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Změna skupenství 

 

tcmQ ∆⋅⋅=  

Přivádíme–li kapalině teplo, roste její teplota a po dosažení určité teploty – bodu varu; se při dalším 

přívodu tepla změní kapalina v páru. Podobně je tomu při ochlazování. 

Teplota kapaliny klesá a při určité teplotě (bod tuhnutí) se kapalina změní v tuhou látku. Tlak 

a teplota se během změny skupenství nemění. Množství tepla potřebného ke změně skupenství 

nazýváme skupenským teplem a označujeme L. 

Množství skupenského tepla vztažené na 1 kg látky nazýváme měrným skupenským teplem 

a označujeme l. 
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Při ohřevu rozlišujeme skupenské teplo tání tl  a vypařování vl  

tv ll =  

Při ochlazování – odvodu tepla hovoříme o skupenském teplu kondenzace a tuhnutí. 

Př.: Určete množství tepla potřebného k přeměně m = 10 kg ledu, C10t1 °−=  na vodu C50t 2 °= . 

Led: KkgkJc ⋅= 1,21  

Voda: KkgkJc ⋅= 2,42  

Měrné skupenské teplo tání kgkJlt 334=  

321
QQQQ ++=  

( ) kJtcmlmtcmQ t 5650)050(2,41033410)10(01,210
2211
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Rozlišujeme 3 základní skupenství látek: tuhé, kapalné a plynné. V každém skupenství může existovat 

daná látka jen v určitém rozsahu tlaku a teplot. To je znázorněno v rovnovážném diagramu (p – T). 
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Kb – kritický bod. 

Tb – trojný bod. 

 

Mezi třemi skupenstvími jsou možné 3 dvojice skupenských změn: 

a) Tání – tuhnutí. 

b) Vypařování – kondenzace. 

c) Sublimace – desublimace. 

Rovnovážný diagram je podobný pro různé druhy látek. Skupenství tuhé od kapalného odděluje 

křivka t (u běžných látek je vertikální), která spojuje body tání při různých tlacích. Na křivce tání jsou 

zobrazeny možné současné existence tuhého a kapalného skupenství. Podobně mezi skupenstvím 

kapalným a plynným získáme spojením teplot bodů varu pro různé tlaky křivku v, tzv. křivku 

napětí. Křivka s – křivka sublimace odděluje v diagramu skupenství tuhé od plynného. 

Na plochách mimo křivky je možná existence jen jednoho skupenství. Společný bod všech tří křivek 

nazýváme trojný bod Tb. Pro každou látku má trojný bod určitou hodnotu tlaku Tbp . Jedině při této 

hodnotě se daná látka může vyskytovat ve všech 3 skupenstvích. 

Křivka napětí (vypařování) v končí v tzv. kritickém bodě Kb. Tady mizí rozdíl mezi kapalným 

a plynným skupenstvím látky. Nad kritickým tlakem přechází kapalné skupenství v plynné bez náhlé 

změny svých vlastností. 

Látka při nadkritické teplotě se nazývá plyn, při podkritické přehřátá pára. 

Obojí jsou plynná skupenství. 

Voda: 

CKTTb °== 01,0ˆ16,273    CKTKb °== 374ˆ647  

PapTb

2
101,6 ⋅=      PapKb

7
1021,2 ⋅=  

Teplota trojného bodu vody KTTb 16,273=  je základním bodem mezinárodní teplotní stupnice. Bod 

byl zvolen proto, že se dá v laboratořích přesně realizovat. 
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Př.: Určete množství tepla, potřebného k přeměně 5 kg ledu teploty C15 °−  na vodu teploty C30° . 

kgm 5= ,  Led: Ct °−= 151 , 
Kkg

kJ
c

⋅
= 1,21

,  
kg

kJ
lt 334=  

 Voda: Ct °= 302 , 
Kkg

kJ
c

⋅
= 2,42

 

321
QQQQ ++=  

( ) ( )

kJ

clcmtcmlmtcmQ tt

5,2457

302,4334151,25)030())15(0( 212211

=

=⋅++⋅⋅=−⋅++−−⋅⋅=∆⋅⋅+⋅+∆⋅⋅=

 

Termodynamika plynů 

Zavádíme jednoduchou pracovní látku, které říkáme ideální plyn. Je to látka ideálně stlačitelná 

s jednoduchými termofyzikálními vlastnostmi. Její základní vlastností je, že v neomezeném rozsahu 

tlaku a teplot zůstává v plynném stavu. 

Termodynamický stav plynu je zpravidla určen tlakem p [ ]Pa  a teplotou T [ ]K .  

Při daném tlaku a teplotě má množství m [ ]kg  plynu celkový objem V, tzv. měrný objem v je objem 

1 kg plynu; 

měrný objem 
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Základní fyzikální veličiny jsou p, T, v. 

Změny stavu plynu, tj. změny tlaku, teploty a měrného objemu, dosáhneme sdílením tepla mezi 

plynem a okolím. 

Pro zjednodušení předpokládáme, že plyn během změny stavu je v každém okamžiku v rovnovážném 

stavu tzn., že v celém prostoru má plyn stejný tlak a stejnou teplotu. 

Idealizované děje, při kterých plyn prochází jen rovnovážnými stavy, nazýváme v termodynamice 

vratné. Skutečné děje jsou nevratné. 
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