
Item: 3909 

Hunor: ……….. 

Akcióban a tudomány - Rakéta autó 
Fontos figyelmeztetés: Nem játék. Termékünk oktatási célokra készült, 

a tudományos elvek könnyed formában történő bemutatására. A termék 

összeszerelése és használata mindig felnőtt felügyelet mellett történjen. 

Mielőtt munkához lát olvassa végig a használati útmutatót. 

A) Biztonsági előírások 

1. Nem játék. Termékünk oktatási célokra készült, a tudományos elvek könnyed formában történő bemutatására. A termék 

összeszerelése és használata mindig felnőtt felügyelet mellett történjen, a termék 14 év feletti gyermekeknek készült. Mielőtt 

munkához lát olvassa végig a használati útmutatót.. 

2. A palack pumpálása közben álljanak egymás mellé, vigyázzanak, hogy a dugó nehogy kilőjön valamelyikükre. A rakéta autó nagyon nagy 

sebességgel indul el. Soha ne tartsa az autót másik ember vagy háziállat felé. Javasoljuk, hogy munka közben viseljen védőszemüveget. 

3. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a palackon karcolások, vagy egyéb felülethibák. Amennyiben talál ilyen felületeket, elképzelhető, hogy a 

palack nem alkalmas a magas nyomás elviselésére. Ha a palack sérült, keresse fel kereskedőjét és kérje a palack cseréjét, vagy 

keressen otthon egy másik 1,25 literes műanyag palackot. 

4. A játék szett illetve a belőle készített játék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük ne adja a játékot 3 

évesnél fiatalabb gyermeknek. 

 

B) A doboz tartalma 

 
Szükséged lesz még bicikli pumpára és egy kereszthornyos csavarhúzóra, amiket a csomag nem tartalmaz. 

  

műanyag palack alváz 

2 db tengely tartó 4 db kerék 

műanyag gyűrű                      dugó               4 db szegecs                       szeleptű  

2 db tengely                                 csavarható kupak          csavarok, csavaranyák             2 db rögzítő szál  



 

C) Összeszerelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Illeszd a tengely tartót az alváz alsó részén a 

helyére. Két csavart dugj át az alvázon és a 

tengelytartón, majd rögzítsd csavaranyával. 

2. A másik tengely tartót hasonló módon szereld 

fel. 

3. Vedd elő az egyik tengelyt. Húzz egy szegecset 

a tengelyre, dugd át a tengely tartón, majd 

húzz rá még egy szegecset. A tengely végére 

húzz rá egy kereket. 

4. A másik tengelyt is ugyanígy szereld a helyére. 

5. A rögzítő szál végét vezesd át az alváz alján 

lévő lyukakon. 

6. A másik rögzítő szálat csúsztasd át a másik 

lyukon. 

7. A műanyag palackot fektesd az alvázra, a 

nyakát dugd át a lyukon, majd a kupakot 

csavard az üveg nyakára. 

8. A rögzítő szálat feszítsd meg az üveg hasán. 

9. A másik rögzítő szálat is húzd meg. 

10. A szeleptűt szúrd a dugón lévő lyukba. 

 

A rakéta autód indulásra kész! 

  



D) Működés 

1. Illeszd a szeleptűt egy biciklipumpához. 

2. A palackot töltsd meg félig vízzel. 

3. A dugót csúsztasd az üveg nyakába. 

4. A szabadban a rakéta autót tedd le a földre. Ügyelj rá, hogy elegendő szabad terület álljon rendelkezésre. A 

járművedet sima felületre tedd. Vedd figyelembe, hogy járműved 30 métert, vagy annál is többet haladhat. A 

kipróbáláshoz egy kosárlabda- vagy teniszpálya ideális. 

5. Kezdj levegőt pumpálni a palackba. A palackban a nyomás egészen addig nő, amíg a dugó ki nem lő, és a víz ki  nem 

spriccel a palackból, és akkor… Ha szabványos bicikli pumpát használsz, melynek teljesítménye max. 160 psi / 11 

bar, akkor körülbelül 4-5 pumpálás szükséges az autó elindításához. Elképzelhető, hogy gyorsan kell pumpálnod, 

hogy megakadályozd a levegő visszaáramlását. Ezután a versenyautó gyorsan elindul és továbbgurul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Probléma megoldás 

Ha a dugó túlságosan hamar kilő, amikor még nem megfelelően nagy nyomás a palackban, akkor a versenyautó nem megy elég messze . 

Nyomd be erősebben a dugót, és kezd újra a pumpálást. 

 

F) Hogyan működik? 

Amikor pumpálni kezded a palackot, a benne lévő nyomás emelkedik. A nyomás hat a dugóra, és amikor eléri a megfelelő szintet, a dugó  

kilő a palack nyakából. Ezután a nagy nyomás kilöki a vizet a palackból. Mivel a palack a vizet egy irányba löki, a palack el lentétes irányba 

indul el (a tudósok ezt nevezik akciónak és reakciónak), így a jármű elindul. 

 

G) Hogyan tovább? 

 Kísérletezz a palackban lévő víz mennyiségének megváltoztatásával (kipróbálhatod üres palackkal is) – figyeld az autó haladását. 

 Keress másfajta palackokat otthon – figyeld meg, hogyan haladnak a különböző palackok. Keress különböző méretű palackokat. Ügyelj 

arra, hogy mindig szénsavas üdítőitalokat tartalmazó palackokat használj, mert csak ezek bírják a nyomást.  

 

H) Érdekességek 

 A rakéta autó a híres angol tudós Newton (1642-1727) harmadik törvényében leírtak alapján mozog. 

 Newton harmadik törvénye a hatás ellenhatás törvénye. Kimondja, hogy két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, 

egymással ellentétes irányú erő hat. Például ha meglököd az ajtót, az ajtó is visszalök téged. 

 Minden rakéta autó Newton harmadik törvénye alapján működik. Az autók egyik irányba gőzt, vagy folyadékot lőnek ki, az autó pedig 

elindul a másik irányba. 

 Az űrrakéták motorját a tűztérben kémiai reakcióba lépett gázok nagy sebességű kiáramlása hajtja. 

 A jetsky és a jet hajó vizet lő ki hátrafelé haladása közben.  

 A Bloodhound SSC (super sonis car - szuperszonikus autó) is részben rakétamotorral van hajtva. Ezt az autó azért tervezték, hogy az 

első jármű legyen, ami eléri az 1000 mérföld/óra (1609 km/h) sebességet. 

 Rakéta modelleket is készíthetsz úgy, hogy vízzel megtöltött palackokba levegőt pumpálsz – csakúgy, mint a rakéta autó esetében. 

 A tűzoltók nagynyomású tömlőket használnak a tűzoltásra. A tömlőket feszesen kell tartani – így a kiáramló víz ereje a tömlőt 

visszafelé löki (Newton harmadik törvénye még mindig dolgozik). 

 Az első rakétákat Kínában készítették több mint ezer éve. 


