
Halmazállapotok 



Nyomástól és hőmérséklettől függően: 

gáz-, folyadék-, szilárd halmazállapot. 

 

A kinetikai energia és a molekuláris kölcsönhatások 

energiájának viszonya szabja meg. 

 

A hőmérséklet; az atom- és molekula-szerkezettől 

függő elsődleges és másodlagos kötőerők 

határozzák meg.  

 



Gázhalmazállapot 

Molekulák átlagos kinetikus energiája nagyobb a 

részecskék közötti átlagos vonzóerőnél. 

 

A részecskék egymástól távol helyezkednek el         

összenyomhatók           térfogat csökken.   

 

Nagy sebességgel mozognak           a teret rövid idő 

alatt kitöltik. 

 

Sűrűségük kicsi, térfogat-növekedéskor kiterjednek.  

 



Tökéletes gáz 

 A gázmolekulák saját térfogata a betöltött térhez 
képest elhanyagolható 

 Nincsenek sem vonzó, sem taszító hatások 

 Egymással vagy az edény falával történő ütközés 
rugalmas. Az edény falával való ütközés okozza a 
gáz nyomását. 

 A gázmolekulák sebességét és kinetikai energiáját 
(Ek) a gáz hőmérséklete szabja meg. 

 

        Ek =   
 ahol: m = a részecskék tömege, u = a részecskék 

átlagsebessége 

 Azonos hőmérsékleten azonos számú 
gázmolekula kinetikus energiája azonos 
(függetlenül az anyagi minőségtől). 
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Reális gázok 

 A részecskék között kölcsönhatás van. 

 A részecskék saját térfogata a gáz által betöltött 

térfogathoz képest nem elhanyagolható. 

 
Azonos számú molekulát tartalmazó ideális gáz 

sebességeloszlása különböző hőmérsékleteken 

A molekulák sebességeloszlása 

adott hőmérsékleten állandó. 

 

Maximum: a legvalószínűbb 

sebesség 

 

• Átlagsebesség 



Tökéletes gázokra vonatkozó törvények 

Az állapotjelzők (nyomás: P, térfogat: V, 
hőmérséklet: T) közötti összefüggéseket írják le. 

 

Boyle–Mariotte-törvény: 

P·V = k’   (ha T = állandó) 

Állandó hőmérsékleten adott mennyiségű gáz 
nyomásának és térfogatának szorzata állandó. 

V = k’ ·  

  

Egy gáz két különböző állapotára a nyomás és 
térfogat közötti összefüggés: 

P1·V1 = P2 ·V2 
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Gay–Lussac-törvény: 

V = k’’ ·T vagy         = k’’         (ha P = állandó) 

A gáz két különböző állapotára alkalmazva állandó 

nyomáson: 

 = 
 

Egyesített gáztörvény: 
 

= állandó, 

 

A két gáz különböző állapotára:  
 

= 
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A vegyülő gázok térfogatának viszonyai 

Gay–Lussac-törvénye szerint a reagáló és képződő 

gázok térfogatai úgy aránylanak egymáshoz, mint 

az egyszerű egész számok. 

2 tf H2 (g) + 1 tf O2 (g) = 2 tf vízgőz 

1 tf H2 (g) + 1 tf Cl2 (g) = 1 tf sósavgáz 

(Atomokra és molekulákra is igaz!) 
 

Avogadro-törvény: 

V = k’’’·n      vagy k’’’ =  

Állandó nyomáson és hőmérsékleten a gázok 

térfogata arányos a molekulaszámmal (n). 

A gáz két különböző állapotára (P és T állandó): 
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Az egyetemes gáztörvény: 

Boyle–Mariotte, Gay–Lussac és Avogadro 
törvényének egyesítése: 

      V = k’·       Boyle–Mariotte-törvény  

   V = k” ·T     Gay–Lussac-törvény    

   V = k’’’ · n   Avogadro-törvény 

k’, k’’ és k”’ összevonva egyetlen állandóba:  
 

  V = R·     ·T·n                    P·V = n·R·T 
ahol: R = egyetemes gázállandó; értéke normál 

körülményekre: 

 

 

   = 8,314 J·K-1 ·mol-1 
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Folyékony halmazállapot 

A kinetikus elmélet szerint: 

 A részecskék között számottevő vonzóerők 
vannak. 

 A részecskék a vonzó- és taszítóerők egyensúlyá-
nak megfelelő távolságra helyezkednek el. 

 A térfogat viszonylag állandó, összenyomhatatla-
nok. 

 A részecskék kinetikai energiája az abszolút 
hőmérséklettel arányos. 

A részecskék mozgási szabadsága a folyadékban 
nagyobb: rendezetlen mozgás, diffúzió, 
alakváltozás. 

Szilárd anyag: részecskék helyhez kötöttek, 
háromdimenziós szerkezet, állandó alak.  

(csak rezgő mozgás) 



A kinetikai energia hőmérsékletfüggése 

Átlagosnál nagyobb kinetikai energia           

elegendő a gőzhalmazállapotba történő 

átmenethez (párolgás, szublimáció).  



1 g víz hevítési görbéje 



Hevítési görbe: szilárd      folyadék      gáz. 

Lehűlési görbe: gáz      folyadék      szilárd. 

  Gyakorlatilag megegyeznek. 

 

Hevítés hőelnyeléssel, lehűlés hőfelszabadulással 

jár. 

Olvadáspont = fagyáspont 

Forráspont = kondenzációs pont 

Moláris olvadáshő = moláris fagyáshő 

Párolgáshő = kondenzációs hő. 



A folyadékok tulajdonságai 

Viszkozitás: nyíróerő, mely két egymástól egységnyi 

távolságban lévő, egységnyi felületű folyadék-

réteget egymáshoz képest egységnyi sebességgel 

elmozdít. 

 

Felületi feszültség: azzal az energiával arányos, 

amely a folyadék felületének egységnyi területtel 

történő megnöveléséhez szükséges. 

Kapilláris csőben való emelkedés, csökkenés. 

A fal és a részecskék közti 

vonzás    nagyobb    kisebb,  

mint a részecskék közti vonzás. 

   folyadékfelszín:      konkáv      konvex  

 



Ha nagy a molekulák közti kölcsönhatás, nagyobb a 

viszkozitás és a felületi feszültség és kisebb a 

gőznyomás. 
 

A folyadékok gőznyomása a hőmérséklet 

emelésével exponenciálisan nő.  
 

Különböző folyadékok forráspontja eltérő, mert a 

különböző intermolekuláris kölcsönhatások miatt 

a folyadékok gőznyomása különböző hőmérsékle-

ten éri el az atmoszférikus nyomást. 

 



Desztilláció: elpárologtatás  

 gőzöket lehűtve: kondenzáció 

 

Desztilláció folyadékok tisztítására, eltérő 

forráspontú komponensek elválasztására, 

anyagok azonosítására alkalmas. 

 

Vákuumdesztilláció: légköri nyomáson végzett 

desztillációkor elbomló anyagok elválasztására, 

tisztítására. 

 



Szilárd kristályos anyagok 

Szilárd anyagok 

 

 amorf szerkezet   kristályos szerkezet 
 

Szabályos térbeli elren-  szabályszerű, perio- 

deződést nem mutatnak,  dikusan ismétlődő, 

megszilárdult folyadékok,  meghatározott szer-  

izotropok (tulajdonságuk  kezetű térrács. 

a tér minden irányában  Anizotropok (fény- 

azonos).     törés, elektromos 

      vezetés, mágneses-

      ség irányfüggő). 

 



Folyadékkristályok: folynak, de irányfüggő 

sajátosságokkal is rendelkeznek, meghatározott 

kétdimenziós szerkezettel. 
 

LCD = Liquid crystal display 
 

Membrán lipid kettősrétege: a folyadék-mozaik 

modellelmélet  rendezett folyadéknak (folyadék-

kristályszerű képződménynek) tekinti.  



Kristályrácsok típusai: 

 
A kristályrács 

típusa 

Részecskék a 

rácspontban 

Kölcsönhatás a 

részecskék 

között 

Példa 

Fémrács Atomok ill. pozi-

tív atomtörzsek 

delokalizált 

elektron-felhővel 

Fémes kötés Fémek, 

ötvözetek 

Ionrács Pozitív és 

negatív ionok 

Ionkötés Sók, oxidok, 

szulfidok 

Atomrács Atomok Kovalens kötés Gyémánt, grafit, 

kvarc 

Molekularács Molekulák Hidrogénkötés 

és/vagy London- 

féle erők 

Jég, 

kristálycukor, 

CO2 



A különböző típusú kristályrácsot alkotó anyagok 

olvadáspontja 
Anyag és rácstípus     olvadáspont (ºC) 

Molekularács 

 kloroform       –64 

 víz           0 

 ecetsav         17 

Fémrács 

 higany       –39 

 nátrium         98 

 wolfram      3410 

Ionrács 

 cézium-klorid       645 

 nátrium-klorid       801 

 magnézium-oxid    2800 

Atomrács 

 kvarc      1610 

 gyémánt      3550 



A kristályrácsok típusai 

A tulajdonság függ: a rácspontokban elhelyezkedő 
részecskéktől és a közöttük ható kölcsönhatások-
tól. 

(Keménység, nyújthatóság, vezetőképesség, 
olvadáspont…) 

Elemi cella: a térrács legkisebb egysége, amely 
szabályos, periodikus ismétlődésével a 
kristályrács felépül. 

Izomorfia: Különböző anyagok azonos szerkezetű 
kristályokat alkotnak. 

Polimorfia: egy anyag többféle kristályrácsot alkot. 
(Ha az anyag kémiai elem = allotrópia.) 

Allotrop módosulatok: a kristály fizikai-kémiai 
tulajdonságaiban különböznek. 



A gyémánt és a grafit kristályrácsa, valamint a 

C60 fullerén 

 


