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СЛЕДИ ОТ ЧАСТИЦИ
Всяка материя е изградена от миниа-
тюрни частици, наречени атоми. 
Учените са открили как да разграж-
дат атомите на още по-малки час-
тици, които оставят красиви въл-
нисти следи при движението си през 
детектор.



Материята е пълнежът 
на Вселената. Ние сме на-
правени от материя. Съ-
що както и тази книга, 
въздухът около нас, пла-
нетата Земя, Слънцето 
и далечните звезди.
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Какво е 
материята
Материята е пълнежът на Вселената – твърди ве-
щества, течности и газове. И материята не е 
само на Земята. Тя изгражда всички звезди, плане-
ти, луни, праховите частици и струйките газ, 
както и Земята и това, което се намира на нея. 
Цялата Вселена, доколкото я познаваме, се състои 
от материя и енергия.

СЪСТОЯНИЯ НА МАТЕРИЯТА
Цялата материя на Земята съществува в три форми: твърдо ве-
щество, течност или газ. Някои материи са твърди – те са здрави, 
яки и запазват формата си. Други са течности – изтичат или изви-
рат, но не могат да бъдат свивани или разширявани. Трети са газо-
ве – изтичат или се разнасят,  могат да се свиват и разширяват.

ЗВЕЗДЕН ПРАХ
Звездите се състоят от ма-
терия. Понякога в края на 
живота си те експлодират, 
оставяйки след себе си обла-
ци прах, наречени мъглявини. 
През следващите милиарди 
години тези мъглявини се съ-
бират и образуват нови звез-
ди и планети. Всъщност на-
шата Земя и всичко на нея е 
възникнало от звезден прах.

 c ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО: В твърдите 
вещества, например в леда, частиците 
материя са разположени плътно една до 
друга и са фиксирани на едно място.

 c ГАЗ: Частиците материя в 
газовете – например водните пари, 
са силно раздалечени една от друга, 
движат се бързо и променят 
разстоянията помежду си.

 f ТЕЧНОСТ: Във водата и 
в останалите течности 

частиците материя са 
разположени много близо 

едни до други и могат да се 
изместват в 

пространството, но не 
могат да променят 

разстоянията помежду си.
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ЦЕННА МАТЕРИЯ
Някои материи и материали са обичайни и неособено 
специални – например обикновени скали и почва. Дру-
ги са ценни по различни причини. Скъпоценните камъ-
ни, като диамантите и рубините, са скъпи, защото 
са редки, имат красиви цветове и след полиране блес-
тят ярко.

МАТЕРИЯ И ЕНЕРГИЯ
Материята може да съхранява 
енергия в себе си. Барутът във 
фойерверките съдържа голямо 

количество химична енергия. 
При възпламеняване изгаря 

много бързо, като освобождава 
енергия под формата на 

светлина, топлина и звук. 
Горивото в автомобила 
действа по същия начин, 
осигурявайки енергия за 

движение.

ДРУГИ ФОРМИ НА МАТЕРИЯТА
Съществуват още две състояния на материята, които се 

наблюдават само при специални условия. Когато газови 
частици получат електричен заряд, се образува плазма. 

Плазма има в Слънцето, както и в неоновите светлини, и 
в луминесцентните лампи. Другото специално състояние 

се нарича Бозе-Айнщайнова кондензация, която се 
формира при охлаждането на определен тип газове до 

изключително ниски температури. 

 f ПЛАЗМЕНО КЪЛБО: Това кълбо 
съдържа смес от газове. Високоволтов 

електрод в неговия център придава 
електричен заряд на частиците, 

което води до образуването на 
искряща плазма.

 c ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ: При 
смесването на барута с разнообразни 
вещества фойерверките горят в различни 
цветове. Желязото предизвиква жълти 
искри, а медта – синьо-зелени.

 c БЛЕСТЯЩИ КАМЪНИ: Тази брошка във 
формата на пеперуда е направена от 
платина и диаманти – два от най-скъпите 
видове материя.

 d СЪСТОЯНИЯ НА ВОДАТА: Всичко, 
което виждате в този гейзер в Националния 
парк „Йелоустоун“, е материя – пара 
(газообразно вещество) се издига от басейн с 
гореща вода (течност), който е заобиколен 
от сняг (твърдо вещество).
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 ЛИ, ЧЕ...

Материята може да 
бъде преобразувана в 

енергия. Малко количество 
материя произвежда 
огромно количество 

енергия!
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АТОМЪТ ОТВЪТРЕ
В центъра на атома се намира неговото ядро. 
То съдържа частици, наречени протони и неу-
трони, които са почти неподвижни в тази 
позиция. По-малки частици – електрони, оби-
калят много бързо около ядрото, на фиксира-
но разстояние от него. Това разстояние се 
нарича електронен слой. Електроните напус-
кат своите слоеве, само ако поемат определе-
на доза енергия.

Атоми
Цялата материя е съставена от малки час-
тици, наречени атоми. Дълго време хората 
са смятали, че не съществува нищо по-малко 
от атома, но днес знаем, че атомите на свой 
ред са изградени от още по-малки, „субатом-
ни“ частици – протони, електрони и неу-
трони. Различните атоми съдържат в себе 
си различен брой субатомни частици. Напри-
мер водородният атом съдържа само един 
протон, а атом злато – 79.

ЗН

АЕТ
Е ЛИ, ЧЕ...

Атомите са 
изключително малки. 

Всяка точка в този текст 
съдържа един милион 

милиона атома.

СТАРИ МОДЕЛИ НА АТОМА

 c МОДЕЛ НА „СЛИВОВИЯ 
ПУДИНГ“: В този стар модел 
частиците на атома са 
разположени на случаен принцип, 
подобно на плодове в пудинг.

Сега ние знаем, че атомите притежават централно разположено ядро, 
заобиколено от електрони. В миналото учените са имали различни идеи 
относно разположението на частиците в атома и са достигнали до 
различни модели, онагледяващи атомната структура.

 c ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ: Този 
по-късен модел показва 
електроните, които обикалят 
около ядрото, подобно на 
планетите около Слънцето. 
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СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕРИЯ
Броят протони, неутрони и електрони в един 

атом определя вида на веществото. Всички 
атоми на натрия (мек сребрист метал) имат 

11 протона, 12 неутрона и 11 електрона. Ако 
броят на протоните и електроните се 

промени, се образува друго вещество.

ДА ВИЖДАШ АТОМИ
Най-мощните микроскопи правят 
обектите да изглeждат милиони 
пъти по-големи и могат да показ-
ват дори атоми. Тези микроскопи 
не използват светлинни лъчи. Това 
са електронни микроскопи – те из-
ползват снопове от електрони, на-
сочени много прецизно, за да отра-
зят фините детайли.

ЧАСТИ НА АТОМА
Въпреки малките си размери всяка съставна част на атома притежава 
определена маса и вид електричество или заряд. Протонът има маса 1 
и носи положителен заряд. Неутронът също има маса 1, но не носи за-
ряд. Масата на електрона е 1850 пъти по-малка от тази на протона и 
има отрицателен заряд. Тъй като положителните и отрицателните 
заряди се привличат, електроните обикалят непрестанно около про-
тоните, а не отлитат далеч.

Протон

Неутрон

Електрон

ЧАСТИЦА

Положителен (+)

Неутрален (0)

Отрицателен (-)

ЗАРЯД

1

1

1/1850-а

МАСА

Ядро

Ядро

Слой

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 e ИРИДИЕВИ АТОМИ: Тази снимка 
показва атомите на твърдия метал 
иридий, които се виждат като черни петна 
с пръстени около тях.

 c СЛОЕСТ МОДЕЛ: Съвременното 
схващане за атома представя 
електроните, движещи се в кълбовидно 
оформени зони, наречени електронни 
слоеве. Всеки слой се намира на 
фиксирано разстояние от ядрото. 

М
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 f НАТРИЕВА ЛАМПА: Тази 
лампа прехвърля енергия в 

натриевите атоми, което ги кара 
да ускоряват движението си и да 
излъчват светлина. Различните 

видове атоми излъчват различна 
на цвят светлина, когато са 

активирани енергийно. 

Вътрешен слой  
от електрони

Външен слой  
от електрони

Ядрото се състои от 
протони (в червено) и 
неутрони (в синьо).
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Молекули
Атомите рядко съществуват самостоятелно. 
Обикновено те се свързват с други атоми. Два или 
повече свързани атома образуват молекула. Ако 
атомите в молекулата са на различни химични 
елементи, те образуват съединение. 
Молекулите са много различни по 
размер. Някои са съставени само 
от два атома, например 
молекулите на газа 
кислород, намиращ се 
във въздуха. Други 
съдържат милиони 
атоми – например в 
материалите дърво, 
пластмаса и гума. 

КРИСТАЛИ НА СОЛТА
Всяка молекула сол съдържа два атома. 

Единият е на натрия (Na) – в чисто 
състояние много лек метал. Другият е 

на хлора (Cl), който несвързан 
представлява зеленикав, отровен газ. 

Когато се свържат, те образуват съвсем 
различно вещество – натриев хлорид 

(NaCl), във вид на малки песъчинки или 
кристали.

КАК СЕ СЪЕДИНЯВАТ АТОМИТЕ  
Атомите се свързват в молекули по 
няколко начина. Един от тях е да си 
„поделят“ най-външните си части – 
електроните. Натриевият атом има 
само един електрон в най-външния си 
електронен слой. Хлорът има седем и 
място за още един. Така най-външни-
ят електрон на натрия прекарва една 
част от времето в своя атом, а друга 
част – в хлорния атом. Това държи 
двата атома близо един до друг.

 e НАТРИЕВ ХЛОРИД: Елек-
троните са заредени отрица-
телно. Тъй като има повече 
електрони в най-външния слой, 
хлорният атом е електроот-
рицателен, докато натриеви-
ят атом, притежаващ един 
електрон, е електроположите-
лен. Отрицателният и поло-
жителният заряд се привли-
чат, което помага на атомите 
да останат заедно.

 f ПОЛУПРОЗРАЧЕН КРИСТАЛ: Когато милиарди 
солни молекули се подредят в правилни фигури, 
подобно на миниатюрни тухли, те образуват 

пирамидална форма, наречена кристал. Тя има 
плоски страни, остри ръбове и върхове.
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Натрий Хлор

+

Електронът се 
движи между 
атомите

ClNa
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ЛИ, ЧЕ...

В човешкото тяло една 
молекула ДНК може да 
достигне 8 см – дълга 
колкото пръста ви!
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 eКАФЕЕНИ ЗЪРНА: Кофеинът в зърната е 
смесен с над 1000 други вещества, някои от 
които придават на кафето горчив вкус.

СЛОЖНИ МОЛЕКУЛИ
Някои молекули съдържат стотици и дори хиляди 

атоми, образувайки сложни структури. Въглеродът е 
особено подходящ при създаването на сложни 

молекули, тъй като всеки въглероден атом може 
да присъедини до четири съседни атома. 

Живите организми са изградени от 
молекули, съдържащи въглерод.

Водороден 
атом

Въглероден 
атом

Кислороден 
атом

Азотен 
атом

ПРОСТИ МОЛЕКУЛИ

Солна киселина: 
Всяка молекула има само 
два атома – водород (H) и 
хлор (Cl), които образуват 
солна киселина. Тази 
киселина е много силна. 
Човешкият организъм я 
произвежда в стомаха, за 
да се смели и разложи  
храната.

Сух лед: 
Молекулите на сухия лед 
(различен от замръзнала- 
та вода) са изградени от 
три атома: два кислород- 
ни (O) и един въглероден 
(C), които образуват 
въглероден диоксид (CO2). 
Той може да се използва за 
сценични ефекти като 
мъгла или дим.

Сода за хляб: 
Използвана в готварството, 
хигиената и медицината, 
тази молекула е съставена 
от шест атома: един 
натриев (Na), един водороден 
(H), един въглероден (C) и три 
кислородни (O).

Варовик: 
Един атом на метала кал- 
ций (Ca) се съединява с един 
въглероден (C) и три кисло- 
родни (O) атома, образувай- 
ки калциев карбонат 
(CaCO3). Една от неговите 
форми е варовикът.

Повечето от веществата около нас представляват съединения, което оз-
начава, че молекулите им съдържат атоми на повече от един химичен еле-
мент. Най-простите молекули имат само два атома, но дори и те могат да 
имат свойства, много различни от елементите, които ги изграждат.

+

+

HCl

Молекула на кофеина (C8H10N4O2)

Cl

Na

C

H

H

O

O O

O

O
C

OO

OCa

C
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Твърди вещества
В твърдите вещества, като блокче, 
кюлче или буца метал, атомите или мо-
лекулите обикновено са фиксирани на 
едно място. Те не могат да се придвиж-
ват в пространството, нито да се при-
ближават или отдалечават едни от 
други. Това означава, че повечето твър-
ди вещества имат определена форма, 
която трудно се променя, освен при сил-
но притискане или разтягане, или при 
раздробяване. Някои твърди вещества 
са еластични, поради което техните 
атоми може леко да се изместват, след 
което отново да заемат местата си. 

ВИДОВЕ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
Твърдите вещества могат да бъдат леки или 
тежки, твърди или меки, блестящи или ма-
тови, остри или гладки. Някои, като про-
зрачните кристали, нямат цвят. Масата на 
едно твърдо вещество зависи от видовете 
атоми в него и от разстоянието помежду 
им. Много издръжливите твърди вещества 
имат големи и тежки, плътно разположени 
атоми. 

М
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Молекулите и атомите в твърдото вещество са свър-
зани с химични връзки. Те са много здрави и е трудно да 
бъдат огънати или скъсани, поради което веществото 
запазва формата си. Връзките задържат атомите за-
едно, подредени в правилни форми, например като ре-
дове от шестостенни кутийки. 

В това твърдо вещество 
молекулите образуват 
плътни, устойчиви 
кубчета.

ТВЪРДОТО ВЕЩЕСТВО ОТВЪТРЕ

ЗН
АЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Най-плътното твърдо 
вещество на Земята е 

металът осмий. Той е два 
пъти по-плътен от 

оловото.

 c ЛЕКО: Едно от най-леки- 
те твърди вещества е аеро- 
гелът графен, блокче от кой- 
то може да бъде закрепено 
върху цвете.

 c СРЕДНО ТЕЖКО: 
Дървесината съдържа няколко 
вида леки атоми, предимно на 
въглерода. Между тях има и 
кухини, които били пълни с вода, 
когато дървото било живо. 

 c ТЕЖКО: Скалите, например 
базалтът, имат плътно 
разположени атоми, които са 
изключително трудноподвижни. 
Тези атоми, част от които са на 
метала желязо, са и тежки. 

Кварцът аметист 
съдържа железни атоми, 
които му придават 
синьо-лилав цвят.
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КРИСТАЛНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
Някои соли образуват кристали. Те имат плоски страни, прави ръбове 

и заострени ъгли. Формата на даден кристал зависи от начина, по 
който различните атоми и молекули в него прилягат едни 

спрямо други, също както при захващането между различни 
по форма строителни блокчета. С добавянето на още 

блокчета формата постепенно се разраства, но стра-
ните, ръбовете и ъглите остават едни и същи.

ПРОМЕНЯЩИ СЕ ФОРМИ
Почти всяко твърдо вещество ще промени формата си 
или дори ще се счупи, ако бъде притиснато или изтегле-
но с достатъчна сила. Тъй като молекулите в твърди-
те вещества не могат да бъдат сближени повече, може 
да бъде изкаран въздухът между тях. Големите бучки 
са трудни за смачкване или разтягане, но тънките 
пръчки и листове често се поддават на огъване и усук-
ване. Това се нарича деформиране.

 f СМАЧКАНИ: Колите имат множество тънки 
части. Промишлената преса създава натиск, 

достатъчен да ги сплеска почти напълно. М
А

Т
Е

Р
И
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 e КВАРЦОВ КРИСТАЛ: Кварцът, като този аметист, съдържа 
атоми на силиция и кислорода, които се съединяват в шестостенни 

кристали, растящи един върху друг. Малки количества метални 
атоми придават на кварца различно оцветяване.

ВЛАКНЕСТИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
Формата на дебело въже трудно може да се 
промени. Ако бъде разплетено, отделните 

влакна се огъват лесно. При изработката на 
влакнести твърди вещества се използват 
голямо количество фини влакна, усукани 

или вплетени заедно.

 d ВЛАКНА: Всяко влакно от въже или 
струна е тънко като косъм. Усукани 
едно около друго, те са по-трудни за 

огъване и много по-здрави.



КРИСТАЛНА ПЕЩЕРА
Дълбоко под хълмовете на северно 
Мексико е разположена пещера – 
чудо на природата. Тя е изпълнена с 
гигантски бели кристали на мине-
рала гипс. Високата температура 
и влажност под земната повърх-
ност са подпомогнали нарастване-
то на кристалите до неимоверни 
размери – до 12 метра дължина и 
маса до 50 тона.

М
А
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Е
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Течности
В течностите, за разлика от твърдите вещества, атомите и молекули
те могат да се движат, без обаче да променят разстоянията помежду си. 
Това означава, че течностите се местят и променят формата си, като 
изтичат, запълвайки пространството около себе си. Те не могат да про
менят своя обем (размерите на пространството, което заемат), поради 
което устояват на натиск или налягане.

ДВЕ ТЕЧНОСТИ В ЕДНА
Млякото всъщност се състои от две течности, които не се смес
ват, а едната плава в другата. Първата течност представлява 
малки, невидими с просто око капчици от вещество, наречена кай
мак. Тези капчици са разпръснати във втората течност, предим
но вода. Научното название на този тип двойни течности е емул
сия. Някои видове бои също представляват емулсии.

 c МЛЯКОТО ПОД МИКРОСКОП: 
Микроскопски поглед в млякото ще покаже 

два вида течности с различен размер: големи 
капки каймак и малки молекули вода.

 e СИЛАТА НА НАЛЯГАНЕТО: Отварянето на противопо-
жарния кран освобождава водата, намираща се под високо 
налягане, и тя излиза бързо навън. Колкото по-високо е 
налягането, толкова по-силна е водната струя.

ПОД НАЛЯГАНЕ
При притискане силата, наречена хид
равлично налягане, се разпространява 
равномерно по цялата течност, коя
то се опитва да излезе през всяка цеп
натина или слабо място. Когато от
въртите водопроводния кран, водата 
в тръбите, намираща се под налягане, 
започва да изтича навън.

Атомите и молекулите в течността са 
свързани помежду си, но връзките са слаби 
и непрестанно променящи се. Те са свобод-
ни да се движат във всички посоки, стига 
да не променят разстоянията помежду си 
и изтичат към дъното на всеки съд, в който 
бъдат поставени.

Химичните връзки в течностите се разкъс-
ват и изграждат отново, което позволява 
на атомите и молекулите да се движат.

ТЕЧНОСТТА ОТВЪТРЕМ
А

Т
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ГЪСТИ И РЕДКИ
Някои течности, като водата и бензина, са лесноподвижни и 
редки. Те изтичат и се разливат лесно. Други, като захарният 
сироп и дизеловото гориво, са погъсти и лепкави, и не текат 
толкова добре. Това свойство на течностите се нарича вискози
тет. Нисък вискозитет означава полесна подвижност, а висок 
вискозитет – гъстота и лепкавост.

ТЕЧЕН МЕТАЛ
Повечето метали съществуват във вид на здра
ви, твърди вещества при нормална температу

ра. Изключение е живакът – блестяща 
сребриста течност. Той не се втвърдява 

(замръзва), преди да бъде охладен до 39°C, т.е. 
при температура два пъти пониска, 

отколкото в домашен фризер. За 
сравнение водата става твърда 

(замръзва) при 0°C.

 e ГОТОВИ ЗА ПЪТ: Асфалтът е 
много гъста, високовискозна 
течност, която се произвежда от 
суров петрол, добиван изпод 
земята. Той се използва за 
настилка на пътища.

ЗНА
ЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Катранът – твърдо, 
черно, смолисто вещество – 
е толкова вискозен, че при 
изливане времето между 

отделните капки 
достига 10 години!

По-големите капки 
живак образуват 
приплеснати 
локвички с 
блестяща, подобна 
на огледало 
повърхност.

Лентите 
асфалт се 
разливат 
много бавно.

М
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Газове 
Подобно на течностите, газовете нямат 
собствена форма. За разлика от течност
та обаче, газът може да променя обема си, 
тъй като неговите атоми и молекули 
имат възможност да изменят разстояния
та помежду си. Когато атомите и моле
кулите на газа се разпростират, той се 
разширява, запълвайки съда, в който се на
мира. Ако няма съд, атомите и молекули
те продължават да се раздалечават.

ГАЗОВЕ И НАЛЯГАНЕ 
Така както газът се разширява, запълвайки наличното прос
транство, той може да бъде и нагнетен в помалко простран
ство от изтласкваща сила или налягане. Например, когато 
напомпвате въздух във велосипедна гума, вие нагнетявате 
газ в тясно пространство. Атомите и молекулите се блъс
кат едни други, което загрява газа. Когато премахнете наля
гането, газът отново се разширява.

 e ШУПВАНЕ:  
Когато газът,  

намиращ се под  
налягане в това  

кенче, бъде изпуснат,  
неговите малки мехурчета  

се уголемяват, карайки  
напитката да шупти.

М
А

Т
Е

Р
И

Я

ЗН

АЕТЕ
 ЛИ, ЧЕ...

Волфрамовият 
хексафлуорид е толкова 

тежък газ, че балон пълен с 
него пада във въздуха 
почти като камък.

Атомите и молекулите в газа не са свър-
зани едни с други. Те се движат свободно, 
удрят се помежду си и се блъскат в сте-
ните на съда. Всеки път, когато се сблъс-
кат, атомите и молекулите променят по-
соката си, но продължават да се движат. 

ГАЗЪТ ОТВЪТРЕ

В газа молекулите се движат свободно.
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ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 
Въздухът около нас представлява смес от около 15 газа, всеки от 
които е в различно количество. Вторият найлек газ е хелият, със
тавляващ 5 части на всеки 1 милион части въздух. Когато съберете 
достатъчно хелий, за да напълните балон, дори дирижабъл, той 
плава лесно, тъй като е полек от въздуха – т.е. сместа от околни
те газове е потежка.

ГОРЯЩИ ГАЗОВЕ
Материали като металите се съединяват чрез 
метод, наречен заваряване. Газ на име ацети
лен изгаря в атмосферата, създавайки толкова 
горещ пламък, че разтопява метала. Белият 
пламък достига температура 3500°C – три 
пъти погорещ от огън на дърва.

ПРИСПИВАТЕЛЕН ГАЗ 
Ние вдишваме въздух на всеки няколко секунди, тъй като 

се нуждаем от един определен газ в него – кислородът, 
който ни поддържа живи. Преди болнична операция 

лекарите може да дадат на пациентите смес от други 
газове, наречена упойка. Тя кара мозъка да заспи, така че 

пациентът да не изпитва болка по време на операцията.

 c ХЕЛИЕВ ДИРИЖАБЪЛ: Този 
огромен дирижабъл е гигантска 
версия на празничен балон, пълен 
с много лекия газ хелий.

 e ГОРЕЩ ДИМ: Заварчикът се 
нуждае от дебели ръкавици и 
защитни очила, за да се предпазва 
от горещината и яркостта на 
заваряващия пламък.

М
А
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Промяна на състоянието
По-голямата част от материята съществува в едно от трите основни 
агрегатни състояния – твърдо вещество, течност или газ. Материалите 
варират между трите в зависимост от температурата си. Скалите 
обикновено са твърди и здрави. Когато обаче бъдат загрети до над 1000°C 
дълбоко под земната кора, те се стопяват до плътна течност, позната 
като магма. Водата е течност при стайна 
температура, но ако я загреем до 100°C, 
тя се превръща в газ – водни пари.

ПРОМЯНА В 
ЕНЕРГИЯТА
Когато твърдо вещество се 
загрее, атомите му получават по-
вече енергия. Те започват да се раз-
движват или да вибрират. Накрая 
атомите са придобили достатъчно 
енергия, за да се отделят от фикси-
раните си позиции. Тогава те започ-
ват да се движат наоколо и да те-
кат – на този етап твърдото 
вещество се превръща в течност.

Стопяване

Кипене

Замръзване

Кондензиране

 c РАЗТОПЕН 
ШОКОЛАД: Когато 
топлината отвън 
прониква в шоколада, 
периферните му части 
започват да се топят. 
Вътрешността му оста- 
ва по-хладна, поради 
което запазва твърдост- 
та си известно време.

 e ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА: 
Нискоенергизираните 
атоми и молекули 
остават фиксирани и 
трудно подвижни.

 e ТЕЧНОСТИ: 
Средноенергизираните 
атоми и молекули текат, 
но остават на еднакви 
разстояния едни от други.

 e ГАЗОВЕ: Високоенер- 
гизираните атоми и 
молекули се носят в 
пространството на 
случаен принцип, 
променяйки посоката и 
разстоянието помежду си.

ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,  
ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ

Почти всяко твърдо вещество ще се стопи – проме-
няйки се до течност, ако бъде нагорещено доста-
тъчно. При внасяне на още топлина то завира, пре-
минавайки от течност в газ. При отнемане на 
топлина се случва обратното: веществото конден-
зира от газ до течност, после замръзва или се 
втвърдява от течност до твърдо вещество.
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ТОЧКА НА ТОПЕНЕ И ТОЧКА НА 
КИПЕНЕ
Всяко вещество променя агрегатното си със-
тояние при определена температура, позна-
та като точка на топене или точка на кипе-
не. Чистите вещества, имат точно опреде- 
лени точки. Други вещества са смес от раз-
лични съставки, така че техните точки на 
топене и на кипене са променливи.

ЗАПАЗВАНЕ НА СТУДА
Промяната на агрегатното състояние изисква  

енергия. Например при топенето се поема топлинна 
енергия, а при кондензацията се отделя. Хладилникът 

превръща вещество, наречено хладилен агент, от 
течност в газ и обратно. Течният хладилен агент се 

изпарява, поемайки топлина от вътрешността на 
хладилника, след което отново се охлажда до течност, 

като отдава топлината към околния въздух.

ПРЕСКАЧАНЕ НА АГРЕГАТНО СЪСТОЯНИЕ  
Някои химикали не се разтопяват с повишаване на тем-
пературата. Вместо това те преминават от твърдо 
вещество директно в газ. Процесът се нарича сублима-
ция. Такива вещества са въглеродният диоксид, йодът 
(горе) и арсенът. При подходящи условия водният лед 
също може да се превърне директно във водни пари. Об-
ратният процес, при който газ преминава директно в 
твърдо вещество, се нарича десублимация.

 f ОХЛАЖДАНЕ: Хладилникът използва електрическа енергия, която да 
задейства компресора. Това задвижва хладилния агент, който пренася 

топлина отвътре навън. 

Вода

Шоколад

Готварско олио

Восъчна свещ

Олово

ВЕЩЕСТВО ТОЧКА НА ТОПЕНЕ

100°C0°C

110–120°C30–35°C

225–230°C –17°C

240–250°C60–65°C

1749°C327°C

ТОЧКА НА КИПЕНЕ

ЗНА
ЕТЕ ЛИ, ЧЕ...Металът рений  

има най-високата точка на 
кипене в сравнение с всички 

останали химични 
елементи. Той се превръща 

в газ при температура 
5596°C.

5. Газообразният хладилен 
агент се втечнява и се връща 
обратно в компресора.

4. В тръбичките газообраз- 
ният хладилен агент абсор- 
бира топлината от хладил- 
ника, което поддържа 
вътрешността му студена.

3. Разширител- 
ният клапан 
превръща теч- 
ния хладилен 
агент в газ.

1. Компресорът 
изпомпва хладилния 
агент.

2. Горещият 
газообразен 
хладилен агент 
отделя топлина 
през нагънатите 
тръбички и се 
втечнява.
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