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A kollektív jelenségek egyik nagy terepe a szemcsés anyagok         

(különleges) fizikája, amelyben számos meglepő jelenséggel      

találkozhatunk, ezért alkalmasnak gondolom a középiskolások      

érdeklődésnek felkeltésére is. Ezek közül a legismertebbek a        

különböző szegregációs effektusok, a rezgéses gerjesztés hatására       

kialakuló konvekció és a halomképződés, valamint a rezgetett vékony         

granuláris rétegben fellépő jelenségek: az ún. szubharmonikus       

állóhullámok, és a lokalizált gerjesztések, az ún. oszcillonok (ld.         

jobboldali kép). 

A másik ok, amiért érdemesnek tartom a téma középiskolai         

feldolgozását, az a hazai kutatók részvétele a granuláris anyagok         

kutatásában, melynek ugyan nem tudom megítélni a nemzetközi súlyát, de az interneten föllelhető             

anyagok alapján nem tűnik jelentéktelennek [1-2].  

Megjelenik a téma az egyetemi laborgyakorlatokon is [3-5], és mivel ezek a mérések, de              

legalábbis azok egy része elvégezhető a tehetségesebb, érdeklődőbb, kitartóbb diákokkal          

középiskolában is, ez csak még inkább növeli számomra a téma vonzerejét. 

A téma földolgozását részben normál tanórai, részben szakköri keretek között képzelem el.            

Előbbibe tartozhatnak az alább ismertetésre kerülő kedvcsináló kísérletek és videók, míg az            

utóbbi alkalmas lehet komolyabb kísérletek, vizsgálatok, mérések elvégzéséhez.  

A téma iránt érdeklődőknek bevezetőként melegen ajánlom Jánosi Imre (ELTE) cikkeit a            

Természet Világa és a Fizikai Szemle c. lapokban, pl. [6]. 

Kedvcsináló kísérletek (és videók):  
 

1. Tanári kísérlet: egy 1,5-2 literes műanyag palackot kb. ¾ részéig megtöltünk rizzsel (vagy             

homokkal), majd egy legalább 40 cm-es rudat szúrunk bele az üveg száján keresztül             

(függőlegesen, jó mélyre; nyilván érdemes előre kipróbálni, döntő lehet a rúd vastagsága!). A             

rúd kiálló részénél fogva az egész palack megemelhető - hála a szemcsék és a rúd közötti                

erős tapadásnak. Videón megtekinthető (PeddiePhysics 4.): [11] 

Alternatív változat: rizzsel, befőttes üvegben:  

Video 2. (Szertár): https://www.youtube.com/watch?v=Hn163W9BHdQ 

A kísérlet értelmezése kb. úgy, ahogy a 2. videóban is elhangzik: a beszúrt rúd hatására               

egymáshoz szoruló szemek (kollektíve:-) nagy nyomóerőt fejtenek ki a rúdra (Newton III.),            

https://www.youtube.com/watch?v=Hn163W9BHdQ


emiatt nagy lesz a tapadás is. 

Megjegyzés: érdemes itt azt a mindennapos tapasztalatot is megbeszélni, ill. kísérletként           

elvégezni, hogy ha szemcsés anyaggal töltünk meg egy edényt (pl. befőttes üveg vagy pohár),              

akkor a beöntés után némi rázogatással elérhető, hogy az anyag összébbtömörül és az             

eredetileg színültig töltött edényben lesüllyed a “vízszint”.  (ld. a 2. videó elején) 

2. Elvégezzük a jól ismert vizes homok kísérletet egy fél literes műanyag palack segítségével. A              

palackot kb. ⅔ részéig vizes homokot teszünk, mégpedig annyi vizet adunk hozzá, hogy nyitott              

szájjal függőleges helyzetben tartva a palackot, a homok tetején megjelenjen egy néhány            

mm-es vízréteg (jelezve, hogy a homok vízell túltelített).  

Ezután (provokatíve) megkérjük a diákságot, hogy fordítsák föl a palackot, de a víznek nem              

szabad kifolynia. Általában mindig van olyan, aki ismeri a trükköt: jó erősen meg kell szorítani a                

palack oldalát, mire a vízréteg eltűnik és a megfordított palackból semennyi nem folyik ki.  

A kísérlet értelmezése: a megszorított homokban a szemcsék átrendeződnek és az - kissé             

paradox módon - kitágul, a szemcsék közötti tér megnő, ide tűnik el a víz (ami persze a                 

azután a fölfordításkor a felületi feszültség miatt nem folyik ki a palackból). 

A jelenséghez kapcsolódóan megbeszélhető egy, a homokos vízpartokon tapasztalható         

érdekes jelenség is, amikor is a talpunk körül a nedves homok a testsúlyból származó nyomás               

hatására kiszárad. A kísérlet egy tál vizes homok segítségével el is végezhető, ujjunkal, vagy              

tenyérrel megnyomva a homok felületét, a nyomás helye körül a homok hirtelen kiszárad. Ld.              

[20], ahol a vizes-homokos-palackos kísérlet egy verziója is megtekinthető.  

3. A paradió-effektus: a PeddiePhysics video-sorozatának 2. és 3. része [9-10] erről szól, de             

nyilván különösebb nehézség nélkül, élőben is elvégezhető kísérlet, akár általános iskolásoknak           

is. Látszólag ellentmondás, hogy a nagyobb szemek a felszínre jönnek, ahelyett, hogy lent             

maradnának; a kvalítatív magyarázat valami olyasmi, hogy ha a rázogatás energiája elég nagy             

(meghaladja a rugalmatlan ütközések és a súrlódás következtében disszipálódó mecnanikai          

energiát), akkor a nagyobb szemcsék nem tudnak beleesni a képződő üres helyekbe, míg a              

kisebbek igen, azért az előbbiek egyre följebb kerülnek. Alaposabb vizsgálat során érdemes a             

rázogatás erősségének módosításával az effektus bekövetkezését és sebességét        

befolyásolni. 

4. Egy érdekes motiváló kísérlet lehet még a lejtőn legördülő rizses-üvegek esete is. Ehhez             

töltsünk meg három egyforma (kisebb) befőttes üveget rizzsel, mégpedig ⅓, ⅔ részéig, a             

harmadikat tele, végül a negyediket hagyjuk üresen.  

Tippeltessük meg a tanulókat, hogy egy (nem túl meredek, előre kipróbált!) lejtőn melyik fog              

leggyorsabban legurulni! Ők maguk próbálják ki a tippjeiket, majd összegezzük a           

tapasztalatokat és próbáljunk (kvalítatív) magyarázatot találni. A kísérlet (magyarázattal együtt)          

megtekinthető a PeddiePhysics már említett video-sorozatának 7. részében [9].  

A legmeglepőbb esetre, hogy ti. az ⅓-részéig töltött üveg egyáltalán nem gurul le, a merev               

testek forgásának törvényeit már ismerő tanulók maguk is magyarázatot tudnak adni.  

A kísérletezés közben jól láthatók a szemcsés anyagok fizikájának egyes elemei, mint pl. a              

rézsűszög és a lavinák, melyekre később visszatérünk.  

A szemcsés (granuláris v. granulált) anyagok 
 

A környezetünkben sok ilyen anyag található, ezek közül talán “legköznapibb” a mindenki által             

jól ismert homok, illetve sóder, de (pl. a magamfajta) alföldi gyerek(ek)nek az ömlesztett búza-,              



szója- vagy (szemes)kukorica”hegyek” is jól ismertek. Nyilván ezek csak a legismertebb példák,            

hiszen az iparban óriási mennyiségben dolgoznak fel finomra őrölt alapanyagokat, különösen a            

bányászat, élelmiszeripar, gyógyszergyártás és az építőipar területén. A granuláris anyagok          

viselkedésének megértése igen fontos még a geológia különbözô területein is, mert a            

sziklaomlások, eróziós folyamatok, hordaléklerakódások vagy a vulkáni tevékenység bizonyos         

fajtái döntô mértékben járultak/járulnak hozzá a földfelszín kialakulásához. 

Definíció gyanánt fogadjuk el, hogy a granuláris anyagok nagyon nagyszámú szilárd,           

makroszkopikus szemcséből állnak [1]. Ennél pontosabb definíció aligha adható, ugyanis például           

a jellemző szemcseméret néhány mikrontól (finom festékporok), a milliméteres skálán (homok) át            

a méteresig (kőomlások) legalább hat nagyságrendet fognak át, nem is beszélve a szemcsék             

alakjának, anyagának és felületi tulajdonságainak     

sokféleségéről.  

Általában elmondható, hogy a granuláris anyagok esetében       

a megérzéseink gyakran mondanak csődöt. Egyes      

szakemberek a szemcsés anyagokat egyenesen új      

halmazállapotnak tekintik, mivel egyik ismert halmazállapotra      

sem hasonlítanak eléggé - a folyadékokra is csak első látásra.          

Nagyon jó bevezető videó a témába a [8], melyben fölvillantják          

a problémákat, a kutatási módszereket, részben még a téma gyakorlati alkalmazásait is, már             

akinek ez nem nyilvánvaló kezdettől fogva. 

Sztatika 

Vizsgálat: öntsünk különböző szemcsés anyagokat (homok, aprókavics, apró (sörét)golyók, rizs,          

búza, lencse, cukor, liszt, stb. halomba, és mérjük meg, mitől függ a kialakuló kúp alakja  

[itt hagyjuk a diákokat önállóan kísérletezni, megvárjuk, amíg rájönnek,         

hogy adott anyag esetén többé-kevésbé tipikus a kúp nyílásszöge vagy a           

szakma által is használt rézsűszög (amik nyilván meghatározzák        

egymást) majd annak megmérése felé tereljük a dolgokat. Pl. lefotózzák          

és a képernyőn lemérik - virtuális - szögmérővel]. 

A tapasztalatok alapján a szabadon halomba öntött anyag esetén         

többé-kevésbé állandó a kúp nyílásszöge, vagy a képen is látható ún.           

rézsűszög.  

Ugyanakkor alaposabb vizsgálatokkal kimutatták, hogy adott anyag       

rézsűszögének értéke erősen függ a halom kialakulásának módjától is,         

másszóval a mérési módszertől, ld. a [6]-ból származó jobboldali ábrán. Miután erről kísérletileg             

is meggyőződtünk, vagy egyszerűen közüljük a kutatási eredményeket, elbeszélgetünk a          

tanulókkal a szemcsés anyagok nyugalmi állapotáról.  

A granuláris anyagok leírása ugyanis még nyugalmi állapotban sem egyszerű. Ha a kohézió             

elhanyagolható (pl. száraz granuláris anyagok), akkor a granulált anyag egyensúlyát a gravitáción            

kívül kizárólag a szemcsék közti és a külső határolófelületek által kifejtett nyomó- és súrlódási              

erők határozzák meg. A probléma azonban ennek ellenére nagyon bonyolult: nemcsak a            

szemcsék nagy száma és általában szabálytalan alakja, hanem a tapadási súrlódási erők            

következtében létrejövő befeszülések, beékelődések miatt is. A lehetséges minimális értéknél          

jóval nagyobb potenciális energiájú elrendeződések is "befagyhatnak", hiszen az atomi méreteknél           

jóval nagyobb szemcsék aktiválásához szobahőmérsékleten a termikus gerjesztés nagyon kevés,          



a külső mechanikai hatások megszűnése után a szemcsék rugalmatlan ütközései és a súrlódási             

erők hamar felemésztik a rendszer kinetikus energiáját, és a rendszer egyensúlyi állapotba kerül.             

Ám ez az egyensúly nem egyértelmű, sok esetben még csak nem is stabil, a statisztikus fizikai                

fogalmakat használva inkább valamiféle befagyott fluktuációval van dolgunk.  

A fő nehézséget és egyben a probléma érdekességét az adja, hogy a részecskék egymással              

csak az érintkezési pontokban hatnak kölcsön, amelyek egy kvázi-véletlenszerű hálózatot          

alkotnak az anyagon belül. A részecskék súlyából és az esetleges egyéb külső mechanikai             

hatásokból származó erők az anyagon belül csak ezen a hálózaton terjedhetnek tovább. Ezen             

felül az, hogy egy érintkezési pontban mekkora erő lép fel, az szintén függeni fog az adott                

mikroszkopikus elrendeződéstől, a részecskék pontos alakjától, felületi tulajdonságaitól; vagyis         

szintén véletlenszerűnek tekinthető. Mindezek következtében a mintában fellépő mechanikai         

feszültségek eloszlása erősen inhomogén lesz. A kísérletek tanúsága szerint a legnagyobb           

feszültségek láncszerű struktúrák mentén jelentkeznek, ezeket nevezzük erőláncoknak.        

Különböző technikák segítségével ma már ezeket a láncokat láthatóvá lehet tenni, pl. polarizált             

fény segítségével: nagyobb mechanikai feszültség alatt álló részecskék a képeken világosabbak. 

A szemcsés anyagok sztatikájának egy másik érdekessége az ún. szegregáció, amikor is            

kétféle szemcsés anyag a kevergetés, rázogatás, stb. hatására ahelyett, hogy alaposan           

összekeveredne, rétegesen szétválik, ld. fotókon [5]-ben és [6]-ban - azaz egy újabb eset arra,              

amikor a folyadék-analógia megint cserbenhagy bennünket. (vagy mégsem, hiszen a kvázi           

2-dimenziós eset alaposabb vizsgálata során kiderült, hogy a vastagság növekedésével a           

rétegeződés eltűnik [6].) A jelenség vizsgálata szoros kapcsolatban van a lavinák kutatásával, ami             

viszont már inkább a granuláris dinamikához tartozik.  

 

Mérési feladat: A Janssen-effektus vizsgálata 
 

Több mint száz éve ismert tény, hogy a szemcsés anyagokban fellépő nyomás nem írható le a                

hidrosztatikából jól ismert képlettel. Az oszlop magasságát növelve az oszlop alján a   ghp = ρ           

nyomás nem nő lineárisan a “végtelenig”, hanem egy adott karakterisztikus magasság fölött            

telítésbe megy, és “végtelen magas” oszlop esetén is véges nyomást mérhetünk. Ez a jelenség              

az anyagban kialakuló erőláncok rendszerének közvetlen következménye: a boltívszerűen         

rendeződő erőláncok az edény falának közvetítik a szemcsék súlyából származó erőt, és egy idő              

után a hozzáadott anyag teljes súlyát a falak tartják meg.  

Megjegyzés: A problémát tovább bonyolítja, hogy ha a granulált anyagot beöntés közben, vagy             

utólag (pl. rázással) tömörítjük, a részecskék közti és az edény falára ható nyomás ennél              

nagyobb is lehet, a tapadási súrlódási erők pedig nem csak tarthatják, hanem akár lefelé is               

nyomhatják az anyagot – tovább növelve a nyomást. Az ilyen jellegű befeszülések granulált             

anyagok tárolására szolgáló hatalmas épületek (pl. cement- vagy gabonatároló silók) "érthetetlen"           

összeomlását is okozhatják és okozzák is rendszeresen 

 

A jelenség kvantitatív leírására Janssen 1895-ben javasolt egy egyszerű modellt, amelynek           

feltevései szigorúan véve ugyan nem mind megalapozottak, eredményei viszont jól egyeznek a            

kísérletekkel. A modell alapfeltevéseit és a levezetést megtalálhatjuk pl. [4]-ben, itt most (és a              

középiskolásoknak is] csak a végeredményt közüljük (a mérés után!): 

(h) ρg(1 )  p = λ − e h λ− /   



 

A mérés leírása is megtalálható [4]-ben, a vázlatos mérési         

elrendezés pedig az onnan átvett ábrán. A középiskolások        

számára a következőképpen módosítsuk azt: 

● az elején tárázzuk a mérleget, így a dugattyú súlya         

már nem fog szerepet játszani 

● (egy másik mérlegen kimért!) egyenlő tömegű      

adagok óvatos beöntésével növeljük az oszlop      

magasságát (érdemes nem középre önteni az      

egészet, most nem a rézsűszög megfigyelése a       

cél) 

● minden egyes adag beöntése után jegyezzük föl a        

mérleg által mutatott látszólagos tömeget. 

● végezzünk több méréssorozatot és átlagoljunk. 

● a kapott értékeket ábrázoljuk a valódi tömeg       

függvényében (ami nyilván arányos a beöntött adag       

által előidézett  magassággal - remélhetőleg).hΔ  

A legjobbaknak feladatul adhatjuk a fenti összefüggésben szereplő meghatározását a mérési        λ    

adatok alapján, de nyilván a legtöbb, amit - időigényes és alapos kísérletezés után - elvárhatunk,               

hogy ez az együttható függ az anyagtól, a fal és az anyag közötti súrlódási együtthatótól, és a cső                  

átmérőjétől (ugyanakkor függhet a beöntés módjától is, vagyis nagyon “ingoványos” terület). 

Ha elég időnk van, akkor mindenképpen érdemes legalább kétféle anyaggal (pl. rizs, búza, árpa,              

kristálycukor, vagy apró gyöngyök, sörét) mérni, hogy az anyagi függés is jól látszódjon.  

 

További érdekességek, megjegyzések 
 

1. A szemcsés anyagok vizsgálatának is nagy lendületet adott az ún. gyorskamerák elterjedése.            

Ezek segítségével ugyanis olyan folyamatok lassíthatók le, amiknek megfigyelésére korábban          

semmi remény nem volt. Ilyen érdekes jelenség például a kitörés (granular eruption), amit             

érdemes megnézni az interneten föllelhető videókon, például [14]-ben.  

Ha esetleg az iskolában van ilyen kamera, érdemes saját fölvételeket is készíteni - biztosan              

nagy élmény azok elkészítése is, elemzése is. 

2. A szemcsés anyagok vizsgálatának másik nagy lendítője a rohamosan fejlődő          

számítástechnika, hiszen manapság már akár százezer részecskére is végezhetőek         

szimulációk, akár egy asztali gépen is. A gond az, hogy a részecskék alakját nehéz figyelembe               

venni, általában ezeket gömb alakúnak veszik a szimulációk - részben éppen ezért időnként             

nagyon nem egyeznek a kísérleti eredményekkel. 

3. Másik problémája a kutatásoknak, hogy mind a statisztikus fizika, mind a hidrodimanika            

(kontinuummechanika) módszerei meg tudnak magyarázni egyes jelenségeket, ugyanakkor        

teljes csődöt mondanak más esetekben.  

4. Sok érdekességet tartogat a szemcsés folyadékok dinamikája is, az érdeklődőknek jó           

kiindulópont lehet a Börzsönyi-kutatócsoport honlapjának idevonatkozó része ld. [21]. A          

témában megjelent egy Fizika Szemle-cikk is 2007-ben, amely online is elérhető [22].  

5. A témakörbe tartozik még a - még mindig csak részben megértett - sivatag zenéje-jelenség is               

ld. [6] és [15]. Már a 19. századi utazók említették a misztikus jelenséget, miszerint a sivatagi                



homokdűnék időnként bugó hangot adnak, amely igen erős is lehet. Másrészt siló-zenének is             

szokás nevezni a jelenséget, ami a silókból kiáramló szemcsés anyag kísérőjeként lép föl.             

Manapság ott tartunk, hogy a jelenséget a legmodernebb labortechnikával is viszgálták, de még             

mindig nem tisztázott pontosan a hangkeltés mechanizmusa. 

6. Másik érdekes kutatási terület a néhány réteg vastagságú szemcsés anyagok függőleges           

rezgetése során kialakuló mintázatok vizsgálata (BME-labor mérési feladat!). Szemet         

gyönyörködtető mintázatok alakulnak ki a rezgés amplitudójának és frekvenciájának  

függvényében ld. pl. [6]-ban és videók [17]-ben, valamint az alábbi képen (melynek forrása:             

http://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.78.641).  

A max.gyorsulás-frekvencia fázisdiagramon nagyon különleges tartományok mérhetők ki.        

Ennek egyik tartományában keletkeznek a bevezetőben már említett oszcillonok, melyek          2  f /  

frekvenciával lüktető kis csúcsok, jócskán kiemelkedve az anyag-rétegből.  

7. És akkor még szó sem esett a szemcsés anyagok gáz-szerű viselkedéséről, amit jól             

demonstrálhatunk egy lezárt befőttesüvegben némi homok vagy rizs segítségével: ha jó erősen            

(és elég összevissza) rázzuk az üveget, a szemcsék nagyjából egyenletesen kitöltik a            

rendelkezésükre álló teret, vagyis arra gondolhatunk, hogy úgy viselkednek, mint a gázok (itt             

gondolhatunk az ideális gázt - jól? - modellező kinetkus gázelmélet-modellekre is.  

A megérzés itt is felületes, aminek fő oka nyilván az, hogy a részecskék ütközései              

rugalmatlanok, és így már az analógia nem is olyan szoros. Érdeklődőknek ajánlott a [18]              

honlap. A rugalmatlan ütközések során kialakuló klaszterek keletkezését megvizsgálhatjuk az          

http://www.haverford.edu/physics-astro/Gollub/vib_granular/inelastic/inelastic.html címen  

található Java-applet segítségével.  

8. Végül megemlítünk két viszonylag friss és a témához szorosan kapcsolódó, a “népszerű            

tudomány” körébe tartozó hírt ill. eredményt. Egyik azt állítja, hogy amszterdami fizikusok            

rájöttek, hogyan sikerült az ókori egyiptomiaknak a hatalmas kőtömböket mozgatniuk [23]. A            

másikban pedig oregoni kutatók egy mai, gyakorlati, a szállítószalagok működtetésével          

kapcsolatos problémával kapcsolatos eredményéről ad hírt [24]. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjournals.aps.org%2Frmp%2Fabstract%2F10.1103%2FRevModPhys.78.641&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEGXlE5x8tEjlWHNs3SdOJutuIHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.haverford.edu%2Fphysics-astro%2FGollub%2Fvib_granular%2Finelastic%2Finelastic.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHNIkeKJddgKq1n62ZgzcLHr_-mA
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