


Агрегатната состојба ја претставува 

густината на супстанцијата, во зависност од 

температурата, притисокот, големината на 

честичките од кои е изградена како и од  

меѓумолекуларните сили.



При нормални надворешни 

услови супстанциите ги 

среќаваме во три агрегатни 

состојби: цврста, течна и 

гасовита. (плазмата се смета за 

четврта агрегатна состојба која 

ретко се среќава на планетата 

Земја). Агрегатните состојби на 

телата при исти надворешни 

услови зависат од релативната 

молекулска маса, структурата 

на молекулите и видот на 

меѓумолекуларни дејства во 

супстанцијата.



Една иста супстанција при нормални услови најчесто се наоѓа во една, 

а може да се најде истовремено и во две или три агрегатни состојби. На 

пример, воздухот е само во гасовита состојба, водата во течна и 

гасовита состојба иако има случаи кога е и во трите агрегатни состојби 

– мраз, вода, пареа. Јонските супстанции при собна температура се во 

цврста агрегатна состојба, додека ковалентните се среќаваат во сите 

три агрегатни состојби.



Секојe тело со промена на надворешните услови, може да  преминува од 

една во друга агрегатна состојба. Една агрегатна состојба значи само една од 

фазите низ кои поминува телото, а тие фази се: 

-Премин од цврста во течна агрегатна состојба е наречен топење.

-Премин од цврста во гасовита агрегатна состојба е наречен сублимација.

-Премин од течна во гасовита агрегатна состојба е наречен испарување.

-Премин од течна  во цврста агрегатна состојба е наречен стврднување.

-Премин од гасовита во течна агрегатна состојба е наречен кондензација.

-Премин од гасовита  во цврста агрегатна состојба е наречен ресублимација.



Цврста агрегатна состојба



Супстанциите во оваа агрегатна состојба имаат и своја 

форма и свој волумен. Некои од нив имаат правилна 

внатрешна градба, а некои немаат правилна внатрешна 

градба иако имаат правилна надворешна форма. 

Цврстите супстанции со правилна внатрешна градба се 

нарекуваат кристали, а оние со неправилна градба се 

нарекуваат аморфни тела.



Аморфните тела се поретки од кристалните, 

бавно течат па велиме дека имаат особини од 

течности и од цврстите тела. 



Молекулите кај 

цврстите тела 

меѓусебно се држат 

со Ван дер Валсови 

сили или со 

водородна врска.



Ковалентните соединенија во цврста агрегатна 

состојба градат молекулски и атомски 

кристали.



Молекулски кристали се оние кристали кај кои градбени единки 

во кристалот се молекули. Овие молекули во кристалот се држат 

меѓу себе или со водородни врски или со ван дер Ваалсови 

привлечни сили. Примери за вакви кристали се мраз, јод, сулфур, 

нафтален итн.



Градбените единки во атомските ковалентни кристали 

се атоми кои меѓу себе се поврзани со ковалентни 

врски. Примери за вакви кристали се дијамант, 

силициум карбид, силициум диоксид, бор нитрид и 

други. Бидејќи ковалентните врски се доста силни, 

ваквите супстанци се одликуваат со голема цврстина, 

со високи температури на топење и не се раствораат во 

вода.



Течна агрегатна состојба

Супстанциите во течна агрегатна состојба имаат 

свој волумен, но немаат своја форма, туку ја 

завземаат формата на садот во кој се наоѓаат. Ова 

покажува дека меѓу молекулите на течностите 

постојат заемодејствувачки сили поголеми отколку 

кај гасовите, но помали отколку кај цврстите тела. 



Поради дејствувањето на  меѓумолекуларните сили, 

молекулите кај течностите  образуваат групации 

наречени „гроздови“ во кои бројот на молекули 

постојано се менува. Молекулите во течна состојба 

меѓусебно се држат со Ван дер Валсови сили или со 

водородна врска.



Гасовита агрегатна состојба

Гасовитите супстанции немаат своја 

форма, ниту свој волумен. Нивните 

молекули се движат хаотично во сите 

правци (Брауново движење).



Главна карактеристика на гасовите е што 

го заземаат целиот простор што им е на 

располагање. Вакво однесување 

покажува дека меѓу молекулите постојат  

многу слаби привлечни сили. Ако гасот е 

изграден од неполарни молекули (најчест 

случај), меѓу нив дејствуваат Лондонови 

привлечни сили. Идеален гас би бил оној 

гас кај кој молекулите или атомите се во 

постојано движење, се наоѓаат  на големи 

растојанија еден од друг, не дејствуваат 

еден на друг и немаат ни свиј волумен.

Модел на идеален гас - гас кој реално не постои.



Плазма

Плазма е четврта агрегатна состојба на материјата, 

првпат била идентификувана од сер Вилијам Крукс во 

1879 година, а го добила името „плазма“ од Ирвинг 

Лангмуир во 1928, бидејќи го потсетувала на крвната 

плазма. Плазма е посебен вид на агрегатна состојба, 

која е многу ретка на Земјата, но  ја има  во вселената. 

Плазмата е јонизиран гас, што значи дека барем еден 

електрон е дисоциран од голем дел на молекулата. 

Слободните електрични полнежи ја прават плазмата 

проводник на електрицитет и поради тоа  таа реагира со 

електромагнетно поле.



Kружење на водата во природата



Воден циклус или хидролошки циклус е процес на кружно движење на 

водата во Земјината биосфера,  се состои од испарување, кондензација и 

врнежи.



Морињата губат повеќе вода со испарување околку што добиваат 

со врнежите.

Копното  губи вода со испарување но многу повеќе вода добива 

со врнежите. 

Вкупното количество на водата на земјината површина е секогаш 

исто – непроменливо, поради нејзиното непрестајно циркулирање.



Три четвртини од површината на земјината 

површина се покриени со вода. 

Водната обвивка 

на Земјата се 

нарекува 

хидросфера. 



Поголем дел од водената 

обвивка на Земјата е 

солената вода (морињата 

и океаните), а помалиот 

дел е слатка вода 

(езерата, реките, водена 

пареа, подземните води и 

ледниците).



Без вода нема живот. Кај сите организами водата се 

јавува како средина во која се одвиваат хемиски 

реакции без кои нема живот.



Постојаната размена на влагата меѓу хидросферата, атмосферата и 

земјината површина, 

која се состои од процеси на : испарување, придвижување на 

водната пареа, кондензација во атмосферата, врнежи и создавање 

на тек, се нарекува воден циклус во природата. 



Атмосферските врнежи делумно испаруваат, а делумно 

образуваат повремени и постојани водотеци и водни 

површини, а делумно се впиваат во почвата и ги 

создаваат подземните води.



Водата во природата е во постојано движење преку процеси на размена, а 

тие процеси се: 

ИСПАРУВАЊЕ од океаните, морињата и другите водени површини во 

атмосферата како водена пареа која потоа формира облаци;

ТРАНСПИРАЦИЈА од растенијата во атмосферата; 

ВРНЕЊЕ во облик на дожд, снег и други облици од атмосферата и паѓа назад 

во морињата и на копното; 

ТЕЧЕЊЕ по копнените површини како резултат од врнежи и топење на снег и 

мраз и обично стасува до морињата.



Најголемиот дел од водената пареа која се создава од 

океаните исто така и се враќа во океаните во облик на 

дожд, но ветровите разнесуваат дел од облаците над 

копното и таа паѓа на копното во облик на врнежи. 

Научниците пресметале дека од копното во морињата 

годишно се слеваат околу 107.000.000 km³ вода. Од 

тоа, 36.000.000 km³ се врнежи кои доаѓаат на копното 

од морињата, а 71.000.000 km³ врнежи кои доаѓаат од 

самото копно од испарувања и транспирација од 

растенијата.



Кружењето на водата е 

овозможено од сончевата 

енергија. 86% од вкупното 

испарување настанува од 

океаните, со што нивната 

температура се намалува 

(топлата вода се издвојува 

во пареа). Кога не би бил 

овој ефект, температурата 

на површината од океаните 

би достигнала и до 67 °C.
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