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Termodinamika feladatok 1. 
 

1. Egy hosszú higanyhőmérőben 0,40 cm
3
 higany van. A hőmérő kapillárisának átmérője 

0,10 mm.  

a) Mekkora lenne a higanyoszlop felső pontjának elmozdulása, miközben a hőmérséklet 

25 °C-ról 40 °C-ra emelkedik, ha az üveg tágulása elhanyagolható lenne? 

b) Az oszlop felső pontja a valóságban 11,9 cm-rel emelkedik. Mekkora az üveg 

hőtágulási együtthatója? 

A higany hőtágulási együtthatója 1,82 10
-4

/°C. 

 

2. Azonos hosszúságú acél és sárgaréz rudat egymáshoz forrasztva 60 cm hosszú rudat 

készítünk. A rudat két szilárd fémoszlop közé hegesztjük. 100 °C hőmérsékleten a rudak 

feszültségmentesek. Mekkora lesz a rudak megnyúlása és a bennük ébredő feszültség, ha a 

hőmérséklet 10 °C-ra csökken, feltételezve, hogy közben a fémoszlopok távolsága csak 

elhanyagolható mértékben változik? 

Hőtágulási együtthatók: acél: 1,2∙10
-5

/°C, sárgaréz: 1,9 10
-5

/°C. 

Young-modulusok: acél:20,6 10
10

 N/m
2
, sárgaréz: 9 10

10
 N/m

2
. 

 

3. Mutassuk meg, hogy egy héliummal töltött léggömb emelő ereje 92,6%-a egy hasonló, 

hidrogénnel töltött léggömb emelő erejének! 

 

4. A tartályba m = 10 kg gázt zárunk p = 1000 hPa nyomáson. Mennyi gázt engedtünk ki a 

tartályból, ha a gáz nyomása 250 hPa-ra csökkent állandó hőmérsékleten?  

 

5. Mennyi a széndioxid sűrűsége 20 °C-on és 1000 hPa nyomáson? 

 

6. Egy 2 literes edényben 1000 hPa nyomású ideális gáz van. Mekkora volt a gáz sűrűsége, 

ha változatlan hőmérséklet mellett 2 g gázt eltávolítva, a gáz nyomása az eredeti n-ed része 

(n > 1) lesz?  

 

7. U alakú csőben alul Hg helyezkedik el úgy, hogy a Hg felszínétől a cső mindkét vége 

h cm-re van. A környezet hőmérséklete T0, a külső nyomás, Hgmm-ben mérve, H. Ha a cső 

egyik oldalát felül lezárjuk, milyen T hőmérsékletre kell felmelegítenünk a bezárt levegőt, 

hogy térfogata h’ hosszúságúra táguljon ki? 

 

8. Egy dugattyúval elzárt térrészben V1 térfogatú, p1 nyomású és T1 hőmérsékletű ideális gáz 

állapotát a p = kV összefüggésnek (k állandó) megfelelően változtatjuk. Mekkora T 

hőmérsékleten lesz térfogata kétszeres, ha T1 = 200 K? 

  
9. Vízszintes, mindkét végén leforrasztott, egyenletes keresztmetszetű 1 m hosszú kapilláris 

csőbe p nyomású gáz van bezárva úgy, hogy pontosan a cső közepén 20 cm hosszú Hg-

oszlop helyezkedik el. A csövet függőleges helyzetbe fordítva a Hg-oszlop 10 cm-rel 

lejjebb csúszik. Mennyi az eredeti p nyomás Hgmm-ben? 

 

10. Két edény közül az egyik térfogata V1, benne a gáz nyomása p1. A másik edény térfogata 

V2, benne a gáz nyomása p2. Mindkét gáz ideális és mindkét edény azonos hőmérsékleten 

van. Mennyi az eredő nyomás, ha a két edényt elzáró csapokat kinyitjuk?  

 


