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Skupenské teplo vypa ování p i teplot  varu je skupenské teplo 
varu, jemuž odpovídá m rné skupenské teplo varu (také l

v
).

Jaké nejmenší množství tepla musíme dodat 200 ml vody, aby se 
za teploty varu všechna vypa ila?

l
v
 = 2 253 kJ/kg

m = 200 g = 0,2 kg
L

v
 = ? kJ

Vod  musíme dodat 450,6 kJ tepla.

P i vypa ování opoušt jí kapalinu molekuly, které mají nejv tší pohy-
bovou energii. Tím se zmenšuje vnit ní energie látky, a tedy i její 
teplota. Znamená to, že kapaliny se b hem vypa ování ochlazují,
což si m žeme ukázat na následujícím pokusu.

Upevn te teplom ry do 
laboratorních stojan .
Jeden z teplom r  navlh-
ete vodou, druhý etano-

lem (A). Pozorujte, jak 
se na obou teplom rech 
m ní teplota (B).

JAK P EJDE LÁTKA Z PLYNNÉHO SKUPENSTVÍ DO KAPALNÉHO?

Opa ným d jem k vypa ování látky je její kondenzace (kapaln -
ní). Aby k ní mohlo dojít, musí být vzduch nasycen párou. Látce 
v plynném skupenství je pot eba odebrat teplo (ochladit ji) – p i
kondenzaci se uvol uje skupenské teplo kondenza ní. Je stejn
velké jako skupenské teplo vypa ování.

Za dané teploty a tlaku dochází k vypa ování z volného povrchu 
kapaliny, ale sou asn  se n které molekuly páry vracejí zp t do 
kapaliny. Nasytí-li se uzav ený prostor nad kapalinou molekulami 
páry, mezi ob ma procesy – vypa ováním a kondenzací – nasta-
ne rovnováha (obr. 108). Porušíme-li tuto rovnováhu nap . tak, 
že kapalinu zah ejeme, bude se kapalina více vypa ovat, a to tak 
dlouho, dokud se rovnováha mezi vypa ováním a kondenzací op t
neobnoví.

Uzav ený prostor nad kapalinou je nasycen párou, jejíž stav ozna u-
jeme jako sytá pára. Molekuly plynu mohou p i svém neuspo áda-

Obr. 107 Pes se ochlazuje vypláznutím 

vlhkého jazyka a zrychleným dechem. 

Jak ochlazuje svůj organismus člověk? 

Příklad 19

Výpočet skupenského tepla 

vypařování

Zamyslete se: Proč je vám i za 
horkého dne zima, když vyjdete po 
koupání z vody? 

Lv = m · lv
Lv = 0,2 kg · 2 253 kJ/kg = 450,6 kJ

Pokus 13

Pomůcky: 2 rtuťové teploměry, 
2 stojany, etanol, voda

Obr. 108 Při určité teplotě a tlaku jsou 

procesy vypařování a kondenzace v rov-

nováze – některé molekuly opouštějí volný 

povrch kapaliny, jiné se do kapaliny vracejí.

Obr. 106 Teplota varu vody klesá se stoupající nadmořskou výškou. Např. ve 

výšce 6 200 m n. m. vře voda díky sníženému tlaku přibližně při teplotě 80 °C. 

Horolezcům ovšem ztěžuje dosažení varu vody ztráta tepla způsobená velmi 

nízkými teplotami okolního vzduchu a vlivem silného větru.

Pokud bychom kapalinu v pokusu 11B zah ívali intenzivn ji, 
její teplota by stále stoupala. P i ur ité teplot  se kapalina za ne 
vypa ovat nejen z povrchu, ale v celém svém objemu. V kapalin
se objeví bublinky páry, které putují k volnému povrchu kapa-
liny. Kapalina dosáhne teploty varu (zna íme tv) a nastává var
(obr. 105, 144). 

Teplota varu kapaliny závisí na druhu kapaliny a na tlaku okolní-
ho vzduchu. Se zvyšujícím se tlakem roste teplota varu a naopak 
(obr. 106, 145). Teplota varu vody za normálního tlaku je 100 °C 
(píšeme: t

v(voda)
= 100 °C).

Napl te injek ní st íka ku asi 
z jedné poloviny p eva enou 
horkou vodou a prstem ut sn -
te její konec. Nyní zatáhn te za 
píst. Co se stane?

Voda ve st íka ce za ne v ít!
Vysv tlete pro .

Abychom veškerou kapalinu p em nili na páru o téže teplot ,
musíme kapalin  dodat skupenské teplo vypa ování Lv (jednotkou 
je J). Vypo ítáme ho ze vztahu

Lv = m · lv,

kde m je hmotnost látky a l
v

je m rné skupenské teplo vypa o-
vání (teplo, které musíme dodat 1 kg kapaliny, aby se vypa ila)
s jednotkou J/kg nebo kJ/kg (tab. 9).

Obr. 105 Var vody nastává za běžných 

podmínek při teplotě 100 °C, voda se vypa-

řuje v celém svém objemu. Vodě je třeba 

dodat skupenské teplo varu.

Fyzikální veličina skupenské 

teplo vypařování:
• značka: L

v
 

• jednotka: joule (J)

• vztah pro výpočet: 
 L

v
 = m • l

v

Tab. 9 Hodnoty teploty varu a měrného 

skupenského tepla vypařování látek jsou 

uvedeny v Tabulkách.

Látka
Teplota 

varu t
v
 (°C)

Měrné skupenské 

teplo vypařování 

l
v
 (kJ/kg) 

etanol 78 841

voda 100 2 253

rtuť 357 293

železo 2 730 6 370

Pokus 12

Pomůcky: injekční stříkačka, převa-
řená horká voda

A B

  > poznámka [82]

  > poznámka [83]

  > poznámka [84]

  > poznámka [85]

> poznámka [86]
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Obr. 16 Práci 

nosičů v evropských 

horách postupně 

nahradily lanovky 

a vrtulníky. Na 

Slovensku ve 

Vysokých Tatrách 

se s nimi však dodnes můžete setkat. 

Nosičův náklad může vážit až 80 kg (viz 

také obr. 69).

1. nosi  (p ímá cesta):

P
1
 = 

W1—
t
1

P
1
 =

 180 000 J
  9 000 s

 = 20 W

2. nosi  (turistický chodník):

P
2
 = 

W2—
t
2

P
2

=
 180 000 J
  10 800 s

 = 17 W

První nosi  podal p ibližn  o 3 W vyšší výkon než druhý. Dokázal 
totiž vykonat stejnou práci rychleji.

S Jamesem Wattem je spojena starší jednotka výkonu, tzv. ko ská
síla, zkrácen  k  (zna íme ji k nebo hp, z angl. horsepower). 
Jednotka se dodnes ob as používá nap . pro vyjád ení výkonu 
automobilových i motocyklových motor . Pro Wattovy zákazní-
ky bylo d ležité srovnání výkonu jeho parního stroje s výkonem 
b žn  užívaných hospodá ských zví at. Watt tedy ustanovil výkon 
kon , který vytáhne p ibližn  75 l vody z hloubky 1 m za 1 s, za 
jednu ko skou sílu. Jeho první parní stroje dokázaly dosáhnout 
výkonu vyššího.

Ur ete hodnotu ko ské síly pomocí dnes užívané jednotky výkonu.

V
voda

= 75 l => mvoda= 75 kg      
s = 1 m
t = 1 s
P = ? W

Jedna ko ská síla p edstavuje výkon 750 W. (P esn jší hodnotu 
najdeme v Matematicko-fyzikálních tabulkách: 1 k = 745,7 W.)

JAK M ŽEME VYJAD OVAT PRÁCI NA ZÁKLAD ZNÁMÉHO VÝKONU?

Pokud známe výkon n jakého za ízení, m žeme vypo ítat, kolik 
práce vykoná za ur itý as:

W = P · t.

Práci proto m žeme místo v joulech udávat v odvozených jed-
notkách. Za ízení s výkonem 1 kW vykoná za hodinu jednu kilo-
watthodinu práce, což zapíšeme W = 1 kWh. Podobn  p i výkonu 
1 W bude odpovídající práce za 1 s rovna jedné wattsekund ,
tj. 1 Ws (tab. 1, obr. 18).

Výkon motoru automobilu Škoda Fabia je 51 kW, výkon motoru 
Formule 1 je p ibližn  500 kW. Jakou práci vykoná každý z t chto
motor  za 1 hodinu?

Škoda Fabia:
P1 = 51 kW
t = 1 h
W1 = ? kWh (J)

Formule 1:
P2 = 500 kW
t = 1 h
W2 = ? kWh (J)

Motor Škody Fabie vykoná za jednu hodinu práci 51 kWh 
(183,6 MJ), motor F1 vykoná práci 500 kWh (1 800 MJ).

Příklad 6

Odvození hodnoty koňské síly 

P =
W
—
t

=
m · g · s
—

t

P =
75 kg· 10 m/s2· 1 m
—

1 s
 = 750 W

Zamyslete se: Který z horských 
nosičů byl asi více unaven?

Vypočítejte skutečné výkony nosičů, 
tedy se započtením jejich hmotnosti, 
která činila v obou případech 80 kg.

Zamyslete se: Jak převedete jednu 
watthodinu na jouly?

Tab. 1 Převodní vztahy mezi základními 

a odvozenými jednotkami práce

1 Ws = 1 J 1 Wh = 3,6 kJ

1 kWh = 3,6 MJ 1 MWh = 3,6 GJ

Příklad 7

Výpočet práce na základě známého 

výkonu

W1 = P1 t
W1 = 51 kW 1 h = 51 kWh =
 = 51 000 W 3 600 s =
 = 183 600 000 J = 183,6 MJ

W2 = 500 kWh =
 = 500 000 W 3 600 s = 
 = 1 800 000 000 J = 1 800 MJ

Obr. 17 Přibližné maximální výkony někte-

rých živočichů a přístrojů 

Obr. 18 V kilowatthodinách je nejčastěji 

uváděna spotřeba elektřiny. V roce 2010 činila 

průměrná cena elektřiny 4,51 Kč za 1 kWh. 

Jakou spotřebu elektřiny má vaše domácnost 

za jeden měsíc?

Zamyslete se: Co znamená, že pří-
stroj (např. kotel na vodu) pracuje 
na noční proud?

Výkon (P) je fyzikální veli ina vyjad ující množství vykonané práce W za ur itou dobu t.

Vypo teme ho podle vztahu: P = W—
t

. Jednotka výkonu 1 watt (W) je pojmenována po 

Jamesi Wattovi. Pomocí výkonu m žeme vyjad ovat práci vykonanou za ur itý as:
W = P · t. Za ízení s výkonem 1 kW vykoná za 1 h jednu kilowatthodinu práce, tj. 1 kWh.

0,01 mW

0,1 W

320 W

1,2 kW

1,5 kW

10 kW

350 kW

7,2 MW

  > poznámka [14]

  > poznámka [15]

  > poznámka [16]

  > poznámka [17]

  > poznámka [18]
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