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Kulcstartalmak 

 Az ideális gázok kinetikus elmélete 

 Diffúzió, Brown-mozgás 

 Ozmózis 

 Kristályosodás oldatból 

 Konvekció 

 Felületi feszültség 

 Görbületi nyomás 

 Hajszálcsövesség 

  



1. A kinetikus gázelmélet szemléltetése 

 

a) A kinetikus gázelméletet szemléltető golyómodell működtetése 

A kísérlet célja 

A gáz részecskéi, mint rugalmas golyók mozgásának modellezése. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 téglatest alakú műanyag doboz, fedővel, benne 2 db hullámos fémlemez 

 megosztógép 

 2 db röpzsinór 

 15-20 db csapágygolyó 

 kisméretű műanyag gyűrűk 

Leírás 

A csapágygolyókat szórjuk a műanyag dobozba, a hullámos fémlemezeket helyezzük el 

egymással szemben lévő oldalakon, majd kapcsoljunk megosztógépről (vagy Van de Graaf-

generátorról) feszültséget a fémlapokra. 

Figyeljük meg, ahogy a csapágygolyók szabálytalan mozgásba jönnek, a gázrészecskék 

hőmozgását modellezve. 

Helyezzünk egy kisméretű műanyag gyűrűt a csapágygolyók közé. és figyeljük meg, hogy 

szabálytalan mozgást végezve bejárja az egész műanyag dobozt, így modellezve a Brown-

mozgást. 

 

 
 



    
 

b) A kinetikus gázelmélet szemléltetése ping-pong labdák ejtésével 

A kísérlet célja 

Modellkísérlet a gázrészecskék mozgásának és 

a gázok állapotjelzőinek kapcsolatára. 

Szükséges anyagok eszközök: 

 levélmérleg 

 falap 

 ping-pong labda 

Leírás 

Helyezzük a falapot a levélmérleg tányérjára, 

majd ejtsünk kb. 20 cm magasságból ping-pong 

labdát rá! Figyeljük meg, hogy a mérleg 

mutatója kitér. 

Feladatok: 

 Ejtsen ping-pong labdát a levélmérleg tányérjára úgy, hogy azzal a gázrészecskék 

mozgását modellezi. Változtassa a paramétereket úgy, hogy a kísérlet szemléltetése 

legyen a kinetikus gázelmélet megállapításainak. 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Ismertesse az ideális gázok modelljének jellemzőit! (Mitől ideális az ideális gáz?) 

 A kinetikus gázelmélet alapján hogyan értelmezhető a gázok nyomása és hőmérséklete, 

azaz mely mikroszkopikus tulajdonságokkal kapcsolhatók össze e makroszkopikus 

tulajdonságok? 

 

2. Molekulaméret nagyságrendjének becslése 

A kísérlet célja 

Molekulaméret nagyságrendjének becslése egyszerű anyagokkal, eszközökkel, módszerekkel. 

Szükséges anyagok, eszközök: 

 nagyméretű, fekete belsejű fotótál (ennek hiányában üvegtál, alatta fekete papír; esetleg 

teflontepsi) 

 hintőpor 



 olajsav, benzinben oldva (0,05 térfogat% koncentrációjú) 

 cseppentő 

 vonalzó 

Leírás 

A tálcát töltsük meg vízzel, majd várjuk meg, amíg a folyadék megnyugszik, vagyis nincsenek 

benne belső áramlások. Ekkor szórjunk a tetejére hintőport, majd cseppentsünk (lehetőleg minél 

alacsonyabbról) egyetlen csepp benzinben oldott olajsavat a tálca közepére! 

Figyeljük meg, hogy a hintőpor a tálca falai felé húzódik, középen egy „üres”, közel kör alakú 

folt keletkezik. 

 

 
 

Mérési feladatok 

 Mérjük meg a kör átmérőjét vonalzóval. Ebből az adatból számítással adjunk 

nagyságrendi becslést az olajsavmolekulák méretére. 

 

Útmutató a számításhoz 

A becseppentés hatására a hintőpor elmozdul. A benzin hamar elpárolog, az olajsav pedig 

egyetlen molekularéteg vastagságban terül el a víz felszínén akkora területen, mint amekkora 

kör kialakult. 

Az egy cseppben levő olajsav térfogata megegyezik a kör területének és a réteg vastagságának 

(azaz a molekula méretének) szorzatával. A cseppben levő olajsav mennyiségét a csepp 

térfogatának és az oldat koncentrációjának ismeretében kiszámíthatjuk. 

A csepp térfogatának megmérése céljából csepegtessünk 100 csepp BENZINT mérőhengerbe! 

(Az oldat olyan kis koncentrációjú, hogy tiszta benzinnel végezve a csepegtetést, nem okoz 

hibát.) A mérőhengerrel mért térfogat századrésze egyenlő a csepp térfogatával. Ennek 0,05%-

a (ld. koncentráció) a tiszta olajsav térfogata. Ezt elosztva a kör területével, a molekulák 

átmérőjét kapjuk eredményül. 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Nagyságrendileg hány db olajsavmolekula található egy csepp oldatban? 

  



3. Kísérletek diffúzióra 

a) Festékszemcsék Brown-mozgásának megfigyelése 

A kísérlet célja 

Szuszpenzió szilárd részecskéi Brown mozgásának megfigyelése mikroszkóp segítségével. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 mikroszkóp 

 tárgylemez, közepén kivágott szigetelőszalagból „medence” 

 vízfesték-oldat 

 cseppentő 

 asztali lámpa 

Leírás 

A vízfesték-oldat temperafesték vízben való oldásával készül, így kis szilárd szemcséket 

tartalmaz vízben szétoszlatva. A diszperziós kolloidok egy jellegzetes típusát, szuszpenziót 

kapunk. A kísérlethez nagyon híg oldatra van szükségünk. Ennek elkészítéséhez az ecsetet 

vizezzük be, szedjünk fel vele festéket, majd mossuk bele 10 ml vízbe. 

Cseppentsünk ebből az oldatból a tárgylemez kis medencéjébe, így nem fut szét a folyadék. 

Takarjuk le a cseppet fedőlemezzel és tegyük a tárgylemezt a mikroszkóp tárgyasztalára. A 

mikroszkóp alsó tükrét világítsuk meg hosszúkás asztali lámpával és a tükröt forgassuk úgy, 

hogy függőleges irányba verje vissza a fényt, átvilágítva így az oldatunkat. 

Vizsgáljuk meg a festékszemcsék mozgását mikroszkóppal. Ehhez 20-szoros okulárt használva 

előbb 10-szeres, majd 20-szoros objektívvel a durva beállítócsavart használva keressük meg a 

képet. Ezt követően növeljük az objektív nagyítását 40-szeresre és a finombeállítóval állítsuk 

élesre a képet. Így összességében 800-szoros nagyítást kapunk. 

Figyeljük meg a festékszemcsék mozgását. 

 

    
 



b) Egymásra rétegzett folyadékok diffúziója 

A kísérlet célja 

Diffúzió megfigyelése folyadékokban. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 2 db üvegedény állványba fogva, aljukhoz csatlakoztatott gumicsővel összekötve 

 Hoffmann-szorító 

 tömény réz-szulfát-oldat (CuSO4-oldat) 

 desztillált víz 

 pipetta (20 cm3-es) 

 pipettalabda 

Leírás 

A Hoffmann-szorítóval zárjuk el a gumicsövet (lásd alul, jobb oldali kép). 

Töltsük meg az alacsonyabban levő üvegedényt félig desztillált vízzel, majd a magasabban 

lévőt félig, tömény réz-szulfát-oldattal. A Hoffman-szorító nem zár tökéletesen, így a víz 

átszivárog rajta. Ez a kísérlet szempontjából nem okoz semmilyen problémát. Ha a gumicsőben 

légbuborékok keletkeznek, azokat nyomkodással távolítsuk el.  

Óvatosan nyissuk ki kicsit a Hoffmann-szorítót, és figyeljük meg, hogy a víz alá rétegződik a 

réz-szulfát-oldat. Ha már néhány cm oldat átfolyt, zárjuk el a szorítót. 

Figyeljük meg, hogy a réz-szulfát-oldat és a víz határfelülete kezdetben éles, jó pár percnyi 

vagy néhány órányi várakozás után elmosódik, a két folyadék keveredik. 

 

    
 

 

c) Kálium-permanganát diffúziója vízben 

Szükséges anyagok, eszközök 

 magas mérőhenger (250 cm3-es) 

 szilárd kálium-permanganát (KMnO4) (a Hőtan II. mérésnél található!) 

 vegyszereskanál 

 szűrőpapír, 5x5 cm-es darabok 



 cérna 

 hurkapálca 

 víz 

Leírás 

Töltsük meg a mérőhengert majdnem színültig vízzel, 

majd várjunk pár percet, míg a víz áramlásai 

megszűnnek, az esetlegesen jelen lévő gázbuborékok 

távoznak. 

Ezalatt vágjunk kb. 5x5 cm-es négyzetlapot 

szűrőpapírból és szórjunk a közepére kanálhegynyi 

szilárd kálium-permanganátot. A papírt összehajtva és 

összekötözve készítsünk kis „batyut”, amit a cérnával 

kössünk a hurkapálcához. 

Lógassuk be a csomagot a vízbe, a hurkapálcát 

keresztbe támasztva a mérőhenger tetején. 

Figyeljük meg, hogy a csomagból lila csík indul a 

henger aljára, majd jó pár percnyi várakozás után az 

egész mérőhenger tartalma lilává válik! 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Mit nevezünk diffúziónak? 

 Milyen halmazállapotú rendszerekben jöhet létre diffúzió? 

 Milyen tényezők és hogyan befolyásolják a diffúzió sebességét? 

 Soroljon fel példákat a mindennapi, gyakorlati életből diffúzió megvalósulására, 

alkalmazására! 

 

4. A folyadékfelszín "rugalmas" tulajdonsága 

A kísérlet célja 

A víz felszíne a ráhelyezett borotvapenge vagy a rajta szaladgáló molnárpoloska alatt behorpad, 

és így lehetővé válik, hogy a víz megtartson nála nagyobb sűrűségű testeket is. A víz felületének 

rugalmas, hártyaszerű viselkedését vizsgáljuk. 

 

a) Borotvapenge "úszásának" bemutatása 

Szükséges anyagok, eszközök 

 22 cm átmérőjű kristályosító tál  

 borotvapenge cérnával (papírdobozban) 

 víz 

Leírás 

Töltsünk a kristályosító tálba vizet, majd helyezzük a víz 

felszínére óvatosan a borotvapengét a pengéhez rögzített 

cérnaszál segítségével. A ráhelyezés előtt érdemes a 

borotvapengét kissé összetapogatni ujjainkkal (vigyázva, 

hogy ne vágjuk meg a kezünket), ekkor a penge biztosan 

nem süllyed le.  



Elméleti és módszertani kérdések 

 Miért tanácsos a pengét kissé „összefogdosni” vagy zsírral, krémmel bekenni a 

vízfelületre helyezés előtt? 

 Mivel magyarázható, hogy a víznél jóval sűrűbb penge nem süllyed le? Készítsen ábrát 

a jelenség magyarázatához! 

 

b) A felület "alulról" tapasztalható rugalmasságának kimutatása 

Szükséges anyagok, eszközök 

 40 literes, fémkeretes üvegkád (akvárium) 

 úszó (kémcsőből, gumidugóból, sörétből és úszóból)  

 éter (gyakorlatvezetőtől vagy laboránstól kell kérni) 

Leírás 

1. Az úszó a mérőhelyen már el van készítve. A kémcsőben annyi sörét van, hogy az úszó 

karikája kb. 2 cm-re kilóg a vízből. (1. kép)  

2. Nyomjuk le az úszót a víz alá úgy, hogy a karika kissé a vízfelszín alatt helyezkedjen el, majd 

engedjük el lassan az úszót. Ha megfelelő volt a beállítás, a „vízhártya” nem engedi az úszót a 

vízfelszín fölé. (2. kép) 

3. Az előbbi helyzetben, amikor az úszót a „hártya” nem engedi a vízfelszín fölé, öntsünk kevés 

étert az úszó karikájának környékére! (3. kép)  

Figyelem! Az üvegkádba éteren és vízen kívül más folyadékot beleönteni tilos! 

 

    
  

Elméleti és módszertani kérdések 

 Mi történik az éter vízbe öntésekor? (Ugyanezt a hatást érnénk el mosogatószer 

adagolásával is, azonban ekkor a kísérlet megismétléséhez a vizet ki kellene cserélni az 

akváriumban, míg az éter elpárolog, így néhány perccel az éter beöntése után a kísérlet 

megismételhető.)  

 Definiálja a felületi feszültség fogalmát! 

 

5. A felületi feszültség anyagfüggésének demonstrálása 

A kísérlet célja 

Annak bemutatása, hogy a felületi feszültség függ az anyagi minőségtől. 

 



a) A vízrétegre cseppentett éter szétterülése 

Szükséges anyagok, eszközök 

 9 cm átmérőjű Petri-csésze 

 hintőpor 

 víz 

 éter (gyakorlatvezetőtől vagy laboránstól kell kérni) 

 szemcseppentő 

Leírás 

Öntsünk a Petri-csészébe kevés vizet, majd szórjuk meg a víz 

felszínét hintőporral. Ezután cseppentsünk egy csepp étert a 

hintőporos felszínre.  

Elméleti és módszertani kérdések 

 Adjon magyarázatot a hintőpor elmozdulására! 

 

b) Az "éteres hajó"-kísérlet. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 22 cm átmérőjű kristályosító tál 

 „hajó” (kb. 5 cm hosszú, alumíniumlemezből 

kivágott hajó, melynek orrával ellentétes oldalán kis 

kivágás található) 

 víz 

 éter (gyakorlatvezetőtől vagy laboránstól kell kérni) 

 szemcseppentő 

Leírás 

Öntsünk a kristályosító tálba vizet, majd helyezzük a víz felületére a hajót. Ezután cseppentsünk 

étert a hajó végén található félkör alakú kivágásba  

Elméleti és módszertani kérdések 

 Merre indul el a hajó és miért? 

 

c) Kámfor a víz és az olaj felületén. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 9 cm átmérőjű Petri-csésze 

 kámfor (porüvegben) 

 víz 

 étolaj (üvegben) 

 csipesz 

Leírás 

Öntsünk a Petri-csészébe vizet, majd tegyünk bele csipesszel 

kámfort. Figyeljük meg a kámfordarabkákat! (Legalább 4-5 

kristálydarabkát tegyünk a vízbe, mert a kámfor oldódásához a 

darabkának megfelelő kristálytani irányban kell állnia.) 



Végezzük el ugyanezt a kísérletet víz helyett étolajjal. (Elég egy vékony rétegnyi olaj is a 

jelenség megfigyeléséhez.) 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Magyarázza meg a jelenséget az alábbiak figyelembevételével.  

o A kámfor a vízben oldódik, az étolajban nem. 

o Az oldódás mértéke a kristályszemcsék különböző oldalain eltérő lehet. 

 

6. Kísérletek folyadékhártyákkal 

a) A "drótkengyel" kísérlet 

A kísérletek célja 

A felületi feszültségből származó erők demonstrálása. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 fotótál (36 cm x 30 cm-es) 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 

 U alakú drótkeret, könnyen mozgó drótkengyellel 

Leírás és feladatok 

Öntsük ki a fotótálba a szappanoldatot (elég annyit kitölteni, hogy a drótkeretet bele lehessen 

mártani az oldatba). Ha szükséges, tisztítsuk meg kissé a drótkeretet, hogy a kengyel könnyedén 

járjon. Ügyeljünk arra, hogy a cérna pontosan a mozgatható oldal közepére legyen kötve, 

különben a kengyel nem tud szabadon mozogni. Mártsuk a keretet a szappanoldatba, majd a 

cérna segítségével feszítsük ki a hártyát. Engedjük el a cérnaszálat. Ekkor a hártya behúzza a 

kengyelt. A művelet többször is megismételhető. (Figyelem! Bár a folyadékhártyák 

viselkedésének leírásához magától értetődően adódik a gumilepedő (gumihártya) mint 

analógia, a folyadékhártya növekedése azonban nem írható le a Hooke-törvénnyel, így a 

hasonlat félrevezető.)   

 

 
 



b) A hártya határán fellépő erők demonstrálása (cérnahurokkal) 

A kísérletek célja 

Annak demonstrálása, hogy a felületi feszültségből származó erők a felületi hártya minden 

vonaldarabjára hatnak. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 fotótál (36 cm x 30 cm-es) 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 

 drótkeret, amelyre cérna van kötve (a cérnán hurok található) 

Leírás 

Mártsuk a drótkeretet a rákötözött cérnaszállal az előző feladatban használt szappanoldatba. 

1. Lyukasszuk ki először a hártya egyik felét. 

2. Újra mártsuk a keretet az oldatba, de most a kis hurokban lévő hártyát lyukasszuk ki (pl. 

tollal, az ujjunkkal, vagy papír csücskével is próbálkozhatunk)! 

Figyeljünk arra, hogy a cérnahurok ne legyen megcsavarodva.  

Elméleti és módszertani kérdés 

 Készítsen ábrát a jelenség magyarázatához. 

 

  

c) Térbeli minimálfelületek létrehozása 

A kísérlet célja 

A folyadékhártya akkor van egyensúlyban, amikor a felülete az adott kényszerfeltételek mellett 

a legkisebb. Ezt demonstrálhatjuk különféle térbeli drótkeretekkel. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 térbeli drótkeretek  

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 



Leírás és feladatok 

Mártsuk a különböző drótkereteket a szappanoldatba, és 

figyeljük meg az egy élben találkozó hártyák által bezárt 

szögeket! 

 

d) Nagyméretű szappanbuborék előállítása. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 nagyméretű drótkarika, melyre cérna van tekerve 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 

 fotótál (36 cm x 30 cm-es) 

Leírás 

Öntsük a szappanoldatot a fotótálba, majd mártsuk bele a keretet. Ekkor a keretre hártya feszül 

ki. A keretet óvatosan, de nem túl lassan a levegőben mozgatva a hártya „kidudorodik”. A keret 

forgatásával (finom kézmozdulattal) a buborék a keretről leválasztható. 

 

  
 

e) Szappanhártyán kialakuló színek megfigyelése 

A kísérlet célja 

Vékonyréteg interferencia megfigyelése. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 teásdoboz (belseje feketére festve) 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban  

Leírás 

Mártsuk a teásdobozt a szappanoldatba, majd figyeljük 

meg a s doboz száján kialakuló hártya színeit! A dobozt 

oldallapjára állítva hamarosan színes csíkokat láthatunk a 

szappanhártyán. 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Kétsugaras interferencia segítségével magyarázza meg a szappanhártyán látható színes 

csíkokat.  

 Ha várunk néhány percet, a hártya teteje fekete lesz. Miért? 



 Miért célszerű a teásdoboz belsejét feketére festeni? 

 

7. Szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása 

A kísérlet célja 

A szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása. 

 

a) Szappanbuborék túlnyomásának demonstrálása 

Szükséges anyagok, eszközök 

 szívószál  

 olló 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 

 gyertya Petri-csészében 

Leírás és feladatok 

Vagdossuk be egy szívószál végét 4 helyen, majd 

hajtogassuk ki a bevágott részeket. Gyújtsuk meg a 

gyertyát. Mártsuk a bevágott véget szappanoldatba, majd 

fújjunk buborékot. A szívószál „üres” végét tegyük a 

gyertya lángjához közel és figyeljük meg, mi történik a 

gyertyalánggal. 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Magyarázzuk meg a jelenséget. 

 Miért kellett a szívószál végét bevagdosni?  

 Miből ered a görbületi nyomás? (Gondoljunk Laplace I. tételére.) 

 

b) A görbületi nyomás és a görbületi sugár kapcsolatának érzékeltetése 

Szükséges anyagok, eszközök 

 „U” alakú üvegcső, középen befúvónyílással 

 9 cm átmérőjű Petri-csésze 

 szappanoldat 3000 ml-es főzőpohárban 

Leírás 

Töltsünk a Petri-csészébe kevés szappanoldatot, majd 

mártsuk az U alakú üvegcső mindkét szárát az oldatba és a 

befúvónyíláson keresztül óvatosan fújjunk buborékot. Ha 

elég nagy mindkét buborék, fogjuk be a befúvónyílást, és 

figyeljük meg, hogyan változnak a buborékok méretei. (Ne 

keseredjünk el, ha elsőre nem sikerül a kísérlet, a 

buborékok könnyen elpattannak.) 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Mitől függ a görbületi nyomás? 

 Mit mond ki Laplace I. tétele? Ez hogyan alkalmazható szappanbuborékra? 

 



8. Szilárd fal közelében kialakuló folyadékfelület megfigyelése 

 

a) A kapillaritás jelensége 

Szükséges anyagok, eszközök 

 „U” alakú közlekedőedény „A” talpon 

 desztillált víz (laboránstól kell kérni) 

Leírás és feladatok 

Öntsünk desztillált vizet az U alakú közlekedőedénybe, és 

nézzük meg melyik szárban magasabb a folyadékszint. 

Figyelem! A közlekedőedénybe csak desztillált víz 

önthető, különben a beszáradó szennyeződések 

megváltoztathatják a felületi feszültséget, és eltömíthetik 

a kapillárist. 

Elméleti és módszertani kérdések 

 Mit nevezünk közlekedőedénynek?  

 Hogyan magyarázná a kapilláris emelkedést a görbületi nyomás segítségével? 

 

b) Vízfelület üvegfal közelében 

A kísérlet célja 

Ék alakban álló lemezek között a folyadékfelszín alakjának megfigyelése. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 Két darab 6,5 cm x 9 cm-es üveglap 

 14 cm átmérőjű Petri-csésze 

 víz (laboron festetlen vizet használunk) 

Leírás és feladatok 

Töltsünk a Petri-csészébe vizet. A két üveglapot tegyük a vízbe az ábrának megfelelően úgy, 

hogy az egyik felén az üveglapok érintkezzenek, a másik végén pedig csak 1-2 mm-es rés 

legyen közöttük. (A vizet a jobb láthatóság kedvéért megfesthetjük metilénkékkel.) 

 

    
 



c) Sóoldat beszáradása 

Szükséges anyagok, eszközök 

 tárgylemezek papírdobozban 

 telített sóoldat üvegben (rázogassuk használat előtt) 

 szemcseppentő 

Leírás és feladatok 

Szemcseppentővel cseppentsünk egy csepp sóoldatot egy 

előzőleg megtisztított tárgylemezre. Figyeljük meg, hogyan 

válik ki a só az oldat beszáradásakor. 

Elméleti megjegyzés 

 Nézzen utána, hogy hogyan történik a beszáradás! (pl. Fizikai kísérletek gyűjtemény 

(szerk.: Juhász András) 28.6. alfejezet) 

 

d) Viaszgolyó úszása 

Szükséges anyagok, eszközök 

 műanyag doboz ólomsöréttel 

 doboz viaszgolyókkal 

 50 ml-es főzőpohár 

 22 cm átmérőjű kristályosító tál 

Leírás és feladatok 

Töltsük meg félig a kristályosító tálat vízzel, majd tegyünk bele egy – a laborban már előre 

elkészített – 2-3 cm átmérőjű méhviaszgolyót. A viaszgolyó átlagsűrűségét növeljük meg 

sörétgolyók belenyomkodásával úgy, hogy a golyó átlagsűrűsége csak kicsivel legyen nagyobb, 

mint a víz sűrűsége. (A viaszgolyó sűrűségét fokozatosan, egyre több sörétgolyó 

belenyomásával változtassuk. A golyó átlagsűrűsége akkor megfelelő, ha a golyó a víz alá 

nyomva lesüllyed, de egy sörétet kivéve már úszik.) Figyeljünk arra, hogy ne tapadjanak a 

viaszgolyóra levegőbuborékok. 

1. Tegyük az így beállított viaszgolyót óvatosan a vízre. A golyó nem süllyed le, bár sűrűsége 

nagyobb, mint a vízé. Figyelje meg a vízfelületet a golyó körül. 

2. Nyomjuk az előző viaszgolyót a víz alá. Ekkor a golyó lesüllyed. Borítsuk a golyó fölé az 

50 ml-es főzőpoharat (1. kép), majd húzzuk a főzőpoharat lassan felfelé! A golyó felemelkedik 

a víz tetejére. 

    



Elméleti és módszertani kérdések  

 Miért nem süllyed le a víznél nagyobb sűrűségű golyó? Magyarázza a jelenséget a 

felületi feszültség jelenségével. (Segítséget talál a magyarázathoz például a Fizikai 

kísérletek gyűjtemény (szerk.: Juhász András) 28.7. alfejezetében.)  

 Miért emelkedik fel a golyó a víz felszínére, ha főzőpoharat teszünk rá és azzal 

kiemeljük? 

 

9. Mosószer-oldat felületi feszültségének mérése csepegtetéses módszerrel. 

A kísérlet célja 

Mosószer-oldat vízhez viszonyított relatív felületi feszültségének meghatározása csepegtetéses 

módszerrel. 

Szükséges anyagok, eszközök 

 szemcseppentő 

 különböző mosószertartalmú oldat üvegekben (50 ml vízben 1, 2 vagy 3 csepp 

mosogatószert tartalmazó oldatok)  

Leírás és feladatok 

Szemcseppentőbe szívjunk fel először vizet, majd jelöljük be a víz állását (filccel vagy 

szigetelőszalag-csíkkal). Ezzel bejelöltük a víz térfogatát. Érdemes minél több vizet felszívni a 

pontosabb mérés érdekében. Lassan csepegtetve mérjük meg, hány cseppből áll a bejelölt 

térfogat. Ezután szívjuk fel az egyik oldatot a jelig, és nézzük meg, hány oldatcseppből áll az 

előzővel megegyező nagyságú térfogat. Végezzük el a cseppszámlálást valamennyi oldatra, 

ügyelve arra, hogy mindig az eredetileg bejelölt térfogatban lévő cseppek számát számoljuk 

meg. Érdemes folyadékváltásnál a szemcseppentőt a mérendő folyadékkal átmosni. Az 

átmosásra használt folyadékot nyugodtan töltsük vissza a mérendő oldat üvegébe.  

Számolja ki a különböző mosószeroldatok vízre vonatkoztatott felületi feszültségét! 

Segítség a számításhoz 

A csepegtetéses módszer azon alapul, hogy r belső sugarú kapillárisból való csepegtetés során 

a csepp addig növekszik, amíg a cseppre ható nehézségi erő nagyobb nem lesz, mint a kapilláris 

belső peremén (melynek hossza 2rπ) a felületi feszültségből származó erő. Azaz a leszakadás 

pillanatában 𝑚𝑔 = 2𝑟𝜋𝛼 –nak kell teljesülnie. Ezzel azonban csak α közelítő értékét kaphatjuk 

meg, mivel a csepp leszakadás előtt befűződik, és így a felületi feszültségből származó erő 

rövidebb hossz (2r*π) mentén fog hatni. Így ha a szemcseppentőben kijelölt V térfogatban nvíz 

darab vízcsepp van, akkor a csepp leszakadásának pillanatában 

𝜌𝑣í𝑧

𝑉

𝑛𝑣í𝑧
𝑔 = 2𝑟∗𝜋𝛼𝑣í𝑧 

teljesül, ahol 𝜌𝑣í𝑧 a víz sűrűsége. Hasonlóan az oldatra is felírható ez az összefüggés: 

𝜌𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡

𝑉

𝑛𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡
𝑔 = 2𝑟∗𝜋𝛼𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡 . 

Mivel az oldat és a víz sűrűsége jelen esetben közel azonos, ezért  ̶  feltételezve, hogy a 

befűződés mértéke is ugyanakkora  ̶  a két egyenletből a felületi feszültségek arányára a 

következőt kapjuk: 
𝑛𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡

𝑛𝑣í𝑧
=

𝛼𝑣í𝑧

𝛼𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡
 . 

Ebből már adódik a mosószeroldatok vízre vonatkoztatott felületi feszültsége. 


