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A tevékenység rövid leírása: Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége. Az elvégzendő kísér-
letek rávilágítanak arra, hogy ha meg is van az égés mindhárom feltétele, az éghető anyag felületnagysága 
mégis döntő befolyású az égés kimenetelére.
Cél: A tanulók ismerjék fel a kísérletek tapasztalatai alapján, hogy a szemcseméret csökkenése felületnöve-
kedéssel jár, ami növeli az anyagok elégethetőségét.

Tantervi kapcsolódás: Környezetünk vizsgálata – A kísérletezés szerepe az életünkben; Laboratóriumi vizs-
gálatok.
Tantárgyi kapcsolódás: 
Természettudomány tantárgyon belüli koncentráció: Anyagok és tulajdonságaik, valamint Megfigyelés,  
kísérletezés, tapasztalás témakörök.
Technika és életvitel: a kísérletezéshez használt anyagok és eszközök szakszerű használata 
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, összehasonlítás
Anyag, eszköz: (1 pár számára)
vasháromláb, vaslemez, fémtálca, csipesz, fém vegyszeres kanál/spatula (kémiaszertárból)
5-6 cm-es vas- és alumíniumdrót
1/3-ad vegyszeres kanálnyi vas- és alumíniumreszelék
1/3-ad vegyszeres kanálnyi finomra őrölt vas- és alumíniumpor (kémiaszertárból)
3-5 cm-es átmérőjű konyhai fémszivacs (dörzsi) és ugyanekkora acélgyapotcsomó 
borszeszégő (ha van rá lehetőség, akkor Bunsen-égő a kémia szaktanteremben)
gyufa
Időigény: 30 perc

Felület és égés

Nagy Sándor

1. Lépés (3 perc): Közös eszmecsere után a diákok felírják a táblára az égés 3 feltételét:
• éghető anyag
• gyulladási hőmérséklet
• égést tápláló közeg (általában oxigén)

2. Lépés (13 perc): Kísérletek – fémek gyúlékonysága (páros munka)
• A tanulók a borszeszégő meggyújtásával, majd kupakjának visszahelyezésével „ellenőrizzék” az égés 

feltételeit!
• Ezután gyújtsák meg újra a borszeszégőt, majd a csipesz segítségével tartsák bele a lángba először a 

vas-, majd az alumíniumdrót-darabkát – jegyezzék fel a látottakat!

TEVÉKENYSÉG MENETE
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?• A következő kísérletben a fém vegyszeres kanál segítségével a tanulók szórják a lángba kis részletek-

ben először a vas, majd az alumínium reszelékét – jegyezzék fel a látottakat!
• A harmadik kísérlet során a fém vegyszeres kanál segítségével a diákok szórják a lángba kis részletek-

ben először a vas, majd az aluminum porát – jegyezzék fel a látottakat!

3. Lépés (2 perc): A felület változása és a gyúlékonyság közötti összefüggés felfedezése, megfogalmazása 
(közös munka).
Tanári rávezető kérdések: 
• Alapvetően miben különbözik a fémdrót, a fémreszelék és a fémpor?
• Mely tulajdonsága változik meg bármely testnek, így a fémeknek is, ha aprítjuk, azaz csökkentjük a 

szemcseméretet?
• Mi az összefüggés a felület növelése és az égési tulajdonság között?

4. Lépés (12 perc): Kísérlet konyhai fémszivaccsal és az acélgyapottal (páros munka)
• A vaslemezre helyezett dörzsiszivacs, valamint acélgyapot-darabkát próbálják meggyújtani a tanulók!
• Jegyezzék fel a látottakat, és az előző lépésben megbeszéltek alapján próbáljanak magyarázatot adni 

tapasztalataikra!

HÁTTÉR
Az égés mint jelenség bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége. A foglalkozás során speciálisan az 
égés és a (fajlagos) felület összefüggéseit tudjuk látványosan vizsgálni. Az égés sebessége szempontjából 
kulcsfontosságú, hogy mekkora felületen találkozik az éghető anyag az égést tápláló közeggel. A 3. lépés ta-
nári kérdéseivel a tanulóinkat szükség esetén ösztönözzük arra, hogy felismerjék: minél kisebb a szemcse-
méret, annál nagyobb a (fajlagos) felület, ezáltal annál látványosabb (gyorsabb) az égés. Érdemes tisztázni, 
hogy az izzás is gyors égésnek minősül!

A fajlagos (relatív) felület darabolással, aprózással való növekedését érdemes átgondolni és eljátszani a 
tanulókkal, az alábbi leírás alapján:
Egy 1 cm élhosszúságú gyurmakockát vágjanak félbe, majd – összefogva a darabokat – egy másik (majd 
egy harmadik) síkban is vágjanak el! Ezáltal kapnak előbb 2 félkockát, azután 4 hasábot, majd 8 kis kockát. 
Mindegyik állapotban írják fel, hogy mennyi az össztérfogat, s mennyi a darabok összesített felülete, s meny-
nyi a A(felszín)/V(térfogat) hányados számértéke! A térfogat természetesen nem változik, a felület viszont 
gyors mértékben növekszik, így a tanulók számszakilag is láthatják a darabolás jelentőségét.

Az acélgyapot lényegében egy vékony acélszálakból álló csiszolóanyag, ami bármely barkácsboltban besze-
rezhető. Többféle „finomságú” kapható: a kísérlet szempontjából működik a 0-s jelzésű, de leghatékonyabb 
a 00-s, vagy ha van, a 000-s jelzésű. Meggyújtás után igen látványosan ég (izzik).

A 4. lépés magyarázata természetesen nagyon hasonló a 3. lépésben megállapított összefüggéshez: a dör-
zsiszivacs vastagabb acélszálai (fajlagosan) kisebb felületűek, mint az acélgyapot vékony szálai, amelyeket 
(fajlagosan) így több égést tápláló közeg vesz körül – meggyújtás után az izzás így önfenntartóvá válik.


