Megújuló energiaforrások hasznosítását bemutató feladatlapok
általános és középiskolák számára.
A feladatlapok segítenek játékosan megismerni az üvegházhatás működését, problémáit, ötleteket ad arra,
egyszerű eszközökkel hogyan lehet kén-dioxidot mérni; bevezet a biomassza, szél- és napenergia
hasznosításának megvalósításába.
A feladatlapok felhasználhatóak kémia, technika, biológia, környezetvédelem és fizika órákon.
A feldolgozott témakörök:
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Kén-dioxid a füstben
Kén-dioxid meghatározása
Ember és energia
Növények és a CO2
Növények oxigéntermelése
Üvegházhatás
Áram fényből
Energiatárolás 1.
Energiatárolás 2.
Energiatárolás 3.
Légkondicionáló
Napelem és hőmérséklet
Napelem
Napfény energiájának tárolása
Napkemence
Nap-vízmelegítő
Vákuumos napkollektor
Ékszíjas szélkerék
Építs szélkereket
Légcsavar fából
Légcsavar
Rozetta propeller
Savonius szélmalom
Szélerőmű
Szélkerékpár
Biogáz

Fejlesztők: A feladatlapokat a dániai megújuló energia szervezet (OVE) fejlesztette ki és használta nagy sikerrel
iskolákban. Az E-misszió Környezetvédelmi Egyesület az INFORSE-Európával együttmüködve, magyarul is
elérhetővé tette a feladatlapokat. A feladatlapok elérhetők anglolul, dánul, magyarul, románul, és spanyolul az
INFORSE-Europe iskolai anyagok gyüjteményében: http://inforse.org/europe/schools/energy_experiments.htm
Magyarul elérhető még a http://zoldtech.hu/cikkek/20051201emisszio oldalon
http://zoldtech.hu/cikkek/20051201emisszio/dokumentumok/ove%20feladatlapok.pdf
Az E-missszió honlapja ahol a publikáció eredetileg megjelent a következő:
http://www.e-misszio.hu/images/stories/energia/feladatlapok/ove%20feladatlapok.pdf
További információk az INFORSE-Európáról magyarul itt található:
http://inforse.org/europe/INFORSE-Europe_hungarian.htm

Üvegházhatás

Energia Kisérletek
Háttérinformációk:
Emberek, állatok, gyárak és autók széndioxidot (CO2) termelnek. Ebben
a kísérletben megvizsgálhatod a levegőben nagy vagy kis
koncentrátumban előforduló CO2 hatásait, amikor fényt vagy hőt
vezetünk át rajta. Segítségedre lehet, ha vannak ismereteid az energiafogyasztásról, fotoszintézisről és a hősugárzásról.

Ezekre lesz szükséged:

Így végezd el a kísérletet:

1. Kémcsövek, gumi- és
üvegcsövek, parafadugók
2. Hidrogén klorid –
sósav (HCl, 2M)
3. Kálcium karbonát
(CaCO3)
4. Kúp alakú lombikok
parafa dugóval
5. Hőmérők
6. 60 W-os lámpa

1. Az ábra szerint állítsd össze a kísérlethez szükséges két azonos
méretű lombikot dugóval és a hőmérőt.
2. Töltsd meg az egyik lombikot CO2-vel. Állíts elő CO2-t a kálcium
karbonát és a sósav segítségével.
3. Olvasd le mind a két hőmérőt, és jegyezd fel a kapott értékeket a
füzetedbe.
4. Tegyél egy bekapcsolt lámpát a két lombik közé. Jegyezd fel a
hőmérők értékeit 5 perces időközönként 30 percen keresztül.
5. Készíts a kapott értékekből egy grafikont.
6. Ismételd meg a kísérletet, de most a másik lombikot töltsd fel CO2-vel
és az előzőben csak levegő legyen.
7. Tedd a lombikokat a lámpához.
8. Olvasd le a hőmérőt 2 percenként 10 percen keresztül.
9. Ábrázold az adatokat ugyanabba a grafikonba.
10. Értelmezzétek a kapott eredményeket a társaiddal és a tanárral.
Próbáljátok megmagyarázni, mi is történt.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.

Mi történne, ha CO2 helyett gőz lett volna a lombikban, amivel a kísérletet kezdtük?
Mi történne, ha a Föld felszínéről felszökő hőt megakadályozná a felhőzet?
Hogyan befolyásolná a kísérletet az alkohol gőze a CO2 helyett?
A lombikok köré tekert kartonpapír befolyásolná a hőmérsékletet?
Milyen következményekkel járna, ha a Föld átlag hőmérséklete 2 0C-kal emelkedne?

Üvegházhatás

SO2 Kivonása Füstből

Energia Kísérletek

Háttér információk:

Ebben a kísérletben megvizsgálhatod, hogyan lehet a gyárból
kijutó füstöt megtisztítani.
Mielőtt elvégzed ezt a kísérletet, meg kell határoznod az SO2
jelenlétét.

Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hidrogén-peroxid (H2O2, 10%)
Hidrogén klorid – sósav (HCl, 2M)
Bárium-klorid (BaCl2, 0.5M)
Kén
Oltott mész (Ca(OH)2)
Bunsen égő és vaskanál
Kísérleti állvány
Kémcsövek és tölcsér
Különböző gumi- és üvegcsövek
Vízpumpa (vákuum pumpa)

Eképpen végezd el a kísérletet:
1. Az ábra szerint rakd össze a kísérlethez szükséges
kellékeket. Ne feledd rögzíteni a szerkezetet.
2. Töltsd meg az első kémcsövet 10 ml oltott mésszel
(Ca(OH)2).
3. Önts 10 ml hidrogén-peroxidot (H2O2), 10 ml hígított
sósavat (HCl) és 10–20 csepp bárium-kloridot (BaCl2) a
kémcsőbe.
4. Szivattyúzd a pumpával úgy, hogy egyenletesen
buborékoljon a keverék a kémcsőben.
5. Félig töltsd meg a kanalat kénporral.
6. Tartsd a kanalat a tölcsér alá, miközben hevíted a bunsen
égővel úgy, hogy a kén füstöljön.
7. Figyeld meg, mi történik az üvegben.

Végezd el a kísérletet, majd figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A mész képes kén-dioxidon (SO2) kívül más anyagokat is kivonni a füstből?
Savas a kén-dioxidos füst?
Milyen károkat okoz a savas eső a növényzetnek?
Olaj égetése során keletkezik SO2?
Fa, papír és egyéb hulladékok égetése folyamán keletkezik SO2?
Milyen hatással lenne a környezetre, ha nem lennének eldobható csomagolóanyagok?

Energia és hatékonyság

SO2 Meghatározása

Energia Kísérletek

Háttér információk:
Mikor egy erőmű szenet éget, hogy hőt állítson elő, kén-dioxid (SO2) is
keletkezik. A savas esőkben előforduló kén-dioxid jelentős károkat okoz
a környezetnek, ezért azt ki kell szűrni. Ebben a kísérletben az SO2
meghatározását vizsgáljuk.

Ezekre lesz szükséged:

Végezd el a kísérletet az alábbiak szerint:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Rakd össze a kísérlethez szükséges eszközöket az ábra
szerint. Ne feledd mindezt egy biztonságos állványra
helyezni, hogy ne mozduljon el.
2. Önts 10 ml hidrogén-peroxidot (H2O2), 10 ml hígított sósavat
és 10–20 csepp bárium-kloridot (BaCl2) a kémcsőbe.
3. Kezdd el a szivattyúzást a pumpával úgy, hogy állandó
buborékolás legyen a kémcsőben.
4. Félig töltsd meg a kanalat kénporral.
5. Tartsd a kanalat a tölcsér alá, a bunsen égő lángjára, míg a
kénpor füstölni nem kezd.
6. Figyeld meg, mi történik az üvegben.

Hidrogén-peroxid (H2O2, 10%)
Hidrogén klorid – sósav (HCl, 2M)
Bárium-klorid (BaCl2, 0.5M)
Kén
Bunsen égő és vaskanál
Kísérleti állvány
Kémcső és üvegtölcsér
Különböző gumi- és üvegcsövek
Vízpumpa (vákuum pumpa)

Végezd el a kísérletet
és figyeld meg a
következőket:

1. A keletkező kéndioxidos füst
tartalmaz-e savat?
2. Mit tesz a savas eső a
növényzettel (cress)?
3. Az olaj égése során
keletkezik-e kéndioxid (SO2 )?
4. És fa, papír illetve
egyéb hulladék
égetése során
keletkezik-e SO2?
5. Mi lenne a következménye, ha minden
család olajégésű
kazánokat használna
otthonában?
6. Milyen hatással lenne
a környezetre, ha nem
lennének eldobható
csomagoló- anyagok?

Energia és hatékonyság

Napfénytől az Elektromos Energiáig

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A napfény energiát tartalmaz. Ebben a kísérletben megvizsgálhatod, a
napfény hogyan alakul át energiává. Ismerned kell az áram erősségét, a
feszültséget, a soros és párhuzamos kapcsolásokat a feladat jobb
megértéséhez és kivitelezéséhez.

Ezekre lesz szükséged:
1. Napelemek, lehetőleg
többféle
2. Mini izzólámpák (1.3 –
6V)
3. Elektromos vezetékek és
feszültségmérő

A kísérlet menete:
1. Csatlakoztasd az izzót a napelemekhez úgy, hogy világítson.
2. Vizsgáld meg, mennyi napelem szükséges legalább napos
időben különböző izzók világításához.
3. Ha van többféle elemed, akkor végezd el velük is a kísérletet.
4. Ha az izzók akadozva, vagy nem világítanak, akkor
csatlakoztasd az áramkörbe a voltmérőt és mérd meg vele az
elemek feszültségét.
5. Használj 100 W-os villanyégőt vagy egy projektorban
használatos izzót, ha a napfény túl gyenge a kísérlethez.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.

Elő tudsz annyi áramot állítani, hogy felkapcsolj egy 0.3 W-os, 3 W-os és egy 6 W-os körtét?
Napelemekkel tudsz elegendő energiát előállítani ahhoz, hogy meghajts egy kis villanymotort?
A napfény sugarainak beesési szöge befolyásolja valamelyest a napelemek hatékonyságát?
Mi kell ahhoz, hogy egy 60 W-os izzót felkapcsoljunk napelemek segítségével?
Mennyi napelemre lenne szükség, hogy egy számítógépet vagy egyéb elektromos eszközt
közvetlenül az elemekről megfelelően üzemeltessünk?

Napenergia

Energia tárolása 1

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A szélmalmok csak akkor termelnek energiát, ha fúj a szél. A napelemek
akkor termelnek áramot, ha éri őket a nap. Sajnos az emberek számára
ezek folyamatosan szükségesek. Néha annyi energiát használunk fel,
hogy az erőművek számára nehézséget jelent igényeink kielégítése. Ebben a kísérletben megvizsgálhatod, hogyan lehet a villamosságot hasznosítani gyúlékony gáz előállításánál, mely tárolható forrás.
Ezekre lesz szükséged:
1. Szélmalom (házilag készült), napelemek vagy
egyéb energiaforrás
2. Vezetékek és krokodil
csipeszek
3. 2 kémcső
4. Üvegpohár
5. Szén (karbon) elektróda
egy lemerült elemből
6. Egy nagyobb szeg
7. Feszültség forrás, DC
8. Watt- és ampermérő
9. Galvánelem
10. UV mérő (Solarmeter)

A kísérlet menete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Távolítsd el a szénelektródát és tedd bele az üvegpohárba. Ez legyen az
egyik elektróda, tehát kapcsold rá a napelemekre.
A szeget is tedd bele a pohárba, mint a másik elektróda, ezt is csatlakoztasd a napelemekhez.
Öntsd tele a poharat vízzel és adj hozzá egy kis citromlevet vagy sót.
Helyezd el a kísérleti eszközöket úgy, ahogy a rajz is mutatja. Tedd ki
közvetlen napfényre, vagy ha nincs nap, akkor használj egy 12 V-os akkumulátort.
Ha nem reagálnak az elektródák, kapcsolj több napelemet a rendszerbe.
Mérd meg az áramot és a feszültséget, melyet a kísérleti eszköz termel.
Gyűjtsd össze a két kémcsőben termelődő gázt.
Mennyi ideig tart, míg a két kémcső megtelik gázzal? Beszéld meg a tanároddal, milyen gázok termelődnek. Miért töltődik fel az egyik kémcső gyorsabban, mint a másik?

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mennyi áramot kellett felhasználni ahhoz, hogy a negatív elektródával összekötött kémcső megtöltődjön? Mennyi gáz termelődött elektródánként? Mennyi gáz termelődik egy négyzetméter napelemről?
2. Mi adja az energia tartalmát az éghető gáznak? Számold át az adataidat wattórába.
3. Mennyi gáz kell ahhoz, hogy 1 liter vizet felmelegítsünk?
4. Ha a gázt elektromossággá tudnád alakítani, mennyi liter gázra lenne szükséged, hogy egy 60 W-os
körtét égess 6 órán keresztül minden este?
5. Téli napokon egy átlagos ház körülbelül 40 kWh elektromos áramot használ fel fűtésre. Hány liter gázra
lenne szükség, hogy fűtésre elegendő áramot szolgáltasson?
6. Mennyi a napsugárzás watt teljesítménye egy négyzetméterre vonatkoztatva (W/m2) hazádban?
7. Most, hogy tisztában vagy az energiafogyasztáshoz szükséges gáztermelés mértékével (wattórában),
szerinted mennyire hatékony a kísérletben előállított eszköz?
8. Tudsz más megoldást arra, hogy energiát tároljunk? (Tipp: ólomlemezek kénsavban). Milyen előnyöket
vagy hátrányokat eredményeznek ezek a megoldások?
9. Használhatsz egy átlagos galvánelemet is, ha nem akarsz szétszedni egy elemet.
Napenergia

Energia tárolása 2

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A napcellák, a szélmalmok csak akkor tudnak energiát előállítani, ha éri őket
napfény, illetve szél. Ezért fontos, hogy a megtermelt energiát tárolni tudjuk oly
módon, hogy olyankor is fel lehessen használni, amikor nincs szél, vagy nincs
napsütés. Ebben a kísérletben megvizsgálhatod, hogyan lehet tárolni az energiát, mint hőmennyiséget. Szélmalmot, napelemeket vagy hálózati elektromos
áramot fogunk használni, de elvégezhetjük a kísérletet egy napcella segítségével
is.

Ezekre lesz szükséged:

A kísérlet menete:

1.
2.
3.
4.

1.

5.
6.
7.
8.

Termosztát
Hőmérő
Kúpos üveg, edények
Gumidugó, minek közepén egy lyuk van a hőmérőnek
Napelemek, szélmalom
vagy hálózati áramforrás
Vezetékek
Krokodil csipeszek
Fűtőszál (olyan ellenállással bíró drót, amely
elektromos áram hatására felforrósodik, izzik, a
ford.), például egy régi
pirítóból kiszerelve

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Töltsd fel a termopalackot forró vízzel és zárd le egy gumidugóval, amin
egy hőmérőt szúrsz át előzőleg. 10 percenként olvasd le a hőmérőt, és az
adatokat vidd fel egy grafikonba, megjelölve benne a leolvasás idejét is. Mit
veszel észre?
Önts forró vizet a kúpos üvegbe, zárd le a hőmérős dugóval, majd percenként olvasd le a hőmérsékletet és a leolvasás idejével rajzolj grafikont. Milyen gyorsan süllyed a hőmérséklet?
Önts forró vizet egy kicsi és egy nagy edénybe. Olvasd le a víz hőmérsékletét percenként mind a két esetben. Melyik edényben zuhan a hőmérséklet
gyorsabban?
Állíts össze egy áramkört legalább 10 napelemmel. Kapcsolj fűtőszálat a
két végére. Ha nincs nap, használj vezetékes áramot. Ha van szél, akkor
szélmalmot is használhatsz.
Kapcsold a fűtőszálakat a kúpos üvegre és hagyd a napon a szerkezetet.
Szabályos időközönként olvasd le a hőmérsékletet.
Ismételd meg az előző lépést a termopalackkal is. Milyen gyorsan emelkedik a hőmérséklet?
Hasonlítsd össze a két kísérletet. Vizsgáld meg a hőveszteséget és annak
lehetséges következményeit.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Miért tartja sokkal hatékonyabban vissza a hőt a termosztát, mint a sima kúpos üveg?
2. A nagyobb edényhez képest miért nagyobb a hőveszteség a kisebb edény esetében?
3. Ismételd meg a 2-es pontot, de ezúttal szigeteld be a kúpos üveget, például egy törölközővel.
4. Figyeld meg a hőmérséklet csökkenését és hasonlítsd össze az 1-es és a 2-es pontokkal.

Napenergia

Energia tárolása 3

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Szélmalmok és napelemek nem mindig képesek akkor is energiát termelni,
mikor arra szükség van. Segítségedre lehet, ha vannak ismereteid a
feszültségről,
áramról,
egyenirányításról,
kimeneti
teljesítményről,
áramkörökről és elemekről, akkumulátorokról. Az összehasonlítás végett
jobb, ha különféle áramtárolási módokkal dolgozol.

Ezekre lesz szükséged:

A kísérlet menete:

1. Szélmalom (amit előzőekben
elkészítettél) vagy legalább 10
napelem
2. Egyenirányító dióda (BY164)
3. Tölthető elem (akkuelem)
4. Wattmérő, ha szükséges

1. Kapcsold egy áramkörbe a házilag gyártott
szélmalmodat, vagy legalább 10 napelemet.
2. Mérd meg a kimeneti teljesítményét (watt) az újratölthető
elemnek, mielőtt a szélmalomhoz kötöd.
3. Csatlakoztasd a szélmalmodat vagy a napelemeket
közvetlenül az újratölthető elemre (biciklilámpa elemtartó
részét használhatod, mint elemtöltő házat), majd tedd ki
napra vagy szélre a kísérleti eszközt egy órára.
4. Mérd meg megint egy óra múlva az elem kimeneti
teljesítményét.
5. Helyezd az egyenirányítót (BY164) a szélmalom, vagy
napelemek és az elem közé, ahogy az ábra szemlélteti.
6. Most az egész kísérletet csatlakoztasd egy kerékpár
lámpájához, és úgy tedd ki szélnek, vagy napnak egy
órára.
7. Mérd meg ismét az elem kimenő teljesítményét.
8. Beszéljétek meg az eredményeket, s jegyezd fel
füzetedbe a kapott adatokat.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a
következőket:
1.
2.
3.
4.

Fel tudja tölteni a szélmalom, vagy a napelemek az akkumulátort?
Miből áll az újratölthető elem és hogyan működik?
Hogyan lehet a váltóáramot egyenárammá alakítani?
Elegendő energiát tudsz termelni ahhoz, hogy egy üvegházat melegíts vagy éppen egy lakókocsit
elláthass árammal?
5. A televíziót lehetne üzemeltetni egy otthoni használatra készített szélmalommal?

Napenergia

Légkondicionáló

Energia Kísérletek
Háttérinformációk:
A meleg levegő lehűl a légkondicionáló szerkezetben, s onnan kijuttatva
rendkívül kellemes lehet egy forró nyári napon. Földünk egyes részein
ez életbevágóan fontos lehet, de magas energiafogyasztása végett igen
költséges. Itt egy egyszerű légkondicionálót fogunk konstruálni napelemek és hűtésre alkalmas elemek segítségével.

Ezekre lesz szükséged:

A kísérlet menete:

1. Kartondoboz
2. 2 vagy több jégakku (hűtőtáskákban alkalmazott elemek vagy nagyobb jégkockák)
3. Egy tálca
4. Napelemek
5. A napelemekre csatlakoztatott ventillátor
6. Vezetékek és krokodil csipeszek
7. Hőmérő (levegő hőmérsékletének mérésére)
8. Higrométer (levegő páratartalmának mérésére)

1. Szereld össze a kísérlethez szükséges eszközöket, ahogy az illusztráció mutatja.
2. Csatlakoztasd a napelemeket a ventillátorhoz.
3. A szerkezet mennyire hűti le a levegőt? Milyen
hatékonysággal üzemel?
4. Történt valamilyen változás a levegő páratartalmában? Ha igen, miért?

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket.
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan tudnád növelni a ventillátor hatékonyságát?
Azáltal, hogy a ventillátor sebességét növeled, hidegebb levegő keletkezik?
Tudod fokozni a hűtés hatékonyságát?
Hogyan, milyen hatékonysággal üzemel az igazi légkondicionáló, és mennyi
energiát használ fel?
Mely folyamat használja fel a legtöbb energiát a légkondicionálóban?

Napenergia

Napelemek és a Hőmérséklet

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Egy napelem energiát képes előállítani, ha kitesszük napfényre. Ebben a
feladatban megvizsgálhatod, hogy a napelem hatékonyságát mennyire
befolyásolja belső hőmérséklete. Hasznos, ha vannak ismereteid az
elektromos áramról, feszültségről és a kimenő teljesítményről.

Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Napelemek
Ampermérő
Feszültségmérő
Vezetékek és
krokodil csipeszek
Üvegpoharak 80 mm
és 120 mm-től 150
mm-ig változó
körméretben
Jégkockák
Bunsen égő
Drótháló és kis
pohárállvány
Víz

A kísérlet menete:
1. Használj két eltérő méretű poharat, hogy a kisebbe bele tudd tenni a
napelemet (lásd a szemléltető ábrán).
2. Rakd a kisebb poharat a nagyobb pohárba.
3. Tedd a napelemet a kisebb pohárba, ahogy az ábra mutatja.
4. Csatlakoztasd a napelemet az ampermérőhöz szabályosan a negatív
és a pozitív pólusokhoz.
5. Írd fel a mérési eredményeket.
6. Csatlakoztasd a napelemet a feszültségmérőre és írd fel a mérés
eredményeit.
7. Számítsd ki a napelem kimenő teljesítményét (W) szobahőmérsékleten.
8. Ismételd meg a fenti lépéseket, de nem szobahőmérsékleten, hanem
hideg (jégkockás) illetve meleg (50-60 CO-os) vízben.
9. Jegyezd le a mérések eredményeit.
10. Eltérő hőmérsékleteken mértél bármilyen változást a napelemek
kimeneti teljesítményében?

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mi történik a napelem kimeneti teljesítményével 10-től 60 CO-ig? Rajzolj görbét egy
diagramban.
2. Változik a napelem teljesítménye, ha különböző színű fénynek tesszük ki?
3. Hogyan hat a fénymegvilágítás szögének változása a napelem teljesítményére?
4. Hogyan tudnád hasznosítani a napelemből származó energiát a mindennapi életedben?
5. Mennyi energiát kell felhasználni ahhoz, hogy egy napelemet elkészítsünk?
Napenergia

Energia Napelemmel

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A napfény energiát tartalmaz, melyet egy napelem elektromossággá tud
alakítani. Hasznos, ha vannak ismereteid az áramerősségről, a
feszültségről, kimenő teljesítményről és a rövidzárlatról.

A kísérlet menete:
Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.

Napelemek
Ampermérő
Feszültségmérő
Mini villanykörték (1.3
– 6V)

1. Csatlakoztasd a napelemet a feszültségmérőhöz (ellenőrizd, hogy a ”+”
illetve a ”–” végek helyesen legyenek csatlakoztatva).
2. Mérd a változásokat a megtermelt feszültségben.
3. Csatlakoztass egy napelemet az ampermérőhöz (DC).
4. Mérd meg a rövidre zárt áram erősségét.
5. Számítsd ki a rövidre zárt áram teljesítményét (W) és alakítsd át azt
Joule-ba (J).
6. Most csatlakoztasd a napelemeket egy izzóhoz és így mérd meg a
feszültséget (V) és az ampert (A) (az ampert az izzóval sorba kötve, a
feszültséget az izzóval párhuzamosan kötve mérd).
7. Variáld a csatlakozásokat – használj különféle napelemeket más
villanykörtékkel.
8. Számítsd ki az áram teljesítményét (Volt x Amper).
9. Vizsgáld meg a napelemekre érkező napfény beesési szögét.
10. Ismételd meg a fenti pontokat, de most napfény helyett energiatakarékos égőket használj fényforrásnak (pl.: 12W, 40W, 60W, 100W).

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.

A napfény ereje befolyásolja a napelemek kimenő teljesítményét?
Mennyi energiát (Joule) képes a napelem termelni?
A fény különböző formáinak van e jelentősége a napelemek kimenő teljesítményének változásában?
Mennyi ideig kell a napelemeket kitenni fényhatásnak, amíg annyi energiát termel, amennyi egy liter
bolti tejben található (lásd a tejeszacskón Joule-ban megadva)?
5. Mennyi napelem kell ahhoz, hogy bekapcsoljon egy 12 W-os izzót?
6. Hogyan lehet a napelemekkel megtermelt energiát tárolni?

Napenergia

Napfény Energiájának Tárolása

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A napfényt tárolhatjuk, mint elektromos áramot. Ebben a feladatban ezt
vizsgálhatod meg. Segítségedre lehet, ha vannak ismereteid az elektromos
áramról, ionokról és magáról a fényről.

Ezekre lesz szükséged:

A kísérlet menete:

1. Kénsav
(koncentráció: 2M)
2. Széles üvegpoharak
3. Ólomlemez és
fémszivacs (amivel a
lábasokat tisztítjuk)
4. Elektromos áram
5. Fénydióda
6. Napelemek és
vezetékek

1. Félig töltsd meg kénsavval az egyik poharat.
2. Dörzsölj fényesre két kis ólomlemezt fémszivaccsal, majd tedd be a
lemezeket a kénsavba.
3. Nézd meg, hogy a fénydióda világít-e, ha vezetékkel az ólomlemezekhez
csatlakoztatod.
4. Távolítsd el a diódát és csatlakoztasd az ólomlemezeket közvetlen
elektromos áramra (15 V =) úgy 10 percre.
5. Mi történik a kénsavba mártott ólomlapokkal?
6. Kapcsold le az áramot, és csatlakoztasd a diódát az ólomlemezekre.
7. Figyeld meg, mi történik, és jegyezd fel az eredményeket a füzetedbe.
8. Dörzsöld fényesre újra az ólomlapokat és kapcsold össze sok napelemmel
(16-20 db vagy annál több) hosszabb időre.
9. Vizsgáld meg, hogy a napfényt tárolhatjuk-e ilyen módon, mint elektromos
áramot.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Hogyan lehet a napfényt elektromos árammá alakítani?
2. Egy modern napelem a napfény hány százalékát képes elektromos árammá alakítani?
3. 1 m2 felületű napelem normál feltételek között mennyi watt energiát termel?
4. Hogyan építhetünk napelemmel működő autókat?
5. Hogyan tudja a napelem feltölteni a ceruzaelemet, hogy az egy izzó megvilágítására alkalmas legyen?
6. Hogyan képes tárolni energiát egy napelem vízben?
7. Hogyan lehetséges egy napelemmel feltölteni a tölthető akkumulátor elemeket?
8. Mi történne, ha valaki képes lenne arra, hogy veszteségmentesen alakítsa át a napfényt energiává?
Megjegyzés: Ha azt tapasztalod, hogy nincs elég fény, akkor használhatsz projektorba való izzót, mint
fényforrást. Ilyenkor helyezd a napelemeket közvetlenül az izzó alá.

Napenergia

Napkemence

Energia Kísérletek
Háttérinformáció:
Az emberiség által felhasznált tüzelőanyag források korlátozott
mértékben vannak jelen (fejlődő országokban gyakran a fa az egyetlen
tüzelőanyag, ám az erdők nagy részét már kivágták, és nem telepítették
újra, mely nagy mértékű talajeróziót és elsivatagosodást okoz).
Egy olyan sütő, melynek üzemeltetése nem kerül pénzbe, s viszonylag
egyszerű anyagokból előállítható, kiváló alternatív forrás lehetne.

Ezekre lesz szükséged:
1. Kartondoboz
2. Alufólia vagy egy tükör
3. Üveglap, vagy egy tiszta,
átlátszó műanyag lap
4. Madzag
5. Szeg/ragasztószalag
6. Hőmérő
Alufólia vagy
tükörlap

A kísérlet menete:

Üveg- vagy műanyaglap
Alufólia
Madzag

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mennyibe kerül egy ilyen sütőt elkészíteni? Mennyibe kerülne
egy ebéd elkészítése egy átlagos család számára, ha fát használnánk a főzéshez? Mennyi fára lenne szükség, hogy egy átlagos család számára egész éven át főzzünk vele?
2. Tégy a kartondoboz egyéb, még nem befedett részeire is alufóliát, hogy a napfény visszaverését fokozd. Mennyiben járul ez
hozzá a napsütő forraló hatékonyságához?

Napenergia

1. Béleld ki a kartondoboz
belsejét alufóliával
2. A fedelére erősíts alufóliát
vagy tükröt
3. A fedelet kösd ki madzaggal úgy, hogy hajlásszögét
változtatni tudd.
4. Rakd az üveg vagy átlátszó műanyaglapot a doboz tetejére, majd tedd ki
a sütőt a napra. Döntsd
meg a fedelet úgy, hogy
minél több fényt tükrözzön
vissza a dobozba.
5. Helyezz egy hőmérőt a
doboz belsejébe és figyeld
meg a hőmérséklet változását.
6. Milyen magasra emelkedett a hőmérséklet?
7. Próbálj vele vizet forralni
teának, vagy tojást sütni
vagy bármi más ehető
dolgot készíteni (edény
használata szükséges).

Nap Vízmelegítő

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A vízmelegítő csapdába ejti a Nap hőjét. Ebben a feladatban
megvizsgálhatod a vízmelegítő működését. Hasznos lehet, ha vannak
ismereteid a fajlagos hőről, hőkapacitásról és a napenergiáról.

Ezekre lesz szükséged:
1. 2 alumíniumlap
megközelítőleg 20 cm x 20
cm
2. Fekete fénytelen festék és
ecset
3. Műanyagzsák, vagy
műanyag lefűző tasak
4. Erős ragasztószalag
5. Mérőpohár és víz
6. 2 hőmérő
7. Időmérő eszköz

A kísérlet menete:

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mennyire befolyásolja az eredményeket, ha sós vizet (100
ml NaCl-os) vagy 100 ml cukros vizet használsz sima
csapvíz helyett?
2. Mi a következménye annak, ha 200 ml vizet melegítesz 100
ml víz helyett?
3. Milyen hatással bír 100 g tömegű alumínium, bronz vagy
vas a műanyagzsákban lévő vízbe téve?
4. Hogyan lehetne a hőt ebben a napelemben hasznosítani?

Napenergia

1. Az egyik alumínium lemezt
fesd le teljesen matt
feketére.
2. Ragasztószalaggal erősítsd
fel az alulemezek hátuljára
a műanyagzsákokat, vagy
műanyag lefűző tasakokat.
3. Töltsd meg ezeket a
műanyag tasakokat 100 ml
vízzel és tégy beléjük egyegy hőmérőt.
4. Tedd ki ezeket az
alumínium lemezeket
bizonyos dőlésszögben a
napra.
5. Olvasd le a hőmérőket
félpercenként 10 percen át,
és írd fel a kapott adatokat
egy táblázatba.
6. Készíts grafikont az
adatokból és értékeld az
eredményeket.
7. Próbáld megmagyarázni a
kapott eredményeket, s
azok okát.

Vákuumos Napkollektor

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A napkollektorokat sokféleképpen lehet elkészíteni, ezért több alapelven
működő típusok is vannak. Itt egy olyan kollektort építünk, ahol a hőelnyelő felület szigetelve van azért, hogy kevesebb hővesztességgel üzemeljen.

Ezekre lesz szükséged:
1. Nagy kémcső (25 – 35 mm)
egyik végén parafa dugóval
lezárva
2. 1 parafa dugó két lyukkal
3. 12–14 mm-es fémcső a
dugó egyik furatába
4. Kisebb üvegcső a dugó
másik furatába és egy-egy
gumicső
5. Hőmérő, lehetőleg olyan,
mely belefér az üvegcsőbe
6. Kémcső csipesz
7. Ezüst papír és fekete papír
8. Állvány fogókkal
9. Hőlámpa, ha szükséges
10. Lombik
A kísérlet menete:

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket.
1. Napkollektorként hogyan működne ez az eszköz?
2. Mivel lehetne hatékonyabbá tenni a vízmelegítő hatását?
3. Vízpumpa segítségével össze tudnád rakni úgy a napkollektort, hogy a víz cirkulálhasson benne? Milyen vízhőmérsékleti emelkedést tudsz elérni?
4. Mennyi energia jut el a vízhez percenként?
5. A lombik szigetelése vagy alufóliázása segít növelni a melegítő hatást?
6. Engedj széndioxidot (CO2) a kémcsőbe. Ha nincs erre lehetőség, akkor az is megteszi, ha égő gyufa füstjével töltöd
meg a kémcsövet. (Ismételd meg így a kísérletet a 4-es
pontig). Mi történik? Hasonlítsd össze a lezajló folyamatokat
az üvegházhatással.

Napenergia

1. Állítsd össze a kísérletet
úgy, ahogy az ábra mutatja.
Szívd ki a levegőt a nagy
üvegcsőből, majd gyorsan
dugaszold el és rögzítsd az
állványon a csipesszel.
2. Tedd ki a kémcsövet a napra vagy a hőlámpa alá.
3. Önts vizet a lombikba; mérd
meg a hőmérsékletét, és a
mérés időpontjával írd fel
az eredményt jegyzetedbe.
4. Hagyd, hogy a fény érje az
állványt és olvasd le többször a hőmérőt, és a leolvasás idejével együtt jegyezd le az adatokat.
5. Ismételd meg a kísérletet
vákuum nélkül úgy, hogy
hagysz levegőt a kémcsőben.
6. Ismételd meg a kísérletet
mindkét esetben úgy, hogy
a lombikot szigeteled.
7. Meg tudod magyarázni,
hogy miért adnak eltérő
eredményeket a kísérletek?

Szélmalom Meghajtó Kerékkel

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Ebben a feladatban felszereljük a szélmalmunkat egy áttételes kerékmeghajtással. A cél, hogy nagyobb fordulatot adjon a dinamónak, ami ezáltal
több áramot termel. Elengedhetetlen ehhez a kísérlethez egy propeller,
amit magad már elkészítettél (lásd a szélmalmok építésével foglalkozó
feladatokban.)

Ezekre lesz szükséged:
1. Szélmalomhoz légcsavar
2. Kerékpár első kerékagy, két csavar a
tengely rögzítéséhez
3. Egy bicikli dinamó
4. Két hornyozott műanyag kerék; a légcsavar és a dinamó tengelyeire illeszthetők legyenek. A nagyobb kereket a
propeller tengelyére kell majd szerelni
5. Vastagabb gumi vagy másféle erős
meghajtó szíj, többféle hosszban
6. Deszkák
7. Csavarok
8. Elektromos fúró és lyukfűrész

A kísérlet menete:
1. Szereld fel a nagy kereket a propellerre erősített kerékagyra, majd rögzítsd
csavarral a tengelyen.
2. Szereld fel a kis kereket a dinamóra.
3. Vágj ki két félkört a deszkából úgy,
hogy a dinamó és a kerékagy pontosan illeszkedjen a vágatokba. Így nem
fognak tudni elmozdulni. A kerékagy
és a dinamó közti távolságot a meghajtó gumi vagy szíj megfelelő feszessége adja.
4. Csavard fel a szerkezetet egy hoszszabb deszkára.
5. Rögzítsd a propellert és a dinamót
csavarokkal, vagy ékkel.
6. Csatlakoztass két vezetéket a dinamóhoz, és teszteld a szélmalmot az udvaron.
Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mennyi elektromos áramot termel a szélmalom?
2. Képes felgyújtani egy lámpát? Erősebben világít az itt használt izzó, mint a meghajtókerék nélküli
szélmalmoknál?
3. Mérd meg a termelt áram erősségét (A) és a feszültségét (V). Mennyi watt áram jön ki a szélmalomból?
4. Hány szélmalom van Angliában, és mekkorák?

Szélenergia

Építs Szélmalmot

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Sokféleképpen építhetsz szélmalmot. Nézz utána az interneten,
könyvtárban a különféle szélmalomtípusoknak, és próbálj építeni néhányat
közülük. Segítségedre lehet, ha vannak ismereteid az elektromos áramról.

1: Hogyan készítsük el a propellert:

3: Hogyan csatlakoztasd a
propellert a dinamóhoz:

1. 120 centiméteres hosszban
fűrészeld el a műanyag csatornát
(biztonságosabb, ha ezt a tanár
hajtja végre)
2. Rajzold a széllapát formáját a
hosszában kettévágott
csatornacső belsejébe, ahogy a
fenti illusztráció mutatja.
3. Fűrészeld ki a formát és fúrj egy 5
mm-es lyukat a közepébe.

2: A kormánylapát méretei:

1. Vágd ki a farok kormánylapátot
egy 1.5 mm-es alumínium
lemezből, a fenti ábra szerinti
méretben.
2. Fúrj egy 5 mm-es lyukat a
kormánylemezbe az illusztráción
látható módon.

Szélenergia

1. Vedd le a dinamó
meghajtó kerekét,
eltávolítva a feji részét.
2. Hajts egy csavarmenetet a
dinamóba és egy ellentétanyát csavarj rá, amire
tegyél csavaralátétet.
3. Tedd a propellert a
csavarmenetre és rögzítsd
egy másik alátéttel és
anyával.

4: Hogyan építsük meg a
szélmalmot:
1. Szereld össze a propellert,
a dinamót és a szél
kormánylapátot az ábra
szerint.
2. Csatlakoztasd az egyik
vezetéket a dinamó
hátuljába és egy másikat a
dinamó rögzítő vasára, így
egy biztos és stabil
csatlakozást kapsz.
3. Fogasd le krokodil
csipesszel a vezetékek
laza végeit.
4. Az egész apparátust
szereld fel egy
seprűnyélre, ahogy az
illusztráció is szemlélteti.

Fa Légcsavarok

Energia Kísérletek
Háttérinformáció:
Nagyon sok munkát fektettek abba, hogy minél hatékonyabbá fejlesszék
a légcsavarok lapátjait. Ezen munkalap alapján könnyedén elkészíthetsz
egy egyszerű falapátot. Az első szélmalomkerekek fából voltak Dániában,
de manapság a legtöbbje üvegszálból készül. Hasznos, ha vannak ismereteid aerodinamikából, és ha van egy műhely, ahol megfelelő eszköz és
anyag áll a rendelkezésedre.

Ezekre lesz szükséged:
1. ½ cm vastag furnérlemez
2. ½ cm vastag 4 cm-es rombusz hasáb (a propeller fejrészének, a ford.)
3. Gyalu, fűrész
4. Smirgli
5. Elektromos fúró
6. Fémpántok és csavarok
7. Bicikli dinamó
A széllapát elkészítése:

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Rajzold le a propeller lapátok formáját a furnérlemezre.
2. Fűrészeld ki a lapátokat,
majd csiszold simára az éleket smirglivel.
3. Fűrészelj két vágatot a lapátoknak a rombuszhasáb két
végére. Egymáshoz képest
átlósan, saroktól sarokig legyenek a vájatok kifűrészelve. Fúrj egy lyukat keresztül
a hasáb közepén.
4. Illeszd a vágatokba a lapátokat, és egy tengelyt dugj át
a számára kialakított lyukon,
hogy a dinamóra felszerelhesd.
5. Szereld fel a szélmalom
lapátokat és a dinamót egy
tengelyre, majd próbáld ki a
szerkezetet a szabadban.
6. Elő tudsz állítani áramot a
szélmalmodból? Mérd meg
az ampermérővel.

Miért kell ellentétes irányba állítani a légcsavar lapátjait a propelleren? Miért van ilyen formájuk?
Kielégítően működnek ezek a falapátok? Ha igen, miért? Vagy miért nem?
Mit tehetnél, hogy növeld a szélmalom hatékonyságát?
Tudnád hasznosítani elektromos áram előállítására az így termelt szélenergiát?
Mitől keletkezik a szél?

Szélenergia

Szélmalomlapát Készítése

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Számos módja van annak, hogy szélmalmot készíts. Ha úgy döntöttél,
hogy építesz egyet, amit az energiával kapcsolatos kísérletek során is
felhasználhatsz, akkor érdemes különböző típusoknak utánanézni a
könyvtárban, illetve az interneten, és közülük néhányat elkészíteni.
Hasznos, ha vannak ismereteid az elektromosságról és az indukcióról.

Propeller műanyag esőcsatornából
Élezett
1. Vágj le egy 120 cm hosszú műanyag esőcsatornát (15 cm
átmérőjű). Kérd a tanárod segítségét a fűrészelésben.

Tompa él

2. Ezután fűrészeld hosszában ketté a csatorna csövét (ha
szükséges, kérd megint tanárod segítségét).
3. Rajzold rá egy 5 cm-es négyzetrácsos papírra a légcsavar
alakját (fenti ábra szerint), majd vágd ki a formát. Ha nincs
kéznél ilyen lap, egy sima lapot kell bevonalazni.
4. Tedd a kivágott formát a félbevágott csatorna belsejébe és
rajzold azt körbe alkoholos filccel. Egy kis ragasztószalaggal
rögzítheted a papírmintát, hogy ne mozduljon el.
5. Távolítsd el a papírt és fűrészeld ki a mintát a csatornából.
6. Mikor a légcsavart már kivágtad, akkor a lapátok élét le kell
reszelni ráspollyal, vagy smirglivel.
7. Élezd meg a lapátokat, ahogy az ábra szemlélteti.

Szélenergia

Tompa él

Élezett

Alumínium (rozetta) Légcsavar

Energia kísérletek

Háttérinformációk:
Sok munkát fektettek abba, hogy növeljék a szélmalom légcsavarjának hatékonyságát.
Az itt elkészített szélmalom modell a régi korok kokárdájára emlékeztet. Ennek a légcsavar típusnak (rozetta, a ford.) a finomított változatát használják
manapság a szellőző rendszerekben.

Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.

Alumínium lemez
Fémvágó olló
Dinamó/kis villanymotor
Ragasztószalag és papír,
ha szükséges

A szélmalomkerék gyártása:
1. Rajzold le a légcsavar lapátjainak formáját egy vékony alumínium lapra és vágd ki a vonalak mentén.
2. Hajlítsd be a légcsavar lapátok élét. Illeszd rá a modellt egy kis
tengelyre két csavaralátét közé, hogy akadálytalanul tudjon forogni.
3. A legjobb, ha a modellt egy dinamóra vagy egy villanymotorra
szereled.
4. Mennyi áramot szolgáltat saját készítésű szélmalmod?

Végezd el saját kísérletedet, és figyeld meg a következőket:
1. Hasonlíts össze különböző modelleket. Melyik típus az, amely a leggyorsabban forog?
2. Miért vannak a lapátok behajlítva?
3. Nagyobb lapátkerék gyorsabban forogna? (Minél nagyobb felületen érintkezik a szél a lapáttal, annál
több energiát képes juttatni a generátornak – szerinted?)
4. Hogyan tudnád növelni lapátkereked hatékonyságát?
5. Hogy keletkezik a szél?
6. Ha felszerelted a légcsavarodat egy dinamóra, mérd meg, mennyi áramot termel.
Szélenergia

Savonius Kerekes Szélmalom 1

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
A Savonius szélmalom (A Savonius rotort a finn Sigurd Savonius hadnagy
fejlesztette ki a 19. század végén, a ford.) egy egyszerű és hatékony szerkezet volt. Legnagyobb előnye, hogy nem kellett a kereket a szél irányába
fordítani. Hogy szerkezetéből származó előnyeit kihasználják, egy sebességszabályzóval szerelték fel, mivel nem forgott különösképpen egyenletesen. Nagyon sok munkát fektettek a fejlesztésébe, így működése hatékony
lett. Hasznos lehet, ha vannak ismereteid a szélmalmokról és a dinamók
működéséről.
Ezekre lesz szükséged:
1. Műanyag esőcsatorna (10-12 cm átmérő és 3040 cm hosszú)
2. Furnérlemez, 12-15 mm vastagságban
3. Deszka illetve egyéb faanyag
4. Két azonos méretű kerékagy (kerékpárnál
használatos)
5. Szegek/csavarok, rögzítők, szögvas
6. Kézi fűrész, fúrógép, fúróhegyek és colstok
7. Hosszú rugalmas öv vagy gumi
8. Dinamó
9. Anemométer (szélsebesség-mérő, a ford., hajózással kapcsolatos eszközöket árusító boltokban “olcsón” beszerezhető)

A szélmalom elkészítése 1:
1. Pontosan fűrészeld le a végét mindkét ereszcsatornának, majd vágd ketté őket olyan hosszúságban,
hogy megfeleljenek széllapátnak. Reszeld le az egyenetlen éleket. Nagyon fontos, hogy a két ereszdarab teljesen egyforma méretű legyen.
2. Vágj ki két kört a furnérlemezből, ahogy az ábra mutatja. A körök átmérője olyan legyen, hogy egy-egy
centiméterrel túlnyúljon az ereszcsatornákon. Fontos, hogy a kivágott körök szabályosak legyenek, különben a szélmalom nem fog egyenletesen forogni.
3. Az egyik kerék élébe hornyot kell vájni az ékszíjmeghajtásnak.
4. Fúrj egy-egy lyukat a korongok közepébe a kerékagyaknak.
5. Húzz egy átlót a korongokra, pontosan a középponton át.
6. Illeszd az átlóhoz a két darab rotorlapátot (ereszcsatornából kivágva, a ford.) úgy, hogy a korong közepéből induljanak ki. Rajzold be a lapátok vonalát a korongra.
7. Rajzold át a kerék körvonalát és a lapátok helyét egy darab papírra, majd annak tükörképét vidd fel a
másik kerékre.
8. Jelöld meg a rögzítő szögvasak helyét, 2 darab jusson egy rotorlapátra.
Szélenergia

Savonius Kerekes Szélmalom 2

Energia Kísérletek

A szélmalom elkészítése 2:
9. Rögzítsd egymáshoz a kerekeket és a lapátokat.
10. Fontos: ahhoz, hogy a szerkezet egyensúlyban legyen, elengedhetetlen, hogy a két kerék középpontja pontosan egymás fölé kerüljön. Dugj át egy hosszú, egyenes, kör keresztmetszetű pálcát a lyukakon úgy, hogy az pontosan derékszögben legyen.
11. Helyezd a bicikli kerékagyakat a korongok közepére, és az alsó korongra rakd fel a gumit, ami a dinamót fogja meghajtani.
12. Készíts egy keretet a rotornak, amiben az nem mozdulhat el.
13. Azonos csavarrögzítést alkalmazz mindkét kerékagynál, mert akkor gyorsabban fognak forogni.
14. Készíts egy talapzatot és szereld rá keretestől a szélmalmodat.
15. Csak akkor rögzítsd a szélmalom keretét a talapzathoz, ha az tökéletesen egyensúlyban van a rotorral.
16. Szereld fel a dinamót is a keret belsejébe, és a gumit illeszd rá.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.

Hogyan tudnád megállapítani a szél sebességét a környezetedben található eszközök segítségével?
Változó szélerősségben hogyan forog a szélmalom? Meg tudod számolni a fordulatszámot?
Nagy szélerősség vagy szélsebesség kell ahhoz, hogy üzemeltesse a dinamót?
Próbáld meg összeszerelni a két széllapátot egymással. Fúrj újabb lyukakat a rögzítésnek. A szélmalom gyorsabban vagy lassabban forog-e most? Miért?
5. Anglia teljes elektromos áram termelésének mekkora hányadát adják a szélerőművek?

Szélenergia

Szélenergia és az Villamoshálózat

Energia Kísérletek

Háttér információ:
Egy nagy szélerőmű az általa megtermelt áramot az országos áramhálózatba
vezeti. Ez a kísérlet megmutatja neked, mi történik az erőművekből kijutó
árammal. Hasznos, ha vannak ismereteid az elektromos indukcióról, az egyenés a váltóáramról, a kimeneti feszültségről, frekvenciáról és a fázisokról.

Ezekre lesz szükséged:

A kísérlet menete:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Bicikli dinamó
12 V-os motor
Szabályozható energiaforrás
Villanykörte (3,5 V/0,2 A) és a
foglalata
5. Oszcilloszkóp
6. Vezetékek
7. Talapzat (amire az izzó
foglalatát szereled, a ford.)

5.
6.
7.
8.
9.

Az ábra szerint állítsd össze a kísérleti eszközöket.
Kapcsold fel 2 V-ra a váltakozó feszültséget.
Hogyan világít a villanykörte, folyamatosan vagy akadozva?
Rajzold le az oszcilloszkóp görbéjét egy papírra – tedd
ugyanezt a 6., 7. és a 8-as pontoknál is.
Fokozatosan gyorsítsd a dinamót meghajtó motort addig, míg
az izzó felvillan. (a szabályozható energiaforrással tudsz a
motorodnak kevés vagy több áramot adni, a ford.)
Hogyan világít az izzó, folyamatosan vagy akadozva?
Folytasd a motor gyorsítását egészen addig , míg a körte
folyamatosan nem világít.
Majd addig folytasd a gyorsítást, míg az izzó ismét villan.
Hogyan világít a villanykörte, amikor a hálózat és a dinamó
fázisban illetve fázison kívül van?

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mit tesz az elektromos erőmű, mikor a hálózatra kötött szélmalom nem termel áramot?
2. Hogyan juttatja az erőmű a megtermelt elektromos áramot a vezetékekbe?
3. Honnan tudják megállapítani az elektromos erőművek, hogy mennyi elektromos energiát lehet egy adott
pillanatban a vezetékekbe engedniük?
4. Mennyi kimeneti feszültséget képes egy szélmalom előállítani?
5. Milyen hatékonysággal jut el az áram az erőművekből a fogyasztókhoz?
6. Mennyire hatékony a szél elektromos áram előállításakor?
Szélenergia

Építs „biciklikerék szélmalmot”

Energia Kísérletek

Háttérinformáció:
Ha már építettél otthoni környezetben szélmalmot, akkor tapasztalhattad,
hogy mennyire is nehéz feladat úgy meghajtani velük egy dinamót, hogy
az képes legyen meggyújtani egy villanykörtét. Még ha a légcsavar lapátjai gyorsan forognak is, nem képesek elegendő energiát termelni. Ezért
próbáljuk ki most a biciklikereket, mely elég gyorsan képes megforgatni a
dinamót ahhoz, hogy bekapcsolja a villanykörtét.

Ezekre lesz szükséged:
1. Első biciklikerék, lehetőleg külsővel
2. Deszka 10 x 2 cm
3. Szalag és kartonpapír
4. Dinamó
A szélmalomkerék
lapátjainak elkészítése:
1. Vágd háromszögekre a
kartonlapod, majd erősítsd a kartonszeleteket
a villák közé olyan szögben, hogy a kereket forgásba hozhassa szél hatására. Annyi kartonlapot
helyezz fel, amennyit
csak lehetséges.
2. A kereket szereld fel a
deszkára úgy, hogy a
dinamó kerekével öszszeérjenek. (megjegyzés: hatékonyabb, ha a
biciklikülső a keréken
van, a ford.).
3. Mennyi áramot képes
fejleszteni ez a szélmalomkerék?
4. Csökkentsd a kartonlapátok számát a felére.
Most mennyi áramot fejleszt?
Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Milyen költségekkel járt a szélmalom elkészítése?
2. Mennyi kWh elektromos áramot termelne a szélmalom, ha 1000 órán át tudna folyamatosan működni?
3. Mennyibe kerül 1 kWh elektromos áram, amit a szélmalmod termelt?
4. Mit tudnál működtetni otthonodban ezzel a megtermelt árammennyiséggel?
5. Miért fontos, hogy a lapátok bizonyos szögben el vannak fordítva?
6. A széllapátok jól működnek? Ha igen, miért? Ha pedig nem, miért nem?
7. Van olyan szélsebesség, aminél ez a szélmalomtípus hatékonyabb lenne, mint más malmok? Ha
igen, miért?
8. Mitől keletkezik szél?
Szélenergia

Emberiség és Energiafogyasztás

Energia Kísérletek

Háttérinformációk:
Az emberiségnek szüksége van energiára élelmiszer formájában, hogy
fennmaradjon. Ebben a kísérletben megvizsgálhatod, mi történik az
étellel, amikor megemésztjük.

Ezekre lesz szükséged:

Száraz kenyér
O2

Mn2O3 és
H2O2

Oltott
mész

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Mi történne, ha a Földön nem élne ember?
2. Mi lenne a következménye annak, ha Kína lakosságának
minden egyes tagja egy tojást enne reggelire?
3. Mik az alapvető élelmiszer összetevők?
4. CO2-t lélegzel ki?
5. Mi történik, ha egy viaszgyertya elég?
6. Mennyi energiát termel 1 g gabona elégetése?

Üvegházhatás

1. Üveghenger és vékony
üveglap
2. Kémcső
3. Vaskanál és bunsen égő
4. Oxigénre palackból, vagy
előállítva mangán-dioxid
(Mn2O3) és hidrogénperoxid (H2O2, 10%)
segítségével
5. Oltott mész (Ca(OH)2)

Így végezd el a kísérletet:
1. Használd az üveghengert
és az üveglapot.
2. Töltsd fel az üveghengert
oxigénnel és zárd le az
üveglappal.
3. Tegyél egy kis száraz
kenyeret a kanálra és tartsd
a bunsen égő lángjába
4. Az izzó kenyeret tedd az
üveghengerbe és hagyd
elégni.
5. Vedd ki a kanalat az
üvegből és önts egy kis
oltott meszet (20 – 25ml) a
hengerbe, majd zárd le
üveglappal.
6. Óvatosan rázd össze az
oltott meszet a lezárt
üveghengerben.
7. Figyeld meg, mi történik, és
jegyezd le a látottakat.
8. Próbáld megmagyarázni a
lezajló kémiai folyamatokat.
9. Próbáld meg kitalálni, mi
történik egy darab kenyérrel, amikor megesszük.

Növények CO2 Átalakítása

Energia Kísérletek

Háttérinformációk:
Emberek, állatok, gyárak és autók, mind bocsátanak ki széndioxidot (CO2).
Ebben a kísérletben megvizsgálhatod mi az, ami hasznosítja és átalakítja a
CO2-t. Segítségedre lehet, ha van némi ismereted a fotoszintézisről és az
energiafogyasztásról.

Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kémcső
Parafa dugók
Vízinövény
CO2 indikátor (piros)
Alufólia
Lehetőség szerint
vetítőlencse vagy 60 W-os
lámpa

Így hajtsd végre a kísérletet:
1. Tölts fel 3 kémcsövet 2/3-ig piros CO2 indikátorfolyadékkal.
2. Óvatosan fújj levegőt mind a három kémcsőbe egy vékony szívószálat használva, amíg
ugyanolyan narancssárga szín nem jelenik meg.
3. Tégy két kis vízi növényt egy-egy kémcsőbe.
4. A növényt tartalmazó két kémcső egyikét csomagold be alufóliába.
5. Dugaszold el parafával mind a három kémcsövet.
6. Tedd ki az üvegcséket erős napfényre vagy lámpafénybe (esetleg itt kell használnod
vetítőlencsét, a ford.).
7. Figyeld meg, mi történik fél, illetve egy óra múlva az üvegcsékben.
8. Jegyezd fel a megfigyelteket füzetedbe.

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.

Miként nő a zöld növény (cress), mikor a levegőben sok CO2 van?
Mi lenne, ha nem lennének autók?
Mi lenne a következménye annak, ha a Föld átlag hőmérséklete 2 oC fölé emelkedne?
Mit állítanak elő a növények CO2-ből, vízből és a napból nyert energiából?
Előnyös lenne, ha 30-40% O2-t tartalmazna a levegő?

Üvegházhatás

Növényi Oxigén Előállítás

Energia Kísérletek

Háttérinformációk:
A Földön az oxigén folyamatosan termelődik. A növények oxigén-termelését
vizsgáljuk meg. Segítségedre lehet, ha vannak ismereteid a fotoszintézisről
és az energiafogyasztásról.

Ezekre lesz szükséged:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kémcső
Széles pohár
Vízinövény
Izzópálca
Üvegtölcsér
Lámpa
Tripod (háromlábú állvány,
a ford.)

A kísérlet menete:

Végezd el a kísérletet és figyeld meg a következőket:
1. Termelődik-e oxigén annál a növésben lévő
növénynél, melyet egy zárt csőben ültettünk el?
2. A növény jobban nő az eldugaszolt kémcsőben, ha
CO2-t adunk hozzá?
3. Mi történne, ha a dél-amerikai esőerdőket
kitermelnék?
4. Mi történne, ha a génmanipulált növények kétszer
annyi oxigént használnának fel?

Üvegházhatás

1. Végy egy vízinövényt (olyan
boltban próbálkozz, ahol
díszhalakat lehet venni, a
ford.).
2. Tedd a növényt a tölcsér alá
egy vízzel teli, széles szájú
üvegpohárban.
3. Töltsd meg a kémcsövet
vízzel és helyezd fejjel lefelé
a tölcsérre. Az elején
ellenőrizd, hogy levegő ne
juthasson be a kémcsőbe.
4. A kémcsövet rögzítsd az
állványon.
5. Mindezt tedd ki erős fénynek
(közvetlen napfény érje
néhány órán át).
6. Figyeld meg, amint levegő
(oxigén) képződik a
kémcsőben.

Biogáz

Energia Kísérletek
Háttér információk:
Mikor háztartási hulladékainkat a szemetesbe dobjuk, annak
szervesanyag-tartalma megközelítőleg 30%. Ahelyett, hogy kidobjuk,
biogáz előállítására is használhatnánk. Ebben a feladatban
előállíthatod saját kis biogáz üzemedet. Ez a kísérlet néhány hetet
időközönkénti felügyelettel vesz igénybe. Sikerrel kivitelezheted
viszont, ha gondosan követed az útmutatást.

Ezekre lesz szükséged:
1. Néhány szerves hulladék – pl.
zöldségfélék, kenyér,
tejtermékek stb. (ne használj
műanyagot, kartont, ilyeneket)
2. Baromfi trágya
3. Egy nagy műanyag kanna (1025 literes)
4. Parafa dugó
5. Kémcső
6. 50-100 ml-es fecskendő
7. Kémcső, csipesz
8. Egy nagyobb üvegpohár
Insulation material
Hajtsd végre a kísérletet így:
1.
2.
3.
4.

Töltsd meg a kannát szervesanyag maradékokkal és keverd
alaposan el csirkeürülékkel.
Dugaszold el parafával és állítsd
össze az ábra szerint az
eszközöket.
Minden legyen megfelelően
rögzítve és lezárva.
Csomagold körbe szigetelőanyaggal a kannát és helyezd
biztonságos helyre néhány napra.

Néhány nap elteltével a kannában lévő
levegőt ereszd ki úgy, hogy csak tiszta,
természetes gáz maradjon benne. A
továbbiak szerint engedd ki a levegőt:

Végezd el a kísérletet, és figyeld meg a következőket:
1. Mi kell ahhoz, hogy kiszámíthasd, elegendő biogázt tudnál-e
előállítani ahhoz, hogy otthonod kellőképpen fűthesd? (tipp:
nézd meg az otthoni fűtésszámlátokat. Mennyi kWh-t használ el
családod egy évben?)
2. Mennyi szervesanyag hulladékot termel a családod? (egy hét
vagy egy év alatt)
3. Mennyi hulladékra lenne szükséged a megfelelő biogáz és
energia ellátáshoz?
4. Mi a sorsa a keletkező hulladéknak?
5. Mire lenne szükséged, hogy energiát állíthass elő hulladékból
otthon?
Biogáz

5.
6.
7.

Bizonyosodj meg arról, hogy a
fecskendő meg van töltve vízzel,
mielőtt belekezdenél.
Lazíts a csipeszen.
Engedd a levegőt kiszivárogni, míg
szag nem jön a kannából. Ez jelzi
a természetes gáz jelenétét.

Ezután hagyd érni a keveréket néhány
hétig – míg kész nem lesz a kísérletre.
Használj védőszemüveget: tarts
gyufát a kémcső elé, majd óvatosan
lazíts a csipeszen.
Mi történik?

