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 (Variable Specific Impulse Magnetoplasma 
Rocket). Ez egy új kísérleti hajtómű, amely 
elősegítené a lehető leggyorsabb közlekedést 
az űrben. Ha egy expedíciót szeretnénk indí-
tani a Marsra hagyományos rakétákkal, az 8-
12 hónapba kerülne, viszont ezzel a plazma-
hajtóművel már 39 nap alatt odaérnénk. (Az 
írást Geráj János, XII. H osztályos tanuló állí-
totta össze. A teljes szöveget az EMT 
honlapján találjátok meg.) 

Kovács Zoltán 

 

Látványosak, érdekesek, hasznosak 

A munkavédelmi szabályok betartása mellett végezzétek el a javasolt kísérleteket, 
megfigyelve a történteket, ezeket jegyezzétek fel. 

A kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök:  
 cukor, szódabikarbóna, szalakálé, mosószóda, homok, vöröscékla, víz, egész-

ségügyi szesz 
 porcelán tányérkák, kiskanál (mokkás), gyufa, vékonyfalú pohár (kémcső), 

mikrohullámú sütő 
 
Kígyófészek, vagy tűzetokádó sárkányfiókák: három kiskanálnyi porcukrot (kristálycukor-

ból kávédarálóval könnyen készíthető) egy kiskanálnyi szódabikarbonával jól keverjetek 
össze. Egy másik tányérra öntsetek egy ujjnyi homokréteget, amit nedvesítsetek meg 
kevés (legtöbb 1cm3) egészségügyi szesszel. Ezután a homokréteg közepén formáljatok 
egy mélyedést, amibe tegyetek az elkészített keverékből. Közelítsetek egy meggyújtott 
gyufaszálat a homokréteg felületéhez, aminek hatására  az alkohol lángra lobban. Figyel-
jétek a történteket!  

 
Gombatenyészet: egy másik tányérra készítsetek elő hasonlóan homokréteget (ne ned-

vesítsétek), amelynek a közepén és a szélétől fél cm-re formáljatok kis mélyedéseket, 
ezekbe tegyetek a kiskanál hegyével a keverékből. A tányérkát helyezzétek a mikrosütő 
táljára, s erősebb hevítésre állítva kezdjétek melegíteni rövid ideig, miközben távolról a 
készülék ablakán keresztül figyelitek a történteket. 

A mikrohullámú készülék teljesítménye függvényében különböző látványban lesz 
részetek. Kísérletezzétek ki az optimális feltételeket ahhoz, hogy egy növekvő „csiper-
ke-gomba”, illetve „szarvas-gomba” telepet kapjatok. 

Ismételjétek meg a próbálkozást úgy, hogy a homokot a keverék alatt előzőleg egy 
kis csepp vízzel, egy másik alkalommal az alkohollal nedvesítsétek meg. 

Ezután ismételjétek meg az előző kísérletet, szódabikarbonát helyett mosószódát 
használva. 

 
Büdös Sárkányfiak és gombák: Kistányéron készítsetek keveréket szalakáléból és por-

cukorból (1:4 kiskanál arányban). Az előzőekben leírtak szerint végezzétek el ezzel a ke-
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verékkel is a próbálkozásokat. (Ne lélegezzétek be a gőzöket, szellőztetés közben dol-
gozzatok, vagy szabadban!) 

 
Hasonlóan viselkedő anyagok-e a szódabikarbóna, mosószóda és szalakálé?  
Az elvégzett kísérletek alapján vonjátok le a következtetést, de hogy ez ne tűnjön el-

hamarkodottnak, végezzétek el a következőket: 
 a vékonyfalú üvegedénybe (ha lehet párhuzamosan hármat használjatok) önt-

setek 5-5cm3 vizet. Az edények alját érintsétek a kézfejetekhez a hőállapotuk 
érzékelésére. Ezután tegyetek egyformán egy-egy kiskanálnyi szilárd anyagot 
(szódabikarbona, szalakálé, mosószóda) a vizet tartalmazó edényekbe. Rázo-
gassátok, közben megint érintsétek a kézfejetekhez. Jegyezzétek fel az észlelte-
ket. 

 Vágjátok kettőbe a vöröscéklát. A vágási síkban egy hegyes késsel vájjatok há-
rom kis mélyedést egymástól maximális távolságra. A mélyedésekbe óvatósan 
tömködjetek sorra a három szilárd anyagból, majd helyezzétek egy pohár szájá-
ra a cékla alsó felével. Figyeljétek meg a három anyagmintát, pár percen át, 
majd egy fél óra után. Tudakoljátok az észlelhető jelenségeket! 

A javasolt kísérleteket iskolai laboratóriumban az említett anyagoknak megfelelő 
vegyszerekkel is elvégezhetitek. 

Elvárásunk: 
 a kísérletek rajzos beszámolója (fényképfelvétellel, ha lehetséges) 
 a kísérletekre használt anyagok vegytanban használatos megnevezése 
 az anyagok észlelt fizikai változásai a jelenségek során 
 a megtörtént kémiai változások reakcióegyenlettel való leírása, magyarázata  

A szükséges anyagok élelmiszerkereskedésben beszerezhetők, a csomagoláson fel-
tüntetett név: amoniu pentru prăjituri (szalakálé), bicarbonat de sodiu alimentar (szóda-
bikarbóna), sodă de rufe (mosószóda). 

M. E. 
 
 
 
 

 
 

Guttmann Gyula így vall a http://weblaboratorium.hu/ impresszumában: „Úgy in-
dult a dolog, hogy készítettem egy oldalt magamnak ahol összegyűjtöttem a vizsgákhoz szükséges 
anyagokat, neten fellelhető linkeket, képeket, aztán felmásoltam egy szerverre….” 

A honlap kitűnő összefoglalót tartalmaz biológiából, kémiából, környezetvéde-
lemből, valamint minden olyan hasznos linket más oldalakra, amelyek az adott témákkal 
foglalkoznak. 

Az anyagok csoportosítása is figyelemre méltó: középiskolásoknak, egyetemis-
táknak külön-külön tartalmaz érettségi feladatokat, tételsorokat, kísérleteket, kidolgozott 
tételeket, megoldott feladatokat stb. 


