ELŐSZÓ
„Semmit sem taníthatsz meg egy másik embernek. Csak
segíthetsz neki felfedezni azt saját magában.” (Galileo Galilei)
Az ember a tudását senkitől nem kapja meg, azt meg
kell szereznie. Ezt a szép, olykor nehézségekkel teli
megismerési folyamatot nevezzük tanulásnak. Így tanultak szüleid, nagyszüleid, de hasonló módon fejleszti
magát egy kutató, egy tudós, vagy egy mérnök is. A tanulásban tanárok és tankönyvek segítenek, de az utat
Neked kell végigjárni, mint ahogy tette azt Nagy Sándor Arisztotelész tanítványaként, Torricelli Galilei tanítványaként, vagy Neumann János mint Mikola Sándor növendéke.
Ez a tankönyvsorozat azért született, hogy ezen az
úton végigvezessen, A MI VILÁGUNK felfedezésében, megismerésében segítséget nyújtson.
A tizedikes tanévben 9 témakörrel találkozol majd
fizikaórákon. A témakörök elsősorban a vízzel, a levegővel és az elektromossággal kapcsolatos kérdéseket
tárgyalják. A témaköröket a könnyebb feldolgozhatóság
kedvéért leckékre tagoltuk.

Vastag betűvel emeltük ki azokat az ismereteket, amelyek fontosak a továbbiak megértéséhez.
A fizika tudományában alapvető elnevezéseket,
meghatározásokat, összefüggéseket, elveket és felfedezéseket külön kiemeléssel láttuk el.
A megismerés folyamatában gyakran végzünk kísérleteket,
méréseket. A kísérleti leírásokat, fotókat, tapasztalatokat
zöld alnyomattal jelölve találod meg a tankönyv leckéiben.

A kiegészítések, olvasmányok a témához kapcsolódó érdekes ismereteket, leírásokat tartalmaznak, melyek sokszor
rávilágítanak valamely érdekes jelenség, alkalmazás megértésére. Az olvasmányok keretein belül ismerheted meg a
híres tudósok, feltalálók életét és munkásságát is. Ezeket
mind kék alnyomattal jelöltük.

A leckék végén mintafeladatokon keresztül értheted
meg azt, hogyan oldjuk meg a feladatokat a tanult öszszefüggések felhasználásával. Ezután Te jössz, olyan
feladatokat találsz a leckék végén, amelyeket a mintafeladatok alapján egyedül is meg tudsz oldani.
Minden témakört projektfeladat zár le. A projektfeladat
olyan, több feladatból vagy részfeladatból álló munka,
amelynek kidolgozásához az adott témakörben tanultakra
lesz szükséged. A projektfeladat végrehajtása, megoldása a
megszokottnál több időt, átgondolt tervezést, gondos kivitelezést, elemző munkát kíván. Mindenképpen érdemes
ezeket a feladatokat végigcsinálni, mert sok tanulsággal
szolgálnak, érdekes feladatokkal, kihívásokkal találkozhatsz
a kidolgozásuk során. A projektfeladatokat akár csoportmunkában, akár egyénileg is megoldhatod, nem igényelnek
komoly eszközöket, otthon is elvégezhetők. A projektfeladatokat sárga alnyomattal láttuk el.

Kívánjuk Neked, hogy a természet tanulmányozásakor,
a tankönyv használata közben átélhesd a felfedezés,
megértés örömét, és minél több kérdésedre választ kapj!
A tankönyv készítői
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HIDROSZFÉRA –
VÍZKÖRNYEZETÜNK
FIZIKÁJA
Az élet szempontjából nagy jelentősége van a környezetünkben előforduló víznek. A Föld felszínének
kb. 60%-át tengerek és óceánok borítják. A szárazföldeken sok helyütt
tavakkal, folyókkal találkozhatunk,
a hidegebb területeket, magas hegyeket hó és jég borítja. Néhol a föld
alól gejzírek törnek fel.
Vajon milyen folyamatok zajlanak
le olvadás közben? Mi a különbség
a párolgás, a gőzölgés és a forrás között? Lehet-e szilárd anyagból egyből légnemű? És hogyan értelmezzük a víz szinte mindent nedvesítő
hatását?
Ebben a témakörben a víz halmazállapot-változásaival és molekuláris jelenségeivel foglalkozunk.
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HIDROSZFÉRA – VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

JÉG – VÍZ – VÍZGŐZ
A víz három halmazállapota
Miért vízzel hűtjük a járművek forró motorját?
Hogyan lehet a csokoládét óvatosan fölmelegíteni?
Miért praktikus az erőműveket folyók, tavak mellé építeni?
Milyen hideg a legnagyobb sűrűségű víz?
Egy kúpos fóka a jeges vízben

A Földön megtalálható leggyakoribb anyag a víz. Fontosságát az is jelzi, hogy már az ókorban a négy őselem
egyikeként hivatkoztak rá. A víz elnevezést egyaránt
használjuk az anyag, illetve annak folyékony halmazállapotának megnevezésére. A szilárd vizet jégnek, a gáz
halmazállapotú vizet vízgőznek nevezzük. A víz a Földön található egyetlen olyan anyag, melynek mindhárom halmazállapota a természetben megtalálható, és az
egyetlen, amelyik folyékony halmazállapotban nagy
mennyiségben előfordul.

Az élőlények vízigénye

Nagyon sok élőlény élettere a víz: a folyók, a tavak, a
tengerek és az óceánok. A víz a földi élet bölcsője: valaha minden élőlény vízben élt, a szárazföldi állatok ősei,
és így a mi őseink is. Az élő szervezetek nagy mennyiségben tartalmaznak vizet. A felnőtt ember szervezetének 60%-a víz, a csecsemők esetében ez az arány 75%,
míg az időseknél 55%.
Az élőlények táplálkozásában is fontos szerepe van
a víznek. Az emberek sem tudnák nélkülözni: táplálkozásunkhoz, higiéniánkhoz elengedhetetlen. Sőt modern életünk alapjának, az energiának a termelése is
megoldhatatlan volna víz nélkül. A vízi erőművek által
termelt energia nehezen lenne pótolható. Minden erőmű a vizet használja gőzturbinái működtetéséhez. Még
az atomerőművekben is gőzturbinák működnek, sőt legtöbbször az atomreaktorok hűtési rendszeréhez is vizet
használnak. A jövő egyik lehetséges energiaforrását, a
fúziós erőmű alapanyagát, a hidrogént is vízből nyerjük.

A víz fajhője

A folyékony halmazállapotú tiszta víz a természetben
0 °C és 100 °C hőmérséklet közötti tartományban fordul elő. Vizet melegítve megfigyelhetjük, hogy nagyon
lassan melegszik fel, azaz más hétköznapi anyagokkal
összehasonlítva, azonos körülmények között a víz melegítéséhez szükséges a legtöbb energia. Ez a tulajdonság a víz nagy fajhőértékével magyarázható.
A környezetünkben előforduló hétköznapi anyagok
J
közül a víznek a legnagyobb a fajhője: 4180
.
kg · °C
Ez azt is jelenti, hogy jó a hőtároló képessége.
Ennek köszönhető, hogy a hideg vizet hűtőközegként
használhatjuk például az autók motorjainál, fúrógépek
fúrófejének vagy akár egy csésze teának a hűtésére.
A kovács a felforrósodott szerszámait
egy vödör vízben hűti le
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A forró vizet ugyanígy melegítésre használjuk. Például a fűtőtestekben forró víz kering a helyiségek melegen tartására, vagy a szakácsok sokszor vízfürdőben
álló edény segítségével melegítik fel az ételt, így az nem
ég oda, és egyenletesen melegszik.
A nagy fajhő az oka annak is, hogy kora nyáron még
nagy melegben is hideg a folyók és a tavak vize, míg
kora ősszel a hűvösebb időben is kellemes hőmérsékletűek a folyók, tavak. A vizek lassú melegedése és kihűlése egy nyári napon 24 óra alatt is megfigyelhető.

Nyári estéken a tavak vize kellemes meleg marad

A víz hőtágulása

Egy fazék víz melegítése során még egy jelenséget megfigyelhetünk, ez a hőtágulás. A fazékban lévő víznek,
mint más folyadékoknak melegítés hatására megnő a
térfogata. Ez a jelenség azonban a víz esetében nem
minden hőmérsékleti tartományban így játszódik le.
Alacsony hőmérsékleten a víznek melegítés hatására
csökken a térfogata. A mérések alapján 1 gramm víz
hőmérsékletének és térfogatának viszonyát az alábbi
grafikon mutatja:

Adott mennyiségű víznek 4 °C-on a legkisebb a térfogata.
A víznek ez a különleges tulajdonsága (anomáliája) a
sűrűségét is egyedivé teszi. Mivel a sűrűség az adott
anyag tömegének és térfogatának hányadosa, ezért a
víznek 4 °C-on a legnagyobb a sűrűsége. A 4 °C-os
vizet akár hűtjük, akár melegítjük, sűrűsége csökkenni
fog.
A Föld gravitációs hatása folytán a víz különböző
hőmérsékletű rétegei mindig úgy helyezkednek el, hogy
a nagyobb sűrűségű kerül alulra. Így 4 °C-nál melegebb
víz esetén egyre mélyebbre haladva a hőmérséklet csökken, de 4 °C-nál hidegebb víz esetén épp fordítva, a mélyebben lévő rétegek lesznek kevésbé hidegek.

A víz szilárd állapota, a jég

A szilárd halmazállapotú tiszta víz, azaz a jég a természetben 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten fordul elő.
A vízmolekulák laza szerkezetű kristályos anyaggá állnak össze.
A jég sűrűsége kisebb, mint a vízé. A kisebb sűrűségű
test úszik a nagyobb sűrűségű folyadékban. A jéghegy
úszik a vízben, mert a sűrűsége kisebb, mint a vízé.
Úszáskor a jéghegy kis része, kb. 10%-a van a vízfelszín
felett, a nagyobb része a víz alatt helyezkedik el, nehezen észrevehető. Emiatt az úszó jéghegyek veszélyt
jelentenek az óceánokon közlekedő hajókra.
Úszó jéghegy
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A víz térfogatának függése a hőmérséklettől

A grafikonról leolvasható, hogy a térfogat 0 °C és 4 °C
közötti tartományban melegítés hatására csökken, a
4 °C-nál melegebb tartományban melegítés hatására nő.

Szilárd halmazállapotú víz jégtakaró és hótakaró
formájában van jelen a Földön, a nagy kiterjedésű jégmezők még a jégkorszak idején alakultak ki.
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A víz légnemű állapota, a vízgőz

Jégpohárban
felszolgált ital
egy jégbárban

A jég alkalmazása igen sokféle. Elsőként az italok hűtése jut eszünkbe, vagy a fagylalt- és jégkrémkészítés,
pedig régen élelmiszerek hűtésére használták. A jegesember által kiszállított jégtömböt a jégszekrénybe helyezték, majd e mellé kerültek az élelmiszerek. Manapság a hűtőládákban használunk hasonló okokból
jégakkut. Az orvoslásban a jegelésnek láz- és duzzanatcsillapító hatása van. A jég elengedhetetlen eszköze a
jeges sportoknak [jéghoki, jégkorcsolya, jégtánc vagy
jégteke (curling)], a jégszobrászok pedig művészeti alkotásokat hoznak létre a jégtömbökből.
A jég hőtágulásából adódik a nagyobb tavaknál
megfigyelhető rianás jelensége. A Balaton befagyott
vizén a vastag jégtakaró teteje a külső hőmérsékletet
igyekszik elérni (akár –15 °C), míg az alja 0 °C-os termikus egyensúlyban van a Balaton vizével. Az alacsonyabb hőmérsékletű jég térfogata kisebb, ezért a jégtakaró felső része összehúzódna, az alja azonban nem.
Emiatt a Balaton jegén vékonyabb-vastagabb repedések, rianások keletkeznek, melyeknek kialakulása (maga
a repedés) hanghatással is jár.

A vízgőz a természetben 100 °C-nál magasabb hőmérsékleten van jelen. A vízgőzben a vízmolekulák nem
kötődnek egymáshoz, így közel 1600-szor nagyobb
térfogatot foglalnak el, mint folyékony halmazállapotukban, vízként. A Földön gejzírkitörések esetén találkozhatunk vízgőzzel. (Lásd 19. oldal.)
A gőz alkalmazása igen sokféle. A gőzgépek, gőzturbinák munkára fogják a gőzt, a hőerőgépek hajtóanyaga. Némely fűtőtestbe vízgőzt áramoltatnak a helyiségek melegítésére. Mosodákban vegytisztításra, a
gőzölős vasalónál a szövetek könnyebb simításához
használják. A kórházakban bizonyos orvosi eszközök
sterilizálásához alkalmazható. Az északi népek szaunákban, máshol gőzfürdőkben használják a vízgőzt.
A kotyogós kávéfőzők a darált kávén vízgőzt engednek
át, így főzik a kávét. Egyes kávégépek kis mennyiségű
gőzzel melegítik a tejet a kávéhoz.

Gőzölős vasaló

A gőzölgő leves elnevezés félrevezető, ugyanis a vízgőz
színtelen, teljesen átlátszó anyag, a leves fölött az intenzív párolgásnak egy ködös kicsapódása látható.

Most Te jössz!

1. Az ősemberek úgy melegítettek vizet, hogy kivájt
fába öntötték, majd tűzben hevített követ tettek a
vízbe. Amikor beállt a közös hőmérséklet, újból felhevítették a követ, és megismételték az eljárást. Legalább hányszor kellene egy 600 g tömegű, 700 °C-ra
hevített követ egy 3 liter, kezdetben 15 °C-os vízbe
beletenni ahhoz, hogy a víz felforrjon? A kő fajhője
J
. A hőveszteségtől eltekintünk.
800
kg · °C
2. A patkolókovács egy 760 g tömegű, 950 °C-os, vörösen izzó patkót nyom a mellette lévő 5 liternyi

csapvízbe, hogy lehűljön. Mennyivel változik meg a
víz hőmérséklete, ha kezdetben 22 °C-os volt?
A hőveszteségtől eltekintünk.
3. Reggeli tea készítésekor a 900 grammos kerámiabögrébe 2,5 dl, 95 °C-os vizet öntünk a filterre, majd
egy 35 grammos teáskanállal megkeverjük. Mekkora
lesz a kialakuló közös hőmérséklet? A bögre és a kanál
J
,
kezdetben 20 °C-os. A bögre fajhője 820
kg · °C
J
. A hőveszteségtől eltekintünk.
a kanálé 460
kg · °C
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HIDROSZFÉRA – VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

OLVADÓ JÉGHEGYEK
A jég olvadása, a víz fagyása
Miért csökken a levegő hőmérséklete nagy tömegű hó olvadásakor?
Mire fordítódik a jég olvadásakor közölt hő?
Miért mozognak a gleccserek?
Hogyan magyarázható a víz fagyásakor jelentkező repesztő hatás?
Hogyan élhetik túl a telet a befagyott tó élőlényei?
Olvadó hóember

A hideg tél beköszöntével változáson megy keresztül a
Földön található víz: a kisebb tavak befagynak, és az
esőt havazás váltja fel. A lehullott hóból akár hóembert
is építhetünk. A melegebb idő eljöttével a hóember szép
lassan elolvad, és a tavakon fekvő jégtakaró is hasonló
jelenségen megy keresztül. Vizsgáljuk meg részletesen
a szilárd és folyékony anyag közötti halmazállapot-változást!

A jég felolvasztásának kísérlete

Tegyünk egy főzőpohárba kevés jégkását, melyet mélyhűtőből kivett jégkockák összezúzásával készítettünk el! Tegyük a főzőpoharat langyos vízfürdőbe, és mérjük a jégkása hőmérsékletét! Azt tapasztaljuk, hogy a jégkása
kezdeti hőmérséklete folyamatosan emelkedik, míg el nem
éri a 0 °C-ot. Ezután a jégkása vizesedni kezd, elindul az
olvadás folyamata, miközben a hőmérő továbbra is 0 °C-ot
mutat. Idővel a jég teljesen elolvad, de a folyamat alatt a
hőmérséklet nem emelkedett. A hőmérséklet emelkedése
csak azután indul meg újra, miután az összes jég elolvadt.
A jég olvadásának hőmérséklete 0 °C.

tartomány. Az anyagok olvadáspontjának értéke a Négyjegyű függvénytáblázatokban megtalálható. Ezeket az
értékeket normál légköri nyomáson (természetes környezetben) határozzák meg. Azonban ha a külső nyomás megváltozik, akkor megváltozik az olvadáspont
értéke is. A legtöbb anyag esetében a megnövelt külső
nyomás hatására megnő az olvadáspont értéke. Ez azt
jelenti, hogy magasabb hőmérsékletet kell elérnie a szilárd anyagnak ahhoz, hogy az olvadás folyamata meginduljon. Ez alól nagyon kevés anyag kivétel, a jég éppen ilyen. A jég megnövelt külső nyomás hatására már
alacsonyabb hőmérsékleten is olvadni kezd, az olvadáspontja kisebb lesz.
Az olvadáspont nyomásfüggésével magyarázható a
gleccserek mozgása. A vastag jégtakaró olyan nagy nyomást fejt ki az alsó jégrétegre, hogy az megolvad.
A gleccser alján víz keletkezik. A megolvadt folyadékrétegen a gleccser lassan a völgybe csúszik.

Olvadásnak nevezzük azt a halmazállapot-változást,
amikor a szilárd anyag folyékonnyá válik. Az olvadás
egy meghatározott hőmérsékleten következik be,
amelyet olvadáspontnak nevezünk. Az olvadáspont
függ az anyagi minőségtől és a külső nyomástól.
A tiszta anyagok olvadáspontja pontosan meghatározható érték, a keverékek, vagy több komponensű anyagok
(pl. műanyagok, üveg) esetében ez egy hőmérsékleti

A gleccserek mozgása az olvadáspont
nyomásfüggésével magyarázható
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Az olvadáshő

A jég olvasztásához vízfürdőt használtunk. Ez azt
jelenti, hogy a szilárd anyagok az olvadáshoz a környezetüktől energiát vesznek fel. Minél több anyagot szeretnénk elolvasztani, annál több energiára van szükség.
A szilárd anyag által olvadáskor felvett hőmennyiség
egyenesen arányos annak tömegével.
Az olvadáshő megmutatja, hogy 1 kg olvadásponton
lévő anyag mekkora hőmennyiséget vesz fel olvadáskor a környezetétől.
Az olvadáshő jele: L0,
kJ
a gyakorlatban használt mértékegysége: .
kg
Q = L0 · m

Anyag

Olvadáspont (°C)

Jég

Olvadáshő

0

Acél

205,5

327,5

(Vörös) réz

kJ
kg

334

~ 1400

Ólom

( )

23,9

1085

205

Néhány anyag olvadáspontja és olvadáshője

Olvadáskor az olvadó anyag hőt von el a környezetétől.
Ezért hóolvadáskor érezhetően hűvösebb a levegő.
Az alábbi grafikonon a kezdetben szilárd anyag hőmérsékletét és halmazállapotát ábrázoltuk a felvett hő
függvényében.
T (K)
Olvadáspont

Szilárd anyag modellje

Folyadék modellje

A víz fagyása

Ha a jégkockatartót feltöltjük vízzel és betesszük a
mélyhűtőbe, akkor pár óra elteltével már használhatjuk
is a létrejött jégkockákat. A fagyasztás folyamata során
a víz folyamatosan hűl, míg el nem éri a 0 °C-ot, ezután
elindul a víz jegesedése (fagyása, kristályosodása), és
ezalatt a hőmérséklet 0 °C-on marad. Miután a víz
teljes egészében jéggé vált, a hőmérséklet újból csökkenni kezd, míg el nem éri a mélyhűtő hőmérsékletét.
Azt a halmazállapot-változást nevezzük fagyásnak,
amelynek során a folyékony anyag szilárddá válik.
A fagyás egy meghatározott hőmérsékleten következik be, ez a fagyáspont. Ugyanazon anyag olvadáspontja és fagyáspontja egyenlő.
Fagyás közben az anyag hőt ad át a környezetének. Ez
a hőmennyiség megegyezik az olvadáskor felvett hővel.

Szilárd + folyékony
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A folyadék részecskéi között gyengébb erők hatnak,
mint a szilárd anyagok atomjai és molekulái között.
Folyadék-halmazállapotban a részecskék rendezetlen
mozgást végeznek, egymáson könnyen „elgördülnek”.
A szilárd anyagok által olvadáskor felvett hőmennyiség
a részecskék helyzeti energiáját növeli, a részecskék
kötési energiáját pedig csökkenti.

Q (J)

Szilárd anyag olvadása

Az olvadáshő anyagszerkezeti magyarázata

Mire fordítódik a felvett hőmennyiség, ha nem változik
az anyag hőmérséklete olvadáskor? A szilárd anyagok
részecskéi a rácspontok környezetében harmonikus rezgőmozgást végeznek. A felvett hő hatására egyre nagyobb
kitéréssel rezegnek. Az olvadásponton megszűnik a kristályszerkezet, az anyag megolvad, folyékonnyá válik.

A fagyáskor felszabaduló hőmennyiség kiszámítása
az olvadáshő segítségével történik:
Q = L0 · m
Gyakran az anyagok fagyása helyett a dermedés szóhasználattal élünk. A dermedés ugyanazt a fizikai folyamatot jelöli, ezért találkozhatunk olykor dermedésponttal fagyáspont helyett. A két kifejezés között úgy
lehet különbséget tenni, hogy amikor egy anyag az ember érzete szerint hidegben (szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten) szilárdul meg, azt fagyásnak,
ami ennél melegebben, azt dermedésnek mondjuk. Például a víz megfagy, a vasolvadék pedig megdermed.
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Térfogatváltozás olvadáskor, fagyáskor

Az anyagok olvadásakor a szilárd anyag részecskéi közötti kötések átalakulnak. Az addig erős kötésben, kristályszerkezetben elhelyezkedő részecskék között lazább
kötés alakul ki. Ennek következménye, hogy az olvadás
folyamán az anyagok térfogata megnő. Dermedéskor
fordított folyamat történik, erősebb kötés alakul ki, így
fagyáskor az anyag térfogata csökken.
A víz ebben a jelenségben is rendkívülien viselkedik. A vízmolekulák
között kialakuló kötéshez képest a
jjégben egy igen laza kapcsolódású
kristályszerkezet alakul ki. Ezért is
lesz a jégnek kisebb a sűrűsége a víznél. A jég térfogata olvadáskor csökken, a vízé fagyáskor nő.
A víz fagyásakor a térfogat növekedése közel 9%. Ez a jelentős térfogat-növekedés nagy mechanikai feszültséget okoz.
A gépkocsikban lévő hűtőfolyadékot fagyálló folyadéknak is nevezik, ugyanis még –30 °C-os hidegben sem
fagy meg. Ha nem megfelelő a hűtővíz kémiai összetétele, akkor a téli hidegben megfagy, és a térfogat-növekedés miatt szétfeszíti a gépkocsi hűtőjét. Ugyanez
történik a mélyhűtőben felejtett palackos italokkal is.
A nyaralókban és a télen nem lakott épületekben,
ahol télen nem használunk fűtést, védekeznünk kell a
fagykár ellen. Ugyanis a vízvezetékrendszerben maradt

víz a téli hidegben belefagyhat a csövekbe és a vízórákba, és a fagyáskor bekövetkező térfogat-növekedés megrepeszti azokat. Ez egyrészt tönkreteszi a vezetéket és a
mérőórát, másrészt tavasszal az olvadáskor az újra folyó
víz folyamatosan szivárog, elfolyik, eláztatja az épületet,
megemeli a vízköltséget. A fagykár ellen úgy védekezhetünk, hogy a hideg beköszönte előtt a vízvezetékben
levő vizet a kültéri vízaknában lévő víztelenítő csonkon
keresztül kiengedjük. A víztelenítő csonkot a szakemberek minden esetben a mélységi fagyhatár alatt építik
ki, így biztos nem marad olyan vezetékszakasz, melyben
meg tud fagyni a víz. Figyeljünk arra is, hogy a vízórában és a WC-tartályokban se maradjon télire víz.
A mélységi fagyhatár figyelembevételével kell egy
ház alapozását is elkezdeni, hiszen ha az alapban keletkezne fagykár, akkor az kihatna a ház teljes szerkezetére.
Tavak befagyása

A víz rendellenes hőtágulása a tavak és a folyók befagyásakor is megfigyelhető. Télen a hideg levegő hatására a felszínen csökken a víz hőmérséklete. Ez a hideg
víz lesüllyed a tó aljára. Hőáramlás alakul ki, a víz 4 °C-ra
hűl. További lehűléskor a hőáramlás megszűnik, a hidegebb vízrétegek a felszínen maradnak, megkezdődik
a fagyás. A jég azonban jó hőszigetelő, és meggátolja,
hogy az alul lévő víz is megfagyjon. A tó alján lévő
4 °C-os vízben a halak és a békák túlélik a telet.
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A jég újraf

Olvadáspont-csökkenés nyomás hatására
A víz olvadáspontja nyomás hatására csökken. Erre már láttunk
egy példát a gleccser mozgását magyarázva. Korcsolyázáskor
ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg. A korcsolya vékony éle
nagy nyomást fejt ki a jégre, és az megolvad. A korcsolya könynyedén, szinte súrlódás nélkül siklik a keskeny vízrétegen.
Egy másik érdekes jelenséget szemléltet a mellékelt ábra.
A jégdarabot a rajta átvetett, nagy súlyokkal terhelt vékony drót
átvágja. A jégtábla azonban nem esik ketté, mert a jég a huzal
fölött ismét összefagy. A 0 °C-nál valamivel alacsonyabb hőmérsékletű jég csak ott olvad meg, ahol a drót nyomja. Ez a jelenség az újrafagyás vagy regeláció.

agy a terhel

és fölött

Huzal

A jégtömb dróttal
történő átvágása

Nehéz
súly

Túlhűtött folyadékok
A tiszta folyadékokat rázkódásmentesen, lassú, óvatos hűtéssel jóval a fagyáspontjuk
pontj
tjjuk
uk
alá hűthetjük. Ilyenkor túlhűtött folyadék keletkezik. A fixírsó olvadáspontja 48
8 °°C,
C, d
dee
óvatos hűtéssel még 20 °C-on is folyékony marad. A túlhűtött folyadék állapota
potaa lapo
laa
bilis. Kristálydarabka bedobásakor vagy rázkódás hatására a túlhűtött folyadékk hirtehir
irte
tete
len megfagy. Hőmérséklete nagyon gyorsan a fagyáspontra emelkedik. A portól
tól éss a
tó
kristálygócoktól megtisztított víz –10 °C-ra is hűthető. Az ónos eső nem más,
ás,, mint
ás
miint
nt
túlhűtött víz. (Lásd 41. oldal.) A Föld felszínére érve nekiütközik az úttestnek,
tnek
tn
ekk, a
különböző tárgyaknak, és azonnal megfagy. Jégbevonat keletkezik az úttesten, a fákon,
ffákkon,
a vezetékeken. Ez nagy problémát okozhat a közlekedésben és az áramszolgáltatásban.
atá
tásb
sb
ban
an.

Ágakra fagyott ónos eső

Jedlik Ányos hőtan könyve
Jedlik Ányos (1800–1895) bencés rendi szerzetes, nagy magyar
fizikus volt. Hosszú élete során a fizika több területén alkotott
maradandót. (Lásd 154. oldal.) Legjelentősebb találmányai az
elektromossághoz tartoznak, de foglalkozott hőtannal is. 1847 és
1851 között írt 66 oldalas hőtani műve csak kéziratban maradt
fenn. 1990-ben jelent meg nyomtatásban. Ebben a hőkapacitást
„hévfoghatóság”-nak nevezi, a hőmérsékletet „hévmérsék”-nek,
a fajhőt pedig „fajlagi meleg”-nek.
„Azon meleg mennyiség, mely bizonyos tömegű testben szükséges, hogy más vele egyenlő tömeggel ugyan azon hévmérsékbe
jöjjön, fajlagi melegnek mondatik.”
„A testek azon tulajdona, melynél fogva bizonyos hévmérsék
elérésére több vagy kevesebb meleget vesznek fel, hévfoghatóságnak neveztetik.”
Érdekes táblázatokat is találunk a könyvben. Például a hévfoghatóságról (hőkapacitásról). Az anyagok elnevezése: körlég →
levegő; éleny → oxigén; szénéleg → szén-dioxid; köneny → hidrogén; legeny → nitrogén.
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Hogyan oldjuk meg?

Mintafeladat
3 dl 25 °C-os málnaszörpöt 1: 9 arányban kevertünk be
vízzel. Hány gramm és milyen hőmérsékletű jeget kell
beledobnunk, hogy a hígítás ne lépje túl az 1: 10 arányt,
és a málnaszörp 15 °C-ra hűljön le? (A szörp sűrűségés hőtani adatait tekintsük a vízével megegyezőnek.)

T (°C)
25
15

T2

Megoldás
Adatok:
V1 = 3 dl
T1 = 20 °C
Tk = 15 °C
______________
mjég = ?, Tjég = ?
Először azt kell megtudnunk, hogy mennyi szirupot és
mennyi vizet használtunk. A 3 dl szörpöt 10 részre kell
osztani. Ebből az következik, hogy 0,3 dl szirupot és
2,7 dl vizet használtunk fel.
Mivel a felolvadó jég a szörpöt legfeljebb 1 : 10
arányban hígíthatja, így a 0,3 dl sziruphoz legfeljebb
3 dl víz adható, tehát a jégből keletkező víz 0,3 dl, azaz
30 ml lehet. Ennek tömege:
g ·
30 cm3 = 30 g, és épp ennyi a jég
m = ρ·V = 1
cm3
tömege is.
Tehát legfeljebb 30 g tömegű jégkockát használhatunk.
A szörp és a jég termikus kölcsönhatásba került. Készítsünk a folyamathoz Q-T grafikont!

Q

Láthatjuk, hogy amíg a szörp hűl, addig a jég felmelegszik, elolvad és tovább melegszik a közös hőmérsékletre. Írjuk fel a szörp által leadott, valamint a jég által
felvett hőt!
J
Qle = cvíz · mvíz · ΔT = 4180
· 0,3 kg · 10 °C = 12 540 J
kg · °C
Qfel = cjég · mjég · ΔT1 + L0 · mjég + cvíz · mjég · ΔT2 =
J
kJ
· 0,03 kg · ΔT1 + 334
· 0,03 kg +
kg · °C
kg
J
+ 4180
· 0,03 kg · 15 °C
kg · °C
= 2093

A felvett és leadott hő egyenlőségéből:
J
· ΔT1 + 10 020 J + 1881 J
°C
Ebből a jég hőmérséklet-változása:
12 540 J = 62,79

12 540 J – 10 020 J – 1881 J
= 10,2 °C
J
62,79
°C
A jég kezdeti hőmérséklete tehát –10,2 °C volt.
ΔT1 =

Most Te jössz!

1. Mennyi 0 °C- os jeget kell beledobni 3 dl 22 °C-os
üdítőbe, hogy 8 °C hőmérsékletű italt kapjunk?
L0 = 334

kJ
kg

cjég = 2100

J
kg · °C

cvíz = 4200

J
kg · °C

2. Egy termoszban 4 kg –12 °C-os jég van. Melegedés
közben 2000 kJ hőt vesz fel a környezetéből. Elolvad-e a jég? Mekkora lesz a víz hőmérséklete, ha
elolvad?
3. Mekkora tömegű vizet hűt le 30 °C-ról 12 °C-ra
2 db 30 g-os, 0 °C-os jégkocka?
4. Egy termoszban 1,5 liter 10 °C hőmérsékletű víz van.
Beledobunk 300 g tömegű, –8 °C-os jégdarabot. Mi
történik a folyamat során?
5. Mennyi hőt kell közölnünk 380 g –18 °C-os jéggel,
ha azt szeretnénk, hogy az olvadás után 28 °C-os víz
keletkezzen?
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HIDROSZFÉRA – VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

TIKKASZTÓ SIVATAGOK
A víz párolgása
Miért didergünk, ha kijövünk a strand medencéjéből?
Hogyan lehet kihasználni a párolgást a sportsérüléseknél?
Hogyan lehet a gyümölcsöket hatékonyan aszalni?
Miért célszerű a mosott ruhát napos, szellős helyen kiteregetni?
Száradó ruhák

A Földet érő napsugárzás hatással van a felszíni vizekre: folyókra, tavakra, tengerekre és minden nedvességet
tartalmazó tárgyra, és ennek következménye, hogy a víz
egy részéből pára lesz, ami a levegő páratartalmát növeli. Ez a folyamat a Földön létrejövő víz körforgásának
nélkülözhetetlen eleme. Vizsgáljuk meg a párolgást
részletesen!

Kísérlet párolgásra

Itassunk át egy-egy vattát vízzel, illetve alkohollal, majd
nedvesítsük be velük az iskolatáblát!
Kis idő elteltével a vizes terület még mindig jól látszódik, bár a folt vékonyodott, azonban az alkoholos folt szinte teljesen eltűnt. Azt tapasztaltuk, hogy az alkohol gyorsabban elpárolog, mint a víz.

Párolgás

Párolgásnak nevezzük azt a halmazállapot-változást, amikor a folyékony anyag légneművé válik.
A párolgás a folyadék felszínén történik. A párolgás
nincs állandó hőmérséklethez kötve, minden hőmérsékleten végbemegy.
Az anyag párolgáskor hőt von el a környezetétől.
Ez a hőmennyiség (Q) egyenesen arányos az elpárolgott folyadék tömegével (m).
A párolgáshő az a fizikai mennyiség, amely megmutatja, hogy 1 kg tömegű folyékony anyag gőzzé
alakításához mennyi hőmennyiségre van szükség.
A párolgáshő jele: Lp ,
a gyakorlatban használt mértékegysége:
Q = Lp · m

kJ
.
kg

Az alkohollal írt szöveg hamarabb elpárolog a tábláról,
mint a vízzel írt
A kísérlet kapcsán gyűjtsük össze, hogy melyik az a négy
tényező, amely a párolgás intenzitását befolyásolja!
1. A magasabb hőmérsékletű folyadék intenzívebben párolog.
Gondoljunk egy tál forró, gőzölgő, illetve egy tál kihűlt
levesre! A forró leves fölött az intenzív párolgás következménye a ködös gőzfelhő.
2. A nagyobb szabad felületű folyadék intenzívebben párolog.
Nagy esőzés után a házak udvarán a visszamaradt víztócsákat szokás szétsöpörni, így a nagyobb felület miatt az
hamarabb felszáradhat.
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3. A kisebb páratartalmú környezetbe intenzívebben tud párologni a víz. Egy párás fürdőszobában kiteregetett ruha
több napig is nedves maradhat, azonban ha a páradús levegőt elhajtjuk (ventilátor, szellőztetés), akkor akár órákon
belül megszárad a ruha.
4. A párolgás intenzitása függ az anyagi minőségtől.
kísérgtől. A kísé
érletben már láttuk, hogy az alkohol egy intenzíven
nzíven párolgó anyag. Környezetünkben még sok ilyen anyagot
ismerünk: benzin, aceton, éter, vagy éppen a házfelújításnál használt hígító-, tömítő-, ragasztótó- és
tisztítószerek. Az intenzíven párolgó anyagokat
gokat
illékony anyagoknak nevezzük.

A párolgás anyagszerkezeti magyarázata
ata

Légnemű

magasabb hőmérsékleten több vízgőz befogadására is
képes. Ha egy telítetlen nedvességtartalmú levegőt elkezdünk lehűteni, akkor egy bizonyos hőmérsékleti
pontot elérve a levegő telítetté válik. Ezt a hőmérsékleti pontot
pon harmatpontnak nevezzük.
E
Ezu
után a felesleges
felesle
Ezután
vízgőz vízcseppek formájában
p
formájáb kicsapódik.
A telítetlen
telítet
levegő nedvességtartalm
ségtartalmát mindig a vele
azonos hő
hőmérsékletű telített
levegő ned
nedvességtartalmához
viszonyítják Ez a levegő relatív
viszonyítják.
páratartalma
páratartalma. A telített levegő
rel
latív páratart
relatív
páratartalma 100%. A levegő rel
latív páratarta
relatív
páratartalmát higrométerrel
Higrométer
Higromét
é er
mérik Ez
E hasznos információkat
i
mérik.
szolgáltat a meteorológusoknak az időj
időjárás-előrejelzés készítésekor.

Párolgás és az emberi szervezet

Párolgás

Párolgáskor a folyadék felszínének közelében lévő nagy
sebességű részecskék kilépnek a folyadékból. Ezek a
részecskék egymásnak ütközve, rendezetlenül mozogva
kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Létrejön a légnemű
halmazállapot.
Párolgáskor a folyadékból először a nagyobb sebességű molekulák távoznak. A maradék molekulák sebességének átlaga, mozgási energiája csökken. Ez azt jelenti, ha a folyadékkal nem közlünk hőt, akkor párolgáskor lehűl. A helyi érzéstelenítéskor is ez a jelenség
figyelhető meg. A bőrre fecskendezett, nagyon gyorsan
párolgó klór-etil helyi „fagyasztást” okoz.

A levegő páratartalma

Az álló- és folyóvizek, valamint a nedves talaj párolgása miatt mindig van a levegőben vízgőz, más szóval
nedvesség. A levegő nedvességtartalmát nevezhetjük
páratartalomnak is.
Két azonos nagyságú, de különböző hőmérsékletű
légtömeg közül a magasabb hőmérsékletű több nedvességet (vízgőzt) képes befogadni. Ha egy adott hőmérsékletű levegő már több vízgőzt nem képes befogadni,
akkor telítetté válik. Ha egy telített nedvességtartalmú
levegőt felmelegítünk, akkor telítetlenné válik, hiszen

A levegő nedvességtartalmának fontos szerepe van az
emberi szervezetek működésében. Az emberi tüdő
egészséges működéséhez a relatív páratartalomnak 40%
és 75% között kell ingadoznia.
Magyarországon a legtöbb lakás páratartalma nem
éri el a 30%-ot sem. Egy szoba rendkívül száraz levegőjét párásító berendezéssel, vagy a mosott ruha teregetésével, gyakori felmosással javíthatjuk. A túl magas páratartalmú szoba sem egészséges, ugyanis a falakon penész
jelenhet meg. A magas páratartalom ellen páramentesítő
készülékkel, gyakori szellőztetéssel léphetünk fel.
A párolgást az emberi szervezet is felhasználja a
hőháztartásának fenntartásához. Nyugalmi állapotban,
szobahőmérsékleten a szervezet a hőleadást két módon
oldja meg. Hősugárzás és hővezetés által, valamint párologtatás segítségével (a párolgás hőt von el a környezetétől). A párologtatás ekkor a hőleadás 20%-áért felel.
Fizikai munka, láz, vagy megemelkedett hőmérséklet (kánikula) esetén a szervezet hőmérséklete is megemelkedik, ezért intenzív hőleadásba kezd, amit többnyire párologtatással (verejtékezéssel, izzadással) ér el.
Ilyenkor a párologtatás a hőleadás közel 75%-át teszi
ki. Ezért ezekben az esetekben ne feledkezzünk meg a
folyamatos folyadék-utánpótlásról!
A sivatagokban a nagy forróság miatt izzad az ember, az esőerdőkben viszont a magas páratartalom miatt,
hiszen közel telített a levegő, így hiába a verejtékezés, nem tud elpárologni, és ezzel a szervezet sem hűl.
Emiatt még több verejtéket termel a szervezet.
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Szublimáció
A zárt üvegedénybe tett jód melegítésekor a szilárd jód
gőzzé alakul, majd a gömblombik hideg falán apró kristályok formájában újra szilárd lesz. Szublimációnak nevezzük azt a halmazállapot-változást, amelyben a szilárd
anyag légneművé válik. Úgy is mondhatjuk, a szublimáció a szilárd anyagok párolgása.
A kámfor, a naftalin és a jód normál körülmények
között is szublimál. A szublimálást úgy gyorsíthatjuk, ha
a szilárd anyagot zárt üvegedénybe tesszük, majd kiszivattyúzzuk a levegőt.

Jód szublimációja és
megszilárdulása

Hogyan oldjuk meg?

Mintafeladat
Mennyivel változik meg a Balaton vízszintje a nap sugárzása miatt egy nyári napon 11 és 14 óra között?
W
A napállandó értékét tekintsük 900 2 nagyságúnak,
m
kJ
, a Balaton vízfelülete
a víz párolgáshője 2260
kg
594 km2. A besugárzott hő 10%-a fordítódik párolgásra.

A besugárzott hőenergia által elpárolgott víz mennyisége:
Q 5,77 · 1011 kJ
= 2,55 · 108 kg
=
m=
Lp
kJ
2260
kg
Ennek térfogata:
V=

Megoldás
Adatok:
W
kJ
,
t = 3 h = 10 800 s, P = 90 2 , LP = 2260
m
kg
A = 594 km2
_____________________________________

m 2,55 · 108 kg
=
= 2,55 · 105 m3
ρ
kg
1000 3
m

Az elpárolgó víz térfogata a felület és a magasság szorzata. Innen a magasság:
V 2,55 · 105 m3
=
= 4,3 · 10–4 m = 0,43 mm
A 594 · 106 m2

h=?

h=

Határozzuk meg a nap által besugárzott hőenergiát:
W
Q = P · A · t = 90 2 · 10 800 s · 594 · 106 m2 = 5,77 · 1014 J
m

Tehát a Balaton vízszintje a párolgás miatt 0,43 mm-t
csökkent.

Most Te jössz!

1. Erdei kirándulások alkalmával tapasztalhatod, hogy
az erdei utakon, ösvényeken még kánikulában is
gyakran maradnak meg pocsolyák, tócsák, miközben
a mezei utak már porzanak a szárazságtól. Vajon mi
lehet ennek az oka?
2. Egy fazékban vizet melegítettünk. Körülbelül 80 °Cig tudtuk melegíteni, ezután a hőmérséklete már nem
emelkedett jelentősen, és intenzíven gőzölgött. Amikor lefedtük a vizet, újra emelkedett a hőmérséklet,
és kis idő múlva a víz forrni kezdett. Magyarázd meg
ezt a jelenséget!
3. Meleg, száraz panellakásban nem az előírtak szerint,
hanem annál gyakrabban kell locsolni a szobanövé-

nyeket. Vajon mi lehet ennek az oka? Hogyan lehetne elérni, hogy az előírtak szerinti gyakorisággal
lehessen locsolni?
4. Egy kertész napos időben egy órán keresztül ás a
kertben, ezalatt 2 dl vizet párologtat el. Majd bemegy
a pálmaházba, ahol szintén egy órán át dolgozik, de
a magas páratartalom miatt most nem tudja a verejtékét elpárologtatni. Vajon hány °C-os lett a testhőmérséklete, amíg a pálmaházban dolgozott? A víz
kJ
párolgáshője 2260 , a kertész tömege 85 kg, átlagos
kg
kJ
, átlagos testhőmérséklete 36,5 °C.
fajhője 3400
kg · °C
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HIDROSZFÉRA – VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

FORRÓ GEJZÍREK
A víz forrása, a vízgőz lecsapódása
Miért könnyíti meg az ételek főzését a kuktafazék?
Hogyan hoznak létre 300 °C-os vizet az atomerőművekben?
Mi a különbség a forrás és a párolgás között?
Miért lövellnek ki a gejzírek?
Kuktafazék

A Föld belsejében lévő kis üregekben felgyülemlő víz
a mélyben lévő magma melegítése következtében felforr, és a fölötte lévő vízoszloppal együtt kitör a felszínre. Ezt a látványos jelenséget nevezik gejzírkitörésnek.
A kilövellt vízgőzből újra folyékony víz lesz, így az viszszafolyhat a gejzír üregébe. Vizsgáljuk meg részletesen
a folyékony és légnemű anyag közötti halmazállapotváltozást!

A víz felforralásának kísérlete

Tegyünk vízmelegítő készülékbe (teavízforralóba) kevés
vizet, és kezdjük el melegíteni! A folyamat közben mérjük
a hőmérsékletet is! Melegítés közben a víz egyre intenzívebben párolog, gőzölög, majd körülbelül a 100 °C-ot elérve a víz belsejében apró kis buborékok jelennek meg.
A buborékok megnőnek, és egy idő után a felszínre törnek.
Kis idő elteltével a víz teljes térfogatán beindul a gőzképződés, a víz bugyog (fortyog). A forrás ideje alatt a hőmérséklet állandó értéken marad.

Forráskor a folyadék belseje is párolog, gázbuborékok
jelennek meg benne. A forrás adott nyomáson csak
meghatározott hőmérsékleten megy végbe, ezt nevezzük az anyag forráspontjának. A folyadékok forráspontja függ a nyomástól és az anyagi minőségtől.

akkor megváltozik a forráspont értéke is. A megnövelt
külső nyomás hatására megnő a forráspontjának értéke.
Ez azt jelenti, hogy magasabb hőmérsékletet kell elérni
a folyékony anyagnak, hogy a forrás folyamata meginduljon. Vagy éppen fordítva, a ritkított külső nyomás
hatására a forráspont értéke lecsökken. Például a kuktafazék jól záródó fedőjével a kuktában lévő nyomást a
normál légköri nyomás kétszeresére tudjuk növelni. Ezáltal a benne lévő víz 100 °C-nál magasabb hőmérsékletű
is lehet, hiszen ilyen nyomásértékek mellett a víz forráspontja kb. 120 °C. A magasabb hőmérsékletű vízben
pedig gyorsabban és puhábbra főzhetjük a húst.
Az atomreaktorokban keletkező hőenergiát vízzel
vezetik el. A víz a reaktorban kb. 300 °C-ig melegszik.
Hogy el ne forrjon és ne legyen belőle gőz, ezért a
vízelvezető csövekben nagy nyomást hoznak létre, így
még a 300 °C-os víz is folyékony marad.
A magas hegyek tetején kisebb a légnyomás, mint
a hegyek lábánál, a településeken. A hegymászók a hegy
tetején teavizet melegítve megfigyelhetik, hogy amikor
a víz forrásba jön, annak hőmérséklete 100 °C-nál kisebb, akár 80 °C is lehet. Még nagyobb változást tudunk
létrehozni laboratóriumban, légszivattyú alatt.

Az anyagok forráspontjának értéke a Négyjegyű függvénytáblázatokban megtalálható. Ezeket az értékeket normál
légköri nyomáson (természetes környezetben) határozzák meg. Azonban ha a külső nyomás megváltozik,
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A forráshő

A forrás folyamatát úgy tudjuk előidézni, ha a folyékony
anyaggal folyamatosan energiát közlünk, például melegítjük. Ez azt jelenti, hogy forráskor az anyag energiát fesz fel a környezetétől. Minél több anyagot szeretnénk elforralni, annál több energiára van szükség.
Forráskor a folyadék hőt von el a környezetétől. Ez
a hőmennyiség (Q) egyenesen arányos a forrásponton
elforralt anyag tömegével (m).
A forráshő az a fizikai mennyiség, amely megmutatja, hogy 1 kg forrásponton lévő folyékony anyag
gőzzé válásakor mennyi hőmennyiségre van szükség.
kJ
A forráshő jele: Lf , mértékegysége: .
kg
Q = Lf · m
Néhány anyag forráspontja és forráshője
Anyag

Forráspont (°C)

Víz

100

Forráshő

( )

2256

Etil-alkohol

78,4

906

Benzol

80

396

200

335

Petróleum

kJ
kg

Az anyagok forrásakor nem változik a hőmérsékletük.
Az alábbi grafikonon a kezdetben folyékony anyag hőmérsékletét és halmazállapotát ábrázoltuk a felvett hő
függvényében.
T (K)

A vízgőz lecsapódása

Ha a vízforralóval előállított vízgőzt megfelelő edényben fel tudnánk fogni, a vízgőzt már tovább tudnánk
melegíteni. Ha most ezt a felmelegített vízgőzt elkezdjük folyamatosan visszahűteni, akkor megint a 100 °C-ot
elérve a gőz lecsapódik, folyékony vízcseppek ülnek ki
az edény falára. A lecsapódás ideje alatt a hőmérséklet
nem változik.
Lecsapódásnak nevezzük azt a halmazállapot-változást, amely során a légnemű anyag folyékonnyá
válik. Lecsapódás közben az anyag hőt ad át a környezetének, csökken a belső energiája.
Ez a hőmennyiség egyenlő azzal, amelyet forráskor felvett. A hőmennyiség kiszámítása a forráshő segítségével történik: Q = Lf · m
Gőzfűtéskor a fűtőtestben lecsapódó gőz jelentős
hőt ad át a környezetének. Főzéskor, ha levesszük a
fedőt a lábasról, forró víz folyik le róla, mert a vízgőz
lecsapódott a fedő belső felületére. Fürdéskor, zuhanyozáskor vízpára csapódik le a tükörre és a csempére.
A lecsapódást használják a hűtőgépek, légkondicionáló berendezések kültéri egységeiben, desztilláláskor,
szeszfőzéskor is (lepárlás).

ű
em

gn
Lé

yé
ko
ny

Forráspont

Térfogatváltozás forráskor, lecsapódáskor
Folyékony + légnemű

Fo
l

TF

már nincsenek kötésben egymással, kölcsönhatásuk
csak rugalmas ütközésben nyilvánul meg. A folyadék
által forráskor felvett hőmennyiség a részecskék közötti kötések felbomlásához szükséges.

Folyadékok forrása

Q ( J)

A forrás anyagszerkezeti magyarázata

A folyadék belsejében lévő részecskék között laza kötések létesülnek. Melegítés hatására egyre hevesebb
hőmozgást végeznek. A forráspont elérésekor kellő
energiájuk lesz ahhoz, hogy a szomszédjaikkal alkotott
laza kötések felbomoljanak, és a részecskék szabad mozgást végezzenek. Gázhalmazállapotban a részecskék

A folyékony anyagok forrásakor keletkező gáz térfogata nagyobb, mint amekkora az adott anyag térfogata folyadék állapotában volt. Ez a változás eredményezi
a forrásban lévő víz bugyogását, úgy is mondják, hogy
lobog a víz. A térfogatváltozás okozza a gejzírkitöréseket
is, és ez az oka a túlhevített vizű gázkazán gőzrobbanásának is. Hasonlóképpen, ha forró (100 °C-nál melegebb) olajba vízcsepp esik, a hirtelen elforrásából
származó tér fogat-növekedése miatt szétfröcsköli a
forró olajat. Vigyázzunk, ha kisütni való, mélyhűtött
ételt forró olajba teszünk, mert a felületén megülő
jégszemcsék kifröcskölik az olajat! A gázhalmazállapotú anyagok lecsapódásakor a keletkező folya dék
térfogata jelentősen lecsökken.
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Túlhevített folyadékok
A tiszta folyadékokat lassú melegítéssel, kevergetés nélkül, rázkódásmentesen akár a forráspontjuk fölé is melegíthetjük
anélkül, hogy forrásba jöjjenek. Ilyenkor túlhevített folyadék keletkezik. A túlhevített folyadék egy apró szemcse, vagy kisebb
ütés hatására azonnal forrásba kezd, a heves halmazállapot-változást pedig robbanásszerű térfogat-növekedés kíséri. Veszélyes folyadékok melegítésekor a túlhevítés ellen horzskövet használnak.

A víz hármaspontja
Normál légköri nyomáson a jég 0 °C-on olvad, és a víz 100 °C-on forr.
Növelve a külső nyomást, az olvadáspont kisebb, a forráspont nagyobb
értékű lesz. Ha a nyomást csökkentjük, ellenkező változást hozunk
létre. A különböző nyomáson mért olvadás- és forráspontokat egy
nyomás-hőmérséklet grafikonon ábrázolva ezt a grafikont kapjuk.
A grafikonon jól látszik, hogy nagyon alacsony, 611 Pa nyomáson
a víz olvadás- és forráspontja azonos értéket, 0,01 °C-ot vesz fel. Ez a
víz úgynevezett hármaspontja. Ez azt jelenti, hogy 611 Pa nyomáson
és 0,01 °C-on a jég, a víz és a vízgőz együtt tartós egyensúlyi állapotba
kerül. Ennél alacsonyabb nyomáson a jeget melegítve az már nem képes elolvadni, egyből vízgőz lesz belőle, azaz szublimál.

p (Pa)
Víz
Jég
611
Vízgőz

0

273,16

T (K)

A víz és az alapmennyiségek
A tiszta víz két fizikai alapmennyiség mértékegységének kialakításában is nagy szerepet játszott.
Az első hőmérő készítésekor Celsius a hőmérsékleti skálájának két alappontját, a 0 °C-ot és a 100 °C-ot a folyékony halmazállapotú tiszta víz hőmérsékleti tartományának határaihoz választotta. A hétköznapi életben még mindig ezt a hőmérsékleti
skálát használjuk. A fizikában azonban a hőmérséklet hivatalos mértékegysége a kelvin (K), amelynek a nullpontja az abszolút
nulla fok, míg a másik alappontot itt is a víz segítségével adják meg: az a hőmérsékleti pont, ahol a jég, a víz és a vízgőz termikus
egyensúlyban lehet (0,01 °C).
A másik alapmennyiség a tömeg, melynek mértékegysége a kilogramm. Régen a kilogramm definícióját is a víz segítségével
határozták meg: 1 dm3 tiszta víz tömege a legsűrűbb (azaz 4 °C-os) állapotában. Ebből a meghatározásból következik, hogy a
kg
.
4 °C-os víz sűrűsége a definíció szerint 1
dm3

A gejzírek működése
A vulkáni utóműködések leglátványosabb formája a gejzír vagy szökőforrás. A gejzír szó az Izlandon található Geysir nevű szökőforrás nevéből származik. A gejzírek kürtőjének mélyén a vulkáni kőzetek felmelegítik a felszínről befolyt vizet. A mélyben
lévő nagyobb nyomás miatt a víz 100 °C-nál magasabb hőmérsékleten felforr. Ha a
vízoszlop felsőbb részeinek hőmérséklete is eléri a forráspontot, az összes víz robbanásszerűen gőzzé válik, és a magasba lövell. A levegőbe került víz lehűl, visszaesik a
földre, befolyik a gejzír kürtőjébe. A folyamat újrakezdődik. A jelenlegi legnagyobb
gejzír a Yellowstone Nemzeti Parkban (Amerikai Egyesült Államok) található. Általában 75 m magasra lövi fel a vizet, de 130 m-es magasságot is megfigyeltek. A legtöbb
működő gejzír az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Új-Zélandon,
Chilében és Izlandon található. A gejzírek nagyon látványos jelenségek, sok turistát
vonzanak. Geotermikus erőművekkel kitermelhető a gejzírek hőenergiája, amit fűtésre lehet használni.
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