
 

ELŐSZÓ

Az emberiség számára létfontosságú, hogy megismerje a környezetét . 
Ha jobban ismeri és érti a körülötte lévő, állandóan változó, néha ba-
rátságos, ám olykor fenyegető arcát mutató világot, tovább és kényelme-
sebben tud élni . Érvényes ez a kijelentés minden egyes emberre is . Ha 
felismerjük a párás, meleg időben gyorsan támadó zivatar előjeleit, idő-
ben biztonságos menedéket találunk . Ha ismerjük az elektromos áram 
tulajdonságait, tudjuk, hogyan működnek elektromos berendezéseink, 
felismerhetjük a meghibásodott berendezést, elkerülhetjük a balesetet .  
A villámok természetének ismerete segíthet a villámcsapás elkerülésében . 
Ha megfelelő akkumulátort vásárolunk, és azt rendeltetésszerűen hasz-
náljuk, elektromos berendezésünk élettartama meghosszabbodik . A hang 
természetéről szerzett ismeretek segítségével jobb minőségben hallhat-
juk kedvenc zenéinket, vagy szebben szólaltathatjuk meg a hangszereket;  
a hullámok természetének ismeretében biztonságosabban fürdőzhetünk 
a tengerparton . Sorolhatnánk még a sok ehhez hasonló példát, amelyek 
ennek a könyvnek a lapjairól valók .

A veszélyhelyzetek elkerülésére való törekvés mellett talán a szépség iránti 
vágy az emberi megismerés másik mozgatórugója . Milyen gyönyörű a 
csendes balatoni víztükör, amikor felkel a nap! Ki ne tapadna a repülő 
ablakához, amikor a gép a magasba emelkedik, ki ne fürkészné a távoli 
falvak apró házait a hegytetőről? Földi világunk egyensúlyát azonban sok, 
nagyon erőteljes hatás fenyegeti . A globális felmelegedés, melynek egyik 
előidézője a meggondolatlan emberi tevékenység, vagy a tengerrengések 
energiáját a lakott partokra zúdító szökőárak, amelyek alig észrevehető, 
néhány centiméter magas hullámként tesznek meg nagy sebességgel sok 
száz kilométert a mély tengerekben, hogy aztán a sekély parton 20-30 m-es 
vízfallá magasodjanak . A könyvben található fizikai ismeretek segítségével 
az olvasó pontosabb képet kaphat a bennünket körülvevő világ természeti 
jelenségeiről, a technikai eszközök működésének alapjairól . A víz tulaj-
donságairól, az áramlásokról, a hullámokról, az elektromos és mágneses 
kölcsönhatásokról, Földünk globális környezeti problémáiról . Azt gon-
doljuk, hogy ezek olyan fontos ismeretek, amelyeket minden felnövekvő 
embernek meg kell tanulnia, most már talán nem is kell megindokolni, 
hogy miért .

A tankönyvet a benne található szövegek és képek figyelmes tanulmányo-
zásával, a gyakorlati jellegű és a megértést elmélyítő feladatok megoldásá-
val olyanok is sikerrel forgathatják, akik csak alapfokú matematikai jártas-
sággal rendelkeznek . Titkon reméljük, közülük sokan éppen most kapnak 
majd kedvet a fizika tudományos nyelvezetének (a matematikának) mé-
lyebb elsajátításához, és tanáruk támogatásával, a szükséges koncentráció 
és erőfeszítés segítségével a tankönyv biztosította alapok birtokában sike-
resek is lesznek törekvésükben . 
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A folyamatos szöveget aktivitásra buzdító felszólítások tagolják .

KÍSÉRLETEZZ! MÉRD MEG! FIGYELD MEG!

Célunk ezzel, hogy személyes tapasztalataid révén kerülj közelebb az 
adott témakörhöz .

A   keretben olyan információkat találsz, amely alap-
ján tehetsz azért, hogy környezetünk élhetőbb legyen .

Jellegzetes hibák, tévképzetek, félreértések elkerülésében segít a
NE HIBÁZZ!  rész .

Könyvünk számos érdekességet, váratlan, szokatlan tényt tartalmaz . 

Ezeket a  keretben találod .

A keret tudománytörténeti érdekessé-
geket tartalmaz . Ha nem értjük elődeink gondolkodását, önmagunkat 
sem érthetjük meg .

A fizika fontos üzenete, hogy a dolgok mennyiségileg jellemezhetők, 
és a folyamatok eredménye kiszámítható . A SZÁMOLJUK KI!  rész-
ben néhány egyszerű példán mutatjuk ezt be .

A lecke összefoglalóját, a legfontosabb ismereteket a NE FELEDD!   
keret tartalmazza .

Az EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK  rész pedig segít ellen-
őrizni, megértetted-e a lecke legfontosabb üzenetét .

A leckék végén található ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK 

nagyobb kihívás elé állítják a diákokat, ezek olyan tanulóknak készültek, 
akik szeretnek fizikával kapcsolatos problémákon gondolkodni . Mérnö-
ki, orvosi és természettudományi irányú felsőfokú tanulmányokra ké-
szülőknek elengedhetetlen, hogy ezeken a feladatokon is törjék a fejüket .

Kedves Olvasó! Reméljük, hogy örömmel fogod forgatni ezt a könyvet, 
és hasznodra válik . Sok sikert kívánunk!  

A szerzők
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VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

Vízbe csapódó horgony 
hatására apró vízcseppek 
fröcskölődnek szerteszét.  
Mi lehet az oka, hogy a víz sötétzöld, 
míg a szétszóródó cseppecskék 
fehérek?
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A víz tulajdonságai

A víz színtelen és szagtalan folyadék . A folyadékokra jellemző módon a földi 
gravitációs térben felveszi az edény alakját . A folyadékok gyakorlatilag össze-
nyomhatatlanok .  Ez azt jelenti, hogy a folyadék térfogata még akkor is csak 
elhanyagolható mértékben csökken, ha nagy erővel hatunk a folyadékra . 

Ha egy zárt tartályban lévő nyugvó folyadékra nyomást gyakorlunk, az 
minden irányba gyengítetlenül terjed, a folyadék minden pontjában ugyan-
azt a nyomásnövekedést mérjük . Ezt nevezzük Pascal törvényének .

Életünk legfontosabb, meghatáro-
zó folyadéka a víz. Viselkedésének 
szabályszerűségei és rendhagyó 
sajátságai alapvetően befolyásol-
ják környezetünket.

1. | A folyadékok tulajdonságai

A szilárd tárgyak súlyuknál fogva 
erőt, és így nyomást is gyakorolnak 
az alátámasztásukra, de nyomása 
van a levegőnek és a folyadékok
nak is. A nyomást nemcsak a testek 
súlya okozhatja, hanem bármilyen 
más erőhatás is létrehozhatja.  
A felületre ható nyomóerő nagy
sága kiszámolható a nyomás és a 
felület területének szorzataként.

A folyadékok a közlekedőedények 
elve alapján egy összefüggő tá
roló rendszerben egyensúlyi, nyu
galmi állapotban úgy helyezked
nek el, hogy a folyadék felszíne 
min denütt azonos magasságban 
legyen.

EMLÉKEZTETŐ

Arisztotelész felfogása szerint 
a víz egyike az őselemeknek. 
Elmélete szerint a világot négy 
őselem építi fel, ezek a Föld, a 
Tűz, a Víz és a Levegő.

Az elemekhez négy alaptu
lajdonság rendelhető, mely
ből mindegyik kettőt testesít 
meg. A dolgok a négy őselem 
különböző arányú keveréké
ből állnak, és így jellemzőik 
az alaptulajdonságokból szár
maztathatóak. 

•  Föld: száraz, hideg
• Levegő: nedves, meleg
• Tűz: száraz, meleg
• Víz: nedves, hideg

TŰZ

szárazmeleg

hidegnedves

LEVEGŐ FÖLD

VÍZ

A dugattyúval kifejtett nyomás Pascal törvényének megfelelően csillapítat
lanul terjed az üveggömbben, ezért a gömb felületén lévő kicsiny lyukakon 
azonos sebességgel spriccel ki a víz minden irányba. PETpalackból könnyen 
készíthetünk a vízibuzogányhoz hasonló eszközt, ha a palack falába egyforma, 
kicsiny lyukakat fúrunk, majd megtöltjük a palackot vízzel, amit a csavaros ku
pakkal lezárunk, végül kezünkkel megszorítjuk a palack falát.

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Blaise Pascal (1623–1662) 
korabeli rézkarcon

 Q  A vízibuzogánnyal vég zett kísérlet 
Pascal törvényét demonstrálja
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1. | A folyadékok tulajdonságai
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Ez a törvény nemcsak nyugvó folyadékokra, hanem zárt tartályban lévő 
nyugvó gázokra is igaz . A Pascal-törvény annak a tulajdonságnak a követ-
kezménye, hogy nyugvó folyadékokban és gázokban nem lépnek fel csúsztató 
(tudományos néven nyírási) mechanikai feszültségek .

RUPERT HERCEG KÖNNYCSEPPJEI (Olvasmány)

Ha olvadt üveget hideg vízbe cseppentünk, az egy nyúlványban végződő 
csepp alakú testté szilárdul . A test belsejében rendkívül nagy mechanikai 
feszültség halmozódik fel amiatt, hogy a külső felület gyors megszilárdu-
lását a belső rész kihűlése csak fokozatosan követi . Ha a csepp felületét 
a nyúlvány letörésével megbontjuk, ötszörös levegőbeli hangsebességgel 
(5M) terjedő robbanással oldódik ki a cseppben felhalmozódó feszültség, 
a csepp kismértékben kitágul, majd porrá omlik . Ha a kísérletet úgy vé-
gezzük, hogy a cseppet összeszorított tenyerünkben tartjuk, semmilyen 
érdemleges hatást nem kelt a parányi robbanás . Ha viszont a cseppet víz-
be, azaz összenyomhatatlan folyadékba tesszük, a villámgyors lökéshul-
lám a vizet tároló vastag falú üvegedényt is darabokra töri . 

Hidraulikus prés és emelő

A Pascal-törvény alapján hatékony erőátviteli eszközöket hozhatunk létre .  
A folyadékra gyakorolt nyomás gyengítetlenül terjed, így amennyiben A1 < A2, 
a nyomás állandósága miatt F2 > F1.  F1 erővel mi hatottunk a folyadékra, míg  
F2 erőt fejt ki a folyadék a környezetére, ami sokkal nagyobb lehet, mint 
az általunk kifejtett erő . Számítsuk ki az F1 és F2 erők munkáját! Vegyük  
figyelembe, hogy a folyadék összenyomhatatlan, ezért a két oldalon a tér-
fogatváltozások nagysága megegyezik: A s V V A s1 1 1 2 2 2∆ ∆ ∆ ∆= = = , amiből 
∆ ∆s A

A
s1

2

1
2=  . Továbbá használjuk ki a Pascal-törvényt a kétoldali munka  

kiszámításakor:
F
A

p p F
A

F
F

A
A

F F A
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1

1
1 2
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Az energiamegmaradás elve – akárcsak az egyszerű gépek esetében – nem 
sérül . Az erők munkája azonos .
A gyakorlati megvalósítást mutatják az alábbi ábrák (az A1 felületű dugattyú 
hosszú elmozdulását a szelepek segítségével ismétlődő elmozdulások össze-
geként valósítjuk meg) .

A klasszikus görög filozófia  
őselemtana ma is tovább él, de 
már nem tudományos elmélet-
ként, hanem asztrológusok, cso-
dadoktorok és misz tikus sors-
elemzők munkáiban.

NE HIBÁZZ!

A különleges viselkedésű üveg
cseppeket Rupert bajor herceg 
ajándékozta II. Károly angol király
nak a XVII. században. Mivel abban 
az időszakban az üveg használata 
nem volt annyira elterjedt, mint 
manapság, a bolognai cseppekkel 
végzett kísérletek misztikus csodá
latot váltottak ki a nézőkben. Ma
napság a bolognai üvegcseppet 
spinglócnak is hívják.

∆s 2

∆s
1

A 2

F 2

A
1

F
1

 Q Hidraulikus emelő

A következő oldal bal oldalán felül lévő elrende
zésben százszoros erőáttételt szeretnénk elérni. 
A dugattyú keresztmetszete kör alakú. Hogyan 
aránylik egymáshoz a két dugattyú sugara?

SZÁMOLD KI!

 Q Rupert herceg könnycseppjei

hirtelen m
egszilárdult rész nagy nyom

óf
es

zü
lt

sé
gg

el

lassan 
lehűlő rész 
erős húzó-

feszült-
ségekkel
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Vízkörnyezetünk fizikája
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Az olajfék

A gépjárművek fékberendezése is a Pascal-törvényen alapszik . A vázlat azt 
mutatja be, hogy a fékpedál lenyomásával hogyan szorulnak a fékpofák a 
fékdobhoz, így fékezve a kerék forgását . A fékfolyadék egy fajta olajszár-
mazék . A korszerű autókban a dobfék helyett tárcsaféket használnak . Régi 
teherautókban légféket is találhatunk, ezekben sűrített levegő szorítja a 
fékpofákat a fékdobhoz .

Hogyan modellezhetjük a folyadékot?

A folyadékok részecskéit egymáshoz 
szorosan simuló, egymáson elgördül-
ni képes golyócskákként modellez-
hetjük . Az akadálymentes elgördülés 
magyarázza, hogy a folyadékokban 
nyírási (elcsúsztató) erők nem lépnek 
fel . Az egyes golyók összenyomhatat-
lanok, a szomszédos golyók között 
vonzó kölcsönhatás van . A vonzó 
kölcsönhatást úgy kell értenünk, 
hogy ha el akarjuk távolítani egymás-
tól a szomszédos molekulákat, akkor 
azok vonzóerővel hatnak egymásra . 
Ha viszont közelíteni akarjuk őket, akkor meglepően erős taszítás lép fel kö-
zöttük, ezért lehet merev golyókként modellezni a részecskéket . Egyensúlyi 
helyzetben a molekulákra (a golyócskákra) ható erők eredője nulla .

1 + 1 ≠ 2

Ha két folyadékot, például 1 dm3 vizet és 1 dm3 alkoholt összekeverünk, a 
keverék térfogata kisebb lesz, mint az egyes folyadékok térfogata külön-kü-
lön, azaz kevesebb lesz a térfogat, mint 2 dm3 . A jelenség a folyadékok ré-
szecskemodelljével értelmezhető .  
A teljes térfogat csökkenését az okoz-
za, hogy az alkohol és víz keveréke 
jobb térkihasználást tud megvalósí-
tani, mint az alkohol és a víz külön-
külön . A jelenség ahhoz hasonló, 
mint amikor babot és mákot keve-
rünk össze . A mák szemcséi jól ki 
tudják tölteni a babok közötti üres  
helyeket .

Felületi feszültség

Mivel a folyadék részecskéi vonzzák egymást, a nyugalomban lévő folyadék-
felszín „átszakításához” erő re van szükség . Ekkor ugyanis folyadékrészecs-
kéket távolítunk el egymástól . Másképp megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a 
folyadékfelszín könnyű, nagy felületű tárgyak megtartására képes még akkor 
is, ha a tárgy a folyadékba merítve már elsüllyed . A jelenség a felületi feszült-
ség megnyilvánulása . A felületi feszültség játszik szerepet a vízimolnárkák 
vízfelszínen való mozgásában .  

 Q  A folyadék részecskemodellje

 Q A folyadék golyómodellje

 Q Vízimolnárka

 Q Dobfék működése

fékpedál
fék-

dugattyú

fékfolyadék

fékhenger

fékdob
fékpofák

 Q Hidraulikus emelő működése

A1 A2F1
F2

folyadék

ta
rt

ál
y

szelep 1 szelep 2

folyadék

du
ga

tt
yú

 1

du
ga

tt
yú

 2
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Vízcsepp az űrben

A folyadék részecskéi között fellépő összetartó erő jelenlétét bizonyítja a víz 
viselkedése a súlytalanság állapotában . Egyéb erőktől mentes környezetben 
a vízcsepp gömbbé ugrik össze, kialakítva azt az optimális alakzatot, amikor 
a vízrészecskék közötti kölcsönhatások száma a legnagyobb, vagy másképp 
megfogalmazva, a vízcsepp felülete minimális .

A kapillárisjelenség

A folyadék és a tárolóedény között is fellép kölcsönhatás . Amennyiben 
az edény anyaga és a folyadékrészecskék közötti kölcsönhatási erő na-
gyobb, mint a folyadékrészecskék között ható erő, nedvesítésről beszélünk .  
A folyadék rátapad, ráhúzódik az edényre . Ha egy folyadék nedvesít egy 
anyagot, akkor annak vékony csöveiben magasabbra fut, mint ahogy azt a 
közlekedőedények elve alapján várnánk . Annál magasabbra, minél kisebb 
keresztmetszetű a cső . Ez a jelenség a hajszálcsövesség . A hajszálcsöves-
ségnek alapvető szerepe van a növények vízfelszívásában, a test vérellátásá-
ban a hajszálereken keresztül, de hajszálcsövesség miatt szívja fel a szivacs 
a vizet, az itatós a tintát, a kockacukor a kávét . A talaj 
vízmozgató képességét is a hajszálcsövességnek köszön- 
hetjük .

Amennyiben a folyadék részecskéi közötti kölcsönhatási 
erő nagyobb, mint az érintkező anyaggal való kölcsön-
hatás ereje, a folyadék nem nedvesít . Nem nedvesíti az 
esőcsepp a viaszos bevonatú leveleket, így a vízcsepp a 
növények gyökeréhez gördülhet; nem nedvesíti, így nem 
rothasztja az eső a hamvas őszibarackot, az impregnált 
esőkabátról pedig lepereg a víz . Amennyiben egy haj-
szálcsőrendszert egy folyadék nem nedvesít, akkor a fo-
lyadékszintek a közlekedőedények törvénye szerint várt 
közös szint alá kerülnek, annál mélyebben, minél véko-
nyabb a cső .

Fektess egy gemkapcsot az ábrán 
látható módon a vízre, majd csep
pents az egyik oldalára egy csepp 
mosószert! Figyeld meg, hogyan 
befolyásolja a víz felületi feszültsé
gét a mosószer!

KÍSÉRLETEZZ!

Ha forró sütőlapra (felforrósított teflonedénybe) vizet cseppentesz, a vízcsep
pek alja azonnal gőzzé válik, és a csepp még el nem párolgott része ezen a 
gőzpárnán közelítőleg gömbbé összeugorva lebeg (ezt nevezzük Leidenfrost
jelenségnek). Mivel a víz rossz hővezető, ez az állapot néhány másodpercig 
eltarthat. Ezalatt a víz teljesen elpárolog. A látványos kísérlet elvégzése során 
figyelj arra, hogy meg ne égesd magad!

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Az űrhajóban lebegő gömb alakú 
vízcsepp optikai lencseként viselkedik

A természetes vizeink szennyezése 
számos élőlényt veszélyeztet. Nem
csak a közvetlen mérgezés által, ha
nem a víz fizikai tulajdonságainak 
megváltozása is ellehetetlenítheti 
egyes élőlények életkörülményeit. 
Ne csak magad miatt figyelj termé
szetes vizeink tisztaságára!

 Q Hajszálcsövesség nedvesítő folyadék esetén
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1. Értelmezd a folyadékmodell alapján a folyadékok alábbi tulajdonságait!

a) A folyadékok gravitációs térben felveszik az edény alakját.

b) A folyadékok térfogata állandó.

c) A folyadékok összenyomhatatlanok. 

2. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a megfelelő fékfolyadéknak?

3. Magyarázd meg a hidraulikus emelő működését a Pascal-törvény segítségé-
vel! 

4. Fújj szappanbuborékot! Mutasd meg, hogy ha a fújást abbahagyod, a levegő 
visszaáramlik a szívószálon, és a buborék összehúzódik. Mi a jelenség ma-
gyarázata?

5. Hogyan igazolhatjuk a vízrészecskék közötti összetartó erőket? Javasolj 
konkrét megfigyeléseket vagy kísérleti elrendezést!

6. Egy hidraulikus emelővel 46 cm magasra szeretnénk felemelni 8 mázsa súlyt. 
Az emelés során az emelőkart többször le kell nyomnunk. A kar egyszeri  
lenyomása során 80 cm úton fejtünk ki 150 N erőt. Hányszor kell lenyomni  
a kart a teljes emelés alatt?

7. Kimondható-e egy folyadékról általánosságban, hogy nem nedvesítő?

8. Sorolj fel a tankönyvben nem szereplő példákat a kapillárisjelenségre!

9. Az egyik háborúban a katonák halak tömegét pusztították el úgy, hogy rob-
banóanyagot robbantottak fel egy tóban. Mi történhetett?

10.  A felületi feszültségi erő a folyadék és üveg érintkező kerületének hosszától 
függ egy adott folyadék (pl. víz) esetén. Hogyan aránylanak egymáshoz a kü-
lönböző átmérőjű üvegcsövekben a hajszálcsövesség miatt megemelkedett 
vízoszlopok, ha a külső vízszint feletti többlet vízmennyiség súlyát a felületi 
feszültségi erő tartja meg?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A folyadékok, így a víz is, közönsé-
ges körülmények között gyakorla-
tilag összenyomhatatlanok.

Pascal törvénye szerint zárt tar-
tályokban lévő nyugvó folyadé-
kokban és gázokban a nyomás 
akadálytalanul terjed. A jelenség 
révén olyan erőátviteli eszközö-
ket készíthetünk, mint például a 
hidraulikus emelő.

A folyadékok részecskemodell-
jével nemcsak a Pascal-törvényt 
értelmezhetjük, ha nem a felületi 
feszültség jelenségét is. A folya-
dék és más anyag kölcsönhatását 
vizsgálva értelmezhetjük a ned-
vesítés és nem nedvesítés fogal-
mát, és megérthetjük a folyadék 
viselkedését vékony csövekben. 
Ezek a jelenségek alapvetőek az 
élőlények szer vezete, működése 
szempontjából.

NE FELEDD!

1. Mi a Pascal-törvény, és hogyan következik a folyadékok tulajdonságaiból?

2. Mikor nedvesítő és mikor nem nedvesítő egy folyadék?

3. Mi a hajszálcsövesség jelensége? Mi a jelenség magyarázata? Sorolj fel né-
hány példát a hajszálcsövesség természetbeni előfordulására!

4. Mutass be példákat arra az esetre, amikor ugyanolyan nagyságú erők külön-
böző nagyságú nyomást fejtenek ki! 

5. Értelmezd a nyomás fogalmát a fakírok által használt szöges ágy példáján 
keresztül!

6. Mit jelent, hogy a folyadék összenyomhatatlan?

7. Hogyan értelmezhető az összenyomhatatlanság a részecskemodellel?

8. Sorolj fel a környezetedből olyan példákat, amelyekben a felületi feszültség 
megnyilvánul!

9. Készítsd el Pascal rövid életrajzát! Milyen tudományterületekkel foglalko- 
zott?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
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2. | Testek a vízben

Ha egy testet vízbe merítünk, az 
vagy lesüllyed az edény aljára, 
vagy lebegni fog, vagy kiemelke-
dik, és részben a víz felszíne alatt, 
részben felette elhelyezkedve 
úszik. Ebben a fejezetben azt vizs-
gáljuk, milyen okok és törvények 
határozzák meg ezt az ismert ta-
pasztalatot.

A hidrosztatikai nyomás

Egyenes henger alakú edénybe öntsünk h magasságú, ρ sűrűségű folyadékot . 
A folyadék erőt fejt ki az edény falára is, aljára is . A szemben lévő falrészekre 
kifejtett erők kiejtik egymást, így beláthatjuk, hogy a folyadék a teljes súlyával 
az egyenes henger aljára nehezedik, ezért nyomást fejt ki az edény aljára . Ezt 
a p nyomást a következő módon számíthatjuk ki: A folyadék a saját súlyával, 
tehát mg erővel nyomja az edény alját, amit pA alakban is kifejezhetünk a p 

nyomással és az edény A alapterületével . Így a nyomást p mg
A

Ah g
A

gh= = ( ) =
ρ

ρ . alakban kap-

juk meg, ahol a folyadék m tömegét a ρ sűrűségével és a V = Ah 

térfogatával a következő módon fejezhetjük ki: m = ρV = ρAh .  
Az így kifejezett tömeget írjuk be a nyomás kifejezésébe, és egy-
szerűsítsünk az A területtel:

p mg
A

Ah g
A

gh= = ( ) =
ρ

ρ .

Az így kapott nyomást nevezzük hidrosztatikai nyomásnak .  
A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik; egyene-
sen arányos a folyadék sűrűségével, a nehézségi gyorsulással és 
a mélységgel . Nem függ az edény alakjától, vagyis adott helyen, 
meghatározott sűrűségű folyadék esetén csak a folyadék felszíné-
től mért távolságtól függ .

Ugyanez a formula gázokra is érvényes, ha csak olyan kis magasságokat vizs-
gálunk, amikor a gáz sűrűsége állandónak tekinthető . Nem érvényes azonban 
a Föld légkörére nagy magasságokban, mert ott nemcsak a nyomás, hanem a 
levegő sűrűsége is sokkal kisebb, mint a földfelszín közelében .

2. | Testek a vízben

Feladat: Mekkora a nyomás egy tóban 20 méteres mélységben?

Megoldás: A víz sűrűsége nagyjából 1000 kg/m3. Számítsuk ki a hidrosztatikai 
nyomást:

( ) 5
3 2

kg m
1000  20 m 10  2  1  0  Pa 

m s
p = ρgh = ⋅ ⋅ = ⋅ ≈ 2 atm.

            

Megkaptuk a víz súlyából származó nyomást, ami hozzávetőlegesen 2 atmo
szféra. Az abszolút nyomás viszont ennél nagyobb, mert ahhoz hozzá kell szá
mítani a külső levegő nyomását is, ami a Pascaltörvény értelmében gyengí
tetlenül terjed a vízben. Ha a tó a tengerszint közelében van, akkor a légköri 
nyomás 1 atmoszféra (magas hegyeken ennél jelentősen kevesebb), így az 
abszolút nyomás a nem túlzottan magasan fekvő tavak 20 méteres mélyén 
nagyjából 3 atmoszféra.

Vegyük észre, hogy a vízben minden 10 méteres vízmélységnövekedés 
1 atmoszférával emeli a nyomást. Ez lehetővé teszi, hogy a hidrosztatikai 
nyomásból a vízmélységre következtessünk. Ezt használják ki a búvárok 
vízmélységmérő óráiban.

SZÁMOLJUK KI!

A folyadékok földi viszonyok kö
zött erővel hatnak környezetükre, 
hiszen hat rájuk a gravitációs erő, 
és bennük a nyomás gyengítetle
nül terjed. Egy pohár víz nyomja a 
pohár alját, de a falát is.

A testek sűrűsége tömegük és tér
fogatuk hányadosa.

EMLÉKEZTETŐ

 Q Lebegés (fizikai értelemben úszás) a Holttengerben
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G

Ffel

 Q A felhajtóerő

G

Ffel

 Q Lebegés

G

Ffel

 Q Süllyedés

A felhajtóerő

Vizsgáljunk egy pohár nyugalomban lévő vizet . Gondolatban jelöljünk ki egy 
térfogatot valahol a pohár belsejében a vízből . Példánkban hengernyi térfo-
gatot jelöltünk ki . 

Megfigyelhető, hogy a víz általunk vizsgált mennyisége nyugalomban van . 
Pedig ennek a hengernyi víznek súlya van, hiszen hat rá a gravitáció . Mi-
ért nem mozdul el a kijelölt víztömeg lefelé? Miért marad nyugalomban? Az 
egyetlen logikus magyarázat, hogy a környezete is erővel hat rá, és ez az erő 
kiegyenlíti a kijelölt vízre ható gravitációs erőt .

A folyadékba merült testekre a folyadékkörnyezet által kifejtett erőt felhaj-
tóerőnek nevezzük.

Honnan származik a felhajtóerő?

A folyadék a bemerülő testet minden irányból nyomja . A test aljára nagyobb 
nyomóerő hat felfelé, mint a tetejére lefelé, mert a folyadékban annál nagyobb 
a nyomás, minél mélyebben vagyunk a folyadékban . Ezeknek a nyomóerők-
nek az eredője a felhajtóerő .

Lebegés

Tételezzük fel, hogy a kijelölt térfogatnyi vizet kicseréljük ugyanakkora tér-
fogatú, de valamilyen más anyaggal . Ha azt akarjuk, hogy az egyensúly to-
vábbra is fennálljon, az anyag súlya nem lehet más, mint annak a henger-
nyi víznek a súlya, melynek a helyére került . Ez pedig azt jelenti, hogy az 
anyag sűrűsége meg kell hogy egyezzen a víz sűrűségével . Ha tehát e folya-
dékba merített test átlagsűrűsége megegyezik a folyadék sűrűségével, akkor  
a test egyensúlyban marad ott, ahová vittük . Ezt az állapotot lebegésnek ne-
vezzük .

Mikor merül el egy test a folyadékban?

Előző példánknál maradva, ha hengernyi vizünket egy nála nagyobb súlyú 
(de azonos térfogatú) testre cseréljük, akkor a test súlya nagyobb lesz, mint a 
folyadékkörnyezet által ható felhajtóerő, így a test elsüllyed . Ebben az esetben 
a test átlagsűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége . 

Meddig tart a süllyedés?

A süllyedés addig tart, ameddig a test le nem ér az edény aljára .

Az emberi test átlagos sűrűsége a ki és belégzéssel finoman szabá
lyozható. Üres tüdővel valamivel nagyobb a víz sűrűségénél, teli tüdő
vel kisebb. Ennek magyarázata, hogy testünk alapvetően vízből épül 
fel. Amikor közvetlenül a víz felszíne alatt lebegünk, sűrűségünk éppen 
megegyezik a víz sűrűségével, azaz kerekítve 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 =  
= 1 kg/liter. Ez azt is jelenti, hogy testünk térfogata hozzávetőlegesen annyi 
liter térfogatú, ahány kilogramm tömegűek vagyunk.
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Mekkora annak a testnek a sűrűsé
ge, amelyik térfogatának a 80%a 
merül el a 0,9 g/cm3 sűrűségű olaj
ban?

SZÁMOLD KI!

G

Ffel

 Q Emelkedés

G

Ffel

 Q Úszás

A testek úszása

Ha a hengernyi vizet egy nála kisebb súlyú (de azonos térfogatú) anyagra cse-
réljük, a test megindul felfelé . Ebben az esetben a test sűrűsége kisebb, mint 
a víz átlagsűrűsége . 

Meddig tart az emelkedés?

A test mindaddig emelkedni fog, ameddig a rá ható felhajtóerő nagyobb, 
mint a rá ható nehézségi erő . A vízből fokozatosan kiemelkedve a felhajtóerő 
csökkenni kezd, hiszen már nem az eredeti hengernyi víz helyét foglalja el a 
test, hanem fokozatosan annál egyre kevesebbet . Az emelkedés addig tart, 
amíg az elfoglalt térfogatnyi víz súlya nem válik egyenlővé a test súlyával . Az 
egyensúly beálltával a test egy része kilóg a folyadékból . Ilyenkor a test úszik .
Az előzőekben követett gondolatmenet alapján megfogalmazhatjuk Arkhi-
médész törvényét:
Egy folyadékba merített testre felhajtóerő hat.  Ennek értéke megegyezik  
a test által kiszorított folyadék súlyával.

Hogyan árulkodik a testek sűrűségéről az úszásuk?

Ha egy test úszik a vízen, biztosak lehetünk abban, hogy átlagos sűrűsége ki-
sebb a víz sűrűségénél . Vizsgáljunk egy homogén (egynemű anyagból készült) 
hengert, mely a vízen úszva úgy helyezkedik el, hogy térfogatának ¾ része 
vízben, ¼ része a vízfelszín felett található . Mit állíthatunk a test sűrűségéről?
Ha a test ¾-e van vízben, ez azt jelenti, hogy a test súlya térfogatának ¾-ét 
kitevő víz súlyával egyezik meg . Tehát a test sűrűsége a víz sűrűségének  
¾ része, 0,75 g/cm3 .

Ha egy emlősállat vízbe fullad, tü
dejébe víz kerül, akkor sűrűsége 
a víznél nagyobb lesz, elmerül a 
teteme a vízben. A test lebomlása 
során gázok szabadulnak fel, így  
a test sűrűsége lecsökken, és feljön  
a víz felszínére. 

Arkhimédész törvénye nemcsak folyadé
kokra, hanem gázokra is érvényes.

Egy léghajó vagy egy gázzal töltött lég
gömb emelkedése a felhajtóerő fogalma 
segítségével értelmezhető. A léghajó vagy 
a léggömb akkor emelkedik fel, ha a rá 
ható nehézségi erő kisebb, mint az általa 
kiszorított levegő súlya.  Q Arkhimédész (Kr. e. 287–212)

Az arisztotelészi fizika szerint a dolgok emelkedé
sének és süllyedésének magyarázata abban rejlik, 
hogy a dolgok a helyükre igyekeznek. Azaz minden 
dolognak van egy célszerű helye, és ha elkerül on
nan, „törekvés ébred” benne, hogy oda visszake
rüljön. Azok a dolgok, amelyek lefelé mozognak,  
az alsó régiókból származnak, amelyek felfelé, azok
nak a helye felül van. Manapság ezt így szoktuk kife
jezni: „energiaminimumra való törekvés”.

 Q  Arisztotelész  
(Kr. e. 384–322)

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   15 11/11/2017   2:54:32 PM



Vízkörnyezetünk fizikája

16

Cartesius (Descartes) búvárja  

Egy vízzel telt pillepalackba tegyél 
egy lefordított, kis méretű kémcsö
vet úgy, hogy az éppen a folyadék 
felszínén lebegjen (csak kismér
tékben kilógva ússzon). Zárd le a 
palackot, majd nyomd össze az 
oldalát. Ha jól állítottad össze a kí
sérletet, a kémcső lemerül az edény 
aljára. Amikor a nyomást megszün
teted, a kémcső ismét felemelkedik. 
Figyeld meg a vízszintet a kémcső 
belsejében összenyomáskor és  
az összenyomás megszüntetése 
kor, és magyarázd meg, miért süly
lyed és emelkedik a kémcső!

KÍSÉRLETEZZ!

 Q A Cartesiusbúvár működése

 Q Galilei hőmérője

 
Galilei hőmérője

Galilei hőmérőjében a hőmérséklet emelkedését színes gömbök lesüllyedése 
jelzi . A melegedés során a folyadék és a gömbök egyaránt tágulnak, így vál-
tozik a sűrűségük . De a tágulás mértéke más és más, így a gömbök folyadék-
hoz viszonyított sűrűsége is változik . A gyakorlatban a folyadék tágulásához 
képest az üveggömbök tágulása elhanyagolható . Ezért a folyadék sűrűsége 
határozza meg, hogy a gömbök felemelkednek-e vagy lesüllyednek . Amikor 
a lehűlés során a gömbök sűrűsége a folyadék sűrűségénél kisebbé válik, a 
gömbök elindulnak felfelé . A hőmérsékletet a gömbökre akasztott kis táblács-
kák mutatják . A pontos mérés megvalósításához egymáshoz nagyon közel 
eső sűrűségű gömbökre van szükség, amit az üveggömbökben lévő színes fo-
lyadék mennyiségével tudnak szabályozni . Mindig a felül lévő gömbök közül 
a legalsóra akasztott táblácskán lévő szám mutatja az aktuális hőmérsékletet .

A víz rendhagyó sűrűsége

A víz 4 °C-on a legsűrűbb, akár melegítjük, akár hűtjük, a sűrűsége csökken . 
Ezért nem fagynak be fenékig a tavak, ennek következtében a befagyott ta-

A jéghegyek nem szabályos testek, hanem felfelé keskenyedő gúlára hason
lítanak. Sűrűségük alapján térfogatuk 90%a merül be a sós tengervízbe, de 
mivel felfelé keskenyednek, a kilógó rész magassága jóval meghaladja a tel
jes gúla magasságának 10%át.

Az úszó sűrűségmérő ismeretlen folyadék sűrűségének meghatározására 
alkalmas. A nehezékkel kiegyensúlyozott eszköz úgy van kalibrálva, hogy 
bemerülésének mértékéből közvetlenül következtethetünk annak a folya
déknak a sűrűségére, amelybe merült, a sűrűség a folyadékból kiemelkedő 
skáláról könnyen leolvasható. 

A szőlőlé cukortartalmát mustfokolóval mérik a borászok. Ez az eszköz egy 
úszó sűrűségmérő, és mivel a cukorfok és a sűrűség szoros kapcsolatban 
állnak egymással, az eszköz skálájáról közvetlenül a cukorfokot olvashatjuk le. 

 Q Úszó jéghegy  Q Úszó sűrűségmérő
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vakban nem pusztulnak el a halak, hiszen a tó aljára süly-
lyedő 4 °C-os melegebb vízrétegben áttelelhetnek . A tó 
felszínét borító jég jó hőszigetelő, és akadályozza a nagy 
hidegek esetén is a tó alsóbb vízrétegeinek megfagyását .  
A víz rossz hővezető, így a tó alja nehezebben hűl át . A jég 
sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége, így a jég nem süllyed 
le a tó aljára, hanem a felszínén képez mind vastagabb réte-
get . Az ábráról az is leolvasható, hogy 0 °C és 10 °C között 
a víz sűrűsége csak igen kis mértékben változik . Magasabb 
hőmérsékleteken a sűrűség csökkenése sokkal jelentősebb, 
például 50 °C-on a víz sűrűsége 0,98807 g/cm3, illetve  
100 °C-on 0,95838 g/cm3 . Ebből az következik, hogy csak a 
tiszta, hideg, desztillált víz sűrűsége tekinthető jó közelítés-
sel 1 g/cm3-nek . 

Hieron király koronája 

A szicíliai Szürakuszában Hieron király uralkodása alatt alkotott Arkhimédész,  
a görög tudós. A király koronát készíttetett magának egy aranyművessel. Mikor 
elkészült a korona, a király elbizonytalanodott, hogy az aranyműves tiszta arany
ból készítettee a koronát, és nem keverte bele némi olcsóbb ezüstöt. A kérdés 
eldöntését Arkhimédészre bízta. A legenda szerint Arkhimédész a kádban füröd
ve jött rá a megoldásra. Mikor a teli kád vízbe merült, észrevette, hogy a kádból 
kifolyik a víz egy része. Heuréka, heuréka! („Megtaláltam!”), kiabálta Arkhimédész, 
és azon meztelenül rohant ki Szürakusza utcájára. Vajon mire jöhetett rá? A teli 
kádba merített teste által kiszorított víz a test térfogatáról árulkodott. 

Hogyan oldható meg ezek után Hieron király problémája? Arkhimédész a koro
na tömegével megegyező tömegű aranydarabot merített vízbe, és a kiszorított 
víz mennyiségét összehasonlította a korona által kiszorított víz mennyiségével. 
Ekkor egyértelműen kiderült, hogy a korona térfogata nagyobb volt, mint a vele 
megegyező tömegű aranydarab, tehát a korona nem színaranyból készült, kisebb 
sűrűségű ezüstöt kevert anyagába az aranyműves. Ha a koronával megegyező tö
megű ezüstdarab térfogatát is megmérjük, az is megállapítható, hány százaléka 
arany, és mennyi benne az ezüst.

A legendának ez az alakja sántít. Az aranyművesnek biztosan kellett ezüstöt kevernie a korona aranyába, mert a tiszta 
arany (ezt hívjuk 24 karátosnak) annyira puha, hogy nem felel meg a korona használatához szükséges mechanikai szilárd
ságnak. Ezért készülnek az ékszereink is 18 karátos aranyból (aminek csak a 75%a színarany).

 Q Heuréka, heuréka!
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Miért nem készítünk vízhő mérőt?   

Vízhőmérőt szeretnénk készíteni. A 
vizet egy vékony, nyitott üvegcsővel 
lezárt lombikba töltjük. Bejelöljük a 
víz felszínét egy piros csíkkal az üve
gen, amikor a víz hőmérséklete 0 °C, 
és akkor is, amikor 100 °C. A két je
lölés között 99 osztást teszünk. Vála
szoljatok a következő kérdésekre!

•   Lehete ezt a hőmérőt ren del
tetésszerűen használni?

•   Hogyan mozdul el a vízszint, ha a 
hőmérséklet 0 °Cról 4 °Cra meleg
szik?

•   Hogyan mozdul el a vízszint, ha a 
hőmérséklet 4 °Cról 8 °Cra meleg
szik?

•   Mekkora hőmérsékleten lesz köze
lítőleg ugyanolyan magasan a víz
szint, mint 2 °Con?

•   Milyen egyéb nehézséget jelenthet 
a víz táguló közegként való haszná
lata?
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1. Ismertesd egy folyadékba merülő test úszásának, lebegésének és elmerülésé-
nek feltételeit a testre ható erők segítségével!

2. Mutasd be az úszó sűrűségmérő működését!

3. Miért jelentős a földi élet szempontjából a víz és a jég sűrűségének rendha-
gyó viselkedése?

4. Mekkora a víz hidrosztatikai nyomása 5 méter mélyen? Mekkora a nyomás  
5 méteres mélységben egy tóban?

5. Mutass be és magyarázz el egy konkrét kísérleti elrendezést, amely igazolja, 
hogy a folyadékokba merülő testekre felhajtóerő hat!

6. Függ-e a felhajtóerő attól, hogy milyen mélyen helyezkedik el a folyadékba 
teljesen bemerült test? És függ-e a test bemerült részének az alakjától?

7. Egy 10 N súlyú test lemerül egy vízzel telt edény aljára. A testre ható felhajtóerő 
5 N. Mekkora erővel nyomja az edény alja a testet? Mekkora a test sűrűsége? 

8. Mi a hasonlóság és mi a különbség az úszás és a lebegés jelensége között?

9. Vizet hűtünk le fokozatosan 10 °C-ról. Mikor változik többet a térfogata, ha 
10 °C-ról 7 °C-ra vagy ha 7 °C-ról 3 °C-ra csökkentjük a hőmérsékletét? (Hasz-
náld az előző oldali grafikont!)

10. Melyik állítás igaz a kettő közül? (Használd az előző oldali grafikont!)

a) A tiszta víz sűrűsége 4 °C hőmérsékleten pontosan 1 g/cm3.

b) A tiszta víz sűrűsége 4 °C hőmérsékleten 0,999973 g/cm3.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mekkora annak a testnek a sűrűsége, melyet ha vízbe ló-
gatunk egy fonál segítségével, a fonálban ébredő erő a 
test súlyának a fele lesz?

2. Egy test háromnegyed részéig merül vízbe. Hányadré-
széig merülne 0,9 g/cm3 sűrűségű olajba? Mekkora sűrű-
ségű folyadékban lebegne a test?

3. Egy henger alakú test vízben úszik. A test kétharmada 
merül a vízbe, egyharmada van a vízfelszín felett. Iga-
zold, hogy a henger sűrűsége 2/3 g/cm3! Általánosítsd a 
problémát, mutasd meg, hogy egy folyadékba merülő, 
de a folyadéknál kisebb sűrűségű test sűrűsége meg-
egyezik a test folyadékba merülő térfogata és teljes tér-
fogata arányának és a folyadék sűrűségének a szorza- 
tával!

4. Egy test ¾ részéig merül 0,8 g/cm3 sűrűségű olajba. Há-
nyadrészéig merül a vízbe?

5. Az előző oldali grafikon alapján állapítsd meg, hogy 
mekkora a térfogata 0,2 kg víznek 2 °C-on, 4 °C-on és  
6 °C-on!

6. Hieron király koronájának készítése során a szélhá-
mos aranyműves a koronához adott 1 kg aranyból  
50 dkg-nyit ezüstre cserélt. Mekkora térfogatkülönb-
séget mért Arkhimédész a korona és az 1 kg-nyi arany 
között? Az arany és ezüst sűrűségét valamilyen adat-
bázisból vedd! Az ötvözet elkészítésekor a végső tér-
fogat jó közelítéssel az arany és az ezüst térfogatainak  
összege.

7. Egy halász pipájáról a következőt tudjuk: ha a tó partjáról 
behajítja a tóba, a tó vízszintje éppen annyit változik, mint 
amikor a pipát a csónakból dobja a tóba. Mekkora a pipa  
sűrűsége? (A feladat elméletileg megoldható, gyakorla-
tilag azonban a tó vízszintjének változása észrevehetet-
len.)

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A folyadékok súlyából származó 
nyomást hidrosztatikai nyomás-
nak nevezzük, ami egyenesen 
arányos a folyadék sűrűségével, 
a nehézségi gyorsulással és a fo-
lyadékfelszíntől mért távolsággal:  
p = ρgh.

A folyadékba merített testre fel-
hajtóerő hat. Ha a felhajtóerő na-
gyobb, mint a folyadékba merített 
test súlya, a test felfelé mozdul, 
majd a folyadékból kiemelkedve 
kerül egyensúlyba. Ha a felhajtó-
erő megegyezik a test súlyával, a 
test lebeg. Ha kisebb, akkor a test 
az edény aljára süllyed. Az úszó 
test és a folyadék sűrűségének 
aránya határozza meg, hogy a test 
hányadrésze merül a folyadékba.

A víz rendhagyó tulajdonságai 
nyilvánulnak meg abban, hogy 
a víz sűrűsége 4 °C-on a legna-
gyobb, és hogy a jég sűrűsége ki-
sebb, mint a víz sűrűsége.

NE FELEDD!

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   18 11/11/2017   2:54:36 PM



19

Az anyag három halmazállapo-
tának értelmezésével, a halmaz-
állapot-változások folyamatának 
megértésével, a folyamatok ener-
getikai viszonyaival foglalkozik ez 
a fejezet.

3. | Halmazállapotok és halmazállapot-változások

Olvadás, fagyás

Ha a jeget melegítjük, hőmérséklete mindaddig nő, míg el nem éri a To  
olvadáspontját . Az olvadásponton a jég megolvad . A teljes olvadásig hő-
mérséklete nem változik . Az 1 kg anyag elolvasztásához szükséges energiát  
olvadáshőnek nevezzük és Lo-val jelöljük . Olvadásponton a teljes m tömeg 
megolvasztásához szükséges hőt így fejezhetjük ki:

Q = Lo ∙  m .

Az olvadáshő mértékegysége J/kg vagy kJ/kg .

Az olvadáshő fogalma az anyag részecskemodelljének a segítségével ér-
telmezhető . A szilárd anyagok kristályszemcséi az olvadás során felbomla-
nak, így az anyag magasabb energiájú állapotba kerül . Az egységnyi tömegű 
anyag kristályos kötéseinek felbontásához szükséges energia az olvadáshő . 

A jég olvadáshője: 334 kJ/kg .

Az anyagok fagyáspontja (ha az átalakulás egyensúlyi folyamatban, vagyis 
egyensúlyi állapotokon keresztül történik) megegyezik az olvadásponttal . A fa-
gyás az olvadás ellentettje . Az olvadáshoz hőközlés szükséges (endoterm folya-
mat), az olvadáshoz szükséges hőt az anyag a környezetéből veszi fel, azonban 
fagyáskor – ugyanekkora nagyságú – hő szabadul fel (exoterm folyamat), amit 
a környezet vezet el .

Az anyagok három halmazállapota a szilárd, a folyékony és a légnemű hal
mazállapot. A halmazállapotváltozások során ezek a halmazállapotok alakul
nak egymásba: a szilárd anyag megolvad és folyadék lesz belőle, a folyadék 
párolog vagy felforr és légnemű halmazállapotba kerül. A légnemű anyag 
lecsapódással válik folyadékká, a folyadék fagyás során szilárdul meg. (So
kan az anyagok negyedik halmazállapotának tekintik a plazmákat. A plazmák 
olyan folyadékok vagy gázok, melyekben elektromosan töltött részecskék, 
például ionok, elektronok, protonok vannak. Ilyen értelemben beszélhetünk 
vérplazmáról, sejtplazmáról, illetve a csillagok anyagát alkotó izzó gázokat is 
plazmának nevezzük.)

Ha egy testet melegítünk, hőmérséklete nő. A növekedés mértéke függ a 
test tömegétől, a testtel közölt hő nagyságától és a test anyagi minőségé
től. A test anyagára jellemző együtthatót fajlagos hőkapacitásnak, röviden 
fajhőnek nevezzük. A fajhő megadja, hogy az adott anyag 1 kg tömegű da
rabjának 1 °Cos felmelegítéséhez mennyi energia szükséges. Jele c, mér

tékegysége 
J

kg °C
. A hőközlés és a hőmérsékletváltozás kapcsolatát a kö

vetkező összefüggéssel írhatjuk le: Q = c ∙ m ∙ ∆T.

Ha egy anyag fajhője nagy, akkor sok hőt tud felvenni úgy, hogy közben ke
véssé változik meg a hőmérséklete. A víz mint hűtőfolyadék nagy fajhője ré
vén sok energiát tud elvonni a hűtendő közegtől.

EMLÉKEZTETŐ

Mekkora energiával lehet 3 kg 
15 °Cos vizet 10 °Ckal felmelegí
teni? 

A víz fajhője 4200 
J

kg °C.

SZÁMOLD KI!

 Q Néhány anyag olvadáspontja

Anyag To
 (°C)

Alumínium  658

Benzol  5,5

Etanol  –114

Ezüst  960,8

Higany  –38,36

Nátriumklorid  801

Ón  231

Ólom  327,4

Platina  1773,5

Vas  1535

Víz  0

 Q A jég kristályszerkezete

3. | Halmazállapotok és…
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FAGYÁSPONT-ELTOLÓDÁS  (Olvasmány)

A légköri nyomásnál nagyobb nyomáson a víz alacsonyabb hőmérsékle-
ten fagy meg . Ha a jég felületére igen nagy nyomást gyakorlunk, akkor 
a jég megolvad . Általánosan elterjedt nézet, hogy ezért siklik könnyedén 
a korcsolya a jégen . Sokan feltételezik, hogy a jól megélezett korcsolya 
alatt olyan nagy nyomás jön létre, hogy a kialakuló vékony vízrétegen 
szinte akadálytalanul siklik a korcsolya . Mások szerint a korcsolya alatt 
nem alakulhat ki a jég megolvadásához szükséges több száz atmoszférás 
hatalmas nyomás a korcsolyázó súlya következtében . Ugyancsak ezt a né-
zetet kérdőjelezi meg az a tapasztalat is, hogy nemcsak a korcsolya siklik 
könnyen a jégen, hanem például a jéghoki korongja is, ami alatt biztosan 
nem különösebben nagy a nyomás . A  legújabb kutatások azt mutatják, 
hogy igen alacsony hőmérsékletekig mindig találhatunk egy néhány mo-
lekula vastagságú folyadékréteget a jég felszínén, mert ott nem tudnak 
kialakulni a jégkristályok tetraéderes kötései .

Ha 0 °C-os jégkására konyhasót rétegezünk, majd összekeverjük a sót a 
jéggel, akkor a keverék hőmérséklete akár –20 °C-ig is csökkenhet . Ennek 
az a magyarázata, hogy a sós víz fagyáspontja alacsonyabb a tiszta vízénél . 
A 0 °C-os só-víz keverék az ennél alacsonyabb hőmérsékletű egyensúlyi 
állapotra törekszik, amit úgy tud elérni, hogy jelentős mennyiségű jég 
olvad meg . A jég olvadása hőelvonással jár, ami lehűti a rendszert . Akár 
azt is mondhatjuk, hogy addig olvad a jég, amíg az egyensúlyi hőmérsék-
letet el nem éri . A jelenség azért meglepő, mert eközben a teremben akár  
+23 °C-os kellemes szobahőmérséklet is lehet .

Párolgás

A folyadékok légneművé válásának 
folyamatát párolgásnak nevezzük . 
Párolgás minden hőmérsékleten 
történhet, ilyenkor a folyadék felszí-
néről folyadékrészecskék lépnek ki 
a környezetbe . A párolgás gyorsab-
ban zajlik, ha a párolgó felület na-
gyobb . A  nedves ruha könnyebben 
megszárad, ha kiterítjük . A párolgó  
vízfelszín felett vízgőz található, 
melynek mennyisége a párolgás elő-
rehaladtával egyre nagyobb . A víz-
gőz lecsapódik a folyadék felszínére, 

Túlhűtött víz előállítása nyomás változtatással

Egy lezárt PETpalackban lévő buborékos ásványvizet felrázunk, majd a mélyhű
tőbe teszünk. Néhány óra múlva kivesszük a palackot, melyben még folyadék van. 

A túl hűtés következtében a víz nem fagy meg. Kinyitjuk a palackot, majd visz
szacsavarjuk a kupakot, és megfordítjuk az üveget. A víz jelentős része hirtelen 
megfagy. 

A palack kinyitásával csökkentettük a folyadék feletti nyomást, így megváltoz
tattuk a vízben oldott széndioxid egyensúlyi koncentrációját. 

A vízből kiváló széndioxidbuborékok indítják a fagyást. Néhány próbálkozás
sal jól beállíthatjuk az ideális hűtési időt.

KÍSÉRLETEZZ!

A túlhűtött folyadék 
Általában a folyadékok az olvadás
pontjuk alá hűthetők. Mivel a fa
gyás kristályképződéssel függ ösz
sze, a kristályképződés nem indul 
be a hűlés során az olvadásponton, 
hanem a folyadék túlhűtötté válik.

A hőpárnában túlhűtött folyadék 
van, és benne egy vékony, rugal
mas fémkorong úszik. A fémlap 
megpattintásával keltett lökéshul
lám indítja be a kristályosodást. 
Szilárd állapotban az anyag alacso
nyabb energiájú, mint folyadékálla
potban, tehát a túlhűtött folyadék 
fagyása energiafelszabadulással 
jár. Ezért a párna fagyás közben 
felmelegszik, eléri anyagának az 
egyensúlyi fagyáspontját (olva 
dáspontját), és melegíti azt a test
felületet, ahová tesszük.  

A víz fajhője folyékony állapotban a legnagyobb. Mind a jég fajhője, mind  

a vízgőz fajhője kisebb a folyékony víz fajhőjénél. A víz 4200 
J

kg °C
 fajhője  

a természetben magas értéknek tekinthető. A legtöbb anyag fajhője általá
ban kisebb.

A gázok fajhője függ attól is, hogy milyen körülmények között melegítjük a 
gázt. Így például az állandó nyomáson és állandó térfogaton történő folya
matokban eltérő értékű hőközlésre van szükség még akkor is, ha egyébként 
minden más körülmény (anyagmennyiség, hőmérsékletkülönbség) meg
egyezik. Ennek oka az, hogy a gázok könnyen összenyomhatóak. A szilárd 
anyagok és a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok, ezért ezek bi
zonyos hőmérséklethatárok között lényegében egy fajhővel jellemezhetőek.

 Q Hőpárna

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   20 11/11/2017   2:54:37 PM


