
vezetőt körülvevő szigetelőben áramlik, mert ott nem nulla sem E, sem H. Az 
energiaáramlás legnagyobb része nyilván az áramvezetéshez szükségelt két 
vezető közé van sűrítve, mivel itt a legsűrűbb mind E, mind H. Továbbvive a 
következtetéseket, az energia nem a vezetővel és-az abban mozgó villamos 
töltéssel kapcsolatos, hanem a dielektrikumban fellépő  elektromágneses 
térerősségekkel. 

Ha a vezetékeket nem tekintjük végtelen jó vezetőnek, akkor abban már 
létezik villamos térerősség. Ilyenkor az energiaáramlás vektora a vezeték belseje 
fele  is mutat, azaz van egy hosszanti (az árammal párhuzamos) összetevője, ami 
az áramforrástól  a fogyasztó  irányában haladó teljesítménynek- és egy a vezető 
felületére  merőleges összetevője, ami a vezető melegedését okozó Joule-teljesít-
ménynek felel  meg. Láthatjuk tehát, hogy a vezeték keresztmetszetén semmiféle 
energia nem áramlik át, az a dielektrikumban áramlik. Sőt, még a vezeték 
melegveszteségének fedezésére  szükséges energia is kívülről áramlik be 
merőlegesen a vezeték tengelyének irányára! 

Magasabb frekvenciáknál  a vezetők irányító szerepe teljesen eltűnik, az 
elektromágneses energia mint sugárzás terjed (rádió, TV). Antennáknál már csak 
a Poynting vektorral lehet számolni és a vezeték egyáltalán nem játszik közre az 
energiaáramlásban, az adó- és a vevőkészülék antennái között az energiaszállítás 
nem vezeték útján, hanem dielektrikumban (légkör) valósul meg. 

Delesega Gyula 

Kísérlet,  labor,  műhely 

Hogyan változik a telített vízgőz nyomása a 
hőmérséklettel? 

Egy gőzt azon a nyomáson és hőmérsékleten, amelyen egyensúlyban tud 
maradni a saját folyadékával  telített  gőznek  nevezzük. Hogyan befolyásolja  egy 
folyadék  telített gőzének a nyomását a hőmérséklet? Erre választ kaphatunk 
néhány egyszerű kísérlet elvégzése után, amelyek elvégzéséhez mindössze 
egyszer-használatos műanyag fecskendőket  használunk. 

1. kísérlet: Vegyünk például egy 10 ml-es orvosi műanyag fecskendőt,  szívjuk 
meg 1/4 részéig szobahőmérsékletű vízzel, úgy, hogy légbuborék ne jelenjen 
meg, majd zárjuk le, ujjunkat rászorítva a szívó nyílásra (lezárhatjuk egy előzőleg 
elkalapált tű felhúzásával  is). 

— A fecskendőben  csak víz van. Húzzuk ki a dugattyút a maximális térfogatig. 
A víz rövid ideig forrni  kezd, s a víz felett  létrehozott üres térrészt a fejlődött 
telített gőz tölti meg (1. ábra). Visszaengedve a dugattyút, a vízgőz teljes 
mennyiségében lacsapódik. 



1. ábra 2. ábra 

Ha a mostani, a dugattyú kihúzásához szükséges erőt összehasonlítjuk egy víz 
nélkül végzett légritka tér létrehozásánál kifejtett  húzóerővel, különbséget nem 
tudunk észlelni. Azért nem, mert a szobahőmérsékletű (t - 20°C) telített 
vízgőznek a nyomása, és így a dugattyúra ható taszítóereje is kicsi. 

— Próbáljuk meg ugyanezt a kísérletet forróvízzel  is (t - 95°C). Jól érezhetően 
könnyebb a dugattyút kihúzni. Ez csak úgy lehetséges, hogyha lényegesen 
megnövekedett a gőz nyomása. 

— Tehát, magasabb hőmérsékleten nagyobb a telített gőz nyomása. 
— Még tovább melegítve, a telítettgőz nyomása meghaladja a légköri nyomást 

is. Ezt figyelhetjük  meg ha a negyedrészéig vizet tartalmazó lezárt fecskendőt 
forrásban  levő telített sósvíz-oldatba tesszük (t - 110°C). A fecskendőben  fejlődő 
gőz, a külső légnyomás ellenében kilöki a dugattyút. 

2. kísérlet: Milyen mértékben befolyásolja  a telített gőz nyomását hőmérsék-
letének a megváltozása? Fecskendőből összeállítottunk egy eléggé érzékeny 
kísérleti eszközt. Ezzel még a 0,5C°-os hőmérsékletkülönbségnek megfelelő 
telítettgőz nyomásváltozás is kimutatható. 

— Két egyforma  fecskendőt  összekötünk egy hajlékony műanyag csővel (a 
fecskendők  10 ml-esek, a cső hossza 40 cm körüli). Előzetesen mindkettőjükbe 
fele  térfogatig  vizet szívunk. Az összekötő cső, valamint a két fecskendő  feltöltését 
víz alatt végezzük, vigyázva, hogy levegőbuborék a rendszerbe ne kerüljön. 

— Helyezzünk két edényt egymás mellé és tegyünk beléjük egy-egy hőmérőt. 
A kísérlet során az edénybe egyenlő, vagy néhány fokkal  eltérő, hőmérsékletű 
vizet öntünk. Ezekbe külön-külön belemerítjük az összekötött fecskendőket.  így 



fogjuk  a fecskendőkben  levő folyadékok  hőmérsékletét a kívánt értékre 
beállítani. 

— Legyen először azonos a hőmérséklete a fecskendőkben  levő víznek. 
Szorosan egymás mellett, függőlegesen  tartva, egyszerre húzzuk kifelé  a du-
gattyúkat (2. ábra). Mindkét hengerben megjelenik a telített gőz, a vízfelszínek 
pedig egyenlő magasságban állapodnak meg. 

— Ezután állítsuk be a fecskendőbeni  vízhőmérsékleteket néhány fokkal 
különbözőre (Δt), és megint egyszerre húzzuk ki a dugattyúkat a legnagyobb 
térfogatra.  Megfigyelhetjük,  hogy a vízfelszínek  nem lesznek azonos magasság-
ban. A kialakuló szintkülönbég alapján kiszámíthatjuk a telített gőzök 
nyomákülönbségét (Δp): 

Δp (telített gőz) = ρ g Δh 
A melegebb folyadék  szintje kerül lennebb, tehát megint igazolódik, hogy a 

nagyobb hőmérsékleten nagyobb a telített gőz nyomása. 
— További kísérletezésre ajánlható, hogy a Δp/Δt értékét egyre melegebb víz 

esetén határozzuk meg. Tapasztalni fogjuk,  hogy a hőmérséklet növelésével a 
nyomás gyorsabb ütemben növekszik, tehát a p - p(t) összefüggés  nem lineáris. 

Bíró Tibor 
Marosvásárhely 

A levegő össze té te le , szennyezet tségének 
hatása az élővilágra 

(kísérletek általános iskolásoknak) 

1) A levegő összenyomhatóságának, rugalmasságának bizonyítása: 
Szükséges eszközök és anyagok: pohár, üveg vagy műanyag tál, fecskendő, 

víz 
a) Az üvegtálat töltsd meg vízzel, s egy vizespoharat merőlegesen nyomj a 

vízbe. A pohárba csak kevés víz hatol. Megdöltve a poharat gázbuborékok törnek 
fel  és a pohár megtelik vízzel 

1. ábra 


