizikai kísérletek és feladatok – Mozaik Kiadó; 2007
Bonifert D.-né - Schwartz K.: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához - Mozaik Kiadó; 2008
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_%28LZ_129%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator
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2. óra
Elektromos áram, áramerősség, feszültség

Tantárgyközi kapcsolódás
Technika: Kapcsolási rajzok, energiaellátó rendszerek
Kémia 8. o.: Anyagok szerkezete

Emlékeztető
Mit nevezünk elektromos áramnak? Az elektromos tulajdonságú részecskék (elektronok,
ionok) rendezett egyirányú áramlását.
Mi az áramerősség jele?

I

Mi a mértékegysége?

Amper (A)

Mi a feszültség jele?

U

Mi a mértékegysége?

Volt (V)

Írd a kapcsolási jelek alá, hogy milyen áramköri elemet jelölnek!

zsebtelep

kapcsoló

feszültségmérő

izzólámpa

áramerősség-mérő

általános fogyasztó

Eszköz és anyaglista
zsebtelep
zsebizzó
feszültségmérő műszer

2 db izzó foglalat
vezetékek
kapcsoló

karácsonyfaizzó
áramerősség-mérő műszer

Munkavédelem
Az áramerősség-mérő használatának szabályai:
 Nem szabad fogyasztó nélkül az áramkörbe kapcsolni!
 Mindig nagyobb méréshatárra kell kapcsolni, mint a várható áramerősség.
 Úgy kell bekötni az áramkörbe, hogy rajta ugyanaz az áram haladjon át, mint a fogyasztón (sorosan).
 Pozitív (+) jelű kivezetéséhez azt a vezetéket kell csatlakoztatni, amelyik az áramforrás
pozitív (+) pólusával van kapcsolatban. Az áramforrás negatív (–) pólusát az ampermérő
megfelelő méréshatárát jelző kivezetésével kell összekapcsolni.
A feszültség mérő használatának szabályai:
 Mindig nagyobb méréshatárra kell kapcsolni, mint a várható feszültség!
 Mindig az áramkör azon két pontjához kell kapcsolni, amelyek közötti feszültséget meg
akarjuk mérni (párhuzamosan)!
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 A + jelű kivezetését a két pont közül ahhoz kapcsoljuk, amely az áramforrás pozitív (+)
pólusa felől van. Az áramkör másik pontját a mérőműszer megfelelő méréshatárú kivezetéséhez csatlakoztatjuk.
 Ha fogyasztó nélkül, közvetlenül az áramforrás pólusaihoz kapcsoljuk, akkor az áramforrás feszültségét mérjük.

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
1. Egyszerű áramkör
Állíts össze egy áramkört zsebtelepből, zsebizzóból, kapcsolóból és három vezetékből. Zárd
az áramkört! Készítsd el a keretbe a kapcsolási rajzot! Jelöld az elektronok mozgásának irányát!

Csavard ki a foglalatából az izzót. Mit tapasztalsz? Az izzó nem világít.
Mi lehet az oka? Megszakad az elektronok áramlásának útja.
2. Kapcsolj az áramkörbe egy áramerősség-mérő műszert és egy feszültségmérő műszert az ábra szerint! Mérd meg az áramkörben lévő
áramerősséget (I) és a fogyasztó kivezetései között a feszültséget (U)!
I = 0,9 mA
U = 1,27 V
Cseréld ki a zsebizzót karácsonyfaizzóra. Zárd az áramkört.
Mit tapasztalsz? Az izzó halványabban világít.
Mérd meg most is az áramkörben lévő áramerősséget (I’) és az izzó kivezetésein a feszültséget (U’)!
I’ = 0,7 mA
U’ = 1,27 V
A mért értékek különbözőek lehetnek az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól függően.
Ez a kísérlet arra szolgál, hogy rajta keresztül át lehet ismételni és fel lehet mérni az áramkörökkel kapcsolatos alapismereteket: jelölések használata, azok olvasása, áramerősség/feszültségmérő berendezés használata (méréshatár, kapcsolási mód). Amennyiben a tanulók nem ilyen eszközzel mértek eddig, szükséges egy rövid eszközbemutatást végezni.
Hasonlítsd össze a két áramerősséget és a két feszültséget! Tedd ki a megfelelő relációs jeleket!

I >

I’

U

=

U’
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Az eredmények ismeretében magyarázd meg miért világított fényesebben a zsebizzó!
Ugyanakkora feszültség mellett a zsebizzón 1 s alatt több töltés haladt keresztül.
Áramerősség mérés
3. Az előző egyszerű áramkörbe építs bele még egy karácsonyfaizzót úgy, hogy egy pontnál
megszakítod az áramkört és beteszed oda egy vezeték segítségével!
Mi a neve az így létrejött kapcsolásnak? Soros kapcsolás.
Készítsd el a keretbe a kapcsolási rajzot!

Zárd az áramkört. Mit tapasztalsz? Mindkét izzó világít, a zsebizzó fényesebben.
Csavard ki a foglalatából az egyik izzót. Mit tapasztalsz? Nem világít egyik izzó sem.
Mi lehet az oka? Megszakad az elektronok áramlásának útja.
Mérd meg az áramerősséget a két fogyasztó előtt (I1), a
két fogyasztó között (I2) és a két fogyasztó után (I3).

I1

I2

I3

I1 = 0,146 A
I2 = 0,146 A

A három áramerősség azonos, függ

I3 = 0,146 A

az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól.

A mérések alapján mit állíthatunk a sorosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áram erősségéről? Soros kapcsolásnál az áramkörben mindenhol ugyanakkora az áramerősség.
4. A két izzó kivezetését kapcsold egy-egy közös csomópontra az
ábra szerint.
Milyen kapcsolás jött létre? Párhuzamos kapcsolás.
Mérd meg a főágban (I) és a mellékágakban (I1 és I2) az áramerősséget!
I = 0,3 A
I1 = 0,07 A

Különböző lehet, függ az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól.

I2 = 0,23 A
Párhuzamos kapcsolás esetén milyen kapcsolat van a főágban folyó és a mellékágakban
folyó áramok erőssége között?
A főágban folyó áram erőssége egyenlő a mellékágakban folyó áramok erősségének az összegével.

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Feszültségmérés
5. Kapcsolj zsebtelepre sorosan egy zsebizzót és egy karácsonyfaizzót! Mérd meg az izzók kivezetései között a feszültséget (U1 és U2), valamint az áramforrás kivezetései között a
feszültséget (U)!
U1 = 2,28 V
U2 = 1,88 V

Különböző lehet,

U = 4,17 V

függ az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól.

Milyen kapcsolatot veszel észre a mért feszültségadatok között? A fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek összege egyenlő az áramforrás kivezetésein mérhető feszültséggel.
6. Kapcsolj zsebtelepre párhuzamosan egy zsebizzót és
egy karácsonyfaizzót! Mérd meg az izzók kivezetései
között a feszültséget (U1 és U2), valamint az áramforrás
kivezetései között a feszültséget (U)!
U1 = 4,17 V
U2 = 4,17 V

Különböző lehet,

U = 4,17 V

függ az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól.

Milyen kapcsolatot veszel észre a mért feszültségadatok között? A fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek és az áramforrás kivezetésein mérhető feszültség egyenlő.

G ONDOLKODTATÓ KÉRDÉSE K
Egy kerékpár világításánál csak egy vezeték kapcsolódik az izzóhoz. Hogyan lehet mégis
zárt az áramkör?
A kerékpár fémváza biztosítja, hogy zárt legyen az áramkör.

Házi feladat
Nézz utána André Marie Ampere és Alessandro Volta munkásságának!
Felhasznált irodalom
Fizika 8. – Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; 2010.
Fizikai kísérletek és feladatok – Mozaik Kiadó; 2007
Bonifert D.-né - Schwartz K.: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához - Mozaik Kiadó; 2008
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3. óra
Ohm törvénye

Tantárgyközi kapcsolódás
Technika: Kapcsolási rajzok, energiaellátó rendszerek
Matematika: Arányos következtetések, grafikonkészítés

Emlékeztető
Mit mutat meg az áramerősség? Az áramerősség megmutatja, hogy mekkora a vezető keresztmetszetén egy másodperc alatt átáramlott elektromos tulajdonságú részecskék együttes
töltése.
Mit nevezünk feszültségnek? Azt a mennyiséget, amely az elektromos mezőt munkavégzés
szempontjából jellemzi.
Mit nevezünk elektromos fogyasztónak? Azokat a berendezéseket, amelyekben az elektromos áram áthaladásakor céljainknak megfelelő változások jönnek létre.
Mi az áramforrás? Olyan berendezés, amely tartósan képes az elektromos áramot fenntartani.
Egészítsd ki a mondatot!
Az áramerősség-mérőt a fogyasztóval sorosan, a feszültségmérőt párhuzamosan kell kötni.

Eszköz és anyaglista
2 db különböző ellenállású
fogyasztó
áramerősség-mérő műszer

változtatható feszültségű
áramforrás
vezetékek

feszültségmérő műszer
kapcsoló

Munkavédelem
Mielőtt zárod az áramkört, győződj meg róla, hogy mindent helyesen csatlakoztattál. Ügyelj a
mérőműszerek bekötési szabályainak betartására!

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
1. Kapcsolj ugyanolyan feszültségű áramforrásra egymást követően két különböző fogyasztót!
Mérd meg mindkét esetben a fogyasztókon átfolyó áramerősséget!
Különböző lehet, függ az áramforrás felszültségétől és a fogyasztóktól.

I1 = 0,12 A

I2 = 0,06 A
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Melyik esetben akadályozta jobban a fogyasztó az elektronok áramlását?
Amelyiknél kisebb volt az áramerősség.
2. Kapcsold az első fogyasztót egy változtatható feszültségű áramforráshoz! Állítsd az áramforrás feszültségét 2 V-ra! Olvasd le a mérőműszerek, által mért U feszültséget és I áramerősséget! Jegyezd fel az
adatokat a 1. táblázatba!
Növeld az áramforrás feszültségét 4, 6, 8, 10 és 12 V-ra! Olvasd le a műszerekről minden
esetben az összetartozó feszültség- és áramerősség értéket! Minden adatot jegyezz fel az 1.
táblázatba!
Az áramerősségek és az abból számolt ellenállás értékek különbözőek lehetnek a fogyasztótól függően.

1. táblázat
1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

6. mérés

2,3

4,16

6,02

7,92

9,89

11,7

48

86

123

165

205

240

0.048

0,086

0,123

0,165

0,205

0,24

47,91

48,37

48,94

48

48,24

48,75

U (V)
I

(mA)

(A)
𝐔 𝐕
( )
𝐈 𝐀

Számítsd ki minden esetben az

𝐔

hányadost!
𝐈
Milyen matematikai összefüggés van a fogyasztón átfolyó áramerősség és a fogyasztó
kivezetései között mérhető feszültség között? Egyenes arányosság.
3. Cseréld ki a fogyasztót a másodikra és ismételd meg a mérést! Minden adatot jegyezz fel
a 2. táblázatba!
Az áramerősségek és az abból számolt ellenállás értékek különbözőek lehetnek a fogyasztótól függően.

2. táblázat
U (V)
I

(mA)

(A)
𝐔 𝐕
( )
𝐈 𝐀

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

6. mérés

2,3

4,24

6,1

7,97

9,83

11,72

22

42

60

78

97

112

0,022

0,042

0,06

0,078

0,097

0,112

104,54

100,95

101,6

102,18

101,34

104,64

Számítsd ki itt is minden esetben az

𝐔

hányadost!
𝐈
Melyik fogyasztónál kisebb az áramerősség ugyanakkora feszültség esetén?
Amelyiknél az első feladatban is.
Melyik esetben akadályozta jobban a fogyasztó az elektronok áramlását?
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Amelyiknél kisebbek az áramerősség értékek.
Melyik fogyasztónál nagyobb az

𝐔

hányados?
𝐈
Amelyiknél kisebbek az áramerősség értékek.
Melyik fogyasztónak nagyobb az ellenállása? Tedd ki a relációs jelet! R1 < R2
4. Ábrázold különböző színnel a derékszögű koordináta rendszerben az 1. és 2. táblázatban
szereplő áramerősség értékeket a feszültség függvényében!
(A mérési eredmények függvényében a grafikonok origóból kiinduló egyenesek, például:)
I (A)
0,24

1. táblázat
2. táblázat

0,20
0,16
0,12
0,08
0,04
2

4

6

8

10 12

U (V)

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
Egy vezetőn átfolyó áram erőssége egyenesen arányos a vezetőn eső feszültséggel. Ezt az
összefüggést Georg Simon Ohm német fizikus ismerte fel a 19. század elején. Az ellenállás
jele: R, mértékegysége: 1  (Ohm  = nagy görög omega betű). Kiszámítási módja: 𝐑 =

𝐔
𝐈

G ONDOLKODTATÓ KÉRDÉSE K
1. Írd be a hiányzó relációs jeleket!
a)

d)

U1 = U 2

b)

U1 > U 2

c)

U1 > U 2

I1 < I2

I1 = I2

R1 = R2

R1 > R2

R1 > R2

I1 > I2

I1 = I2

e)

R1 = R2

f)

U1 = U 2

R1 > R2

I1 > I2

R1 < R2

U1 > U 2

U1 > U 2

I1 < I 2

2. Egy fogyasztót 12 V-os akkumulátorra kapcsolunk. Mekkora a fogyasztó ellenállása, ha a
rajta áthaladó áram erőssége 800 mA? (R = 15 )
Felhasznált irodalom
Fizika 8. – Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; 2010.
Fizikai kísérletek és feladatok – Mozaik Kiadó; 2007
Bonifert D.-né - Schwartz K.: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához - Mozaik Kiadó; 2008
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4. óra
Az elektromos áram hatási

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia: Elsősegélynyújtás, az emberi szervezet
Kémia: Elektrolízis, galvánelemek

Emlékeztető
Mit nevezünk elektromos ellenállásnak? A fogyasztóknak azt a tulajdonságát, hogy akadályozzák a szabad elektronok áramlását.
Mit nevezünk ionnak? Olyan részecske, amelyben a protonok és az elektronok száma különbözik.
Milyen ionokat ismersz, hogyan jönnek létre? Pozitív ion (elektront ad le) és negatív ion
(elektront vesz fel).

Eszköz és anyaglista
merülőforraló vagy vízforraló
stopper

főzőpohár
hőmérő
2 db szigetelőállvány (kro- változtatható feszültségű
kodilcsipesz)
áramforrás

ellenálláshuzal (fűtőszál)

Munkavédelem
A vízforralót csak akkor kapcsold be, ha a csapvizet már beleöntötted! Víz nélkül a melegítőt
nem szabad bekapcsolni! A kísérletek során vigyázz, nehogy megégesd magad!

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
Tanári kísérlet
Hőhatás
1. Mérjünk ki főzőpohárral fél liter csapvizet, majd hőmérővel mérjük meg a hideg víz hőmérsékletét! Öntsük a hideg vizet a vízforralóba, majd melegítsük egy percen keresztül! Mérjük meg a meleg víz hőmérsékletét is! A hőmérsékletadatokat rögzítsük a táblázatba! Ismételjük meg a kísérletet még kétszer!
A mért értékek különbözőek lehetnek a körülményektől és a rendelkezésre álló eszközöktől
függően.
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Hideg víz hőmérséklete Meleg víz hőmérséklete Hőmérsékletváltozás
Th (oC)
Tm (oC)
T = Tm – Th (oC)
22,9
31,9
9
1. mérés
22,8
32,5
9,7
2. mérés
22,8
32,9
10,1
3. mérés
Számoljuk ki a víz belső energiájának növekedését! A víz hőmérsékletemelkedésének a hákJ
rom mérés átlagát vedd! (A víz fajhője 4,2
)
kg℃
m = 0,5 kg
kJ
c = 4,2
 E = c  m  T
kg℃
kJ
 T = 9,6 oC
 E = 4,2
 0,5 kg  9,6 oC = 20,16 kJ
kg℃
E=?
Mi okozza a víz felmelegedését? A vízforraló fűtőszálában az elektromos áram áthaladásakor az elektronok okozzák a felmelegedést. A felhevült fűtőszál növeli a víz belső energiáját.

Tanulói kísérlet
2. Huzal izzítása
Kapcsolj változtatható feszültségű áramforrásra két szigetelőállvány között
kifeszített ellenálláshuzalt. Kapcsolj az áramkörbe áramerősség-mérő műszert! Nagyon lassan 0 V-ról kezd el növelni a feszültséget!

http://tudasbazis.sulinet.hu

Mit tapasztalsz? A feszültség növelésével az ellenálláshuzal felmelegszik.
Kémiai hatás

Eszköz és anyaglista
zsebtelep
2 szénelektróda
vezetékek
2 lakmuszpapír
2 db krokodilcsipesz
higított kénsav

feszültségmérő műszer
rézelektróda
csapvíz
főzőpoharak
konyhasó
egyenáramú áramforrás

áramerősség-mérő műszer
cinkelektróda
desztillált víz
kisméretű üvegkád
kiskanál

Munkavédelem
A higított kénsav maró hatású, óvatosan használd!

A MÉRÉS LEÍRÁSA , JELENSÉG
3. Tölts az üvegkádba desztillált vizet! A két grafit elektródát fogd egyegy krokodilcsipeszbe és tedd őket a vízbe egymástól távol! Kapcsolj az
áramkörbe zsebtelepet és ampermérőt. Olvasd le az áramerősséget!
I = 0,003 A (Gyakorlatilag 0 A-t mérünk.)
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Tegyél a vízbe egy kiskanál konyhasót, kevergesd, hogy feloldódjon.
Olvasd le az áramerősséget! I = 0,008 A

(Nagyobb, mint az előbb.)

Növeld a konyhasós-oldat töménységét! Olvasd le az áramerősséget! I = 0,013 A
(Az érték a töménységtől függ, de nagyobb, mint az előbb.)
Mit tapasztalsz? A töménység növelésével az áramerősség nő.
Mi lehet az oka? Az oldódás közben szabaddá válnak a konyhasót felépítő pozitív és negatív ionok, így létrejöhet a töltéssel rendelkező részecskék áramlása.
Figyeld meg közelről az elektródákat! Mit tapasztalsz?
Az egyik elektródán anyag válik ki, a másikon buborékok keletkeznek.
Tegyél lakmuszpapír csíkot az oldatba mindkét elektródához! Mit tapasztalsz?
A lakmuszpapír kékre színeződik az egyik és kifehéredik a másik elektróda közelében.
4. Tegyél az üvegkádba higított kénsav-oldatot! A réz (Cu) és a cink
(Zn) elektródát fogd egy- egy krokodilcsipeszbe és tedd őket a vízbe
egymástól távol! Kapcsold a két krokodilcsipeszt egy feszültségmérőhöz! Mit tapasztalsz?
A réz és cink elektródák között feszültség mérhető.
Figyeld meg közelről az elektródákat! Mi lehet a jelenség oka?
A belemerülő elektródák és a kénsav-oldat között olyan kémiai változás játszódik le, amelynek eredményeként az egyik lemez negatív, a másik pozitív elektromos állapotba kerül. A
két elektróda között ilyenkor feszültség mérhető.

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
Az elektromos berendezésekben termelődő hő általában energiaveszteség, ezért többnyire
ezek csökkentésére törekszünk.
A szabadon mozgó ionokkal rendelkező folyadékokat elektrolitoknak nevezzük. Az elektrolitba helyezett egyes elektródákon (katód [-] és anód [+]) kémiai folyamatok mennek végbe,
amelyeknek végeredményeként a katódon hidrogéngáz, az anódon klórgáz fejlődik. Az
elektrolitban áramló ionok az elektródákon semlegesítődnek és kiválnak, ez a folyamat az
elektrolízis. Elektrolízis alkalmával történő fémkiválasztódást galvanizálásnak nevezzük
(pl.: korrózióvédelem: vasra választanak ki cinket, nikkelt vagy krómot, vagy dísztárgyakat
vonnak be krómmal, ezüsttel, arannyal.)
További érdekes kísérletet találsz vízbontásra: https://www.youtube.com/watch?v=DGpKimGhSYI
Felhasznált irodalom
Fizika 8. – Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; 2010.
Fizikai kísérletek és feladatok – Mozaik Kiadó; 2007
Bonifert D.-né - Schwartz K.: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához - Mozaik Kiadó; 2008
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-esteljesitmeny/az-elektromos-aram-hohatasa
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