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Př.: Chladičem protéká za 1 hodinu 3000 kg oleje C 80 °  teplého, který se má zchladit na C20° . Kolik 

tepla je nutno odvést a kolik chladící vody musí chladičem protéct, ohřeje–li se voda z C12°  na 

C42 ° ? 

Měrné teplo oleje: KkgkJc ⋅= 67,11 . 

Měrné teplo vody: KkgkJc ⋅= 2,42 . 

Množství tepla odebraného oleji = množství tepla dodaného vodě. 

Množství tepla odebraného oleji: 
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Př.: V nádobě je 10 kg vody teploty C  10 ° . Jak se zvětší teplota vody na teplotu t, ochladíme–li v ní 

ocelovou součást hmotnosti 2 kg a teploty C004 ° ? 

 Voda Ocel 
 

m1 10 kg 2 kg m2 

1t  10 °C 400 °C 
2t  

c 1 KkgkJ4,2 ⋅  KkgkJ0,465 ⋅  c 2 
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Př.: Ložiskem turbíny se protlačuje za 1 s 15 kg oleje, který se vlivem tření ohřívá z teploty 23 °C na 

teplotu 68 °C. Teplý olej se ochlazuje ve vodním chladiči, ve kterém se voda ohřívá z teploty 18 °C na 

22 °C. Jaký musí být objemový průtok vody chladičem? Měrné teplo oleje KkgkJco ⋅= 67,1 . 

Olej: skgQmo 15=  Voda: 

  

  

  

Množství tepla odebraného oleji: 
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Teplo, které musí voda odebrat: 
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Př.: Ocelový předmět o hmotnosti kg2,5m1 =  ohřátý na teplotu C800 °  byl zakalen do olejové 

lázně hmotnosti kg01m2 =  a teploty C.20 °  Na jakou teplotu se ohřál olej? 

Ocel: Olej: 

kgm 5,21 =  kgm 102 =  

Ct °= 8001  Ct °= 202  

KkgkJc ⋅= 465,01  KkgkJc ⋅= 67,12  
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Teplotní roztažnost a rozpínavost látek 

Kovová tyč, která má při teplotě ot  délku ol , změní svoji délku na hodnotu l. 

( )0ttlltlll oooo −⋅⋅+=∆⋅⋅+= αα  

α – součinitel tepelné roztažnosti, α = 11,5 . 10–6 [K–1] 

Pro [ ]K  to 0= : 
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Podle daného vztahu se mění všechny rozměry tyče (nebo libovolné strojní součásti). Proto změna 

objemu vyvolaná změnou teploty je rovna: 
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Podstatné změny objemu způsobené změnou teploty nastávají u plynů. Plyny jsou stlačitelné látky, 

změnu jejich objemu můžeme dosáhnout nejen změnou teploty, ale také změnou tlaku. Při sledování 

roztažnosti plynů musíme proto vymezit vliv změny tlaku tzn. sledovat jejich teplotní roztažnost při 

konst. tlaku. Proto hovoříme o izobarické tepelné roztažnosti (p = konst.). 

Pro všechny plyny platí: 

Součinitel tepelné objemové roztažnosti: [ ]1  
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Za předpokladu, že zvyšujeme teplotu plynu za stálého objemu (V = konst.), plyn se rozpíná. Jedná se 

o izochorickou tepelnou roztažnost. 

Tlak při teplotě t: 
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1
Kβ součinitel izochorické tepelné roztažnosti (V = konst.). 
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