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I. Huncut csomag 
 

Kísérleti eszközök: 1 edény, alufólia külsejű csomag, melyet a drótok 
segítségével  lehet rögzíteni úgy, hogy az edény belsejében lógjon, kissé az 
edény alja felett, 1kiskanálnyi só, víz, mérleg, hőmérő, óra vagy stopperóra. 

 

Kísérlet: A csapot hagyjátok folyni, hogy legyen kellően hideg a víz, majd 
töltsétek meg az edényt félig. Mérjétek meg az edénybe öntött víz 
mennyiségét és hőmérsékletét, majd az alufóliába öntsétek bele a sót. Az 
alufóliát kibontani, megsérteni, elszakítani tilos! A sót könnyűszerrel 
beönthetitek az alufóliába, ha a kapott papírt (amin a só van) v alakba 
meghajtva a fólia tölcsérébe irányítjátok. A sónak be kell jutni az alufóliába 
dróttal elszűkített rész alá. Innentól kezdve kezded mérni az időt és a 
hőmérsékletet percenként, legalább 25-30 percen keresztül. A kapott 
értékeket írd az alábbi táblázatba és készíts grafikont a miliméterpapíron! 
Magyarázd meg a kapott görbét! Hány részre osztható a görbe? Szerinted 
mi lehetett az alufóliában és az hogyan hatott a víz hőmérsékletére? 

 

II. Kérdések 
1. Miért osztogatnak a repülőgépeken még felszállás előtt cukorkát? 
2. Miért kell több port törölni a számítógép vagy a tévé körül mint a szoba többi részén? 
3. A lakásban levő összes felső világító test egy biztosítékra vannak kötve. Milyen 

kapcsolás van a konyhában levő égő és az előszobában levő égő között? Ha az 
egyik kiég, attól a másik fog-e világítani? 

4. Két egyforma méretű, elhelyezkedésű és szigetelésű helységben iroda müködik, 
egyforma méretű füttőtesttel, ugyanarra a hőkozpontra kötve.  Mindkét helységben 
ugyanannyi alkalmazott dolgozik. Az A irodában mindenik alkalmazott 
számítógépen dolgozik, a B irodában mindenik alkalmazott papíron, írószerrel 
dolgozik. Az alkalmazottak maguk állíthatják kisebb vagy nagyobb fokozatra a 
füttőtesteket igényüknek megfelelően. Tudva azt, hogy az alkalmazottak 
átlagéletkora egytforma a két irodában és mindenik alkalmazott egészséges, melyik 
helyiségben van kisebb fokozatra állítva a füttőtest és miért? 

5. Miért és hogyan keletkeznek a mély gödrök az aszfaltban a tél múltával? 
 

Házi Mifiz 2015  december 2 IX  oszt  
Ősszeállította: Cseh Gyopárka   1 



Csapatnév   …………………………….   Csapattagok: 

III. Jégmentesítés sóval és só nélkül 
 

Miután elolvastátok az alábbi szöveget válaszoljatok az következő kérdésekre: 

1. Miért hasznos az utak sózása? 
2. Miért káros az utak sózása? 
3. A szövegben leírt módszerek közül melyiket lehetne alkalmazni Szibériában? 
4. Van-e káros következménye a skandináv országokban használt módszernek? 
5. Só hatására a hó vagy jég megolvad. Ez egy exoterm folyamat vagy egy endoterm 

folyamat? Érveljetek! 
 

“A téli jégmentesítés alapelve az, hogy a közutakat az önkormányzatoknak, a 
házak, üzletek körüli járdákat pedig a tulajdonosoknak kell rendben tartaniuk. Nem 
ritkák a viták, egy dologban mindig egyetértenek a felek: a reflexszerű sózásban.  

A konyhasót nálunk csak az 1960-as években kezdték tömegesen használni 
síkosságmentesítésre, de az útsózás hamar nagy karriert futott be. 
Magyarországon évente átlagosan ötven olyan nap van, amikor jégmentesíteni kell 
az utakat. Egy átlagos télen egy-egy nagyobb önkormányzat akár több tízezer 
köbméter sót is szétszórhat.  

Nem úgy szeretik, mint az emberek a sót 

A sózás leginkább a növényeket károsítja, de a rajtuk és környezetükben élő 
rovaroknak és egyéb talajlakó élőlényeknek sem tesz jót. Ha valakit mégsem 
hatna meg ezen úgynevezett alacsonyabb rendű állatok nyomora, a só a 
háziállatokat is kikészíti. Lelkesen sétáltató gazdik számára ismerős lehet a só 
által kikezdett kutyatappancsok látványa. 

De a só nemcsak a szétszórás helyszínén rombol, a lefolyó víz a felszíni 
vizekbe is magával viszi a sós lét, és szennyezi a talajt. Márpedig az élővízbe 
bejutó hirtelen szennyezés az abban található élőlények számára akár végzetes is 
lehet. 

Sok tavaszi halpusztulásnak a hirtelen megnövekedett sókoncentráció az oka. 
Ráadásul a só a légszennyező anyagok együtt még károsabb anyagokat hoz létre. 
Pedig a só már önmagában is meglepő rombolásra képes. A sós lé az autók 
gumiját, alvázát is megeszi, sőt idővel az aszfaltot és a betont is. Egy jól megépített 
vasbeton szerkezet kis túlzással örök életűnek számít, ám a sózás miatt a hidakat 
és felüljárókat öt-tíz évenként fel kell újítani, a kátyúsodó úttestekről nem is 
beszélve. 

A sózás okozta problémák ráadásul nem tűnnek el a téllel. A só nehezíti az 
olvadáskor visszamaradó víz természetes párolgását is, a sós lé pedig a felszín 
alatt egész évben rágja és gyengíti a fémet (például a vasbetonban). A járművekre 
fröccsenő és az alváz üregeibe bejutó sóoldat természetesen az autók 
acélszerkezetét is korrodálja, szintén az évszaktól függetlenül. Ideje lenne tehát a 
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só által okozott károkat forintosítani. Talán a költségek láttán más döntések 
születnének, amikor a téli síktalanítás kérdéseit tárgyalják a felelősök. 

Magyar sóhivatal 

A még mindig gyakran használt sózást betiltották – terjedt el a köztudatban, ám 
ez sajnos csak részben igaz.  

A hiedelem alapját az adja, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 
kormányrendelet 2010. szeptember 1-től valóban korlátozza a sózást az 
úgynevezett belterületi közterületen, ha ezzel veszélyeztetik a fákat.   
Tehát nem teljes körű tiltásról van szó, csak korlátozásról. Fontos azonban, hogy 
ha akarják, az önkormányzatok helyi rendeletben ennél szigorúbban is 
szabályozhatják a sózást, sőt akár teljesen meg is tilthatják. 

Máshol őrlemény és hókotró 

A sózásra vonatkozó szabályok minden országban mások. Ausztriában például 
csak különleges időjárás esetén alkalmazhatók a sós vegyszerek. Innsbruckban 
kalcium-magnézium-acetátot alkalmaznak. Ez jelentősen csökkenti a levegő 
szennyezettségéért felelős szállóport is. 

Németországban a pénzhiány miatt egyre több község már csak a veszélyes 
útszakaszokat sózza. Az évek alatt bebizonyosodott, hogy ez még a balesetek 
számát is csökkenti. Az autóvezetők ugyanis a sózott, fekete utakon a javasoltnál 
jóval gyorsabban hajtanak. Nem veszik figyelembe, hogy a só vékony csúszós 
réteget képez az úton és a fékbetéteken, ezért akár meg is kétszereződhet a 
féktávolság. A kezeletlen útszakaszokon viszont jóval óvatosabban közlekednek. 

A skandináv országokban tilos és értelmetlen is a sózás, mivel a téli 
átlaghőmérséklet jóval só vizes oldatának mínusz 7 fokos fagyáspontja alatt van. A 
közutakon ezért a hó tömörítése után gránitőrleményt szórnak szét. A hegyvidéki 
utakat vagy fehéren hagyják, és megkövetelik a hólánc használatát, vagy 
egyszerűen letolják a havat az útról. Míg a skandináv országokban akár 
hónapokon át is havazhat, nálunk a havas időszakok hossza néhány órától 
néhány hétig tarthat. Ezek az időjárási adottságok változatos megoldásokat 
igényelnek.” 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/jegmentesites-soval-es-so-nelkul-2 
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Kísérletek eredménye 

 
Edény tömege Edény + víz 
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