
Kísérlet, labor, műhely 

Mérjük meg a levegő sűrűségét 
Az ókorban Arisztotelész lemérte az üres, valamint a levegővel felfújt  marhahó-

Iyag súlyát. A felfújtat  nehezebbnek találta, amiből a levegő súlyosságára következ-
tetett. 

Később Galilei meg is határozta a levegő sűrűségét. Eljárása a következő volt: egy 
hártyával lezárt edény levegőjét víz benyomásával fele  térfogatra  szorította össze. így 
is, és az összenyomott levegő kiengedése után is lemérte az edényt. E két érték különb-
sége éppen az edény fele-térfogatából  kiszorított levegő tömegével volt egyenlő. Ezen 
levegőmennyiség tömegének és térfogatának  ismeretében sikerült a levegő sűrűségét 
kiszámítania. 

Próbáljuk meg mi is, határozzuk meg a levegő sűrűségét! Méréseinket az iskola 
fizika-kémia  laboratóriumában végezzük. Az eljárásunk előbb legyen hasonló Galilei 
méréséhez, majd keressünk más lehetőséget is. 

1) Nehezebb lesz a Coca-Cola flakon... 
Mérésünkhöz szükségünk lesz két üres 2 literes „Coca-Cola" műanyag palackra. 

Ezeket egymás fölé  helyezzük és az alsóból – víz bevezetésével – a felsőbe  nyomat-
juk át a levegőt. Lemérjük külön a felső  flakon  tömegét az alsó levegőjének bevezetése 
előtt és után is. Különbségük az alsó levegőjének tömegét adja, míg pontos térfogatát 
az alsó palack vizének mérőhengerrel történő megmérésével kapjuk meg. A levegő 
sűrűsége innen kiszámítható (lásd a táblázatot). A palackok szétválasztható összekö-
tése, valamint a vezetékes víz bevezetése aránylag egyszerűen megoldható a követke-
zőképpen: mindkét flakon  csavaros műanyag fedele  közepébe egy 8 mm átmérőjű 
lyukat fúrunk.  A lyukakba szorosan 6 – 8 mm magas gumidugókat helyezünk (lásd az 
1. ábrát). Az egyik flakon  dugóján még átszúrunk két, nem túl vastag 3 – 5 cm hosszú 
injekciós tűt. Az egyiket belülről kifele,  a levegő kivezetése, a másikat kívülről befele, 
a vezetékes víz bevezetése céljából. Ez utóbbit kívül lehajtjuk és végére egy kb. 1 m 
hosszúságú megfelelő  vastagságú gumicsövet erősítünk. A gumicső másik végét egy 
vízcsaphoz csatlakoztatjuk. Az első, hegyével kifele  álló tűt még átszúrjuk a másik 
fedél  gumidugóján is, a levegő átvezetésére. A fedelekbe  becsavarva a flakonokat 
felkészülünk  a méréshez. 

Egy mérés adatai: 

2) Könnyebb lesz a műanyag fecskendő... 
Egyszerűbb eljárást is használhatunk. Mindössze egy 20cm3-es orvosi műanyag fecs-

kendőre lesz szükségünk, de kell rendelkeznünk egy érzékeny analitikai mérleggel is. 
Mint ismeretes, a műanyag fecskendők  dugattyúja tökéletesen zár. így lehetőség 

kínálkozik a fecskendő  tömegének megmérésére levegővel telve és nélküle. A tömegek 
különbségéből és a leolvasott térfogatból  kiszámíthatjuk a levegő sűrűségét (lásd a 
táblázatot). A közel légritka tár létrehozásához a fecskendő  lezárását egy előzőleg 
elkalapált tű felhúzásával  oldhatjuk meg. A dugattyú visszaszívását pedig egy megfé-
lelő hosszúságú 0,5 mm vastag alumínium vagy műanyag lemezzel akadályozzuk meg 
(lásd a 2. ábrát). 
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Egy mérés adatai: 
mievegó= 1 7 , 5 m g 

Vievegő = 1 5 , 7 c m 3 

Bíró Tibor 
„Bolyai Farkas" Elméleti Líceum, Marosvásárhely 

EGYSZERŰ ELEKTROMOSSÁGTANI KÍSÉRLETEK 
Galvánelem citromból 
Szétszerelünk egy elhasználódott zseblámpaelemet (vigyázzunk, a benne levő 

anyagok a kézre ártalmasak, a barnakőpor rendkívül piszkol), és kivágunk egy cink-
darabot a cinkhengerből, valamint az egyik rézlemezkét is leválaszjuk róla. A kapott 
réz, illetve cinklemezkékhez egy-egy áramvezetőt kötünk, ezeket pedig egy zseblám-
paizzóhoz kapcsoljuk. 

Ezután egy citromot veszünk, jól meg-
nyomkodjuk, és a réz-, illetve cinklemezt 
egymástól távolabbi helyen a citromba 
nyomjuk. Az izzó egy kis ideig világítani 
fog,  az áramot a citrom szolgáltatja. 

Galvanométer iránytűből 
Szigetelt huzalból néhány menetet rá-

tekerünk egy kisebb befőttesüvegre,  és mi-
után levettük az üvegről a tekercsünket, 
két-három helyen cérnával átkötjük, hogy 
ne essen szét. Ezt a tekercset merőlegesen 
egy fadarabhoz  erősítjük (parafadugóval,  gyufásdobozzal),  majd az iránytűt (vagy ha 
nincs iránytűd, akkor egy pohár víz felszínére  helyezett zsilettpenge is megfelel)  a 
tekercs belsejébe állítjuk úgy, hogy a mutatója a tekercs síkjával párhuzamosan áll-
jon. Ehhez a fadarabot  addig forgatjuk,  amíg a tekercs síkja E – D irányba nem kerül. 
Ha most a tekercset egy izzóval a zseblámpaelemhez sorba kapcsoljuk, az iránytű 
mutatója (vagy a zsilettpenge) elfordul.  Két izzót sorba kötve az elfordulás  kisebb lesz, 
ha pedig hármat, akkor még kisebb. 

Észrevétel: 
A mérések idején leolvastuk a levegő hőmérsékletét és nyomását: 

t = 20°C, 
p = 729 torr. 

Ezekből a Clapeyron-Mengyelejev egyenlet alapján kiszámítottuk a levegő sűrű-
ségét: 

Összehasonlítva ezt a számított értéket a sűrűség mért értékeivel, megállapíthat-
juk, hogy az egyezés jó, különösen az első mérés esetén. 

Megjegyzés: Pontos mérések szerint a normál állapotú (p0  = 1 atm = 760 torr 
nyomású és ta = 0°C hőmérsékletű) száraz levegő sűrűsége p0 = 1,293 kg/m3. 


