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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. 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 történik) 
megegyezik az olvadásponttal. 

FAGYÁSPONTELTOLÓDÁS  (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 

Az anyagok három halmazállapota a szilárd, a folyékony és a légnemű hal-
mazállapot. A halmazállapot-változások 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.

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 °C-os felmelegítéséhez mennyi energia szükséges. Jele c, mér-

tékegysége 
J

kg °C
. A hőközlés és a hőmérséklet-változás kapcsolatát a kö-

vetkező összefüggéssel írhatjuk le: Q = c ∙ m ∙ ΔT.

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  °C-os vizet 10 °C-kal felmelegí-
teni? 

A víz fajhője 4200 
J

kg °C.

SZÁMOLD KI!

 Néhány anyag olvadáspontja

Anyag To
 (°C)

Alumínium  658

Benzol  5,5

Etanol –114

Ezüst  960,8

Higany –38,36

Nátrium-klorid  801

Ón  231

Ólom  327,4

Platina  1773,5

Vas  1535

Víz  0

 A jég kristályszerkezete
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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 tisz-
ta vízénél. A 0 °C-os só-víz keverék az ennél alacsonyabb hőmérsékletű 
egyensúlyi állapotra törekszik, amit úgy tud elérni, hogy jelentős meny-
nyiségű jég olvad meg. A jég olvadása hőelvonással jár, ami lehűti a rend-
szert. Akár azt is mondhatjuk, hogy addig olvad a jég, amíg az egyensúlyi 
hőmérsékletet el nem éri. A jelenség azért meglepő, mert eközben a te-
remben akár +23 °C-os kellemes szobahőmérséklet is lehet.

Párolgás

A folyadékok légneművé válásának folyamatát párolgásnak nevezzük. 
Párolgás minden hőmérsékleten történhet, ilyenkor a folyadék felszíné-

ről folyadékrészecskék lépnek ki a 
környezetbe. A párolgás gyorsab-
ban zajlik, ha a párolgó felület na-
gyobb. A nedves ruha könnyebben 
megszárad, ha kiterítjük. A párol-
gó vízfelszín felett vízgőz találha-
tó, melynek mennyisége a párolgás 
előrehaladtával egyre nagyobb. 
A vízgőz lecsapódik a folyadék fel-
színére, és így a folyadék mennyi-
ségét növeli. Zárt térben egy idő 
után megszűnik a párolgás, mert a 
vízfelszínt elhagyó molekulák szá-
ma azonos idő alatt megegyezik az 
oda visszatérő molekulák számával.

Túlhűtött víz előállítása nyomás változtatással

Egy lezárt PET-palackban lévő buborékos ásványvizet felrázunk, majd a mély-
hűtőbe teszünk. Néhány óra múlva kivesszük a palackot, melyben még folya-
dék 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 megvál-
toztattuk a vízben oldott szén-dioxid egyensúlyi koncentrációját. 

A vízből kiváló szén-dioxid-buborékok indítják a fagyást. Néhány próbálko-
zással 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, hőmérséklet-különbség) 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.

 Hőpárna
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 Párolgó vízfelszín

Ha fúj a szél, a ruha gyorsabban szárad. Ilyenkor a párolgó felület fölül a szél 
elfújja a vízgőzt, így az nem tud lecsapódni a ruhára. 
A hőmérséklet növekedésével a párolgás sebessége nő. Ezt a jelenséget a fo-
lyadékmodell segítségével érthetjük meg. A párolgás nem más, mint a fel-
színi folyadékrészecskék elszakadása a környezetükben lévő részecskéktől, 
melyekhez vonzó kölcsönhatás köti őket. Az elszakadáshoz energiára van 
szükség. A folyadék hőmérséklete a folyadék részecskéinek átlagenergiájáról 
árulkodik, melynek növekedésével az elszakadni képes részecskék száma is 
nőni fog. Tehát magasabb hőmérsékleten gyorsabb a párolgás.
Legkönnyebben mindig a legnagyobb energiájú (vagyis a leggyorsabb) mo-
lekulák tudnak elszakadni a felülettől. Ezért a folyadékállapotban maradó 
vízmolekulák átlagenergiája csökken, vagyis párolgás közben a folyadék hűl.
A párolgáshő megadja 1 kg folyadék halmazállapotú anyag légneművé válásá-
hoz szükséges energia mennyiségét. A víz párolgáshője függ a hőmérséklettől, 
alacsonyabb hőmérsékleteken nagyobb, magasabb hőmérsékleteken kisebb. 
Például 0 °C-on a víz párolgáshője 2500 kJ/kg, míg 100 °C közelében 
2256 kJ/kg. 

 Párolgás

A víz fagyáspontja alacsonyabb 
lesz, ha sót oldunk fel benne. Ezért 
alkalmazták korábban a sózást az 
utak jégmentesítésére. Ugyanak-
kor a sós víz rosszat tesz a növé-
nyeknek. Az utak csúszásmente-
sítésére ma már új, a konyhasónál 
(NaCl) drágább anyagokat hasz-
nálnak. Ilyen például a kalcinol, 
ami kalcium-nitrát (Ca(NO3)2) fo-
lyékony oldata vagy adalékanya-
gokkal (pl. zeolit) kevert szilárd 
változata. A környezetkímélőbb 
megoldás elterjedését a sózást be-
tiltó európai uniós törvény támo-
gatja, de a magasabb árak nehezítik. 

vízfelület

A párolgás energiaigényes folyamat. 
Párolgás során a párolgó anyag hőt 
von el a környezetétől. A párologtatás 
révén tehát hűthetjük testünket. Ezt 
a funkciót látja el az emberi test által 
termelt izzadság. 

A kutyák nem tudnak izzadni, ezért 
lógatják ki a nyelvüket meleg idő-
ben, hogy a párolgással hűtsék ma-
gukat. A nyelvük közvetlenül az 
agyi vért hűti, ezért tudnak sokáig 
futni. 

A nyulaknál és a nagymacskáknál 
nincs ilyen mechanizmus. Ez indokol-
ja, hogy a kitartó kutyák el tudják kap-
ni a gyors nyulat, illetve hogy a nagy-
macskák elengedik a prédát, ha nem 
tudják elkapni egyetlen rohammal. 

Az ember hőérzetét sok tényező be-
folyásolja. Foglald össze saját tapasz-
talataid alapján, hogy melyek ezek! 

A párolgással kapcsolatos ismeretek 
mennyiben támasztják alá tapaszta-
lataidat?

FIGYELD MEG!

A 40 °C-os víz sokkal forróbbnak
tűnik, mint a 40 °C-os levegő. Mi
lehet a jelenség magyarázata?

FIGYELD MEG!
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Lecsapódás

A gőzök folyadékká alakulását lecsapódásnak nevezzük. Ezt a jelenséget fi -
gyelhetjük meg, amikor a hideg ablaküvegre lehelünk, vagy ezért párásodik 
be a szemüvegünk, ha a hidegből meleg helyiségbe lépünk. A folyadék párol-
gása során lecsapódás is zajlik. A napra kitett folyadék légneművé válásának 
folyamatát a párolgás és lecsapódás együtt határozza meg. Ha a légkörben 
nagyon sok vízpára van, akkor nehezen száradnak meg a ruhák, hiszen hiába 
távozik víz a ruhából, ha közben a lecsapódás következtében a ruha nedvese-
dik. Amikor a párolgás és lecsapódás egyensúlyba kerül, a ruha nem szárad. 
Ilyenkor vízpárával telített légkörről beszélünk.

Relatív páratartalom

A légkör akkor tud vizet felvenni, ha nem telített. A relatív páratartalom meg-
adja, hogy a légkör egységnyi térfogatában lévő pára hány százaléka a telített 
állapothoz tartozó vízpára mennyiségének. A telített állapot relatív páratartal-

ma 100%. A relatív páratartalom az 
időjárás fontos jellemzője. Ugyanak-
kora relatív páratartalom (mondjuk 
50%-os) jelenthet száraz és nedves 
levegőt is, mert a levegőben lehetsé-
ges maximális páratartalom (telített 
vízgőz mennyisége) erősen függ a 
hőmérséklettől. Ha például nyáron 
30 °C hőmérsékleten 50%-os a relatív 
páratartalom, akkor a levegőben több 
mint hatszor annyi vízpára van, mint 
télen, 0 °C hőmérséklet és ugyan-
csak 50%-os relatív páratartalom 
mellett.

Forrás

Ha a folyadék hőmérséklete a mele-
gítés során eléri a forráspontot, akkor 
a folyadék belsejében is megindul a 
párolgás, ilyenkor vízgőzt tartalmazó 
buborékok szabadulnak ki a folyadék 
belsejéből. A folyadék további me-
legítése során a forrás egyre inten-
zívebbé válik, de a folyadék hőmér-
séklete nem emelkedik a forráspont 
fölé. 

Már Arisztotelész is ismerte a manapság Mpemba-jelenségnek (Mpemba-
paradoxonnak) nevezett érdekes problémát. Mpemba, a fi atal tanzániai fi ú fagy-
laltkészítés során vette észre, hogy azonos körülmények között azonos meny-
nyiségű forró folyadék gyorsabban megfagy, mint a hideg. A jelenséget bárki 
ellenőrizheti. Kemény télen tegyél ki 
az erkélyre ugyanolyan mennyiségű 
forró és hideg vizet egy széles pohár-
ban, és figyeld meg, melyik fagy meg 
előbb! Látni fogod, hogy a forró. Ez a 
tapasztalat ellentmondani látszott a 
józan észnek, hiszen a forró folyadék-
nak jobban le kell hűlnie a fagyás előtt, 
mint a hidegnek, így több hőt kell el-
vonnia a környezetének, amelyhez 
több időre van szükség. Az ellentmon-
dás feloldásában két tényező biztosan 
szerepet játszik: 
1.  A forró víz gyorsabban párolog, így

a fagyáspont elérésekor a megfa-
gyó víz mennyisége kisebb lesz.

2.  A víz sókoncentrációja befolyásolja
a fagyáspont értékét. A forró vízből 
kiváló sók miatt a kezdetben forró 
víz némileg magasabb hőmérsék-
leten fagy meg.

KÍSÉRLETEZZ!

A trópusokon nagyon magas a re-
latív páratartalom, így az em beri 
test kevéssé tud párologtatni, 
azaz sokkal melegebbet érzünk, 
mint egy száraz, ugyanolyan hő-
mérsékletű helyen.

  A hőmérséklet csökkenése az idő függ-
vényében (nem méretarányos ábra)

Feladat: Mekkora átlagos energia szükséges egyetlen vízmolekula folyadékfelszínből való kiszakításához? A víz legyen 
40 °C-os, ezen a hőmérsékleten a párolgáshő 2400 kJ/kg = 2400 J/g = 2,4 kJ/g.

Megoldás: Egy mól víz tömege 18 gramm, ami 6,022 · 1023 ≈ 6 × 1023 vízmolekulából áll. Egy gramm víz elpárologtatásához 
2,4 kJ energiára van szükség, tehát egy mól víz elpárologtatásához ennek 18-szorosa kell, ami azt jelenti, hogy ezen a 
hőmérsékleten a víz moláris párolgáshője: (18 · 2,4 kJ)/mol = 43,2 kJ/mol. Ezt az energiát kell elosztanunk az Avogadro-
számmal, hogy megkapjuk az egyes vízmolekulák kiszakításához szükséges energia nagyságát: 

(43,2 kJ)/ 6 · 1023 = 7,2 · 10-23 kJ = 7,2 · 10-20 J = 72 zJ (zeptojoule).

SZÁMOLJUK KI!
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A forrás megindulása a külső nyo-
más függvénye. A buborékok akkor 
indulnak el a folyadék belsejéből fel-
felé, ha a bennük lévő vízgőz nyomá-
sa eléri a külső légnyomást. 

A forráspont tehát nyomásfüggő.

A forrás is energiát igénylő folyamat. 
Normál légköri nyomáson (1 atmo-
szféra mellett) a tiszta víz 100 °C-on 
forr, és ekkor a forráshője 2256 kJ/kg, 
vagyis 1 kg víz elforralásához 2256 kJ 
energia szükséges. 

Forralás alacsony nyomáson

Alacsony nyomáson a víz lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten is felforr. 
(A külső nyomást egy légszivattyú segítségével csökkenthetjük.) Légritka tér-
ben a szobahőmérsékletű víz is forrásba hozható. A „forró” tehát nem feltét-
len jelenti azt, hogy meleg, magas hőmérsékletű. 

A kukta, avagy „Papin emésztője”

Denis Papin francia fi zikus megfi -
gyelte, hogy egy erős, lezárt edény-
ben a víz 100 oC-on nem jön forrás-
ba, hanem magasabb hőmérsékletig 
melegíthető. 

Mivel magasabb hőmérsékleten a 
vízbe tett szerves anyagok (például
leveszöldségek, vagy leveshúsok) 
gyor sabban megpuhulnak, ezért az 
általa alkalmazott megoldással a 
háziasszonyok (és a főzésre vállalko-
zó háziurak) életét megkönnyítette. 
A jelenség lényege, hogy a zárt 
edényben kialakult – légkörinél 
magasabb – ny omáson a víz forrás-
pontja magasabb. 

Mivel a túlnyomás veszélyeket is hor-
doz, a kuktában elérhető túlnyomást 
szeleppel szabályozzák. 

Forralás hűtéssel
Egy öblös talpas lombik aljára te-
gyél egy kevés vizet, majd forrald 
fel annyira, hogy a lombikból a víz-
gőz kihajtsa a levegőt. Ezután tá-
volítsd el a lombikot a hőforrástól, 
majd dugaszold be. A melegítés 
megszűntével a forrás leáll. Ezután 
hideg vízzel hűtsd a lombik falát. 

A víz megint forrásba jön. A forrás a 
hűtéssel még sokáig fenntartható. 
A jelenség magyarázata: A lombik-
ban lévő vízgőz a hűtés hatására le-
csapódik, így a meleg, de már nem 
100 °C-os víz ismét forrásba jön, mi-
vel alacsonyabb nyomáson a forrás-
pont alacsonyabb. 
Légy óvatos! A lombikban a hűtés 
során nagyon alacsony lehet a nyo-
más. A nyomáskülönbség a lombik 
felrobbanásához vezethet. Csak 
szabványos, jó állapotban lévő kis-
méretű lombikot használj! A kísér-
lethez viselj védőszemüveget!

KÍSÉRLETEZZ!

 Forrásban lévő víz 

 Denis Papin (1647–1712)

Az étel elkészülése után közvetlenül 
a kukta fedelét lefesze getni rendkívül 
veszélyes. Vajon miért?

 Kukta
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  Szárazjég vízbe ejtve

A szublimáció (illanás) jelensége

Szilárd anyagok közvetlen légne-
művé válását szublimációnak, szép 
magyar szóval illanásnak nevezzük. 
Kismértékben majdnem minden 
anyag szub li mál, hiszen a tárgyak 
szaga annak bizonyítéka, hogy ré-
szecskék lépnek ki belőlük. Erős 
napsütésben nemcsak olvadás és 
párolgás révén csökkenhet a hó-
réteg, hanem szublimáció útján is. 
Ha télen 0 °C alatti a hőmérséklet, 
akkor is csökken az előzőleg lehul-
lott, érintetlen hó mennyisége, ami 
kizárólag szublimációval történik. 
Amikor azt mondjuk, hogy valaki 
vagy valami „elillan, mint a kámfor”, 
akkor ez a mondás a kámfor olva-
dásnyom nélküli szublimációjára, 
eltűnésére utal.

A jelenség fordítottja is előfordul a 
természetben, például így keletkezik a 
magasban a hideg, kissé nedves levegő-
ből kikristályosodó hó. A szublimáció 
fordított folyamatát gőzdepozíciónak 
vagy egyszerűen gőzlecsapódásnak 
nevezik.

Fagyott gázok

Hosszas és hiábavaló próbálkozás 
után a XIX. század végére olyan hűté-
si eljárásokat dolgoztak ki a fi zikusok, 
amelyekkel lehetővé tették az addigi-
aknál sokkal alacsonyabb hőmérsék-
letek elérését. Ma már ipari mére-
tekben cseppfolyósítanak nitrogént, 
ára közelítőleg a tej árával azonos. 
A szilárd szén-dioxid, a szárazjég, 
ami –78,5 °C-on szublimál, manap-
ság gyakori színpadi látványelem, 

ugyanis ködöt, „füstöt” lehet létrehozni vele. Ha ugyanis a szárazjeget vízbe 
ejtjük, akkor nagyon gyors lesz a szublimációja, ami hideg szén-dioxid- gázt 
eredményez. Ez viszont kiváltja a vízgőz lecsapódását, tehát mesterséges felhő 
(köd) keletkezik, amit ventillátorokkal juttatnak a színpad megfelelő részére.
A színpadi füst- és ködgépek nemcsak szárazjéggel, hanem speciális füstfo-
lyadékokkal is működnek, melyekben általában ásványi olajokat, glikolokat, 
poliglikolokat, vizet és illatosító anyagokat tartalmazó, úgynevezett füstfolya-
dékokat használnak.

Sokáig azt hitték, hogy vannak olyan gázok, melyek nem cseppfolyósíthatók, 
illetve nincs szilárd halmazállapotú változatuk. Ezeket permanens (magyarul 
állandó) gázoknak nevezték, és az oxigént, illetve a nitrogént ilyennek tar-
tották. Antoine Lavoisier (ejtsd: lavoázié), a sokoldalú tudós erről másképp 
vélekedett. Mai tudásunk szerint az oxigén és a nitrogén csak igen alacsony 
hőmérsékleteken cseppfolyósítható (ebben Lavoisier-nek igaza volt), azon-
ban például szobahőmérsékleten nem cseppfolyósíthatók, hiába növeljük 
akármekkorára is a nyomást (ezért nem túl alacsony hőmérsékleteken ezek 
valóban permanens gázok).

Lavoisier a légkör cseppfolyósításáról

Ha a Föld a Naprendszer forróbb területén lenne, mondjuk, ahol a legkisebb 
hőmérséklet is magasabb, mint a víz forráspontja, az összes folyadék és még 
néhány fém is gáz-halmazállapotúvá alakulna, és a légkör alkotórészévé 
válna. Másrészt viszont, ha a Föld sokkal hidegebb területen lenne, például 
ahol a Jupiter vagy Szaturnusz található, folyóink és óceánjaink vizei 
kemény hegyekké lennének. A levegő, vagy legalábbis annak alkotórészei, 
nem maradnának továbbra is láthatatlan gázok, hanem cseppfolyós 
állapotba kerülnének.

Lavoisier halála

A francia forradalom „igazságszol-
gáltatása” Lavoisier-t hamis vá-
dakkal halálra ítélte, és a kiváló, 
hírneves tudóson az ítéletet végre 
is hajtották. Amikor Lavoisier meg-
tudta, hogy nyaktiló általi kivégzés-
re ítélték, elhatározta, hogy életét 
egy kísérlettel fogja befejezni: 
miután fejét levágják, megpróbál 
olyan gyakran, amilyen gyakran le-
hetséges, pislantani a szemével, mi-
előtt elveszíti az eszméletét, hogy 
így demonstrálja, milyen hosszan 
él még a lefejezett ember. Lavoisier 
tizenegyszer pislantott. 
Vannak, akik ezt a történetet igaz-
nak tartják, mások szerint csak le-
genda.  Antoine Lavoisier (1743–1794)
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1. Ismertesd hőmérsékleti és energetikai szempontból azt a folyamatot, 
amikor 1 kg –10 °C-os jégből 1 kg +110 °C-os vízgőz lesz!

2. Milyen tényezők befolyásolják a párolgást? Mi az a relatív páratartalom?

3. Hasonlítsd össze a párolgás és a forrás jelenségét!

4. Mit jelent a forráspont nyomásfüggése? Nevezz meg egy-két gyakorlati pél-
dát erre a jelenségre!

5. Mekkora tömegű víz keletkezik 1 kg jég megolvasztásából? Mekkora ener-
gianövekedéssel jár a folyamat? Mekkora a térfogatváltozás?

6. A hőpárna folyadékának kristályosodása során hő szabadul fel. Mit kell ten-
nünk, ha a hőpárnát ismét használni szeretnénk?

7. A magas hegyekben a víz már 100 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten is fel-
forr. Mi a jelenség magyarázata? Miért nem könnyű a magas hegyekben en-
nek ellenére vizet forralni? Milyen hátránnyal járhat az étel elkészítése szem-
pontjából az alacsonyabb forráspont?

8. Valahol azt olvastuk, hogy telített állapotban a folyadék részecskéi nem lép-
nek át a gőztérbe, hiszen a folyadék mennyisége nem változik. Miért hibás
ez az állítás?

9. Lehet-e egy fémnek gáz-halmazállapota? Ha szerinted lehet, mondj egy pél-
dát rá, ha nem lehet, indokold!

10. Készíts rövid életrajzot Lavoisier-ről!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Az óriásbolygók anyaga alapvetően 
hidrogén és hélium. Például a Ju-
piter bolygót úgy képzelhetjük el, 
hogy a folyékony hidrogénóceán 
felett sűrű hidrogén légkört találha-
tunk. A bolygó belsejében uralkodó 
extrém magas nyomáson szilárd 
hidrogén is előfordulhat. A hidrogén 
mellett hélium is található a Jupi-
teren, azonban a hidrogén tömege 
háromszorosa a hélium tömegének.
A gázok általában hirtelen össze-

nyomás hatására felmelegszenek, 
kitágulva lehűlnek. A Jupiter több 
energiát sugároz ki, mint amennyit a 
Napból kap. Ez úgy lehetséges, hogy 
évente nagyjából 2 cm-rel kisebbre 
húzódik össze (keletkezésekor a mai 
méretének a duplája volt), és az így 
keletkező energiát kisugározza. Vég-
eredményben az összehúzódás elle-
nére is (a kisugárzás miatt) a Jupiter 
hőmérséklete fokozatosan csökken.
Ahogy említettük, a gyorsan kitágu-
ló gáz lehűl. Gyors tágulások és lassú 
összenyomások ciklusaival (kaszkád 
módszer), a keletkező hőt hűtővízzel 
elvezetve Louis-Paul Cailletet (ejtsd: 
kájeté) francia fi zikus 1877-ben el-
sőnek cseppfolyósította az oxigént, 
majd néhány héten belül a nitrogént 
is. A folyékony oxigén, nitrogén, illet-
ve folyékony levegő hőmérséklete 
normál légköri nyomáson –180 °C 
és –200 °C közé esik. Ezek a nagyon 
alacsony hőmérsékletek jelentik 
ezeknek a cseppfolyósított gázoknak 
a forráspontját, hiszen folyadékálla-
potból légneművé válnak, miközben 
ennyire hidegek.

 A Jupiter

 Louis-Paul Cailletet (1832–1913)

A szilárd anyagok megolvadnak, a
folyadékok megfagynak. A folya-
dékok párolognak, illetve felforr-
nak. A gőzből folyadék csapódik
le. Amikor a szilárd halmazállapot
közvetlenül alakul légneművé,
szublimációról, magyarul illanás-
ról beszélünk. Alacsony hőmérsék-
leteken a gőzből szilárd halmazál-
lapotú kristályok csapódhatnak ki, 
ezt a folyamatot gőzdepozíciónak,
magyarul gőzlecsapódásnak ne-
vezzük. Ezeket a folyamatokat
nevezzük halmazállapot-változá-
soknak.
A halmazállapot-változásokat nem
kíséri hőmérséklet-változás (a fo-
lyamat közben a fagyáspont, az
olvadáspont, a forráspont, illetve
a lecsapódási hőmérséklet állan-
dó marad), miközben a rendszer
energiája megváltozik. A halmaz-
állapot-változásokhoz szükséges
energia jellemző az egyes anya-
gokra, ennek 1 kg anyagra vetített 
értéke a fagyáshő, olvadáshő, pá-
rolgáshő, forráshő. A hal maz-
állapot-változások be kö vet  kez   té-
nek hőmérséklete függ a kör-
nyezet nyomásától. A folya dé-
kokban oldott anyagok megvál-
toztatják a fagyáspontot és a for-
ráspontot. 

NE FELEDD!
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1. Ismertesd a három halmazállapothoz rendelhető ré-
szecskemodellt! Értelmezd ezek segítségével az olvadás-
hő és a párolgáshő fogalmát, valamint a párolgás erős-
ségének és a folyadék hőmérsékletének összefüggését!

2. Mennyi +20 °C-os víz tud megolvasztani 1 kg –10 °C-os 
jeget? (A szükséges adatokat keresd ki a függvénytáblá-
zatokból!)

3. Vizet és jeget keverünk össze. Lehetséges-e, hogy a keve-
redés után csak jegünk lesz? Hogyan?

4. 30 °C-on 100%-os relatív páratartalom esetén (telített
állapot) a levegőben köbméterenként 30 g vízgőz van.
Ugyancsak telített állapotban 20 °C-on köbméterenként 
17 g vízgőzt találunk a levegőben. Egy nyári nap kora
délutánján a hőmérséklet 30 °C, és 25 g vízgőz van a
levegőben. Mekkora a relatív páratartalom? Mennyi víz
válik ki a levegőből köbméterenként, ha a hőmérséklet
20 °C-ra hűl le? 

5. Keress természeti példát arra (a tankönyvi példán kívül),
amikor egy anyag gőzéből közvetlenül szilárd anyag vá-
lik ki, azaz a légnemű halmazállapotból szilárd lesz! 

6. Magasabb hőmérsékleten egy köbméter levegő több víz-
gőzt tud befogadni, mint alacsonyabb hőmérsékleten.
Értelmezd az anyagok részecskemodellje segítségével a
jelenséget!

7. Hogyan változik a víz olvadáspontja, ha a külső nyomást 
megnöveljük? Milyen kísérleti elrendezéssel igazolható
az olvadáspont eltolódása?

8. Általában a gázok cseppfolyósíthatók állandó hőmér-
sékleten a nyomás növelésével. Ugyanakkor ez csak
egy úgynevezett kritikus hőmérsékletnél alacsonyabb
hőmérsékleten lehetséges, a kritikus hőmérséklet felett
bármilyen nagy a nyomás, a cseppfolyósítás lehetetlen.
Mekkora a vízgőz, a nitrogén, az oxigén, a hélium kri-
tikus hőmérséklete? Miért volt nehéz az utóbbi három
gázt cseppfolyósítani?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

Név: KLÁRA
Végzettség: 

kognitív pszichológus (BME)
Jelenlegi beosztás: 

egyetemi oktató (PPKE), 
PhD hallgató (BME), 
mérnökinformatikus hallgató 
(BME)

Érettségi tárgyak: 
biológia, irodalom

Bár a gimnáziumban nem tanultam 
a fi zikát emelt szinten, de lelkes fi zi-
katanáromnak köszönhetően a meg-
szokottnál jóval alaposabb és részle-

tesebb képzést kaphattam a tárgyból, 
és annak ellenére, hogy választott 
szakmámnak, a kognitív pszichológi-
ának első ránézésre nem sok köze van 
e területhez, a középiskolában meg-
szerzett tudásanyagnak ma is nagy 
hasznát veszem. A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen 
folytatott doktori munkám részeként 
EEG (agyi elektromos jelek) elem-
zését végzem, mely kutatási terület 
leginkább valahol a pszichológia, bi-
ológia, informatika és a fi zika határ-
mezsgyéjén helyezhető el: igazi kog-
nitív tudomány ez, több gyökeresen 
eltérő tudományterületről származó 
tudásanyag integrálását követeli 
meg. Az EEG-készülék működésének 
átlátásában, az idegsejtek elektro-
mos viselkedésének megértésében, 
az EEG-hullámok értelmezésében és 
sok más, ezekhez hasonló helyzetben 
nagymértékben segítenek a fi zika-
órákról ismerős elektromosság-, mág-
nesség-, és hullámtanismereteim, 
melyek egy olyanfajta alapot jelente-
nek számomra, amire bátran támasz-
kodhatom, és így konkrétan az adott 
problémával, kérdésekkel foglalkoz-
hatok, ahelyett hogy az őket leíró 
fogalmak,  a mögöttük álló fi zikai je-

lenségek megértésével vergődnék. 
Azonban e konkrét tudásnál is na-
gyobb hasznát veszem annak a vi-
láglátási módnak, mellyel először a 
fi zikaórákon találkoztam, és melynek 
eredményeként a problémákat min-
dig próbálom egyfajta elemző, ösz-
szefüggéseket, ok-okozatokat kereső 
nézőpontból szemlélni, a pszicholó-
giai jelenségeket rendkívül komplex, 
de logikus, megérthető rendszerként 
felfogni, mely rendszer szabályszerű-
ségei hasonlóképpen felírhatók, mint 
ahogy azt egy fi z ikai jelenség leírása 
esetén megtehetjük. Egy-egy kuta-
tás során ugyanúgy mérlegelem, mik 
legyenek a fi g yelembe veendő és az 
elhanyagolható változók, mint ahogy 
fi zikaórán eldöntöttük, hogy az adott 
példában számolnunk kell-e a légel-
lenállással vagy eltekinthetünk tőle. 
Az idegrendszeri működés leírásakor 
ugyanolyan valószínűségi modellek-
kel dolgozom, mint teszi azt a hőtan. 
A tudomány működése hasonló, le-
gyen szó akár fi z ikáról, akár pszicho-
lógiáról, és a fi z ika sokszor könnyeb-
ben elképzelhető, kézzelfoghatóbb 
példáin szerzett tapasztalataimat 
igyekszem felhasználni saját kutatá-
saim során is.
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