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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 

 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek tudomá-

sulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha feladat indokolja, a 

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz sérülése, 

vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott vegy-

szereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Az előkészített eszközök és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár engedélyével 

szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell melegíte-

ni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 

 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 
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 Ha bőrünkre sav vagy maróhatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal töröljük 

le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár elle-

nőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani a 

haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns irányítá-

sával! 
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1. Felületi feszültség I. 

Elmélet: 

Érdekes megfigyelni, hogy a víz felülete néha másképpen viselkedik, mint ahogy várnánk. 

Például nem süllyednek el benne olyan tárgyak, melyeknek a sűrűsége nagyobb, mint a vízé. 

A felületi feszültség miatt a folyadékok felszíne rugalmasnak tűnik, ez jól megfigyelhető a 

szappanbuborékok és hártyák esetén. 

 

                                    
 
 

Ennek magyarázata a felületi feszültség.  A felületi feszültség két anyag határán azért lép fel, 

mert a két anyagban a részecskék közötti vonzóerő különbözik egymástól. A víz belsejében 

egy vízrészecskét minden irányból vízrészecskék vesznek körül, a velük való rövid hatótávol-

ságú kölcsönhatás határozza meg az energiáját, ami negatív. A felszínen lévő részecskének 

egyik oldalról csak levegő szomszédjai vannak, ezért energiája nagyobb. Így a részecske ’ 

nem szeret’ a felszínen tartózkodni, vagyis a folyadék minél kisebb felületre törekszik. 
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A felületi feszültség, mint fizikai mennyiség, az egységnyi területű határfelület létrehozásához 

szükséges energia értékét adja meg. 

Jele: 𝛼 

Mértékegysége: N/m. 

𝛼 =
∆𝐸

∆𝐴
 

 

A rugalmas hártyaként viselkedő folyadékfelszín l hosszúságú határvonalán fellépő erő: 

 

𝐹 = 𝛼𝑙 

 

Eszközök: 

víz, mosószeres oldat, mosogatószer, vékony vasdrót, 1 mm átmérőjű rézdrót, kémcső gumi-

dugóval, Petri-csészék, sörét, gézlap, befőttes üveg, gumigyűrű, egyik végén zárt vékony 

üvegcső, higany, hurkapálca, zsír vagy olaj 

 

 

Kísérletek: 
 

1. Vízen fekvő tárgyak 

 Helyezz borotvapengét, varrótűt, pénzérmét stb. víz felületére! Ezek, víznél nagyobb sűrű-

ségük ellenére sem süllyednek el. Úgy fekszenek a kissé "benyomódott" felszínen, mint 

valami kifeszített gumilepedőn. Figyeld meg! 

 

A mosószeres oldat megváltoztatja a víz felületi feszültségét. Cseppentsünk szemcseppen-

tővel mosószeres oldatot a vízen fekvő tárgy mellé! Mi történik? 

……………………………………………………………………………………………….. 
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2. „Púpos víz” 

 Tölts színültig egy poharat vízzel! Ha már tele van, próbálj még önteni bele óvatosan, hogy 

a teteje púpos legyen! Miért lehetséges ez? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ebbe a nagyon teli pohárba próbálj még beletenni valami apró tárgyat, például egy gem-

kapcsot! Esetleg több is belefér? Próbálkozz! 

 

3. Hajó 

 Vágj ki vékony alumíniumlemezből (vagy papírvastagságú alufóliából) 5-6 cm hosszú ha-

jóformát az ábra szerint! Helyezd a víz felszínére, és cseppents egy csepp mosogatószert az 

A-val jelölt helyre! Mit tapasztalsz? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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4. Drótspirál 

Csavarj vékony vasdrótból síkban fekvő spirálist, és helyezd óvatosan Petri-csészébe töl-

tött víz felszínére! A spirál fennmarad a felületen. A spirál közepére cseppents mosószert! 

Mi történik? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Úszó 

Kémcsőből, gumidugóból, sörétből és kb. 1 mm átmérőjű rézdrótból készítsd el az ábrán 

bemutatott eszközt! (Úszó.) Átlagsűrűségét úgy állítsd be, hogy óvatosan vízbe helyezve 

még éppen ne merüljön el, karikája kb. 2 cm-re álljon ki a vízből! 

 

Nyomd le az úszót teljesen a víz alá, és engedd el! Ha a beállítást jól végezted, akkor az 

úszó felemelkedik a felszínig, de nem bújik ki a vízből, jelezve ezzel, hogy a felületi hártya 

"alulról is rugalmas". Cseppents ezután néhány csepp mosószert a vízre! Mi történik? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Gézlap 

Egy befőttesüveget köss le szorosan gézlappal! A gézen keresztül öntsd csordultig vízzel 

az üveget, majd gyorsan  fordítsd  meg úgy, hogy az üveg szájára feszülő géz vízszintes le- 
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gyen! A víz nagy része az üvegben marad. Ha az üveget kissé oldalra billented, akkor a víz 

kifolyik. Magyarázd meg a jelenséget! 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Alul nyitott cső 

Tölts tele egyik végén zárt, vékony csövet vízzel. Fogd be a nyitott végét és fordítsd lefelé, 

majd engedd szabadon! Mit tapasztalsz? Magyarázd meg!  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Nedvesítő, vagy nem nedvesítő folyadék? 

(A higannyal végzett kísérletek tanári bemutató kísérletek. ) 

 

Figyeld meg egy Petri-csészébe cseppentett vízcsepp, majd egy higanycsepp viselkedését! 

Melyik nedvesíti, és melyik nem az üveget? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Kend be zsírral vagy olajjal a Petri-csésze alját, és cseppents bele vizet! Most mit tapasz-

talsz? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Mondj más példát a víz hasonló viselkedésére! 

……………………………………………………………………………………………….. 
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9. Hajszálcsövek 

Figyeld meg, hogy viselkedik a víz, illetve a higany az üvegedény falánál, és hajszálcső-

ben! 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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2. Felületi feszültség II. 

Eszközök: 

fogó,drót, cérna, mosószeres oldat, olló, stabil oldat (1dl víz, 1dl glicerin, 5g BIP mosókrém), 

gyertya, szívószál, kettős fúvócső, kávéspoharak (5-6cm átmérőjű),szemcseppentő, mérőhen-

ger, vonalzó vagy tolómérő 

 

Kísérletek: 

 

1.  Cérnahurok keretben 

Készíts kb. 8-10 cm oldalú drótkeretet! Erősíts rá az a) ábra szerint hurkolt cérnaszálat! 

Mártsd a keretet mosószeroldatba! A hártya az egész keretet beborítja. Ha a hártyát a cér-

naszál egyik partján átlyukasztod, akkor a maradék hártya a b) ábra szerinti alakot veszi 

fel. A keretet ismét oldatba mártva, és a cérnahurok közepét kilyukasztva, a hurok kör 

alakra feszül a c) ábra szerint. 

 

Mi lehet ennek az oka? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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2. Mozgatható oldalú keret 

Zárd le az ábra szerint készített U alakú drótváz szárait könnyen mozgó drótkengyellel! 

Merítsd szappanoldatba, emeld ki, és húzd meg a kengyelt! A hártya felülete nő, de ha a 

kengyelt elengeded, akkor a hártya visszarántja a kengyelt. A húzás-elengedés művelet 

többször ismételhető, ami a hártya rugalmas tulajdonságát mutatja.  

 

A hártya megnyújtásához szükséges erő azonban állandó, mivel a felületi feszültség is ál-

landó erőt fejt ki a kengyelre. 

𝐹 = 𝛼2𝑙             𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑙 𝑎 𝑘𝑒𝑛𝑔𝑦𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎 

 

3. Számítás 

Az előző ábrán látható keretet függőleges síkban tartjuk. A hártya fennmaradásához nem 

kell erőt kifejtenünk a kengyelre, mert a kengyelre ható gravitációs erő éppen megfelelő 

nagyságú. A hártyát alkotó mosószeres oldat felületi feszültsége 7 ∙ 10−2 𝐽

𝑚2
. Milyen vas-

tag a kengyel? 
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Megoldás: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Hártyák rezgetése 

Stabil szappanhártyák alkalmasak a rezgő membránokon kialakuló állóhullámok bemutatá-

sára. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Készíts 4:1 oldalarányú, hosszúkás, téglalap alakú keretet, amelyhez hosszabb oldalának 

közepén arra merőlegesen nyél csatlakozik! Feszíts a keretre stabil szappanhártyát, majd a 

vízszintes helyzetű keretet nyelénél fogva mozgasd periodikusan fel és le! A megfelelő 

ütemű mozgatás hatására a hártyán félhullámhossznyi állóhullám alakul ki. Ha a keretet 

nyelénél fogva ide-oda forgatod, akkor a hártya sajátfrekvenciáinak megfelelő ütemű for-

gatás hatására egy, illetve másfél hullámhossznyi állóhullám is kialakítható. 

 

5. Minimálfelületek térbeli drótkereteken 

A szappanhártya-kísérletek egyértelműen mutatják, hogy a felületi feszültség a folyadék-

hártyát (és általában a folyadék felszínét) az adott körülmények között legkisebb felületűre 

húzza össze. A felület energiája ugyanis ekkor a legkisebb. A minimálfelületek kialakulá-

sára sok szép példát láthatsz, ha különféle térbeli drótkereteket készítesz, és mosószeres 

oldatba mártod. (V. 90. ábra). 

http://www.ozdijag.hu/
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6. Buborékok 

a) Gyújts meg egy gyertyát! Fújj egy szappanbuborékot, hagyd rajta a fúvószálon! Tartsd a 

szál másik végét a gyertya közelébe! Mit tapasztalsz? Magyarázd meg! 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Az ábrán látható kettős fúvócső segítségével végezd el a következő kísérletet. Fújj bu-

borékot  az egyik csővégre,  hagyd rajta,  mártsd  be a  másik  csővéget is az  oldatba, és 

folytatsd a fújást! Két eltérő méretű buborékot kapsz. Zárd el a befúvónyílást! Figyeld 

meg, mi történik!  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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c)  5-6 cm átmérőjű pohár (pl. feketekávés pohár) száját mártsd szappanoldatba, majd óva-

tosan emeld ki úgy, hogy a pohár szájára szappanhártya feszüljön! Csorgass a hártyára 

6-8 cm magasságból vékony sugárban szappanoldatot! A hártyának nem szabad elpat-

tannia. Mit tapasztalsz? 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

d) Buborékok egyesülése. Hozz létre szappanhártyát két egyforma pohár száján! A hártyát 

műanyag szívószállal átdöfve fújj buborékot a poharakra! Tedd a két poharat egymás 

mellé úgy, hogy a buborékok érintkezzenek! A poharakat finoman mozgatva, dörzsöld 

össze a két buborékot! A buborékok az ábrán látható módon egyetlen buborékká olvad-

nak össze. 

 

A jelenség az energiaminimum-elv segítségével magyarázható: a két különálló buborék 

összes felülete - így felületi energiája is - nagyobb, mint az egybeolvadás után keletke-

zett egyetlen buboréké. 

 

e)  Buborékok szétválása.  Egy pohár szájára fújj buborékot, majd nyomj a buborékra felül-  
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ről egy másik poharat! A két poharat az ábrán látható módon széthúzva, a buborék ketté 

válik. A buborék azért válik ketté, mert a széthúzás következtében a középsőrészén befű-

ződik és instabillá válik. (A pohár szájára feszülő hártya felfújásakor a szívószálat célszerű 

előzőleg az oldatba mártani. Hasonló módon, a buborékok szétválasztásakor a második 

pohár száját érdemes a kísérlet előtt az oldatba mártani. Ekkor ugyanis kisebb a veszélye 

annak, hogy a kísérlet során a hártya elpattan.) 

 

7. Mérés 

Határozd meg egy ismeretlen folyadék felületi feszültségét, csepegtetéses módszerrel! A 

módszer azon alapul, hogy egy vízszintes helyzetű körlapra függeszkedő 𝜌 sűrűségű folya-

dékcsepp 𝑉 térfogata legfeljebb akkora lehet, hogy 𝑉𝜌𝑔 súlyát az 𝛼 felületi feszültségből 

származó 2𝜋𝑅𝛼 erő még éppen tartani tudja. Ennek megfelelően a felületi feszültséget az 

𝛼 =
𝑉𝜌𝑔

2𝜋𝑅
összefüggésből 𝑉, 𝜌 É𝑠 𝑅 mérésével határozhatjuk meg. A 𝑉 csepptérfogat megha-

tározására addig számlálj egy szemcseppentőből adagolt cseppeket, míg az összegyűjtött 

cseppek össztérfogatát már megbízhatóan mérni tudod (pl. 10 ml-es mérőhengerrel). Az 

így mért össztérfogatból és a cseppek 𝑛 számából egy csepp térfogata: 𝑉 =
𝑉ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠

𝑛
 

 

𝑉ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 =             𝑚𝑙 =                   𝑐𝑚3 =                           𝑚3 

𝑉 =                    𝑚3  

𝑅 =              𝑚 

𝜌 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
 

∝=                   
𝐽

𝑚2
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3. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 

1. Soros kapcsolás 

 

Elmélet: 

Ha egy áramkört úgy állítunk össze, hogy benne nincs elágazás, akkor az ellenállásokat soro-

san kapcsoltuk a feszültségforrásra. 

A soros kapcsolású áramkör jellemzői: 

 Az áramerősség az áramkör minden részén ugyanakkora, tehát minden fogyasztón 

ugyanakkora áram folyik keresztül. 

𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 = ⋯ 

 A fogyasztókra kapcsolt feszültség (kapocsfeszültség) megoszlik a fogyasztók között, 

másképpen a fogyasztókra jutó feszültségek összeadódnak. 

𝑈𝑘 = 𝑈1 + 𝑈2 + ⋯ 

Az áramforrás belső ellenállása miatt az üresjárási feszültség is megoszlik a belső és 

külső ellenállások között. 

𝑈𝑜 = 𝑈𝑏 + 𝑈𝑘 

 A fogyasztók ellenállása összeadódik. Az áramforrás belső ellenállását is figyelembe 

véve, a teljes áramkör eredő ellenállása: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑏 + 𝑅𝑘 = 𝑅𝑏 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 

 Ohm törvénye érvényes a teljes áramkörre, és minden áramköri elemre külön-külön is. 

𝑅𝑒 =
𝑈𝑜

𝐼
          𝑅𝑘 =

𝑈𝑘

𝐼
        𝑅𝑏 =

𝑈𝑏

𝐼
        𝑅1 =

𝑈1

𝐼
         𝑅2 =

𝑈2

𝐼
     …. 

Eszközök: 

zsebtelep, vezetékek, mérőműszerek, izzók, ellenállások 
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1. mérés: 

A következő mérések végrehajtásánál tanári segítséggel ismerkedj meg a mérőműszerek 

használatával! Ha van rá lehetőség, analóg és digitális műszert is próbálj ki! Az ampermérőt 

sorosan, a voltmérőt párhuzamosan kell kapcsolni a fogyasztóval. A kapott eredményeket 

vesd össze az elméletben tanultakkal! 

 Mérd meg az áramforrás üresjárási feszültségét! 

𝑈𝑜 =            𝑉 

 Állítsd össze az alábbi áramkört, és olvasd le az áramerősség értékét! 

 

 

𝐼 =            𝐴 

 Mérd meg a feszültséget az áramforrás kapcsain, és a fogyasztók kivezetésein! 

 

 

𝑈𝑘 =               𝑉                  

𝑈1 =               𝑉 

𝑈2 =              𝑉 
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Teljesül-e a mért értékek között az 𝑈𝑘 = 𝑈1 + 𝑈2 összefüggés? 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

 A mért értékek alapján számold ki az áramforrás belső ellenállására jutó feszültséget, 

és Ohm törvénye alapján az ellenállásokat! 

𝑈𝑏 = 𝑈𝑜 − 𝑈𝑘 =             𝑉 

𝑅𝑘 =
𝑈𝑘

𝐼
=              Ω                               𝑅𝑏 =

𝑈𝑏

𝐼
=                  Ω                                

𝑅1 =
𝑈1

𝐼
 =             Ω                               𝑅2 =

𝑈2

𝐼
=                  Ω       

𝑅𝑒 =
𝑈𝑜

𝐼
=             Ω   

Ellenőrizd, hogy teljesülnek-e a tanult összefüggések az ellenállások között! 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

 Ellenőrzés, és a mérés gyakorlása céljából mérd meg a mérőműszer ellenállásmérő 

funkcióját használva az izzók ellenállását! 

𝑅1 =             Ω   

𝑅2 =             Ω   

Hasonlítsd össze a másik mérés eredményével! 

 

2. mérés: 

Készíts soros kapcsolást három ismeretlen ellenállásból! Rendelkezésedre áll egy mérőmű-

szer, amit csak feszültség mérésére használhatsz. Készítsd el a kapcsolási rajzot! 
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Határozd meg a három ellenállás arányát! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. Párhuzamos kapcsolás 

 

Elmélet: 

Ha egy áramkör főága egy csomópontban több mellékágra ágazik, amelyekbe egy-egy ellen-

állást kapcsoltunk, akkor ezek az ellenállások párhuzamosan vannak egymással kapcsolva. 

 

Az ilyen áramkör jellemzői: 

 A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokra azonos feszültség jut. 

𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈3 = ⋯ = 𝑈𝐴𝐵 

Ha tekintetbe vesszük az áramforrás belső ellenállására jutó 𝑈𝑏 feszültséget, akkor az 

üresjárási feszültségre: 

𝑈𝑜 = 𝑈𝑏 + 𝑈𝐴𝐵 
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 A főágban folyó áram erőssége megegyezik a mellékágakban folyó áramok erősségé-

nek összegével. 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + ⋯ 

 

 A párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjére: 

1

𝑅𝐴𝐵
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯ 

 

Az áramforrás belső ellenállásával együtt az áramkör eredő ellenállása: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑏 + 𝑅𝐴𝐵 

 

 Ohm törvénye érvényes a teljes áramkörre, és minden áramköri elemre külön-külön is. 

𝑅𝑒 =
𝑈𝑜

𝐼
          𝑅𝐴𝐵 =

𝑈𝐴𝐵

𝐼
        𝑅𝑏 =

𝑈𝑏

𝐼
        𝑅1 =

𝑈𝐴𝐵

𝐼1
         𝑅2 =

𝑈𝐴𝐵

𝐼2
        𝑅3 =

𝑈𝐴𝐵

𝐼3
 … 

 

Eszközök: 

zsebtelep, vezetékek, mérőműszerek, izzók, ellenállások 

 

Kísérlet: 

Készíts két izzóból párhuzamos kapcsolást az ábrához hasonlóan, de a főágba is kapcsolót 

tegyél az ampermérő helyett! 
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Az ellenállások melletti kapcsoló a jelölésnek megfelelően K1 és K2, a főágban pedig K. 

Próbáld ki, hogy a kapcsolók különböző állásainál mi történik, és töltsd ki a táblázatot! 

 

Világít: 1          Nem világít: 0 

Zárt: Z               Nyitott: Ny 

 

K1 K2 K 1. izzó 2. izzó 

Z Z Z   

Z Z Ny   

Ny Z Z   

  Z 0 0 

   1 0 

 

Mérés: 

 Készíts párhuzamos kapcsolást két különböző fogyasztóból, és az ismert feszültségű 

áramforrásból! Kapcsolj a főágba, és a mellékágakba is ampermérőt! 

Olvasd le az áramerősségeket! 

𝐼 =             𝐴 

𝐼1 =             𝐴 

𝐼2 =             𝐴 

 

Teljesül-e a tanult összefüggés az áramerősségek között? 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 Mérd meg a feszültségeket a fogyasztók kivezetésein, az áramforrás kapcsain, és a 

csomópontok között! 

𝑈𝑘 =               𝑉                  
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𝑈1 =              𝑉 

𝑈2 =              𝑉 

𝑈𝐴𝐵 =              𝑉 

 

Ellenőrizd, hogy megfelelnek-e a mért értékek a párhuzamos kapcsolásról tanultak-

nak! 

 

 Számítsd ki a belső ellenállásra jutó feszültséget, és az ellenállásokat! 

 

𝑈𝑏 = 

 

𝑅𝐴𝐵 =                             𝑅𝑏 =      

 

𝑅1 =                             𝑅2 =     

 

𝑅𝑒 = 

 

 Hasonlítsd össze az ellenállások arányát a rajtuk átfolyó áramerősségek arányával! 

Milyen arányosságot fedezel fel? 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 
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4. Hőmérséklet 

1. Hőmérséklet 

Elmélet: 

A hőmérséklet az egyik legismertebb fizikai fogalom. Meghatározása mégis nehéz, bár min-

dannyian tudjuk, mi a hideg, vagy mi a meleg, hiszen bőrünk érzőideg-végződéseivel érzé-

kelni tudjuk környezetünk, illetve a bőrünkkel érintkező tárgyak hőmérsékletét. Könnyen be-

láthatjuk azonban, hogy gyakran megtévesztő testünk hőérzete, fizikai értelemben mérésre 

általában nem használhatjuk ezeket az ingereket. 

 

Eszközök: 

hideg, langyos, illetve meleg vizet tartalmazó edények 

 

Kísérlet: 

Próbáld ki, hogy egyik kezedet hideg, a másikat meleg vizet tartalmazó edényben tartod hosz-

szabb ideig, majd mindkét kezedet egyszerre langyos vízbe mártod! Mit tapasztalsz? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. A hőmérséklet mérése 

Elmélet: 

A hőmérséklet mérésére hőmérőt használunk, ami adott mérési tartományon belül valamely 

hőmérsékleti skála beosztása alapján jelzi a vizsgált rendszer hőmérsékletét. Minden hőmérő-

ben a  külső  meleg  vagy hideg  hatására olyan fizikai változások következnek be, amit jól tu- 
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dunk érzékelni, és ami egyértelmű kapcsolatban áll a hőmérséklettel. . Ilyen például a 

hőtágulás, elektromos vezetőképesség, fémek közötti termoelektromos erő, fényjelenségek, 

stb. 

A hőmérőket többek között az alábbi módon csoportosíthatjuk: 

 1 Kontakthőmérők  

- Termoszkóp 

 Folyadékhőmérők (pl. higanyos lázmérő) 

- Folyadékkristályos hőmérők 

- Hőérzékeny festékek 

- Gázhőmérők 

- Fémhőmérők  

 Fémrudas hőmérők 

 Bimetál hőmérők 

 Termoelem 

- Ellenállás-hőmérők 

- Galilei-hőmérő 

- Kontra hőmérő 

 Távhőmérők  

- Pirométerek 

- Infravörös hőmérő 

- Infravörös kamera 

 

Eszközök: 

többféle hőmérő, hideg és meleg víz főzőpohárban, melegítő eszközök, vashuzal, vörösréz 

huzal, konstantánhuzal, termoelem, termisztor, érzékeny voltmérő, fogó, kalapács 

  

http://www.ozdijag.hu/
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http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Termoszk.C3.B3p
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Folyad.C3.A9kh.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Higanyos_l.C3.A1zm.C3.A9r.C5.91
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Folyad.C3.A9kkrist.C3.A1lyos_h.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#H.C5.91.C3.A9rz.C3.A9keny_fest.C3.A9kek
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#G.C3.A1zh.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#F.C3.A9mh.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#F.C3.A9mrudas_h.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Bimet.C3.A1l_h.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Termoelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Ellen.C3.A1ll.C3.A1sh.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Galilei-h.C5.91m.C3.A9r.C5.91
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Kontra_h.C5.91m.C3.A9r.C5.91
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#T.C3.A1vh.C5.91m.C3.A9r.C5.91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Pirom.C3.A9terek
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9r%C5%91#Infrav.C3.B6r.C3.B6s_h.C5.91m.C3.A9r.C5.91
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Ismerkedés a hőmérőkkel: 

 Tanulmányozd a rendelkezésedre álló hőmérőket, és állapítsd meg, melyik típushoz 

tartoznak! Gondold végig, milyen elven működnek! 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 Végezz velük hőmérsékletmérést különböző hőmérsékletű anyagok, testek segítségé-

vel! (víz, kéz, egyéb) 

 

Galilei-hőmérő: 

 

Nézzük meg közösen a Galilei-hőmérőről készült pár perces filmet!  
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Milyen elven működik? 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………. 

 

Termoelem: 

 

Két különböző (1 és 2) fémből vagy ötvözetből álló, egy pontban (A) összehegesztett huzal-

pár. Ha az összehegesztési hely hőmérséklete különbözik a szabad vég hőmérsékletétől. A 

hőmérséklet-különbséggel  közelítőleg  arányos  feszültség  lép  fel  a szabad  végek   (B és C)  
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között. A termoelem szabad végeit állandó hőfokon tartva, a szabad végek közé kapcsolt mű-

szeren átfolyó áram hőmérsékletmérésre használható. Ily módon a mérendő ponttól távoli 

helyen olvashatjuk le a hőmérsékletet (távhőmérés). 

A szokásos termoelem-párosítások: platina-platinrodium, vas-konstantán, réz-konstantán, 

krómnikkel-konstantán stb. Nagy hőfokok mérésekor - pl. kemencékben - a termoelem meleg 

végét a gáztértől és mechanikai behatásoktól védeni kell ennek érdekében kvarccsőbe vagy 

kerámiacsőbe helyezik. 

 

Mérés: 

 Készíts két különböző fémből (például vashuzalból és vörösréz huzalból, vagy 

konstantánból és rézből) termoelemet!  

A drótok (átmérőjük legalább 0,5 mm) végét csiszolóvászonnal gondosan tisztítsd meg! A 

megtisztított végeket laposfogóval összeszorítva csavard szorosan össze, majd az össze-

csavart részt kalapáccsal lapítsd el! Vigyázz, hogy a két huzal más ponton ne érintkezzen! 

A szabad végek között digitális feszültségmérővel lehet majd mérni a termofeszültséget. 

 Az összecsavart részt (érzékelőpont) lógasd forró vizet tartalmazó főzőpohárba, a szabad 

végek közé kapcsolj voltmérőt! A vízbe állíts egy folyadékhőmérőt! 

 A lassan kihűlő víz hőmérsékletét időnként olvasd le, és vele egyidejűleg a feszültséget is! 

Írd a táblázatba az adatokat! 

 

T (℃) 
                  

U 

(mV) 

                  

 

Mivel a lehűlés elég sokáig tart, közben tanulmányozd a következő feladatot, de ne feledkezz 

meg a leolvasásról! Ha befejezted a mérést, ábrázold koordináta-rendszerben a feszültséget a 

hőmérséklet függvényében! 
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Hasonló módon lehet a termoelem hitelesítését elvégezni, és a kapott kalibrációs diagram 

alapján használható később hőmérsékletmérésre. 

 

Minimum-maximum hőmérő:  

Tanulmányozd a minimum-maximum hőmérőt, és működési elvét! 
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A hőmérő U alakú üvegcsőből áll, amelynek bal oldali szárában van a hőtágulást végző alko-

hol, a vékonycsövű szár tetején helyezkedik el az alkohol tágulási tartálya. Az U alakú cső 

alsó részében higany van, de ennek most nem a hőtágulásban van szerepe (hiszen a higanynak 

nincs tágulási tartálya, ezért a higanyszál hosszúsága csak elhanyagolható mértékben válto-

zik), hanem ez teremti meg az összeköttetést az üvegcső két szára között. Ha a hőmérséklet 

emelkedik, akkor a bal oldali szárban kitágul az alkohol, ami a higanyt ott lenyomja. Eközben 

a jobb oldali szárban a higany szintje ugyanekkorát emelkedik. Ezen a hőmérőn két skálát 

találunk, az U alakú cső mindkét szára mentén leolvashatjuk a pillanatnyi hőmérsékletet, amit 

a két higanyfelszín mutat. A két skála fordított, a bal oldali esetén a hőmérséklet lefelé növek-

szik, míg a jobb oldalon felfelé. Ha a hőmérséklet csökken, akkor az alkohol összehúzódik és 

a jobb oldali szár tetején lévő zárt tartályban elhelyezkedő gőz átnyomja a higanyt a bal oldali 

szárba. A minimum-maximum hőmérő mindkét szárában találunk jelzőt, mindkét oldalon a 

higany felett, melyeket a domború higanyfelszín nyom fel. A jelzők maguktól a maximális 

magasságban maradnak, így a bal oldalon a vizsgált időszak minimális hőmérsékletét, míg a 

jobb oldalon a maximális értékét olvashatjuk le. Új vizsgálat kezdetekor a jelzőket egy egy-

szerű mágnes segítségével juttathatjuk el a higanyszintekig. 
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5. Hőmérsékleti skálák 

Elmélet: 

Ha találtunk egy megfelelő fizikai mennyiséget, amely jól követi a hőmérséklet változását, 

akkor hőmérsékleti skálát kell készítenünk. Ehhez két rögzített alapértékre (fixpontra) van 

szükségünk. Ezután a két alappont között a skálát osztásrészekre kell bontanunk. A skálát 

akkor oszthatjuk fel egyenletesen, ha az adott hőmérőre jellemző fizikai változás egyenesen 

arányos a hőmérsékletváltozással. Magyarországon, sok más országhoz hasonlóan, a Celsius-

skála terjedt el a legjobban, amely megalkotójáról, Anders Celsius svéd tudósról (1701-1744) 

kapta a nevét. Ezen a skálán az egyik hőmérsékleti alappont az olvadó jég hőmérséklete (0 

°C), míg a másik a forrásban lévő tiszta víz normál légköri nyomáson mérhető hőmérséklete 

(100 °C). Néhány hőmérsékleti skála összehasonlítását láthatjuk a következő ábrán. 

 

 

 

Celsius-skála, Kelvin-skála, Fahreinheit-skála, Rankine-skála, Réaumur-skála 
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A Kelvin-skálát abszolút hőmérsékleti skálának is nevezik, ami arra utal, hogy 0 K-nél nincs 

alacsonyabb hőmérséklet. Általános természeti törvény, hogy 0 K-nél alacsonyabb hőmérsék-

letet nem lehet előállítani, sőt véges sok lépésben még a 0 K-es legalsó hőmérséklet sem érhe-

tő el, de tetszőlegesen megközelíthető. 

T (K) = T (°C) + 273. 

 

Eszközök: 

lemezes skálájú folyadékhőmérő (−10 ℃ é𝑠 100 ℃ 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡), főzőpohár, jég, víz, desztillált 

víz, állvány, Kjeldahl-lombik, Melde-cső (kb. 10 cm hosszú levegőoszlop, 4-5 mm hosszú 

higany), vonalzó, drótkeverő, hosszú mérőhenger, só 

 

 

1. Hőmérő hitelesítése 

Folyadékos hőmérők közül a lemezes skálájú eszközök gyakori hibája, hogy a skála elmozdul 

eredeti helyéről, és így a mérés pontatlanná válik. Az ilyen hőmérőket újra kell hitelesíteni, 

majd a skálát a jó helyzetben a kapillárishoz rögzíteni. 

 

 Tegyél egy főzőpohárba apróra tört jeget és kevés vizet, hogy tartósan víz-jég keverék 

alakuljon ki! Tedd bele a hőmérőt úgy, hogy a keverék a folyadéktartályt is, a kapillárist is 

(a folyadékszint magasságáig) ellepje! 

 A hőmérsékleti egyensúly beállta után jelöld meg a folyadékszint helyét, majd állítsd be 

ehhez a jelhez a skála, 0,00 °C osztását! 

 Egy másik vonatkoztatási pont felvételére is szükség van. Alkalmas erre a forrásban lévő 

tiszta desztillált víz 100 °C hőmérséklete. A kísérlet során ügyelni kell arra, hogy a hőmé-

rő folyadéktartálya és kapillárisa egyaránt 100 °C-ra melegedjen. Rögzíts állványhoz egy 

Kjeldahl-lombikot, 2/3-ad részéig töltsd meg desztillált vízzel! (Ha van, tegyél bele hor-

zsakövet.) 

 

  

http://www.ozdijag.hu/


31 

 

 

 

 
 

 
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 

„A természettudományos oktatás megújítása és labo-
ratórium kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila 

Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban” 
 

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium  

Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  
www.ozdijag.hu  

www.szechenyi2020.hu 

 

 A hőmérőt helyezd el úgy a lombikba, hogy annak higanyzsákja a folyadék felett kb. 2 

cm-re legyen, majd rögzítsd állványhoz! Ezt követően hevítsd a rendszert és forrald fel a 

desztillált vizet! 

 A forrás során a folyadék gőze a folyadékkal egyensúlyban van, azzal azonos hőmérsékle-

tű, tehát biztosan a víz forráspontját fogja jelezni a hőmérő. Figyeld a hőmérő higanyszá-

lát, és amikor már megállapodott, akkor jegyezd meg a helyét! (Mivel a forráspont függ a 

légnyomástól, ez befolyásolhatja a mérést.) 

 

2. Az abszolút hőmérsékleti skála nulla pontjának becslése  

Ha adott mennyiségű gázt állandó nyomáson melegítünk, a térfogata növekszik. Tapasztala-

tok szerint a térfogat a hőmérsékletnek elsőfokú függvénye, aminek grafikonja egyenes. Ha a 

gáz viselkedését a vizsgált hőmérsékleti tartományon kívül is hasonlónak gondoljuk, a mérési 

eredmények alapján kapott pontokra illesztett egyenes metszi a hőmérséklet tengelyt kb. 

−273 ℃-nál. A különböző gázok esetén kapott egyenesek mind ezen a ponton haladnak át, és 

ez a pont a gázok 0 térfogatához tartozik. Ez arra utal, hogy ennél alacsonyabb hőmérséklet 

nincs, ez az abszolút 0 fok. Ehhez kapcsolódik az abszolút hőmérsékleti skála, a Kelvin-skála. 

A kísérletnél állandó (légköri) nyomáson vizsgáljuk Melde-csőbe bezárt levegő térfogatválto-

zását a hőmérséklet függvényében, amiből megbecsüljük az abszolút zérus hőmérséklet köze-

lítő értékét Celsius-fokban.  

 

 A mérőhengert felső részénél rögzítsd állványra! 

 Kb. 3 rész megtört jégből és 1 rész NaCl-ból állíts elő hűtőkeveréket, és ezzel a mérő-

hengert kétharmadáig töltsd meg! 

 A hűtőkeverékbe helyezd bele a Melde-csövet, a hőmérőt és a keverőt! 

 A hűtőkeveréket kevergesd, de óvatosan, hogy a higanycsepp le ne szakadjon, a mérő-

henger  külső  falát  pedig  állandóan  törölgesd,  hogy ne  képződjön jégréteg, és így a  
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hőmérő állását, valamint a higanycsepp helyzete jól látható legyen! 

 Amikor a hőmérséklet eléri a −5 - −10 ℃-ot, olvasd le a hőmérsékletet és mérd meg 

mm pontossággal a bezárt levegőoszlop hosszát egy vonalzóval, amit a mérőhenger 

mellé illesztesz! Az adatokat rögzítsd táblázatban! 

 

t (℃)       

l (mm)       

 

 Hagyd, hogy a hűtőkeverék hőmérséklete állandó kevergetés közben emelkedjen, szo-

bahőmérséklet felett pedig melegítsd tovább, és közben öt alkalommal (kb. 

0℃, 20℃, 40℃, 60℃ é𝑠 80℃  körüli hőmérsékleteknél) mérd meg a levegőoszlop 

hosszát! Az adatokat rögzítsd a táblázatban! 

 Készíts koordináta-rendszert mm-papíron úgy, hogy a vízszintes tengely negatív tar-

tománya kb. négyszer akkora legyen, mint a pozitív! Ábrázold a kapott adatpárokat 

úgy, hogy a vízszintes tengelyen a ℃ -ban mért hőmérsékletet (t), a függőleges tenge-

lyen levegőoszlop hosszát (l) tünteted fel! (A bezárt levegő térfogata egyenesen ará-

nyos a levegőoszlop hosszával, ezért elegendő a térfogat helyett a hosszúságot ábrá-

zolni.) 

 Húzd meg a kapott pontokra legjobban illeszkedő egyenest! 

 Olvasd le, hol metszi az egyenes a vízszintes tengelyt, így megkapod az abszolút 0 

fokra a becslést! (Számítással is meghatározható, az egyenes meredeksége alapján.) 
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6. Rugók 

Elmélet: 

Azt mondjuk, hogy egy test rugalmasan viselkedik, ha az alakváltozást okozó erő megszűnése 

után visszanyeri eredeti alakját. 

A rugók nagy rugalmasságú elemek, amelyek erő hatására jelentős rugalmas alakváltozást 

szenvednek. Rugalmassági jellemzőiktől függően a rugók a legkülönbözőbb feladatok ellátá-

sára alkalmasak. Használnak rugókat energiatárolásra, erő létrehozására, terhelés elosztásra, 

erőkorlátozásra, erőmérésre, lökéscsillapításra, szabályozásra, lengő rendszerekben a lengés 

fenntartására. A műszaki gyakorlatban nagyon sokféle rugót használnak. 

 

Különféle csoportosításban: 

 

Anyag szerint Terhelés szerint Igénybevétel szerint Kialakítás szerint 

Fémrugók 

Gumirugók 

Légrugók 

Folyadékrugók 

Húzó rugók  

Nyomó rugók  

Csavaró rugók  

Hajlító rugók 

Húzott rugók 

Nyomott rugók  

Hajlított rugók  

Csavart rugók  

Nyírt rugók 

Rúdrugó  

Laprugó  

Csavarrugó  

Csőrugó  

Gyűrűsrugó  

Tányérrugó  

Pászmarugó stb. 

A rugó jellemzője a rugóállandó:                𝐷 =
𝐹𝑟

∆𝑙
         [𝐷] =

𝑁

𝑚
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Eszközök: 

különböző erősségű, azonos hosszúságú rugók, ismert és ismeretlen tömegű testek, vonalzó, 

állvány 

 

 

1. Rugóállandó meghatározása  

Határozd meg a rendelkezésedre álló, különböző erősségű rugók rugóállandóját a következő 

módon! 

 Függeszd fel a rugót egy állványra! Az állványhoz rögzített papíron jelöld meg a rugó 

alsó végének helyét! 

 Akassz rá egy ismert tömegű testet, ami megnyújtja a rugót! 

 Mérd meg a rugó megnyúlását, és írd a táblázatba a tömeggel együtt! 

 Két másik tömeggel is végezd el az előző mérést! 

 Számítsd ki a rugóállandót az alábbiak szerint: 

 

𝐷 =
𝐹𝑟

∆𝑙
=

𝑚𝑔

∆𝑙
          

 

 Számold ki a három érték átlagát, amit a továbbiakban az adott rugó rugóállandójának 

tekintünk! 

 

 1. rugó 2. rugó 

m (kg)       

∆𝑙 (𝑚)       

D (N/m)       

Dátlag D1= D2= 
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2. Rugók párhuzamos kapcsolása  

 
 

 Függeszd fel egy állványra egymás mellé a két rugót! 

 Akassz rájuk egy ismert tömegű testet, mérd meg a megnyúlást! Írd az adatokat a táb-

lázatba! 

 Ismételd meg két másik tömeggel is a mérést! 

 

m (kg)    

∆𝑙 (𝑚)    

D (N/m)    

Dátlag 
 

A Dátlag a párhuzamos rendszer rugóállandója, a továbbiakban Dp jelöli. 

  

𝐷𝑝 = 𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ 

A kapcsolás jellemzője, hogy az egyes rugóerők 

összeadódnak, és minden rugóvégnek az elmozdulá-

sa (a rugók megnyúlása) azonos nagyságú. A rend-

szer az egyes rugóknál keményebb. (Nagyobb a ru-

góállandója.) 
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 A mérések eredményei alapján töltsd ki a táblázatot! 

 

 

 

 

 Ellenőrizd, hogy a mérési eredmények megfelelnek-e az elméleti összefüggésnek! 

(Gondolj rá, hogy mérési hibák lehetnek!) 

D1+D2= 

 

3. Rugók soros kapcsolása  

 

 

 

 Függeszd fel a két rugót egymás alá, és jegyezd meg az alsó vég helyzetét! 

 Akassz az alsó rugóra ismert tömegű testet, és mérd meg a megnyúlást! Írd az ada-

tokat a táblázatba! 

 Ismételd meg két másik tömeggel is a mérést! 

  

1.rugó 2.rugó Párhuzamos rendszer 

D1= D2= Dp= 

1

𝐷𝑠
=

1

𝐷1
+

1

𝐷2
 

A soros kapcsolásra jellemző, hogy az 

egyes rugók megnyúlásai összeadód-

nak, és minden egyes rugót azonos 

nagyságú erő terhel. Mindegyik fel-

használt rugónál lágyabb a rendszer. 

(Kisebb a rugóállandója.) 
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m (kg)    

∆𝑙 (𝑚)    

D (N/m)    

Dátlag 
 

A Dátlag a soros rendszer rugóállandója, a továbbiakban Ds jelöli. 

 A mérések eredményei alapján töltsd ki a táblázatot! 

1. rugó 2. rugó Soros rendszer 

D1= D2= Ds= 

 

 Ellenőrizd, hogy a mérési eredmények megfelelnek-e az elméleti összefüggésnek! 

(Gondolj rá, hogy mérési hibák lehetnek!) 

1

𝐷1
+

1

𝐷2
= 

1

𝐷𝑠
= 

 

4. Ismeretlen tömeg meghatározása  

Az első mérés során meghatároztad a rugók rugóállandóját. Most ezeket felhasználva végezz 

mérést az ismeretlen tömeg mérésére! 

A mérés menete: 
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 Függeszd fel az egyik rugót az állványra, és akaszd rá a testet! Mérd meg a rugó meg-

nyúlását! Az adatokat írd a táblázatba! 

 Végezd el a mérést a másik rugóval is! 

 Mindkét esetben számítsd ki a tömeget a test egyensúlya alapján! 

 

𝐷∆𝑙 = 𝑚𝑔 

↓ 

𝑚 =
𝐷∆𝑙

𝑔
 

 

 Végül számold ki a kapott értékek átlagát! 

 

 

  

 1. rugó 2. rugó 

D (N/m)   

∆𝑙 (m)   

m (kg)   

mátlag  
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7. Kísérletek a mechanika köréből 

 

1. Súrlódási együttható meghatározása  

Az egymáson elcsúszó felületek között a mozgással ellentétes irányú csúszási súrlódási erő 

lép fel, melynek nagysága egyenesen arányos a felületek közötti nyomóerővel, és függ a felü-

letek minőségétől. 

𝐹𝑠 = 𝜇𝐹𝑛𝑦 

𝜇: súrlódási együttható 

 

A tapadási erő a felületek egymáson való elcsúszását megakadályozó erő. Iránya és nagysága 

olyan, hogy ezzel biztosítja a felületek relatív nyugalmát. Maximális értéke: 

𝐹𝑡𝑎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑜𝐹𝑛𝑦 

𝜇𝑜: tapadási együttható 

 

 

Eszközök: 

törülköző, mérőszalag 

 Fektess egy törülközőt (vagy más téglalap alakú textíliát) vízszintes asztallapra úgy, 

hogy oldala párhuzamos legyen az asztal szélével, és egy darabja túllógjon az asztal 

szélén!  

 Told óvatosan egyre jobban az asztal széle felé mindaddig, míg az - a lelógó rész hatá-

sára - már magától is tovább mozogna! 

 Mérd meg ekkor az asztalon fekvő rész hosszát (a) és a lelógó darab hosszát (b)! 

 

𝑎 =              𝑐𝑚                                     𝑏 =             𝑐𝑚 
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 Határozd meg a mért adatokból az asztal és a törülköző közötti súrlódási együtthatót! 

Készíts ábrát a mozgásegyenlet felírásához! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pontosabb eredmény érdekében végezd el a mérést úgy is, hogy a törülköző másik 

széle legyen párhuzamos az asztallal! 

𝑎′ =              𝑐𝑚                                     𝑏′ =             𝑐𝑚 

 

 

 Számold ki a súrlódási együtthatóra kapott értékek átlagát! 

𝜇á𝑡𝑙𝑎𝑔 = 

 

2. A rakétameghajtás elvének bemutatása  

Könnyen guruló kiskocsira rögzítsünk kör alakú lemezrugót! Nyomjuk össze a rugót, és vé-

kony fonallal rögzítsük ebben a helyzetben! Tegyünk a rugó elé a kocsira egy golyót, és éges-

sük el a fonalat! 

 

A rugó lerepíti a golyót a kocsiról, s ugyanakkor a lendület-megmaradás törvényének értel-

mében a kocsi is elindul a golyóval ellentétes irányba. 
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3. A lendület-megmaradás közvetett igazolása  

Mechanikai szempontból zárt rendszer összes lendülete állandó. Párkölcsönhatás esetén ez azt 

jelenti, hogy a két test lendületváltozása azonos nagyságú, és ellentétes irányú. A lendület a 

test tömegének és sebességének szorzata, vektormennyiség.  

𝐼 = 𝑚�⃑� 

 

Eszközök: 

fahasáb, különböző tömegű golyók, fonál, rugó, homokkal töltött tálak 

 Egy kb. 40 cm magas fahasáb tetejére az ábrának megfelelően helyezzünk el egy vé-

kony fonállal megfeszített, összekötött rugót, és állítsunk a rugó két oldalára két kü-

lönböző tömegű golyót! Égessük el a fonalat! A szétugró rugó a golyókat vízszintes 

irányban löki szét, azok vízszintes hajítási pályán mozogva esnek le. 
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 Mérjük meg a hajítási távolságokat és a golyók tömegét! 

 

𝑙1 =                                      𝑙2 = 

𝑚1 =                                      𝑚2 = 

 

 Igazoljuk, hogy a mért adatok között a következő összefüggés áll fenn!  

 

𝑚1

𝑚2
=

𝑙2

𝑙1
 

 

 Ezzel közvetve igazoljuk a lendület-megmaradás tételét, hiszen az azonos magasság-

ból, vízszintesen elhajított testek esetén a hajítási távolságok a kezdősebességekkel 

arányosak, azaz következik, hogy  

𝑚1𝑣1 = 𝑚2𝑣2 
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4. A henger egyensúlyi helyzete  

 Könnyű, hajlítható lapból (rajzlappapírból, kartonból) készített henger palástjára belül-

ről ragassz kisméretű fémnehezéket, és helyezd különböző helyzetekben síklapra! Fi-

gyeld meg, mi történik! 

 Helyezd a hengert különböző helyzetekben lejtőre! Figyeld meg a viselkedését, és 

magyarázd meg! 

 

 

 

……………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………. 

 

5. Kettős kúp  

Figyeld meg a gyakorlatban, és magyarázd meg az ábrán is látható kúp mozgását! 
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………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Cérnaorsó mozgása  

Eszközök: cérnaorsó, stopper, mérőszalag, szögmérő 

a)  Húzd a vízszintes lapra helyezett orsót a rácsévélt, vízszintesen tartott cérna végénél fog-

va az a) ábra szerint, állandó sebességgel úgy, hogy az orsó csúszásmentesen gördüljön a 

talajon! Figyeld meg, mi történik! Hasonlítsd össze a cérna végének és az orsó szimmet-

riatengelyének a sebességét! 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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b)  Ismételd meg az előző kísérletet úgy, hogy a cérnát a b) ábra szerint húzod egyenletesen 

úgy, hogy a cérnaorsó tisztán gördüljön! Mit tapasztalsz? 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

 Igazold, hogy  

𝑢′ = 𝑣 ∙
𝑅

𝑅 − 𝑟
 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

𝑢 = 𝑣 ∙
𝑅

𝑅 + 𝑟
 

Igazold kísérletileg, hogy ha a cérnavég v sebesség-

gel mozog, és az orsó külső, ill. belső sugara R és r, 

akkor az orsó szimmetriatengelyének sebessége  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

c)  Húzd a cérnát a c) ábra szerint, de most a cérna ne vízszintesen, hanem ferdén felfelé áll-

jon! Változtasd a cérna szögét! Írd le a tapasztalatodat! 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Hengerek lejtőn  

Lejtős deszka tetejéről, egymás mellől, azonos magasságból indítsunk egyszerre egyenlő su-

garú és egyenlő tömegű, tömör hengert és üres abroncsot! Figyeljük meg, melyik ér le előbb a 

lejtő aljára, és magyarázzuk meg a kísérlet eredményét! 

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...……… 
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8. A nyomás 

 A nyomás a nyomóerő és a nyomott felület hányadosaként értelmezett fizikai mennyi-

ség. 

𝑝 =
𝐹𝑛𝑦

𝐴
                  [𝑝] =

𝑁

𝑚2
= 𝑃𝑎 

 

 Szilárd testek, folyadékok és légnemű anyagok egyaránt kifejthetnek nyomást. 

 A folyadékok súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. 

 

𝑝 = ℎ𝜌𝑔 

 

Ennek következménye a felhajtóerő. 

 

𝐹𝑓𝑒𝑙ℎ𝑎𝑗𝑡ó = 𝜌𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑑é𝑘𝑉𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑟í𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑓𝑔 

 

 A légköri levegő súlyából származó nyomás a légnyomás. 

 

1. Tojás vízben  

a)  Tegyél friss tojást vízzel teli pohárba! A tojás a vízben elmerül. Lassan kevergetve old fel 

sót a vízben! A tojás egyszer csak úszni kezd. A só óvatos adagolásával elérheted azt is, 

hogy a tojás éppen lebegjen. Magyarázd meg a jelenséget! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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b)  Friss tojást tegyél vízzel félig telt pohárba, majd sózd a vizet addig, míg a tojás a folya-

dékból kiemelkedve úszni kezd! Rétegezz ezután - a két folyadék keveredése nélkül - 

tiszta vizet a sós fölé! A tojás a sós vízből kissé jobban kiemelkedve, a két folyadék hatá-

rán úszik. 

 

Megjegyzés:  

A tiszta víz könnyen rétegezhető a sósra, pl. egy papírtölcsér segítségével, amelyen 

át lassan, kis magasságból engedjük a vizet a pohárba. 

 

 

2. Tojásszippantó  

Főzzünk egy keménytojást, és tisztítsuk meg! Keressünk egy olyan kb. 1 literes lombikot 

vagy üveget, amelynek szájára a tojás kényelmesen ráültethető (legalkalmasabb erre a célra a 

régi, literes tejesüveg)! Gyújtsunk meg egy kis darab papírt (pl. egy fél papírszalvétát), és 

dobjuk az üvegbe! Amikor a papír elégett, helyezzük a tojást keskenyebb végével az üveg 

szájára! A tojás saját súlyától az üveg nyílására nyomódva, "légmentesen" zárja az edényt. 

Figyeld meg, mi történik, és magyarázd meg! 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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3. A megfordított úszó  

Válassz ki két egymásba illeszkedő kémcsövet, és a nagyobbat töltsd színültig vízzel, majd 

kissé belenyomva,  helyezd a víz  tetejére a kisebb átmérőjű, üres kémcsövet. Az üres kémcső  

lassan süllyed mindaddig, amíg annyi vizet nem szorít ki, hogy ússzon. Fordítsuk most a csö-

veket nyílásukkal lefelé! A megfordított úszó kémcső meglepő módon emelkedni kezd, mi-

közben egyre több vizet szorít ki a nagyobb csőből. Az emelkedés folyamatosan gyorsul. 

 

 
 

 
4. A Heron-szökőkút  

Az eszköznek több változata ismert 

a)  Kettős furatú dugóval zárható lombikot töltsünk meg félig vízzel! A dugó egyik furatába 

nyomjunk egyenes, elvékonyított végű, a másikba meghajlított üvegcsövet! Állítsuk be a 

ledugaszolt lombikban a vízszintet úgy, hogy az egyenes cső vége mélyen a vízbe nyúl-

jon, míg a meghajlítotté ne érje el a vízszintet! Fújjunk a kihajlított csőbe! Az egyenes 

cső elvékonyított végén a víz szökőkútszerűen kilövell. 

 

http://www.ozdijag.hu/
http://metal.elte.hu/~phexp/doc/hot/j3s3s1.htm
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b)  Cseréljük ki az előző kísérletben használt lombik dugóját olyanra, amelyen át csak egyet-

len egyenes, felül elvékonyított végű cső nyúlik a lombik vizébe! Helyezzük a lombikot 

vizes szűrőpapírra (itatóspapírra)! Egy nagyméretű üveghengerben melegítsük fel a leve-

gőt, majd borítsuk le a lombikot a hengerrel úgy, hogy a henger száját erősen a szűrőpa-

pírra szorítjuk. A lombikból magas vízoszlop szökik fel. 

 

 
 

Magyarázd meg a jelenséget! 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

5. A szivornya 

Egy edényből egy másikba gumicső segítségével az ábrán látható módon juttathatunk át fo-

lyadékot. Ha a gumicső végét megszívva folytonos folyadékoszlopot hozunk létre a csőben, 

akkor a magasabban elhelyezett edényben lévő folyadék az edény peremén átemelkedve az 

alsó edénybe folyik. A gumicsövet egy pillanatra elszorítva, az áramlás megszűnik. Ez igazol-

ja, hogy a folyadékrészecskék között is működnek összetartó erők. 

 

 

 
  

http://www.ozdijag.hu/


53 

 

 

 

 
 

 
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 

„A természettudományos oktatás megújítása és labo-
ratórium kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila 

Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban” 
 

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium  

Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  
www.ozdijag.hu  

www.szechenyi2020.hu 

 

6. A légnyomás kimutatása  

Vizespoharat tölts csordultig vízzel, és fedd le papírlappal! Gyors mozdulattal fordítsd meg a 

poharat, és engedd el a papírlapot! A lapot a légnyomás a pohár szájára szorítja, s a víz nem 

ömlik ki. 

 
 

7. Torricelli kísérlete higannyal  

Egy méter hosszúságú alul zárt, keskeny (de nem kapilláris) üvegcsövet töltsünk meg higany-

nyal, majd nyitott végét ujjunkkal befogva fordítsuk meg a csövet, s az ábrán látható módon 

merítsük bele egy higannyal félig telt tálba, ezután vegyük el ujjunkat a cső szájáról! 

 

 
 

A higany egy része a tálba folyik, mintegy 76 cm magas higanyoszlop azonban a csőben ma-

rad. Ennek a nyomását a közlekedőedények törvénye alapján egyensúlyozza a külső légnyo-

más. Ezzel a kísérlettel mérte meg Torricelli 1643-ban elsőként a légnyomást. 
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Megjegyzések: 

Döntsük meg a csövet! A higany feletti "Torricelli-űr" térfogata csökken, a higanyoszlop 

függőleges vetülete azonban állandó marad. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a kísérlet 

elvégzése során a csőbe levegő is került. (Pontosan elvégzett kísérletben a Torricelli-űrt 

higanygőz tölti ki, ennek nyomása azonban elhanyagolható.) A Torricelli-csővel óvatosan 

kísérletezzünk! A csövet tölcsérrel töltsük meg! A higanyt kis magasságból, lassan önt-

sük! A cseppekre szakadva szétguruló higany nehezen szedhető össze, és gőzei mérge-

zők. 

 

 

8. Torricelli kísérlete vízzel  

 

(Amennyiben vannak kísérletező kedvű tanulók, és sikerül az eszközöket is beszerezni, a kí-

sérlet látványosan elvégezhető.)  

 

A Torricelli-kísérletet egy 10-12 m hosszúságú gumicső, valamint csappal ellátott üvegcsövek 

felhasználásával, vízzel is elvégezhetjük, a következőképpen. A gumicső két végét húzzuk a 

csappal ellátott üvegcsövekre, majd egy alkalmas magasságú erkélyről vagy az iskola lépcső-

házának egy megfelelő helyéről engedjük le a cső végét a földszintre! Állítsuk az üvegcsővel 

ellátott csővégeket az alsó és felső szinten is függőlegesre, és zárjuk le az alsó csapot! Ezután 

tölcsér segítségével töltsük fel óvatosan vízzel a rendszert, közben ügyeljünk arra, hogy a 

csőbe került légbuborékok távozhassanak! Miután a csövet a csap szintjénél valamivel maga-

sabban feltöltöttük, zárjuk le a felső csővéget! Nyissuk ki lassan az alsó csapot! A víz egy 

része kispriccel a csőből; mintegy 10 m hosszúságú vízoszlop azonban a csőben marad. 

 

Megjegyzések: 

Célszerű jó előre bemérni a csővégek helyét, s a felső végen egy hosszabb, 50-60 cm-es 

üvegcsövet  használni, hogy a  vízszint az alsó csap  megnyitásakor  se tűnjön el szemünk  
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elöl. A gumicsövet kössük szorosan az üvegcsövekre, mert a nagy nyomás könnyen szét-

veti az eszközt. A felső csővégen keletkező űrben telített vízgőz keletkezik. Ezért az alsó 

csap megnyitásakor a felső végen - a nyomáscsökkenés miatt - látványosan forrásba jön a 

víz. A jelenség az alsó csővég óvatos leeresztésével ismételten kiváltható. 

http://www.ozdijag.hu/

