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Рекомендації до виконання:
1. Уважно ознайомитись з теоретичним матеріалом, коротко занотувати його до
конспекту, приділити окрему увагу визначенням, формулам, термінам, схемам.
2. Закріпити отримані знання шляхом розв’язування практичних завдань, відповіді
надати ПИСЬМОВО після занотованої теми в зошиті.

Тема 5.

Теплове розширення твердих тіл, рідин та газів.
Плавлення і кристалізація. Розчини і сплави.

Теплове розширення твердих тіл, рідин та газів.

Нескладні досліди й численні
спостереження переконують у тому, що: Як
правило, тверді тіла, рідини й гази під час
нагрівання розширюються, а під час
охолодження стискаються.

Теплове розширення рідин
Наповнимо колбу водою і закриємо її
корком, в яку вставлена скляна трубка так,
щоб частина рідини була в трубці. Якщо
воду в колбі нагріти, то через деякий час
можна помітити підвищення рівня води в
трубці.

Теплове розширення твердих тіл
Демонстрація за допомогою пристрою
Ґравезанда (винайшов нідерландський
фізик Вільгельм Якоб Ґравезанд (16881742)). У нагрітому стані кулька не
проходить крізь кільце. Після охолодження
кулька крізь кільце проходить.

Теплове розширення газів:
Колба, заповнена повітрям. Нагріваючись,
повітря в колбі розширюється, й деяка його
частина виходить із колби — біля отвору
трубки утворюються бульбашки повітря.

Причина теплового розширення
Зі збільшенням температури збільшується швидкість руху частинок речовини, в
результаті чого збільшується середня відстань між частинками і, відповідно, збільшується
об'єм тіла.
І навпаки, зі зниженням температури тіла рух частинок стає повільнішім,
міжмолекулярні проміжки зменшуються і зменшується об'єм тіла.
Зрозуміло, що не всі тіла під час нагрівання на ту саму температуру розширюються
однаково.
Тверді тіла та рідини розширюються набагато менше, ніж гази.
Теплове розширення тіла залежить від речовини, з якої тіло виготовлене.
Існують речовини, об'єм яких на певних
інтервалах температур під час нагрівання
зменшується, під час охолодження — збільшується
(вода, чавун).
Вода, наприклад, під час охолодження
стискується, як і більшість речовин. Однак
починаючи температури 4 °С (точніше 3,98 °С) і до
замерзання (0 °С) вода розширюється.
Теплове розширення в природі та техніці
Саме завдяки таким властивостям води річки, моря й океани
не промерзають до дна навіть у сильні морози. Вода за температури
4 °С має найбільшу густину, тому опускається на дно водойми.
Густина ж води за температури 0 °С є меншою, тому вона
залишається на поверхні та замерзає — перетворюється на лід.
Оскільки густина льоду менша за густину води, то лід
розташовується на поверхні води та надійно захищає водойму від
глибокого промерзання. Такі властивості води та льоду мають
неабияке значення для життя різноманітних водоростей, риб та
інших істот у водоймах.
Поверхня Землі прогрівається нерівномірно. У результаті
повітря поблизу її поверхні розширюється теж нерівномірно. Цей факт — один із чинників
утворення вітру, що зумовлює зміну погоди.
Нерівномірне прогрівання води в морях і океанах спричиняє виникнення течій, які
суттєво впливають на клімат.
Різке коливання температури в гірських районах викликає розширення та стискання
гірських порід. Оскільки це відбувається нерівномірно, виникають тріщини, що
спричинюють руйнування гір, а отже, зміну рельєфу.
Явище теплового розширення широко використовується в
техніці та побуті. Для автоматичного вимкнення нагрівальних
пристроїв (наприклад, чайника) використовують біметалічні
пластинки (а). У разі збільшення температури металева смуга 1
розширюється набагато більше, ніж смуга 2, виготовлена з іншого
металу, тому пластинка вигинається (б) й розмикає електричне
коло.

Теплове розширення повітря допомагає рівномірно прогріти квартиру, остудити
продукти в холодильнику, провітрити помешкання.
Теплове розширення слід обов'язково брати до уваги під час будівництва мостів і
ліній електропередач, прокладання труб опалення, укладання залізничних рейок (між
рейками залишають зазори), виготовлення залізобетонних конструкцій. Наприклад, бетон
і залізо майже однаково розширюються під час нагрівання. Тому їх так широко
використовують у будівництві. Якби бетон і залізо розширювалися по-різному, це
призвело б до руйнувань будинків. Один кінець мосту встановлюють на катках.
Отже, теплове розширення як допомагає людині, так і шкодить. Деталі технічних
приладів втрачають щільність або заклинюються, будівлі просідають та руйнуються, в них
йдуть розколи. Корисне використання явища теплового розширення
- рідинні
термометри. В них об’єм рідини (спирт, ртуть, гліцерин) змінюється зі зміною температури
і фіксується шкалою.
Рідинні скляні термометри – вимірювання температури ґрунтується на різниці
коефіцієнтів об’ємного розширення матеріалу оболонки корпусу термометра та рідини,
яка в ньому міститься (розміщена) в залежності від температури.
Корпус термометра виготовляють із спеціальних термометричних сортів скла з
малим коефіцієнтом розширення. При вимірюванні високих температур використовують
кварц. В якості термометричної рідини використовують: ртуть (Hg), етиловий спирт
(C2H5OH), толуол (C6H5СH3), пентан (C5H2) та інші.
Найбільш розповсюджені ртутні, їх переваги:
діапазон
вимірювання
(-35...+600
°C),
незмочуваність скла ртуттю.
За призначенням діляться на: зразкові,
лабораторні та технічні.
Складаються з резервуара, з рідиною,
капілярної трубки, з одного кінця приєднаної до
резервуара, а з іншого – запаяної, та шкали і захисної оболонки.
Обчислення лінійного та об’ємного розширення
При нагріванні твердого тіла його лінійні розміри, об’єм та густина змінюються за
законами:
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, , – розміри, об’єм та густина зразка
при 0℃ (273К).
∆ = −
– зміна температури від
0℃ до даної температури.
– коефіцієнт лінійного розширення (з
таблиць).

За своїм фізичним змістом коефіцієнт лінійного розширення
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відносне видовження зразка при нагріванні на 1℃ або 1К.

=

- коефіцієнт об’ємного розширення (знаходиться з таблиць).

Щодо густини – з формули видно, що при збільшенні температури і розширенні тіла
густина зменшується.

Плавлення і кристалізація.

Раніше було розглянути, що плавлення – перехід речовини з твердого стану в рідкий.
Обернений процес – кристалізація.
При плавленні збільшується відстань між частками,
руйнується кристалічна гратка, збільшується
молекул та
атомів. Можна зробити висновок, що плавлення не може
відбуватися самовільно, для цього обов’язково потрібна
енергія.
Під час кристалізації відбувається наближення
часток, зменшується . Тому процес кристалізації може
відбуватися при звичайному вистиганні, коли речовина
віддає енергію.
Досліди доводять, що плавлення та кристалізація
відбуваються за однакової температури, яка не
змінюється, поки існують разом тверда і рідка фаза.
Фаза стану – область, в якій речовина є однорідною
за всіма хімічними і фізичними властивостями.
При процесах плавлення та кристалізації існує чітка
межа між твердою та рідкою фазами. Для аморфних тіл такої температури і такої межі не
існує. При нагріванні аморфні тіла розм’якшуються поступово, а при охолодженні
поступово густішають. Температура при цьому весь час змінюється, а вся речовина має
однорідний вигляд.
Діаграма станів речовин.
Стан речовини залежить від зовнішніх умов, в
першу чергу від тиску та температури. Тому для кожної
речовини можна скласти діаграму станів в координатах
P і T, за якою можна визначити стан речовини в
конкретних умовах.
Кожна точка відповідає врівноваженому стану
речовини.
Т.С – потрійна точка, зображує рівновагу між
всіма трьома фазами.

Розчини і сплави.
Розчин – це рівномірна суміш молекул розчиненої речовини і розчинника
(наприклад, сіль та цукор у воді).
Розчин, в якому речовина більше не може розчинятись, називають насиченим.
На розчинення дуже впливає температура. Цукор з підвищенням температури
краще розчиняється у воді, а повітря – гірше.
Часто при розчиненні відбувається охолодження речовини, отже, зменшується
енергія (нашатир у воді). Коли між речовинами відбувається хімічна реакція, то розчин
навпаки – може нагрітись.
Розчинятись у воді можуть і тверді тіла, і рідини, і гази. Але існують такі речовини,
які нічим не розчинюються – ртуть, керосин.

Сплави можна отримати, розплавивши різні речовини і змішуючи їх у відповідних
пропорціях. Іноді при цьому утворюються тверді розчини.
Сталь – приклад твердого розчину. Це
розчин вуглецю в залізі. Атоми вуглецю займають
невпорядковано вакансії між кристалічною
граткою заліза.
Розчин міді та золота – розплав, атоми
заміщують один одного.
В техніці часто потрібні матеріали з високою пластичністю або механічною міцністю
та легкістю, низькою температурою плавлення і т.і. Тому сплави широко використовуються
в техніці (бронза, латунь, чавун, неіржавіюча сталь).

Розв’язуємо разом:
Для зберігання нафту наливають у циліндричну цистерну висотою 6м при
температурі 0℃. До якого рівня можна налити нафту, щоб при підвищенні
температури до 30℃ вона не вилилася з цистерни? Розширенням цистерни
знехтувати. β=0,001 .
К
Дано:
Розв’язання:
ℎ = 6м
= · ℎ ; S – площа дна цистерни.
=0℃
= · ℎ = (1 + · ∆ ) - об’єм нафти після нагрівання.
= 30℃
· ℎ = ℎ0 (1 + · ∆ )
·ℎ
β=0,001
ℎ =
; (S скоротилася)
К
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6
6
=
= 5,8 (м)
1 + 0,001 · 30) 1,03
Відповідь: нафту можна налити на висоту 5,8 м.
ℎ =

Завдання для самостійного виконання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На що витрачається теплота під час плавлення?
Чи всі тверді тіла мають температуру плавлення?
Чи буде плавитися чавунна деталь, кинута в розплавлену мідь?
Чи можна в алюмінієвій посудині розплавити цинк? Відповідь обґрунтуйте.
Чи може внутрішня енергія тіла змінитися без зміни температури?
Яке тіло має більшу внутрішню енергію: шматок льоду при температурі 0 °C або
вода, яку отримали із цього шматка, що має температуру 0 °C?
7. Чи можна медичним термометром вимірювати температуру киплячої води,
температуру води з льодом?
8. На терезах зрівноважили відкриту колбу. Чи порушиться рівновага терезів, якщо
колбу нагріти за допомогою будь-якого нагрівача?
9. Чому стоматологи не радять їсти дуже гарячу їжу?

10.Яка з наведених фізичних величин, що характеризують тіло, не залежить від
температури (тиск газу в посудині: об'єм тіла; маса молекул; густина тіла;
швидкість руху молекул)?
11.Поясніть, чому лопається склянка, коли в неї наливають окріп? Чому перед тим,
як налити в склянку кип'яток, у неї ставлять металеву ложку?
12.Для спорудження печей використовують глиняний розчин, а не цементний.
Поясніть чому.
13.Чи однакова густина холодної і нагрітої, майже до кипіння, води? Чому?
14.Що може статися з діжкою, ущерть наповненою водою і щільно закритою, якщо
її залишити на морозі?
15.Якщо бляшану банку нагріти й щільно закрити корком, то, охолоджуючись, вона
сплющується. Чому?
16.За бажанням створити презентацію за темами: «Види термометрів, їх будова та
принципи роботи», «Розчини і сплави» Презентацію надіслати викладачу в
особисті повідомлення. Нагадую, презентація має містити не менше 10 слайдів,
текст повинен легко сприйматись глядачем, має сенс спочатку скласти план – про
що ви хочете розказати в презентації, в якому порядку будете подавати
інформацію.

