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fel a hőmérsékleteket 20 másodpercenként! Rögzítsd az adatokat táblázatban! Kísérleted 
körülményeiről, mérési eredményeidről, észrevételeidről, következtetéseidről számolj be 
egy A4-es lapnyi terjedelemben. Hogyan változott a víz hőmérséklete az egyes esetek-
ben? Hol volt a leggyorsabb a változás? Hol a leglassúbb? Hasonlítsd össze az egyensú-
lyi hőmérsékleteket! Magyarázd az eltéréseket!  

 
A feladatokat Székely Zoltán tanár,  

a verseny szervezője készítette  
 

 
 
 

 
Hajszálcsövesség vízzel – általános iskolás szinten 

 
Azokat a vékony (1 mm-nél kisebb átmérőjű) csöveket, amelyekben a kapilláris je-

lenségek végbemennek, hajszálcsöveknek nevezzük. A kapilláris szó a latin caput (fej), és 
a capillus (haj) szavakból származik, mivel feltehetően először a hajnál, vagy ecsetnél ta-
pasztalták azt a jelenséget, hogy a víz képes szűk, keskeny térben a gravitációs erő elle-
nében is mozogni. A vékony csövekben (kapillárisokban) a folyadékok nem követik a 
közlekedőedényekre vonatkozó törvényt: a nedvesítő folyadék szintje magasabb, nem 
nedvesítő folyadéké pedig alacsonyabb, mint nagy felületű edényben. Üveg hajszálcső-
ben kapilláris emelkedést mutat például a víz, 
amely nedvesíti az üvegcső falát, vagyis a víz és az 
üveg részecskéi között nagyobb a vonzóerő, mint 
a vízmolekulák között.  

A kapilláris jelenség tehát a folyadékrészecskék 
és az őket körülvevő cső részecskéi között fellépő 
erők következménye. Ha a cső átmérője elegendő-
en kicsi, akkor a  felületi feszültség, valamint a fo-
lyadék és a cső közötti  vonzóerők együttes hatása 
felemeli a folyadékot a gravitáció ellenében. Minél 
kisebb a cső átmérője, annál magasabb az emelke-
dés szintje (1. kép). Ezt egy egyszerű, házi készítésű 
eszközzel is meg tudjuk mutatni. 

 

1. kísérlet 
Szükséges anyagok és eszközök:  
 vízzel félig töltött 1-2 deciliteres alacsony, átlátszó edény, 

kísérlet, labor

1. kép 
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 2 darab 6-8 cm x 8-10 cm felületű üveglap, 
 2 gyufaszál vagy fogpiszkáló, 
 befőttes gumi. 
 

 
2. kép 

 

 
3. kép 

A kísérlet menete: Erősítsük egymás mellé a befőttes gumi segítségével a két üveglapot 
úgy, hogy ne érjék egymást (a két gyufaszálat helyezzük be közéjük a két szélre), majd 
tegyük bele függőlegesen a folyadékba. A folyadékszint az üveglapok között megegyezik 
az edényben lévő folyadékszinttel. Állítsuk most a két üveglapot vízbe úgy, hogy az 
egyik szélükön összeérjenek, a másik szélükön pedig gyufaszál vagy fogpiszkáló tartsa 
távol egymástól őket (2. kép). Figyeljük meg, hogyan helyezkedik el a közöttük lévő víz-
felszín! Ott, ahol a gyufaszál távol tartja az üveglapokat egymástól, az üveglapok közti 
vízszint megegyezik az edényben lévő szinttel. Azonban minél közelebb kerülnek egy-
máshoz az üveglapok, annál magasabbra kúszik a köztük lévő folyadék (3. kép). 

Magyarázat: az üveglapokkal készített ék tulajdonképpen sűrűn egymás mellé helye-
zett, egyre kisebb átmérőjű hajszálcsövek sorozatának felel meg. 
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2. kísérlet 
Szükséges eszközök:  

 színes papírlap,  olló, 
 vízzel teli edény. 

A kísérlet menete: elkészítjük színes papírból a 4. képen  látható  „virágszirmokat”, és 
vízre helyezzük a papírvirágokat (5. kép).  A virág látványosan kinyílik a vízen (6. kép).  

Magyarázat: a víz a hajszálcsövesség révén behatol a papír rostjai közötti üres helyek-
re, megduzzasztja, aminek következtében a hajtás élei ellágyulnak, „kinyújtóznak”, és a 
virág kinyílik. 

 

  
4. kép 5. kép 6. kép 

 
A hajszálcsövesség a mindennapokban gyakran tetten érhető. Íme néhány példa: 
1. A kapilláris jelenség alapján képződik a könny az egészséges szemnél. A szemhéj 

belső szélén két kis csatorna található, ezek biztosítják a szem „olajozását” a ka-
pilláris jelenség hatására. 

2. A papírtörlő, a zsebkendő szintén a kapilláris hatás alapján szívja fel a nedvességet.  
3. A tüskés gyík bőre úgy szívja fel 

a vizet, mint egy szivacs. 
4. Esőben, ha leér a nadrágunk szá-

ra, akkor szinte térdig felázik a 
nadrág. 

5. Kapáláskor a talaj alsóbb rétegeibe 
benyúló hajszálcsöveket roncsoljuk 
szét, ezzel megakadályozzuk a föld 
kiszáradását. 

6. A kapilláris hatásnak köszönhe-
tően szívódik fel a kávé a kocka-
cukorban (7. kép) 

7. Hajszálcsöveken keresztül szívódik fel a táplálék a virágok szárában. A vágott vi-
rágokban a felszívódás folytatódik, a hajszálcsövek lassan kiürülnek. Vízbe he-
lyezés előtt a vágott virág szárából vágjunk le egy darabot (a kiüresedett részt), 
ezzel biztosítjuk a felszívódás folyamatosságát. A levágott rész nagysága attól 
függ, hogy mennyi ideig állt víz nélkül a virág. 

 
Fancsali Boglárka, Dimén-Varga Ábel, Kovács Áron, Bekő Máté tanulók 

Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 
irányító tanár: Székely Zoltán 

 

7. kép 




