
Környezetbarát elem/20166/

A) Biztonsági utasítások
Mielőtt munkához látna alaposan olvassa át az útmutatót. Felnőtt jelenléte és felügyelete javasolt. A játékot 
8 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.  A játékszett és a belőle készítet késztermék apró részeket tartalmaz, 
melyeknek  lenyelése  fulladást  okozhat,  3  éven  aluli  gyermektől  tartsa  távol.  A  kísérletekhez  szükséges  
alapanyagokat  (krumpli,  gyümölcsök,  gyümölcslé)  felnőtt  segítséggel  gyűjtsék  össze.  A  kísérletekhez 
felhasznált  ételeket  ne  egyék  meg.  A  kísérlet  végeztével  azonnal  dobják  ki  ezeket.  A  csomagban  levő 
alkatrészeket ne használja váltóáramú hálózaton, vagy elemekkel, mert ezeket rövidre zárhatja.
B) A doboz tartalma –(kövesse a képes útmutató szerint):
4 db cinklap (ezüstszürke), 4 db rézlap (barnás), 4 db vezeték, 2 db műanyag pohár, 1 db papírpohár, 2 db 
különleges kiképzésű csavaros kupak, 1 db világítótorony LED lámpával, 1 db hangot adó chip, 1 db LCD 
kijelzős óra védő fedéllel, 1 szett átlátszó öntapadós ragasztó, részletes útmutató füzet.
C) A környezetbarát elem működési elve
Az elem a cink és rézlap(pár)ok savas közegbe (krumpli, virágföld, víz, vagy egy darab gyümölcs) merítése  
hatására  lép  működésbe.  A  cinkből  készült  lap  a  negatív  elektróda,  a  rézből  készült  lap  pedig  a  pozitív  
elektróda. A fémlapok elektrolit oldatba merítésekor kémiai reakció indul be. Az elektrolitban levő sav elkezdi  
lebontani a réz és a cink molekulaszerkezetét, így elektronok szabadulnak fel. Ebben a kémiai reakcióban a cink  
sokkal reaktívabb, mint a réz. A cink elektronjai gyorsabban mozognak, mint a réz elektronjai. A felszabadult 
elektronok a cinkről a réz felé mozognak. Az elektronoknak a reaktívabb fémtől a kevésbé reaktív fém felé  
áramlása elektromos áramot hoz létre, mely elég erős egy lámpaizzó felvillantásához, egy óra működtetéséhez,  
vagy egy csipogó megszólaltatásához.
Most, hogy megismertük az alapokat, jöhetnek a kísérletek!
D) Krumpli-erő: készítsünk krumplival működő órát
Hozzávalók: - A dobozból: az LCD óra, 2 db cinklap, 2 db rézlap, öntapadós ragasztó, vezetékek. Otthonról: 2 
db krumpli, vagy gyümölcs (pl. citrom, alma)
Fontos tudnivalók: Nemzetközi szabványok határozzák meg a pozitív és negatív pólusok jelölését. A pozitív 
pólushoz mindig piros vezeték kerül, a negatívhoz pedig fekete. A negatív pólust mindig a cinklaphoz kell kötni  
(vagy  a  reaktívabb  fémlapot),  a  pozitív  pólust  pedig  a  rézlaphoz  (vagy  a  kevésbé  reaktív  fémlaphoz).  
Megjegyzés: fontos, hogy a vezeték lecsupaszított részének és a fémlapnak a megfelelő érintkezése. Erre a célra  
az öntapadós ragasztót használja.
Összeállítás: 
1. – Az LCD óra fekete színű vezetékét (negatív pólus) kösse össze az egyik cinklappal, a vezeték lecsupaszított  
végét dugja át a cinklapon lévő lyukon. A vezeték rögzítése céljából a vezeték végét óvatosan csavarja meg. 
2. – Az óra piros színű vezetékét (pozitív pólus) rögzítse az egyik rézlaphoz. 
3. – Hozzon létre egy „érintkező párt”: egy vezetékkel kössön össze egy rézlapot egy cinklappal. 
4. – Most, hogy az összeköttetések létrejöttek, a képnek megfelelően szúrja bele egy krumpliba a fémlapokat.  
Már működik is az óra! (Az óra beállítására vonatkozó utasítások az M pontban találhatóak).
Megjegyzés: A  kísérlet  befejezése  után  tisztítsa  le  a  fémlapokat,  hogy  megakadályozza  rozsdásodásukat,  
oxidációjukat.
E) Zenélő virágföld: megszólal a zenélő chip
Hozzávalók: - A dobozból: a zenélő chip, 2 db cinklap, 2 db rézlap, öntapadós ragasztó, vezetékek, papírpohár.  
Otthonról: 2 db kicsi cserépbe ültetett növény, vagy két cserép föld.
Összeállítás: 
1. – Bizonyosodjon meg róla, hogy a cserépben levő föld nedves.
2. – A chipet kösse össze egy réz- és egy cinklappal, a „D” pontban leírtaknak megfelelően. (piros vezeték a  
rézlaphoz, fekete a cinklaphoz)
3. – Hozzon létre egy „érintkező párt”: A D3 pontban leírtak szerint.
4. –A képnek megfelelően szúrja bele a földbe a fémlapokat.
Énekel a chip? 
Ha a kísérlet sikerült, a chip alján levő fémlapból halk zene szólal meg. A hangerő felerősítéséhez ragassza a 
chipet a papírpohár aljára. Most már hangosabb a zene. Egy madár dalol. Mi történt? A papírpohár átvette és  
felerősítette  a  chip hanghullámainak rezgését.  Kísérletezzen!  Használjon különféle  erősítőket:  vizespoharat,  
szódásüveget, stb. Meg fog lepődni a hangok különbözőségén!
F) Vízi csoda: Készítsünk vízből akkumlátort
Hozzávalók: -  A dobozból:  a  világítótorony a lámpával,  3  db speciális  kupak,  3  db cinklap,  3  db rézlap,  
vezetékek.  Otthonról: 3 db kicsi vizes palack (használhatja a dobozban levő műanyag poharakat is, ebben az 
esetben a kupakokra nincs szükség).



Összeállítás: 
1. – Töltse meg a palackokat vízzel.
2. – Az előző kísérletekben leírt módon a világítótorony lámpájának vezetékeit kösse össze egy cink- és egy 
rézlappal.
3. – A többi cink- és rézlappal hozzon létre két „érintkező párt”.
4.  –A  képnek  megfelelően  dugja  a  palackokba  a  fémlapokat.  Ügyeljen  rá,  hogy  a  fémlapok  ne  érjenek 
egymáshoz, mert így rövidre zárja az áramkört, és a LED nem fog világítani.
Megjegyzés: Ha a kísérlethez használt palackok túl magasak, elképzelhető, hogy a világítótornyot egy pohárra  
kell állítani, mert a vezetékek nem elég hosszúak. A világítótorony helyére bekötheti a zenélő chipet vagy az  
LCD órát is.
Világított a LED? Erős volt a fénye?
Adjon kevés  ecetet  a  vízhez.  Most  erősebb lett  a  lámpa  fénye?  Tudja,  hogy az  ecet  hozzáadásával  miért  
változott meg a fényerő? A víz semleges kémhatású, és a fémek savas kémhatású közegben reaktívabbak, tehát  
erősebb áram keletkezik, ha ecetet vagy más savas kémhatású anyagot adunk a vízhez. Most próbálkozzon sós 
vízzel, és gyümölcslével. Eredményeit jegyezze fel a kísérleti munkalapon. Melyik folyadék hozta a legjobb 
eredményt, mikor világított legerősebben a LED?
G) Gemkapocs party: Készítsünk elemet gépkapocsból
Többféle elektrolit oldatot kipróbáltunk már elektromos áram generálására, most kísérletezzünk 
különfélefémekkel (elektródákkal). Meg fog lepődni, hogy a háztartásban fellelhető tárgyak is képesek 
áramot generálni. (A következő kísérletekhez a háztartásban megtalálható tárgyakra lesz szükség, 
ezeket a doboz nem tartalmazza. Felnőtt segítsége szükséges a tárgyak összeszedéséhez.)
Hozzávalók: -  A dobozból: 2 db rézlap, 2 db műanyag pohár, a zenélő chip, öntapadós ragasztó, vezetékek. 
Otthonról: 2 db nagy gemkapocs
Összeállítás: 
1. – A chip fekete vezetékét kösse az egyik gemkapocshoz.
2. – A chip piros vezetékét kösse az egyik rézlaphoz.
3. – Hozzon létre egy „érintkező párt”: egy vezetékkel kösse össze a másik rézlapot a másik gemkapoccsal.
4. – A fémeket süllyessze ecetes vízbe, és a chip máris aktiválódott!
Hogyan működik?
A gemkapcsokon  általában cink  fedőréteg  van.  Amikor  a  fémeket  savas  kémhatású  vízbe  tesszük,  kémiai  
reakció indul be, és elektromos áram jön létre.
H) Vidám pénzérme: Készítsünk egy pénzérméből elemek, ami énekel
Hozzávalók: - A dobozból: a zenélő chip. Otthonról: ecet, ruhacsipesz, alufólia, 2 db vattakorong, 2 db rézből 
készült, vagy réz bevonatú pénzérme
Összeállítás: 
1. – Az alufóliát és a vattakorongot vágja a pénzérmével megegyező méretűre.
2. – A vattakorongokat itassa át ecettel (nedvesek legyenek, de ne csöpögjenek, mert akkor esetleg rövidzárlatot  
okozhatnak.
3. – Készítsen 6 rétegű szendvicset az alábbiak szerint: alufólia-átitatott vatta-pénzérme- alufólia-átitatott vatta-
pénzérme
4. – A zenélő chip piros vezetékét tegye a szendvics pénzérmével végződő oldalára. A fekete vezetéket pedig  
tegye az alufóliához.
5 – A ruhacsipeszt a képen látható módon csíptesse a vezetékekre. Ellenőrizze az érintkezéseket. És már készen 
is van a város egyetlen éneklő pénzérméje!
Hogyan működik?
A barnás színű pénzérmék rézből vagy rézötvözetből készülnek. A pénzérmék az előző kísérletekben használt  
rézlapokat helyettesítik. Vagyis,  amikor egy reaktívabb anyaggal  (esetünkben alumíniummal) találkozik egy 
megfelelően  savas  közegben  (ecet),  beindul  a  kémiai  reakció.  Elegendő  energia  jön  létre  a  chip 
megszólaltatásához, vagy egy lámpa felkapcsolásához. Próbálja ki ezt a kísérletet a LED lámpával is!
I) Fantasztikus villa: Készítsünk villából elemet
Hozzávalók: -  A dobozból: 2 db cinklap, LCD óra, öntapadós ragasztó, vezeték.  Otthonról: 2 db villa, 1 db 
citrom - félbevágva
Összeállítás: 
1. – A piros vezetéket rögzítse a villához. Használjon ruhacsipeszt vagy öntapadós ragasztót
2. – A fekete vezetéket rögzítse a cinklaphoz.
3. – Hozzon létre egy „érintkező párt”: egy vezetékkel kösse össze a másik cinklapot a másik villával
4. – Az óra elindításához a fémeket a képnek megfelelően szúrja egy citromba.
Hogyan működik?



A villa az elem pozitív elektródája, csakúgy,  mint a réz az előző kísérletekben. Az evőeszközöket általában 
olyan fémmel vonják be, ami a cinknél kevésbé reaktív. Amikor az evőeszközök és a cinklap is be van szúrva a  
citromba, beindul a kémiai reakció. A cinklap felől elektronok indulnak a vila felé, így elektromos áram jön  
létre.
J) Kiegészítő kísérletek
Egyéb kísérleteket is összeállíthat a dobozban levő anyagokat kiegészítve a háztartásban megtalálhatókkal. Íme  
néhány  ötlet:  Elektrolit  oldatok:  szódavíz,  sós  víz,  gyümölcslé,  különféle  gyümölcsök  Pozitív  elektróda: 
mindenféle réztárgy,  rézzel  bevont tárgyak,  rézötvözetek, rézcsavarok,  réz csavaranyák,  réz kulcsok, rézből  
készült fólia, különféle barna színű pénzérmék, rézvezeték, kanál  Negatív elektróda: vas, alumínium, minden 
cinkkel bevont tárgy, csavarok, csavaranyák, alátétek, szögek, vasból készült vezeték. Kísérletezzen a különféle  
anyagokkal! A kísérleti lapon jegyezze fel megfigyeléseit, eredményeit. A kísérletek elemzése is érdekes lehet,  
új ismeretekhez juttathatja.
K) Kísérleti lap – Az 1-6. kísérletek a D-J pontokban szerepeltek.
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elektróda

Negatív 
elektróda Elektrolit Fogyasztó Csatlakozások 

száma Megjegyzés

1 Rézlap Cinklap Krumpli LCD óra 2

2 Rézlap Cinklap Virágföld Zenélő chip 2

3 Rézlap Cinklap Víz (ecet) LED lámpa 2

4 Rézlap Gemkapocs Szódavíz Zenélő chip 2

5 Pénzérme Alufólia Ecet Zenélő chip 2

6 Villa Cinklap Citrom LCD óra 2
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L) Érdekességek
Galvánelemek – Tudta, hogy az egyik első elem sós vízbe áztatott vattalapokkal elválasztott fémlemezekből  
készült? Az imént bemutatott pénzérmés kísérlet nagyon hasonló. Jóllehet mi ecetet használtunk (mert az jóval 
savasabb) sós víz helyett, az elv tökéletesen megegyezik.
A legelső ólom-sav akkumlátort Gaston Pleante készítette 1859-ben, az alkáli elemet padig kevesebb, mint 100 
évvel ezelőtt, 1914-ben Thomas Edison találta fel. El tudja képzelni az életét elemek nélkül? Nem lennének 
fények, CD- és MP3 lejátszók, elektronikus játékok, sem pedig digitális óra. De ez csak a jéghegy csúcsa, mert  
nem lenne sem nagyothalló készülék,  sem digitális  hőmérő,  sem távirányítós  játék,  sem mobiltelefon,  nem 
működne a legtöbb számológép,  az autók pedig kurblival indulnának. Hogyan képzelné el az életét elemek 
nélkül?
Hogyan  tölthetők  fel  az  elemek? –  Az  elemek  feltöltése  úgy  történik,  hogy  egy  különálló  energiaforrás 
segítségével  (elektromos  áram,  vagy napelem)  megfordítjuk az  elektronok áralmásának  irányát.  A művelet  
végén az elem pozitív és negatív pólusai visszatérnek eredeti állapotukba, és újból használhatók. A probléma a 



feltöltéssel, hogy az elem minden feltöltés után egy kicsivel gyorsabban veszíti el töltését. A tudósok új fajta  
elemeket kutatnak, amelyek nem szennyezik a környezetet, és amelyeket elektromos áram felhasználása nélkül  
lehet feltölteni.
Miért  veszélyesek  az  elemek  a  környezetre? –  Álljunk  meg  egy  pillanatra,  és  gondolkodjunk  el  ezen  a 
problémán. Vannak ötletei? Ha úgy gondolja, hogy az elemek szennyezik a környezetet, akkor tökéletesen igaza  
van! Az elemek előállításához használt vegyi anyagok az elemek lebomlása során a földbe, vagy a vizeinkbe 
kerülnek. Néhány ezek közül az anyagok közül, mint pl. a merkúrium, olyan veszélyesek a környezetre, hogy 
néhány országban be is tiltották a használatát. Napjainkban az elemek gyártásához leggyakrabban használt fém 
az ólom. Az autókban, motorokban, hajókban évente több milliárd ólom-sav akkumlátort használnak fel. Ez  
igen nagy mennyiségű akkumlátor, és egyben igen nagy mennyiségű szennyező anyag. Mindaddig, amíg nem 
találnak fel egy környezetbarátabb akkumulátort, mindig legyen gondja rá, hogy újrafeldolgozásra adja le az  
akkumlátorokat,  és  erre  figyelmeztesse  barátait  is.  A  legtöbb  városban  vannak  veszélyes  hulladék 
begyűjtőhelyek.  Ha  nem tudja,  hol  van  a  közelében  ilyen  begyűjtőhely,  hívja  fel  az  önkormányzatot,  ott 
biztosan tudnak tájékoztatást adni. Gondoljon mindig a ZÖLD TUDOMÁNYRA.
M) Az óra beállítása
Az óra  a környezetében létrejövő elektromos  kisülések hatására  kikapcsolódhat,  de  újraindítása  után ismét  
működni fog.
1.) Az óra beállítása (figyelje a képes útmutatót)

• Nyomja  meg  kétszer  az  A  gombot,  ekkor  az  órán  a  hónapot  tudja  beállítani,  majd  a  B  gomb  
segítségével állítsa be a hónapot.

• Miután a hónapot  beállította,  nyomja  meg  ismét  az  A gombot,  majd  állítsa  be a napot  a  B gomb 
segítségével.

• A nap beállítása után ismét nyomja meg az A gombot, majd állítsa be az órát a B gomb segítségével.
• Az óra beállítása után ismét nyomja meg az A gombot, majd állítsa be a percet a B gomb segítségével.
• Ezután nyomja meg az A gombot, a beállítás jóváhagyásaként. Az óra és a perc között két pötty villog.

2.) Az óra használata
• Alapállapotban az óra az órát és percet mutatja.
• Amennyiben a dátumot szeretné látni, nyomja meg a B gombot, ekkor a kijelzőn két másodpercre a 

dátum jelenik meg.
• A másodperc megtekintéséhez nyomja meg kétszer a B gombot. Ha ismét az órát és percet szeretné  

látni, nyomja meg még egyszer a B gombot.
• Amennyiben azt szeretné, hogy az óra-perc és a dátum váltakozva jelenjen meg a kijelzőn, nyomja meg  

egyszer az A gombot. Ha vissza szeretne térni a normál kijelzőhöz, nyomja meg ötször az A gombot,  
így végigfuttatva az összes beállítási funkción.

N) Probléma megoldás
Amennyiben a kísérlet végén elmarad a kívánt fény- vagy hanghatás, próbálkozzon az alábbiakkal:

1.) Hagyjon időt arra, hogy a modell működjön. Idő szükséges ahhoz, hogy a kívánt erősségű fény- vagy 
hanghatás létrejöjjön.

2.) Készítsen  még  egy érintkezőpárt,  hogy erősebb áramot  generáljon.  Például  az  első  kísérletben  két 
krumpli helyett használjon hármat. Csatlakoztasson még egy érintkezőpárt, még egy cink- és rézlappal.  
Ügyeljen  a  polaritásra.  A különböző  alkatrészek  eltérő  feszültségűek.  A  chip  működéséhez  kell  a 
legkisebb feszültség, az óra van középen és a LED lámpához kell a legnagyobb feszültség. Tapasztalni  
fogja, hogy a chipet könnyű megszólaltatni. (Azt is kipróbálhatja, hogy a chip megszólaltatásához egy 
fél citromot használ.) A LED lámpának a folyadék savasságától és a fémek alapanyagától függően, akár 
3-4 érintkezőpárra is szüksége lehet ahhoz, hogy fényesen világítson.

3.) Ellenőrizze,  hogy  nem  rozsdásak-e  a  fémlapok.  Amennyiben  a  felületük  rozsdás  (oxidált)  
csiszolópapírral tisztítsa le.

4.) Próbálja meg közelebb tenni egymáshoz az fémlapokat (ne érjenek egymáshoz!) A vezetés jobb, ha a 
fémlapok közelebb vannak egymáshoz.

5.) Ha  ennek  ellenére  sincs  eredmény,  ellenőrizze  a  csatlakozásokat.  Ellenőrizze  a  polaritásokat  is:  a 
negatív pólus a fekete, a pozitív pedig a piros.

6.) Ellenőrizze, hogy a fémlapok és a vezetékek nem érintkeznek-e. Ez rövidzárlatot okozhat.
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