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Bevezetés 

Az energia általános értelemben a változtatásra való képességet, a fizikában a munkavégző 

képességet jelöli. Egy bizonyos állapotú fizikai rendszer energiája azzal a munka-

mennyiséggel adható meg, amellyel valamilyen kezdeti állapotból ebbe az állapotba hozható. 

A kezdeti állapotot referencia állapotnak, vagy referenciaszintnek hívjuk. 

Az energiaformákat vissza lehet vezetni a fizika négy alapvető kölcsönhatásának 

valamelyikére. A négy alapvető kölcsönhatás a gravitációs, az elektromágneses, a gyenge és 

az erős kölcsönhatás. 

Az energiamegmaradás törvénye szerint zárt rendszer teljes energiája, azaz az egyes 

összetevők energiájának összege nem változik. Általános érvényű elv, ami magában foglalja 

az összes energiaforma együttesét. 

Az emberiségnek, ipari társadalomként szüksége van energiára eszközei, gépei 

működtetéséhez, aminek biztosítása az energiafejlesztés feladata. Az energiafejlesztés 

nemcsak a minél több energia megtermelését, hanem a felhasználás ésszerűsítését, a 

takarékoskodást is jelenti, az élhető környezet megőrzése érdekében. 

 

- kalória: a hő mértékegysége. Fizikai kölcsönhatás során egyik anyag átadja a 

másiknak. Egysége: 1g víz 1°C-os felmelegítéséhez szükséges hő. 

- fajhő: az a hő, mely egységnyi tömegű anyag 1°C-kal való hőmérsékletnövekedéséhez 

szükséges. Mértékegysége: kcal/(kg*°C) (vagy J/kg*°C) 

- olvadáshő: egységnyi tömegű anyag állandó hőmérsékleten és állandó nyomáson 

történő megolvadásához szükséges hő. Mértékegysége: kcal (vagy joule) 

 

 

Hőmérséklet tanítása és mérése a középiskolában 

Cél az extenzív és intenzív paraméterek elkülönítése a hőmérséklet példáján keresztül. Ki 

kell lépni az osztályból és a körülöttünk lévő világ példáján keresztül bemutatni. 

A gyerekek eddig összeadódó fizikai mennyiségekről hallottak. Ellenben a hőmérséklet 

ettől eltérő, kiegyenlítődő mennyiség. Több olyan válaszra számíthatunk, amelyekben a két 

hőmérséklet összege szerepel, továbbá a halmazállapot-változások során is folyamatosan 

növekvőnek gondolják a hőmérséklet értékét. 

Meg kell tanítani a hőmérsékleti egyensúly fogalmát. Ezt szolgálják az osztályban történő 

hőmérsékletmérések. 

A tanításhoz szükségünk van különböző hőmérőkre, edényekre, vízre, jégre stb. 

 

Kérdések a tanításhoz: 

-   Összeöntünk 1 liter 15°C-os és 1 liter 30°C-os vizet. Mekkora lesz a kapott 2 liter víz 

közös hőmérséklete? 

- Változik-e a forrásban lévő víz hőmérséklete? És az olvadó jégé? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mechanikai_munka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alapvet%C5%91_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gneses_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyenge_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91s_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Energiamegmarad%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Energiafejleszt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem
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Feladatok 

 

1. feladat: Jég olvadáshőjének mérése 

Szobahőmérsékletű vízbe jeget helyezünk, miután elolvadt (esetünkben 7 perc), megmérjük a 

hőmérsékletét. 

vvíz = 700 ml 

vjég = 100 ml 

T0 = 23 °C 

T1 = 11 °C 

Evíz = cv*mv*ΔT = (1 kcal/(kg*°C))*(0,7 kg)*(12 °C) = 8,4 kcal 

Q = Lo*mj 

Ev = Q => Lo = 8,4/0,1 = 84 kcal 

 
2. feladat: Tárgyak fajhője meghatározása 
Felmelegítjük a vizet, majd belehelyezzük a szobahőmérsékletű (esetünkben T tárgy = 23 °C) testet. 

Megvárjuk míg beáll az egyensúly és leolvassuk a közös hőmérsékeletet.  E = c*m*ΔT képlet 

alkalmazásával számolunk. 

 
a) tojástartó 

mtt = 62 g = 0,062 kg 

mv = 0,8 kg 
Tv = 65 °C 

Tközös = 56 °C 

Ev = 1*0,8*(65-56) = 7,2 kcal 
Ett = ctt*0,062*(56-23) 

 ctt = 3,5 kcal/(kg*°C) 

 

b) kulcscsomó 
mkcs = 260 g = 0,26 kg 

mv = 0,7 kg 

Tv = 65 °C 
Tközös = 57 °C 

Ev = 1*0,7*(65-57) = 5,6 kcal 

Ekcs = ckcs*0,26*(57-23) 

ckcs = 0,63 kcal/(kg*°C) 
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3. feladat: merülőforraló hatásfokának meghatározása 

 

Eszközök: merülőforraló, edény fedővel, hőmérő, törülköző, víz. 

 

A merülőforraló teljesítményét megmértük (936W), a víz mennyisége 2 liter (c = 4200 

J/(kg*°C)). A mérést háromféle módon végeztük el. Első alkalommal nem volt fedő az 

edényen, másodszorra rátettük a fedőt, harmadszorra még be is bugyoláltuk törülközővel az 

edényt. A hőmérséklet mérését 1 perces időközönként végeztük el. A víz kiinduló 

hőmérséklete 23°C volt és 100(98)°C-ig melegítettük. 

 

1. mérés: 
Fedő nélkül 

T0 = 23 °C 

Tvég = 98 °C => ΔT = 98-23 = 75 °C 
Δtmért = 17 min = 1020 sec 

Δtideális = 4200*2*75/936 = 673 sec 

η = 673/1020*100 = 66% 

 

2. mérés: 
Fedővel 
T0 = 25 °C 

Tvég = 99 °C => ΔT = 99-25 = 74 °C 

Δtmért = 14 min = 840 sec 
Δtideális = 4200*2*74/936 = 664 sec 

η = 664/840*100 = 79 % 

 

3. mérés: 
Fedővel és törölközővel körbebugyolálva 
T0 = 25 °C 

Tvég = 100 °C => ΔT = 100-25 = 75 °C 

Δtmért = 14 min = 840 sec 

Δtideális = 4200*2*75/936 = 673 sec 
η = 673/840*100 = 80 % 

 

Az adatokból jól látható, hogy egyre kevesebb időre volt szükség a víz felmelegítéséhez, a 

hatásfok egyre jobb lett, de a törülköző már túl sokat nem segített, mivel az is melegszik 

közben így hőt is von el a rendszertől. 

A kísérlet jól alkalmazható középiskolában, az eszközök minden háztartásban 

megtalálhatók. Mindemellett a kísérlet nagyon tanulságos is. 


