
  

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

Hőáramlás - folyadékoknál és gázoknál
melegítés (hőtágulás) hatására a folyadékok 
és gázok sűrűsége csökken. A folyadéknak 
(vagy gáznak) a melegebb, kisebb sűrűségű 
része felfelé áramlik és összekeveredik 
a többi részével. A felfelé áramló részecskék a 
gyorsabb mozgásukkal a lassabb részecskéket
is felgyorsítják. Így a hő a folyadékban és a 
gázban a részecskék áramlásával terjed.
Gyakorlati példák:
- Főzéskor alulról melegítjük az edényt, és a felfelé áramló 

folyadék felmelegíti a folyadék (pl. leves) felső részét is.
- Padlófűtés melegíti a padló feletti levegőt, és a meleg levegő 

felfelé áramolva felmelegíti a szoba egész levegőjét.
- Bármilyen fűtőtest (nemcsak a padlófűtés) melegíti a levegőt, és 

az hőáramlással terjed tovább a szobában és felmelegíti a 
szoba teljes levegőjét.



  

Hővezetés – szilárd anyagokban
  A szilárd anyag melegített részében a részecskék gyorsabban 

rezegnek, mozognak és ezt a gyorsabb mozgást átadják a 
szomszédjaiknak. Így terjed tovább a szilárd testben a hő. Ezt 
nevezik hővezetésnek.

Kísérletek: 
- Melegítünk fém és üvegrudat. A gyertya-
viasszal rögzített szögek a fémrúdról 
egymás után leesnek, az üvegrúdról nem.
- Vizet forralunk, benne vasszög és fapálcika van. A vasszög 

felforrósodik, a fapálcika nem.
Következtetés, megállapítás:
 Vannak jó hővezető szilárd anyagok, amikben gyorsan terjed a 

hő, és vannak rossz hővezető anyagok. 
A rossz hővezető anyagokat hőszigetelőknek nevezik.
A legjobb hővezetők a fémek. Rossz hővezetők, hőszigetelők: pl. 

üveg, hungarocell, kerámia, fa, gumi, műanyag
Hőszigetelők felhasználása:  épületek hőszigetelő bevonata, fakanál, 

edény füle nem fém, termosz, hűtőkamion fala, űrhajó külső 
bevonata,...



  

 Hősugárzás
  Van olyan hőterjedés, amihez nem szükséges közvetítő anyag, a 

légüres térben is terjed (elektromágneses) sugárzás formájában. 
Ilyen pl. a Napsugárzás. A Föld is bocsát ki hősugárzást, amit a 
felhők visszavernek, ezért van hidegebb éjszaka, ha nincsenek 
felhők. Nemcsak a Nap, vagy a tűz, hanem minden meleg tárgy  
(vagy élőlény) bocsát ki magából hősugárzást, amit hőkamerával 
le is lehet fényképezni. A sötét érdes felületek jobban elnyelik a 
hősugarakat, mint a sima fényes felületek, amikről jobban 
visszaverődnek a sugarak. Ezért nem célszerű nyáron sötét 
ruhában járni, hanem világosban.

Példák a hősugárzás gyakorlati felhasználására:
- Hőkamerával lehet embereket, állatokat megtalálni sötétben is. 
- Házak hőfényképén meg lehet állapítani,hogy hol rossz a hőszigetelés.
- Emberek hőfényképén meg lehet állapítani,
 hogy hol van benne gyulladásos betegség.
- hőkövető katonai rakéta (követi a repülő 
meleg motorja által kibocsátott hősugárzást)
- Az infra-lámpával történő melegítés gyógyító hatású.
- távirányító is hősugárzást bocsát ki (TV, hifi)



  

Hőtágulás

Szilárd testek, tárgyak hőtágulása
Kísérlet: 
 Két fémrudat melegítve különböző
mértékben megnő a hosszuk. 
Pl. az alumínium jobban tágul, mint a vas
 A szilárd test, tárgy nemcsak hosszirányban, 
hanem teljes térfogatában (szélesség, magasság is) is kitágul. 
 A szilárd test, tárgy hőtágulásának magyarázata: A szilárd 

tárgyban a részecskék hő hatására nagyobb tágassággal, 
nagyobb kitéréssel rezegnek, így távolabb kerülnek egymástól, 
megnő a szilárd test, tárgy térfogata.

  A hőtágulás nagysága függ  a szilárd test, tárgy eredeti 
térfogatától, a hőmérséklet-változástól és a tárgy anyagától. Ha 
nagyobb a hőmérséklet-változás és ha nagyobb az eredeti 
térfogat, akkor nagyobb a tágulás nagysága.



  

Kísérlet:
Fémgolyó átfér a fémkarikán. Ha felmelegítjük, 
akkor már nem fér át, mert kitágult, de ha a 
karikát is felmelegítjük, akkor megint átfér,
mert a karika is kitágult.

Gyakorlati példák szilárd tárgyak hőtágulására:
- Sínek nyári melegben megnyúlnak, ezért 
hűteni kell (locsolják). 
- Hidak hőtágulása miatt a pillérek görgőkön
  állnak. 
- Fűtéscső-vezetékekben kanyar van
- a híd végén az útfelületek fésűs
  fémcsatlakozásban találkoznak



  

Folyadékok hőtágulása
A különböző folyadékok térfogata is megnő melegítés hatására 

különböző mértékben. Az a különbség a szilárd anyagok 
tágulásához képest, hogy a folyadékok sokkal jobban tágulnak.

A folyadékok hőtágulásának magyarázata:
 Melegítés hatására a részecskék gyorsabban mozognak, 

átlagosan jobban eltávolodnak egymástól, ezért megnő a 
folyadék térfogata.

A hőtágulás nagysága függ 
a folyadék eredeti térfogatától, 
a hőmérséklet-változástól és 
a folyadék anyagától. Ha nagyobb 
a hőmérséklet-változás és ha nagyobb 
az eredeti térfogat, akkor nagyobb
a tágulás nagysága. Különböző anyagú 
folyadékok különböző mértékben tágulnak.

 A folyadékok hőtágulásán alapuló 
legismertebb eszköz a folyadékos hőmérő.



  

Gázok hőtágulása
Melegítéskor a gázok is tágulnak. A gázok hőtágulása a 

legnagyobb, még a folyadékoknál is jobban, nagyobb 
mértékben tágulnak.

A gázok hőtágulásának magyarázata:
 Melegítés hatására a rendezetlenül mozgó gázrészecskék 

gyorsabban mozognak, átlagosan jobban eltávolodnak 
egymástól, ezért megnő a gáz térfogata (ha olyan tartályban 
van, ami képes kitágulni).

A gázok hőtágulás nagysága függ a gáz eredeti térfogatától, a 
hőmérséklet-változástól, de nem függ  a gáz anyagától (ez a 
különbség a szilárd anyagokhoz és folyadékokhoz képest). Ha 
nagyobb a hőmérséklet-változás és ha nagyobb az eredeti 
térfogat, akkor nagyobb a tágulás nagysága. Különböző anyagú 
gázok ugyanolyan mértékben tágulnak.

Gyakorlati példák a gázok hőtágulására:
- hőlégballonban melegítik a levegőt, kitágul, lecsökken a sűrűsége, és ezért 

felemelkedik a nagyobb sűrűségű levegőben.
- rásüt a Nap a strandmatracra vagy kerékgumira, az kitágul, feszesebb lesz



  

Halmazállapot-változások
Olvadás: szilárd anyagból folyadék állapot
Ennek ellentéte: fagyás: folyadék állapotból szilárd állapot
 Amíg a teljes anyag át nem alakul egyikből másikba, az anyag 
hőmérséklete nem változik. Az a hőmérséklet, amelyen az anyag 
olvad, vagy fagy: olvadáspont (pl. a víznél 0 °C)
Forrás és párolgás: folyékonyból légnemű (gáz, gőz) állapot
 Forráskor amíg a teljes anyag át nem alakul légneművé, az 
anyag hőmérséklete nem változik. Az a hőmérséklet, amelyen az 
anyag forr: forráspont (pl. a víznél 100 °C)
Forrás és párolgás ellentéte: 
Lecsapódás:
 légnemű (gáz, gőz) 
 állapotból folyadék 
 állapot
Szublimáció:
 szilárd anyagból 
 légnemű állapot lesz



  

Különbség a párolgás és forrás között:
  Párolgáskor a folyadék felszínén levő részecskék lépnek ki a 
folyadékból. A párolgás a folyadék minden hőmérsékletén létezik, 
de magasabb hőmérsékleten gyorsabb.
  Forráskor a folyadék belsejében is gáz állapotba kerülnek a 
részecskék, buborékok alakulnak ki. Forrás csak a forráspont 
hőmérsékletén létezik.
Példa párolgásra: 
- a ruhákat kiteregetjük, ekkor párolog el
  róla a víz. Ha Napra tesszük, magasabb 
  hőmérsékleten gyorsabban párolog. 
- Erre való a hajszárító is (a hajon levő víz elpárologtatására).
- körömlakk, vagy bármely festék folyadék része elpárolog
 A párolgás sebessége függ a folyadék hőmérsékletétől, a 
folyadék felületének nagyságától, az anyagi minőségtől.
 A párolgáshoz szükséges hőt a folyadék elvonja a környezetétől.
Példa: 
- Ha a vízből kijövünk, fázunk a párolgás miatt, mert testünk lehűl.
- A fagyasztó spray lehűt a gyors párolgása miatt.



  

Példa lecsapódásra: 
- hideg reggeleken a levegőben levő vízgőz lecsapódik a fűre, 
ablakokra, tárgyakra és vízréteget alkot
- fürdéskor a fürdőszoba falára, tükörre lecsapódik a gőz
Példa fagyásra: 
- különböző anyagoknak más a fagyáspontja:
  pl. a sós víz fagyáspontja alacsonyabb,
  mint a normál vízé, ezért az út sózásával
  meg lehet akadályozni a 0 °C-on 
  bekövetkező fagyást. 
- Járművekbe olyan hűtőfolyadékot töltenek,
  amik nem fagynak meg 0 °C-on, 
  hanem – 20 – 30 fokon.
Példa szublimációra:
- a jód szobahőmérsékleten szublimál
- a molyirtónak használt szilárd naftalin gázzá válik
- a szárazjég (szilárd szén-dioxid) szublimál
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