
 

  
A növények energiaként nyelik el a napfényt és tápanyagként használják fel azt, amiből 
biomassza keletkezik. A biomassza tárolt energiát tartalmaz, mely égetéssel alakítható 
hővé, tehát fűtőértéke van. Ez a fejezet olyan kérdéseket válaszol meg, mint pl. mennyi 
hő keletkezik a növényi biomassza égetésével? 
 

 
 
Mennyi hő keletkezik növényi biomassza égetésével? 
 

 
 
A feladat elvégzéséhez körülbelül 45 percre van szükségünk.  
 

 
 
Azok a diákok, akik tanultak biológiát, kémiát, fizikát és elvégezték a Biomassza modult.  
 

 
 
A feladat célja, hogy megismerjük, hogy a zöld biomassza mennyiségi növekedése 
hogyan kapcsolódik az elnyelt napenergiához és a növényi biomassza égetésével 
mennyi hőt tudunk termelni? 
 

 
 
A feladat célja, hogy megértsük, hogy a biomassza égetés során milyen folyamatok 
zajlanak. A feladat bemutatja, hogy hogyan spórol energiát a biomassza, amit aztán 
égetéssel lehet hővé alakítani, ami fűtőértéket jelent.  
 

 
 
Önértékelés 

 Megfelelően működött a kísérlet? 

 Elértük a kitűzött célokat? 

 Mit tehetünk a kísérlet során alkalmazott folyamatok javítása érdekében? 

A tanulási tevékenység leírása 
 

A probléma leírása 
 

Időtartam 
 

Célközönség 
 

Cél 
 

Tanulási eredmények 
 

Értékelés 
 

TANULÁSI TEVÉKENYSÉG  
Növényekből nyert energia 
C-TESZT Biomassza modul 



 

 A kísérlet eredménye azt mutatja, hogy a termelt hő nem áll lineáris 
összefüggésben a hőkalkulációból kapott súllyal, amit egy bizonyos tömegű dió 
elégetése során a víz elnyelt.  

 

 
 

- Internet 
- Kézi munka 

 

 
 

- Távolítsuk el egy üdítős doboz alját és a kupak körül vágjunk V alakú 
lyukakat.  

- Az egyik felén vágjunk egy lyukat egy csőnek és vágjunk köré több, kisebb 
lyukat is.  

- Tisztítsuk meg és mérjük le a diót.  
- Az alufóliába csomagolt parafa dugóba állítsunk egy szöget, amire rá van 

húzva a megtisztított dió.  
- Töltsünk egy csőbe körülbelül 2dl vizet.  
- Mérjük meg a víz hőmérsékletét és jegyezzük le.  
- Tegyük a cső alatt lévő üdítős dobozba az égő diót, hogy felmelegítsük azt.  
- A dió elégetése után mérjük meg a vízhőmérsékletet a csőben és 

jegyezzük le.  
- A Q = c víz * m dió*Δ t képlet használatával számítsuk ki, hogy mennyit 

igazodott a vízhőmérséklet a dió égetésével, amelynek a súlyát lemértük és 
feljegyeztük (c víz = 4200 J.kg-1 / ˚ C, t = t-tz). 

A különböző súlyú diók méréseinek eredményei a diók súlyából adódó termelt 
hőmennyiségtől függenek.  
 

 
 
A feladat egyedül vagy kis létszámú csoportokban is elvégezhető. 
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Technológia 
 

Tanulási módok 
 

Csapat 
 

Szükséges eszközök 
 



 

 
 


