
2011-2012/4 141 
 
 
 

 
2. ábra 

Két textúra használata 

 
Kovács Lehel 

kísérlet, labor
 

 

Játsszuk el Arkhimédész kísérletét! 

Ki ne ismerné az Arkhimédésznek tulajdonított „Oh, Heuréka!” felkiáltást? Arkhi-
médész az általa ritkán látogatott közfürdőben lelt rá egyik problémájának a megoldásá-
ra, és egyenesen a királyhoz sietett, hogy vele is megossza az örömhírt, miszerint a szó-
ban forgó korona megsértése nélkül is el lehet dönteni, hogy az színaranyból van, vagy 
ezüstöt is tartalmaz. Az volt ugyanis a szirakúzai király gyanúja, hogy az ötvös a neki 
adott aranymennyiség egy részét ezüsttel pótolta úgy, hogy a korona súlya megegyezzen 
a kapott nyersarany súlyával. [2] Az arany csaknem kétszer olyan sűrű, mint az ezüst 
(ρAu=19300 kg/m3, ρAg=10500 kg/m3), ezért két megegyező súlyú arany- és ezüst tárgy 
esetén az ezüst tárgy térfogata majdnem kétszer nagyobb az arany tárgy térfogatánál. 
Ahhoz, hogy a térfogati különbségeket ránézésre eldöntsük, egyszerű és azonos alako-
kat kell felvenniük az összehasonlítandó tárgyainknak. Ha például egymás mellé teszünk 
két egyenlő súlyú arany- és ezüstgömböt, a sűrűségek ismeretében még akkor is el tud-
nánk dönteni, hogy melyik készült aranyból és melyik ezüstből, ha a golyók egyszínűre 
lennének lefestve. Ha viszont különböző lenne az alakjuk, a megkülönböztetés már 
nem menne ilyen könnyen. A korona bonyolultságából fakadt, hogy szemre nem lehe-
tett egyértelműen eldönteni, hogy a korona térfogata megegyezik-e a mellé helyezett 
azonos súlyú aranytömb térfogatával, azaz a korona színaranyból van-e, vagy arany és 
ezüst ötvözete. A korona megsértése nélkül hogyan lehet mégis eldönteni, hogy a koro-
na színaranyból van, vagy sem? Ha a korona ezüstöt tartalmaz, akkor a térfogata na-
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gyobb a megegyező súlyú színaranyénál. A térfogatok összehasonlítását pedig a vízzel 
színültig töltött mérőedényből kiszorított vízmennyiségek térfogatának összehasonlítá-
sával érhetjük el; a vízben elmerülő tárgyak ugyanis térfogatukkal megegyező térfogatú 
vizet szorítanak ki. A kiszorított vízmennyiségeket felfogva, térfogatukat egy kétkarú 
mérleggel is összehasonlíthatjuk: a nagyobb súlyú vízmennyiség térfogata lesz a na-
gyobb. 

Arkhimédész zsenialitása viszont abban állt, hogy felismerte, hogy a vízbe merített 
testek kisebb erőt gyakorolnak a felfüggesztésre mint a levegőben, és ez az erőkülönb-
ség megegyezik a test által kiszorított víz súlyával. Ha tehát esetünkben a kétkarú mérleg 
jobb karjára az aranytömböt, bal karjára pedig a koronát helyezzük, az egyensúlyban 
lesz a levegőben a súlyazonosságuk miatt, a mérleget viszont vízbe merítve az egyensúly 
felborul abban az esetben, ha a korona ezüstöt is tartalmaz, mégpedig úgy, hogy a ko-
ronát mutatja a mérleg könnyebbnek, hiszen a nagyobb térfogatú koronára nagyobb 
felhajtóerő hat, mint a kisebb térfogatú aranytömbre. Ez a felismerés adta a „heuréka-
élményt” a neves tudósnak. 

Az iskolákban fellehető az arkhimédészi-hengerpár, amivel a fenti törvény igazolható. 
 

A kísérlet kivitelezése 
Mivel ilyen mennyiségű arany és ezüst nem áll még egy jól felszerelt fizikaszertár 

rendelkezésére sem, olcsóbb anyagokat kerestem a kísérlet modellezésére. A felhasznált 
anyagok: hurkapálca, cérna, gyurma, digitális mérleg, két vizespohár, fémgolyó, parafa 
dugó. 

Először készítsük el hurkapálcából és cérnából a kétkarú mérleget! Gyúrjunk bele az 
előkészített gyurmadarabba egy fémgolyót, mérjük meg digitális mérleg segítségével az 
így kapott galacsin tömegét! Gyúrjunk egy azonos tömegű színtiszta gyurmagalacsint! 
Az így elkészített gyurmapárokat osszuk ki a tanulócsoportoknak! A tanulókkal ismer-
tessük Arkhimédész törvényének kultúrtörténeti vonatkozásait és magát a törvényt is! A 
tanulók feladata az, hogy a gyurma megsértése nélkül döntsék el, melyik tartalmazza a 
vasgolyót! 

Második esetben parafát gyúrjunk a gyurmába, amit közöljünk is a tanulókkal, hi-
szen fontos információ, hogy a gyurmánál sűrűbb, vagy ritkább anyagot használtunk 
töltelékként. 

 

 
 
Az „A” képen egy fémgolyót, a „B” képen egy parafa dugót gyúrtunk a gyurmába. 
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A két gyurmagalacsin egyenlő tömegű, amint az „A” és „B” ábrák mutatják, de va-

jon melyikben van a parafa? 
A tanulók ellenőrző mérést végeznek a kétkarú mérlegen, megállapítják, hogy azo-

nos súlyú mindkét gyurmagalacsin. Mivel a gyurma alaktalan, nem tűnik fel, hogy a tér-
fogatuk különböző. A gyurma átlagos sűrűsége 1600 kg/m3, míg a vasgolyóé 7900 
kg/m3, amiből az következik, hogy a vasgolyóval töltött gyurma térfogata kisebb. Ha 
tehát vízbe merítjük a két galacsint, a kisebb térfogatú töltött gyurmára kisebb felhajtó-
erő hat, az lefelé billen. 

 

 
 
A vasgolyóval töltött gyurmát megkülönböztetjük a vele azonos súlyú gyurmától. 

Levegőben a mérleg egyensúlyban van („A” ábra). A vízbe helyezve a gyurmadarabokat, 
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a mérleg a vasgolyóval töltött gyurma felé billen, amit a „C” ábrán látható módon le is 
leplezünk. 

Ha viszont nem vasgolyót, hanem parafát rejtünk el a gyurma belsejébe, akkor ha-
sonlóan a koronás feladványhoz, egy nagyobb sűrűségű anyagba van rejtve egy kisebb 
sűrűségű anyag. A vízbe merített galacsinok közül arra fog lebilleni a mérleg karja, ame-
lyiknek kisebb a térfogata, azaz a „színtiszta” gyurma felé. 

A kísérletet üveggolyóval is elvégeztük, de kevés sikerrel, ugyanis az üveggolyó át-
lagsűrűsége csaknem teljesen megegyezett a gyurma átlagos sűrűségével. 

 

 
 
Az azonos térfogatú üveggolyó (középen műanyagot is tartalmaz) és gyurma tömege 

megegyezi, amiből a sűrűségek egyezése is következik. 

Irodalom 
[1] http://hu.wikipedia.org/wiki/Pitagorasz-t%C3%A9te 
[2] Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, 1981  
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Élelmiszerkémiai kísérletek 

1. A tej frissességének meghatározása  
A tej egyik legfontosabb élelmiszerünk (az anyatejjel nem foglalkozunk az alábbiak-

ban), amely a szervezet számára szükséges tápanyagokat (fehérjék, zsírok, tejcukor, vi-
taminok, provitaminok, ásványi sók, nyomelemek és víz) tartalmazza. Ezeknek minősé-
ge és mennyisége nagyban függ a tejtermelő állat táplálásától, tartási körülményeitől. 

A friss tej enyhén lúgos kémhatású, állás közben a benne levő tejcukor fokozatosan 
(oxidáció eredményeként) tejsavvá alakul, ezért a tej savasságának mértéke nő. A tejsa-
vanyodás mértékét Európában a Soxhlet-Henkel-féle savfok (SHo )-al mérik. 

a). A tej frissessége mértékének jelzése indikátor (Alizarin)-oldat segítségével 
Szükséges anyagok és eszközök: különböző frissességű tejminta, etanolban oldott 

alizarin, desztillált víz, kémcsövek, 10cm3-es mérőhenger, főzőpohár 


