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5. IZZÓ PAPÍR 

1. A kísérlet, kémiai ismereteid és az alábbi cikk-részlet alapján válaszolj az alábbi 

kérdésekre és töltsd ki a keresztrejtvényt! 

A fekete lőpor 

„A robbanóanyagok a szó általános értelmében a természetben nem fordulnak elő. Bár a 

természetben bekövetkezett robbanások nem ismeretlenek, ezek azonban fizikai jelenségek, gyakran 

a víz valamilyen módon történő hirtelen elpárolgásával magyarázhatók.  

Az ember által legkorábban készített robbanóanyag a fekete lőpor, amelyet puskapor néven is 

emlegetünk, hisz főként fegyverekben alkalmazták lövedékek kilövésére. A fekete lőpor a salétrom 

(kálium-nitrát), a faszén és a kén adott összetételű keveréke. A kén a világ minden táján előfordul a 

természetben, főként a vulkanikus területeken, a faszén könnyen nyerhető a fa elégetésével. A 

salétrom bizonyos klimatikus viszonyok között állati vagy növényi eredetű anyagok elbomlása révén 

keletkezik. Időszámításunk szerint 700 körül fedezték fel Kínában, hogy ha a csupán jól égő faszén 

és kén keverékéhez salétromot adnak, akkor robbanóképes anyagot nyernek. Dokumentumok utalnak 

arra, hogy 1000 körül a kínaiak alkalmaztak háborúkban olyan fegyvereket, amelyek működtetésére 

fekete lőport használtak.” 

(Lapat Attila: A robbanóanyagok világa Természettudományi Közlöny 132. évf. 6. füzet, 2001. 279. oldal) 
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1. A fekete lőpor egyik alkotója a salétrom és a kén mellett. 

2. Itt fedezték fel a lőport. 

3. Ilyen területeken fordul elő főként a lőporhoz szükséges kén. 

4. Kálium-nitrát bomlásából keletkező, égést tápláló gáz. 

5. A nitrátok gyakori felhasználási területe a …………………-gyártás. 

6. A kálium-nitrát erélyes ……………………….., magas hőmérsékleten bomlik. 

7. A kálium- és nitrátionokat összetartó elsőrendű kötés. 

8. Kálim-nitrát vízben való oldása energiaváltozás szempontjából. 

9. A kísérletben fehér ………… keletkezett, miközben a papír végigizzott az alakzat mentén. 

10. Kálium-nitrát bomlásakor keletkező gáz hatására a ………………. gyújtópálca lángra 

lobban. 

11. A nitrátionban a nitrogén és oxigénatomok közötti elsőrendű kötés fajtája. 

 

Megfejtés:  .............................................................................................................................................  

Mi a kapcsolat a megfejtés és a kálium-nitrát között? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

2. Nézz utána, hogy a közelmúltban milyen balesetek kötődnek a kálium-nitráthoz vagy az 

ammónium-nitráthoz! Mi okozta egyes esetekben a tragédiát? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Milyen célból lehet egy nagy raktárban ammónium-nitrát felhalmozva? Mire használják még 

ezt az anyagot? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 


