
TERMOMECHANIKA
3) Změny skupenství
 Změna skupenství   látky je děj, kdy látka mění svoje skupenství.
 Druhy změny skupenství látky:

a) Tání  je změna tuhého skupenství látky na kapalné.
b) Tuhnutí je přeměna kapalného skupenství látky na tuhé.
c) Vypařování je přeměna kapalného skupenství látky na plynné.
d) Kondenzace je přeměna plynného skupenství látky na kapalné.
e) Sublimace je přeměna tuhého skupenství látky na plynné.
f) Desublimace je změna plynného skupenství látky na tuhé.

 Skupenské teplo   je teplo, které musíme látce dodat nebo odebrat, aby změnila své sku-
penství.

 Skupenské teplo se vypočte ze vztahu Qi,j = m . li,j, kde m [kg] je hmotnost látky, li,j

[J.kg-1] je měrné skupenské teplo látky a i,j jsou skupenství látky při změně (tuhé = 1,
kapalné = 2 a plynné = 3).

 Příklad:  l1,2 je  měrné skupenské  teplo  tání,  protože  skupenství  tuhé  (1)  se  mění  na
kapalné (2) a tato změna skupenství se nazývá tání.

 Měrné skupenské teplo   li,j [J.kg-1] je množství tepla, které musíme dodat nebo odebrat
jednomu kilogramu látky, aby změnila své skupenství.

 Měrné skupenské teplo se vypočte ze vztahu  
m
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j,i = , kde Qi,j [J] je množství tepla

potřebného ke změně skupenství (dodaného nebo odebraného) a m [kg] je hmotnost
látky.

 Rovnovážný fázový diagram   znázorňuje průběh změn skupenství látky v závislosti na
jejím tlaku a teplotě.

 Křivka  tání   (t)  odděluje  tuhé  a  kapalné
skupenství  látky  a  dochází  na  ní  k  tání
nebo tuhnutí látky.

 Křivka  varu   (v)  odděluje  skupenství
kapalné a plynné a dochází  zde k vypa-
řování nebo ke kondenzaci látky.

 Křivka  sublimace   (s)  odděluje  tuhé  a
plynné skupenství látky a na křivce probí-
há sublimace nebo desublimace.

 Trojný bod   (T) je určen teplotou TT a tla-
kem  pT a  v  jednom  prostoru  současně
existuje látka ve třech skupenstvích (na-
příklad pro vodu je TT = 273,16 K a pT =
610 Pa).

 Kritický bod   (K) je určen kritickou teplotou TK a kritickým tlakem pK, je-li tlak větší,
mizí rozdíl mezi kapalným a plynným skupenstvím a nad kritickou teplotou existuje
pouze plynné skupenství (například pro vodu je TK = 647 K a pK = 6,21.107 Pa).

Obrázek: Rovnovážný fázový diagram


