
III. HőTAN
1. A HŐMÉSÉKLET ÉS A HŐ
Látni fogjuk: a mechanika fogalmai jelennek 
meg mikroszkópikus szinten 
1.1. A hőmérséklet 
Mindennapi általános tapasztalatunk van. 
Termikus egyensúly ⇔⇔⇔⇔ a résztvevők 
hőmérséklete azonos (nulladik főtétel). 
Hőmérsékleti skálák: 
• Celsius skála 
 [Anders CELSIUS, 1701-44, 1742] 
• Fahrenheit skála [1714] 

[Daniel FAHRENHEIT, 1686-1736, 1709] 
(0

o
F: Gdansk legkeményebb tele 

100
o
F: D.F. testhőmérséklete) 

Celsius                Fahrenheit
100 oC  –  víz forrása    –    212 oF
0 oC    –  víz olvadása –   32 oF
→ TF = 9/5⋅⋅⋅⋅TC + 32  

oC → Európa, Ázsia, Afrika 
oF → USA, angol nyelvterület 

Példák:  
37 oC (láz) = 98,6 oF
–40 oC = –40 oF
20 oC = 68 oF



• Az abszolút hőmérsékleti skála 
Állandó térfogatú gáz nyomása az adott 
hőmérsékleten (gázhőmérséklet) 

 Eredmény: bármilyen gázra ugyanaz! 



→ – 273,15 oC alatt a nyomás negatív lenne 
Kelvin–féle abszolút hőmérsékleti skála 

 [W. THOMSON, (KELVIN) 1824-1907, 1851] 
 Abszolút zérus fok:       – 273,15 oC = 0 K

– Átszámítás: T (K) = T (oC) + 273,15 

1.2. Hőmérők 
Alap: a hőmérséklet változásával más 
tulajdonságok is változnak (pl. térfogat) 
• Higanyos (Hg oszlop hossza) 
• Állandó térfogatú gáz nyomása (precíz) 
• Termopár: különböző fémek

összeforrasztási helyei között ∆T-re 
elektromos feszültség alakul ki 

Méréstartomány: –270-től 2300 oC -ig 



• Ellenálláshőmérő (általában platina): az 
elektromos ellenállása változik 

→ –270-től 700 oC –ig 

• Termográfok: kisugárzott infravörös
intenzitás alapján 

 (Kamera veszi, számítógépi megjelenítés) 
Példák:    

– emberi hőtérkép, 
– épületek hőtérképe, 
– távvezetékek javítása 
– űrmegfigyelések. 



Példák hőmérsékletekre:  

  

Jelenség 
He forráspontja 
H2 forráspontja 
N2 forráspontja 
víz olvadáspontja 
ember 
víz forráspont 
ólom olvadáspont 
arany olvadáspont 
Nap felszíne 
Föld magja 
Nap középpontja 
forró csillag magja 
nehézion-ütközés 

T (K)
4,2
20
77

273
310
373
600

1336
6000
6000

107

109

1012



1.3 Hőtágulás 
Hőmérsékletváltozás hatására az anyagok 
kiterjedése (hossza, térfogata) megváltozik. 

• Lineáris hőtágulás 
 Hőmérsékletváltozásra: hosszváltozás 
  ∆L = L0

.α.∆T
α→ lineáris hőtágulási együttható [1/Co]

• Térfogati hőtágulás 
∆V = V0

.β.∆T
β térfogati hőtágulási együttható [1/Co]
Három dimenziós világunkban: β = 3.α

Példák:   
– kvarc felhasználása (α nagyon kicsi), 
– vasúti sínek meggörbülése melegben, 
– távvezeték-kábelek belógása nyáron 
– híd dilatációk, fésű a hídfeljárónál 
– higanyos hőmérők. 

  



Anyagok hőtágulási együtthatói: 

Megjegyzés: 
o
C a hőmérséklet, C

o
  pedig a 

hőmérsékletváltozás (intervallum, különbség) 
mértékegységének jele.

Szilárd (≈≈≈≈ 20 oC) 
Al 
beton 
Cu  
üveg 
Au 
vas, acél 
Pb 
Ni 
kvarc 
sárgaréz, Ag 

Folyadék (≈≈≈≈ 20 oC)
szén-tetraklorid 
etil-alkohol 
benzin 
Hg 
metil-alkohol 
víz 

α (1/Co)
23.10–6

12.10–6

17.10–6

8,5.10–6

14.10–6

12.10–6

29.10–6

13.10–6

0,5.10–6

19.10–6

β (1/Co)
69.10–6 

36.10–6 

51.10–6 

26.10–6 

42.10–6 

36.10–6 

87.10–6 

39.10–6 

1,5.10–6 

57.10–6 

1240.10-6

1120.10-6

950.10–6

182.10–6

1200.10-6

207.10–6



Termikus feszültség 
→ óriási erők léphetnek fel, ha 
megakadályozzuk a hőtágulást. 
Példa: acélra Y=2.1011 N/m2

(Young-modulus)
F = Y.(∆L/L0)

.A → feszítőerő A
keresztmetszetnél. 
→ F/A = Y.∆L/L0 = Y.α.L0

.∆T/L0 = Y.α.∆T 
 Pl. ha A ≈≈≈≈ 0,1 m2 , ∆T ≈ 20 Co

→ F ≈ 5.106 N. 
jelenségek: jégkocka megrepedezik meleg vízbe 
dobva, gleccser ropogása,... 

• Bimetál, hőérzékeny 
kapcsolók, 
termosztátok

Víz anomáliája:  
környezeti 
következmény: 
gázcsere
élővízben, 
vizek alja fagy
be utoljára 



1.4. A hő
→ A hő energia, amely a magasabb 

hőmérsékletű helyről az alacsonyabb 
hőmérsékletű hely felé áramlik, 

→ A kapott hő a rendszer belső energiáját
növelheti, amely a belső részecskék 
kinetikus (mozgási) energiájának összege. 

hőmérséklet nő→ nő a belső energia
Egysége: J (Joule) 
Egyéb egységei: 
   1 cal =4,186 J → 1 J = 0,239 cal
   1 kcal =4186 J  
   1 BTU = 1055 J (British Thermal Unit)

• Testek hőmérsékletváltozása, fajhője 
∆T hőmérsékletváltozáshoz szükséget hő: 
Q = c.m.∆T;   
c → fajlagos hő (fajhő); egysége: J/(kg.Co)

1 cal az a hő, melynél 1 g víz 1 Co-t melegszik. 
1 BTU az a hő, melynél 1 font (454 g) víz 1 F

o
-t 

melegszik.  
[J. JOULE, 1818-1889, hő és a mechanikai 
energia egyenértékűsége] 



Anyagok fajhője, J/(kg.Co) és kcal/(kg.Co) 

Figyelem: az elemi szilárd anyagok mólhője 
majdnem pontosan megegyezik! (Dulong-Petit)

Szilárd (~ 25 oC)
Al 
Cu 
üveg 
ember (37oC) 
jég (– 15 oC) 
vas, acél 
Pb 
Ag 

Folyadék
benzol 

 etil alkohol 
glicerin 
Hg 

 víz (15 oC) 

Gáz (p, V függő)
1 atm., 15 

o
C

ammónia 
CO2

N2

O2

J/kg/Co

900 
387 
840 

3500 
2000 
452 
128 
235 

1740 
2450 
2410 
139 

4186 

Cp 

J/kg/
o
C

2190 
833 

1040 
912 

kcal/kg/Co

0,215 
0,0924 

0,2 
0,83 

0,478 
0,108 

0,0305 
0,0562 

0,415 
0,586 
0,576 

0,0333 
1,000 

Cv  
J/kg/

o
C

1670 
638 
739 
651 



1.5. Fázisok közötti egyensúly 
a) Gőz-folyadék átmenet 
A folyadék fölötti vákuum benépesül a 
folyadék gőzével. 

Gőznyomás: 
függ a 
hőmérséklettől 

Példa: spray-
dobozok 
működése 



b) Szilárd-folyadék átmenet 
Meghatározott nyomásnál és 
hőmérsékletnél történik (olvadáspont: az 
olvadás hőmérséklete). 
Általában a nyomás növelésével egyre 
nagyobb hőmérsékleten olvad az anyag. 

A víz esetén fordítva van: nyomás alatt 
csökken az olvadáspont! 

Példák:  
– jégkorcsolya  
– curling 
– jégkocka-kísérlet 



1.6. Páratartalom (humiditás) 
relatív páratartalom (%)  = 
= (vízgőz parciális nyomása) / (egyensúlyi 
gőznyomás az adott hőmérsékleten) 

teljes nyomás = ∑ parciális nyomások 
parciális nyomás → az adott gázkomponens 
nyomása lenne, ha csak az a komponens lenne 
a térfogatban (pl. CO2, N2, O2, H2O) 

Harmatpont:
az a T, 

melynél a gőz nyomása az egyensúlyi 
parciális nyomással egyezik 

Példa: – ködképződés, harmat, dér
         – párátlanító működése (lecsapódás) 



1.7. Fázisátalakulások 

   
Példa: víz

Latens hő: forráshő, olvadáshő→ [J/kg]

szilárd       folyadék             gáz
   olvadás         forrás 
   fagyás         kicsapódás 
        

szublimáció 
         kicsapódás 

Anyag
ammónia
Cu 

 etil-alk. 
Au 
Pb 

 Hg 
N2

 O2

víz 

Tolv.  
oC

–77,8 
1083 

–114,4
1063 
327,3 
–39,9 
–210 

–218,8
0 

Qolv J/kg
33,2.104

20,7.104

10,8.104

6,28.104

2,32.104

1,14.104

2,57.104

1,39.104

225.104

QF J/kg
13,7.105

47,3.105

8,55.105

17,2.105

8,59.105

2,96.105

2,0.105 

2,13.105

226.105

Tforr. 
oC

–33,4 
2566 
78,3 
2808 
1750 
356,6 

–195.8
–183 
100 


