
Урок 78 

Тема: Властивості насиченої  і ненасиченої пари. 

Мета: пояснити явища пароутворення, конденсації та випаровування, 

описати явище кипіння, нагадати формули обчислення кількості теплоти, яка 

витрачається на пароутворення та кипіння. 

Хід уроку 

1. Пароутворення 

Процес перетворення рідини в пару називається пароутворенням. А 

якщо пароутворення відбувається з вільної поверхні рідини, воно називається 

випаровуванням. Випаровування відбувається за будь-якої температури: 

наприклад, вода поступово «вивітрюється» з будь-якої відкритої посудини. 

Від яких же факторів залежить швидкість випаровування? Вона 

залежить: 

а) від температури рідини; 

б) від роду рідини; 

в) від величини вільної поверхні рідини; 

г) від швидкості видалення пари з поверхні рідини. 

  Спостереження й досліди показують, що випаровуються і тверді тіла. 

Випаровується, наприклад лід, тому білизна висихає і на морозі. 

Випаровується нафталін, тому ми відчуваємо його запах. Цей процес 

називають сублімацією. 

Одночасно з випаровуванням відбувається перехід молекул з пари в 

рідину (конденсація). Як правило, конденсація відбувається на поверхні 

рідини або твердого тіла, або ж вимагає наявності в газі центрів конденсації. 

їх роль відіграють різні домішки або пилинки. Конденсація пари 

супроводжується виділенням енергії. Пара конденсату пояснює утворення 

хмар, випадання роси. 

2. Молекулярна картина випаровування 

Серед молекул рідини завжди є молекули, кінетична енергія яких 

достатня для того, щоб, подолавши тяжіння інших молекул, вилетіти з 

рідини. Саме з цієї причини й відбувається випаровування. А оскільки рідину 

залишають найшвидші молекули, середня кінетична енергія молекул, що 

залишилися, зменшується. Ось чому рідина під час випаровування 

охолоджується. 

3. Кипіння 

Ви повинні чітко уявляти, що спільного між кипінням і 

випаровуванням, і в чому полягає істотна відмінність між ними. Кипіння, як і 

випаровування, — це пароутворення. Випаровування відбувається з поверхні 

рідини за будь-якої температури і з будь-яким зовнішнім тиском; а кипіння 



— це пароутворення в усьому об’ємі рідини за характерної для кожної 

речовини температури, яка залежить від зовнішнього тиску. 

  Кипіння — це інтенсивний перехід рідини в пару, який відбуваєься 

під час утворення пухирців пари у всьому об’ємі рідини за певної 

температури. 

Температуру, за якої рідина кипить, називають температурою кипіння. 

Під час кипіння температура рідини не змінюється. Кожна речовина має 

свою температуру кипіння. Щоб температура випаровування рідини не 

змінювалася, до рідини необхідно підводити певну кількість теплоти. Для 

характеристики енергетичних витрат на випаровування рідин вводиться 

поняття питомої теплоти пароутворення. 

Питома теплота пароутворення L чисельно дорівнює кількості 

теплоти, необхідної для того, щоб звернути на пару 1 кг рідини за незмінної 

температури: 

𝑸 = 𝑳𝒎 

Якщо рідину спочатку потрібно нагріти до температури кипіння, а 

потім перетворити на пару, то загальна кількість теплоти дорівнює: 

𝑸 = 𝒄𝒎∆𝒕 + 𝑳𝒎 

4. Насичена і ненасичена пара 

Калюжі після дощу за вітряної погоди сохнуть швидше, ніж за тієї ж 

температури в безвітря. Це доводить наступне: для випаровування рідини 

потрібно, щоб пара, яка утворюється, зникала. 

Якщо процес випаровування відбувається в закритій посудині, то за 

деякий час кількість рідини в посудині припинить зменшуватися, хоча 

швидкі молекули продовжуватимуть переходити в пару. Це відбувається 

тому, що одночасно з випаровуванням в посудині відбувається конденсація. 

Якщо рівень рідини не змінюється, це означає, що обидва процеси 

йдуть з однаковою швидкістю, тобто за кожну секунду рідина покидає в 

середньому стільки ж молекул, скільки їх переходить з пари в рідину. У 

цьому випадку говорять, що рідина і пара перебувають у динамічній 

рівновазі. 

Пара, що знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, 

називають насиченою парою. 

Саме така пара знаходиться над поверхнею рідини в закритій посудині. 

Якщо процес випаровування йде швидше за процес конденсації, говорять, що 

над рідиною знаходиться ненасичена пара. Якщо повітря з посудини, у якій 

знаходиться рідина, попередньо відкачано, то над поверхнею рідини буде 

знаходитися тільки насичена пара. 

Дайте відповіді на запитання 



1. Чому випаровування рідини відбувається за будь-якої температури? 

2. Як можна пояснити, що за одних умов одні рідини випаровуються 

швидше, інші — повільніше? 

3. Які явища природи пояснюються конденсацією пари? Наведіть 

приклади. 

4. Які явища спостерігаються в рідині перед тим, як рідина починає 

кипіти? 

5. Звідки беруться в рідині «швидкі» молекули? 

6. Чим відрізняється насичена пара від ненасиченої? 

 

Тренуємося розв'язувати задачі 

1. Кухоль з водою плаває в каструлі, що стоїть на вогні. Чи закипить 

вода в кухлі? 

2. Поясніть: 

а) схожість між насиченою парою та ідеальним газом; 

б) різницю між ними. 

3. Як пояснити, що динамічна рівновага в різних рідин наступає за 

різних температур? 

4. Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб нагріти 5 кг води від 

0 °С до кипіння й повністю випарувати її? 

5. У колбі знаходилася вода з 0 °С. Викачуючи з колби повітря, 

заморозили всю воду за допомогою власного випаровування. Яка частина 

води при цьому випарувалася? 

2). Контрольні запитання 

1. Якщо накрити банку кришкою, то рівень води в ній не буде 

знижуватися. Чи означає це, що кришка «зупиняє» випаровування води? 

2. Чому ви відчуваєте холод, виходячи з річки після купання? 

3. Чому гарячий чай охолоне набагато швидше, якщо його перелити з 

склянки в маленьку таріль? 

4. Чому опік паром є небезпечнішим за опік окропом? 

5. Що таке кипіння? Чим воно відрізняється від випаровування? Що 

спільного в цих процесах? 

Домашнє завдання § 27. Розв’язати задачі: 

1. Яке значення має для організму виділення поту? 

2. Яка кількість теплоти буде потрібна, щоб випарувати 20 г води, яку 

взяли за температури кипіння (з нормальним атмосферним тиском)? 

3. Домогосподарка забула зняти з плити чайник з киплячою водою. Яку 

кількість теплоти передано воді, якщо википіла вода масою 0,5 кг? 

4. Яка кількість теплоти виділяється в результаті конденсації 50 г 

водяної пари за температури 100 °С? 
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Урок 79 

Тема. Вологість повітря. Точка роси. 

Мета уроку: Формувати знання учнів про абсолютну і відносну 

вологості, точку роси; формувати уявлення учнів про методи вимірювання 

вологості повітря; формувати навички методологічного підходу до 

пізнавальної та практичної діяльності.  

 

Хід уроку 

Дайте відповідь на запитання: 

1. Чому вода у відкритій посудині трохи холодніша, ніж довколишнє 

повітря? 

Бо випаровування супроводжується поглинанням енергії. 

3. Тривалість варіння м’яса від моменту закипання не залежить від 

потужності нагрівника. Чому? Чому на сковорідці м'ясо готується значно 

швидше? 

Бо вода кипить при 100 °С і потім не залежить від кількості тепла, що 

надходить від нагрівника. При смаженні на сковорідці температура значно 

більша, м'ясо готується швидше. 

4. Чому утворення туману затримує зниження температури повітря? 

Туман це конденсація пари в повітрі. А процес конденсації 

супроводжується виділенням енергії. 

Пароутворення- процес переходу речовини з рідкого стану у 

газоподібний. 

Які існують способи переходу рідини і газ? 

Випаровування і кипіння. 

Випаровування  

Процес пароутворення з поверхні рідини. 

При якій температурі відбувається випаровування? 

При випаровуванні виділяється чи поглинається енергія? 

Від чого залежить швидкість випаровування рідини? 

За будь-якої. Поглинанням енергії. Від площі вільної поверхні, роду 

речовини, руху повітря.  

Конденсація 

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. 

Коли між процесами конденсації і випаровування встановлюється 

динамічна рівновага? 

Коли число молекул, які повертаються в рідину, дорівнює числу 

молекул, які за той самий час залишають рідину. 

Насичена пара 

Пара. Яка перебуває у стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною 

Від чого залежить тиск насиченої пари? 

Від роду рідини, температури. 



Кипіння -процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму 

рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари. 

Від яких чинників залежить температура кипіння рідини? 

Від тиску(чим є меншим зовнішній тиск, тим за нижчої температури 

кипить дана рідина) та від наявності в рідині розчиненого газу. 

Як відомо вода займає близько 70,8% поверхні земної кулі; живі 

організми містять від 50 до 99,7% води; в атмосфері міститься 13-15 тис.км3. 

води у вигляді крапель, снігу і водяної пари. 

Атмосферна водяна пара впливає на клімат Землі. Важливе значення 

вологість має у метеорології для передбачення погоди. Підтримання сталої 

вологості – обов’язкова умова для ткацького, кондитерського, 

фармацевтичного виробництв, для музеїв та бібліотек. Від вологості 

залежить самопочуття людини, що пов’язане з випаровуванням вологи і 

підтриманням сталої температури тіла. 

Отже, вимірювання вологості є однією з необхідних і важливих 

навичок як для виробничих цілей, так і для побутового життя.  

Який хімічний склад повітря? (Відповідь: кисень, азот, вуглекислий 

газ, водяна пара). 

Вміст водяної пари у повітрі називається вологістю повітря. 

У повітрі завжди є водяна пара, але вона не є насиченою. Переміщення 

повітряних мас призводить до того, що в одних місцях нашої планети 

випаровування переважає над конденсацією, в інших-навпаки. 

Щоб дізнатися, скільки міститься у повітрі водяної пари, можна 

пропустити певний об’єм повітря через речовину, яка вбирає водяну пару, і 

знайти масу пари, яка знаходиться в 1м3 повітря. 

Величину, яка вимірюється кількістю 

водяної пари (в грамах), що міститься в 1м𝟑 

повітря, називають абсолютною вологістю 

повітря (позначають 𝝆а). 

Абсолютна вологість 𝛒а – фізична 

величина, яка характеризує вміст водяної 

пари в повітрі та чисельно дорівнює масі 

водяної пари, що міститься в 1 м
3
 повітря. 

ρа =
𝑚H2O

𝑉
,  

Одиниця абсолютної вологості в СІ – 

кілограм на метр кубічний:  

[ρа] = 1
кг

м3
 

Чи можна скласти об'єктивну картину 

про ступінь вологості повітря знаючи 

тільки абсолютну вологість повітря? 

Щоб визначити ступінь вологості 

повітря, необхідно розуміти, наскільки водяна 

𝒕, ℃ 𝒑н, кПа 𝛒н,
г

м𝟑
 

0 0,61 4,8 

2 0,71 5,6 

4 0,81 6,4 

6 0,93 7,3 

8 1,07 8,3 

10 1,23 9,4 

12 1,40 10,7 

14 1,60 12,1 

16 1,81 13,6 

18 2,07 15,4 

20 2,33 17,3 

22 2,64 19,4 

24 2,99 21,8 

26 3,36 24,4 

28 3,39 27,2 

30 4,24 30,3 



пара близька до насичення. Для цього вводять поняття відносної вологості. 

Відносна вологість 𝛗 – фізична величина, яка показує, наскільки 

водяна пара близька до насичення, і дорівнює поданому у відсотках 

відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари за 

даної температури. 

φ =
ρа

ρн
∙ 100%               φ =

𝑝а

𝑝н
∙ 100% 

Отже, відносна вологість повітря показує, який відсоток становить 

абсолютна вологість 𝝆а від густини водяної пари 𝝆н, яка насичує повітря 

за даної температури. 

Величини рн і 𝜌н визначають за спеціальними таблицями.  

Нормальною відносною вологістю вважається 50-65 %.    

Як зміниться відносна вологість повітря зі зниженням 

температури? 

Прослідкуємо це на такому прикладі: нехай абсолютна вологість 

повітря за 28°∁ дорівнює 13,6г
м3⁄ ; оскільки густина насиченої водяної пари 

𝜌н за цієї температури дорівнює 27,2 г
м3⁄  (див. табл.), то відносна вологість 

становить 𝜑1=
13,6

27,2
 ∙100%=50%. Припустимо, що температура повітря 

знизилась до 16°∁, а абсолютна вологість не змінилась. За цієї температури 

відносна вологість повітря дорівнює 𝜑1=
13,6

13,6
 ∙100%=100%, тобто повітря буде 

насиченим  водяною парою. 

Таким чином, знижуючи температуру, можна довести відносну 

вологість повітря до 100%, не змінюючи кількість пари, яка є в ньому. 

Температуру, за якої відносна вологість становить 100%, називають 

точкою роси.  

Точка роси 𝒕р – температура, за якої водяна пара, що міститься в 

повітрі, стає насиченою. 

В розглядуваному прикладі точка роси дорівнює 16°∁. Якщо 

температура повітря стане хоча б трохи нижчою за точку роси, пара почне 

конденсуватися, з’являться туман і краплі роси на різних предметах. 

 

Проблемне питання 

• Як виміряти вологість повітря? 

Гігрометри – прилади для прямого вимірювання вологості повітря. 

 

Принцип дії волосяного гігрометра базується 

на властивості знежиреної волосини збільшувати 

свою довжину зі збільшенням вологості повітря.  

Будова волосяного гігрометра: волосину 

натягують на металеву рамку; зміна довжини 

волосини передається стрілці, яка переміщується 

вздовж шкали. 

 



Психрометр складається з двох термометрів – сухого, 

який вимірює температуру довкілля, і вологого – його колба 

обгорнута тканиною, кінчик якої опущений у посудину з 

водою. Вода з тканини випаровується, і вологий термометр 

показує нижчу температуру, ніж сухий. Чим нижча відносна 

вологість повітря, тим швидше випаровується рідина і тим 

більша різниця показів сухого та вологого термометрів. 

Відносну вологість визначають за допомогою 

психрометричної таблиці. 

Наприклад, сухий термометр показує 22 °С, а вологий 14 °С; різниця 

температур ∆𝑡 = 22℃ − 14℃ = 8℃ . Із таблиці бачимо, що φ = 40 %. 
Також вологість повітря можна виміряти за допомогою готових 

електронних пристроїв або за допомогою датчиків, наприклад за допомогою 

датчика DHT11. Який можна підключити до комп’ютера за допомогою 

ардуїнки.  

Чому потрібно стежити за вологістю повітря? 

Людина почувається добре за відносної вологості 50-65 %. Для її 

здоров’я шкідливе як надмірно сухе, так і дуже вологе повітря. Надлишкова 

вологість сприяє розмноженню різних хвороботворних грибків; у сухому 

повітрі людина швидко стомлюється, у неї дере в горлі, пересихають губи, 

стає сухою шкіра тощо. Якщо повітря занадто сухе, то пил, не зв’язаний 

вологою, літає по всьому приміщенню, і це особливо небезпечно для людей, 

які потерпають від алергії. Недостатня вологість призводить до загибелі 

чутливих до рівня вологості домашніх рослин; тріщини на предметах із 

дерева, розладнані музичні інструменти –  теж результат недостатньої 

вологості повітря. Вологість повітря важливо враховувати у ткацькому, 

кондитерському та інших виробництвах; під час зберігання книжок і картин; 

у лікуванні багатьох хвороб тощо. 
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