
TERMOMECHANIKA
11) Základní pojmy z     termodynamiky par  
 Vznik páry z kapaliny nazýváme vypařováním.
 Na obrázku „a“ je kapalina o teplotě tv, které pokud je přiváděno teplo, tak zvyšuje

svou teplotu až na t2,3 (teplota varu
kapaliny).

 Na  obrázku  „b“  je  kapalina  ve
stavu  varu při  teplotě  t´,  kdy  se
pára  vypařuje  z celého  objemu
kapaliny a její vypařování probíhá
za  stálého  tlaku  a  teploty  (izoba-
ricko-izotermicky).

 Kapalina, která dosáhla stavu varu
neboli sytosti se nazývá sytá kapa-
lina a její  veličiny označujeme t’,
p’, v’.

 Přivádíme-li syté kapalině dále tep-
lo  dosáhneme  stavu  na  obrázku
„c“,  kdy  v prostoru  je  současně
pára  a kapalina neboli  mokrá pára
o teplotě tx = t2,3.

 U mokré páry její veličiny označujeme tx, px, vx („x“ je suchost mokré páry).
 Přivádíme-li mokré páře teplo dosáhneme stavu na obrázku „d“, kdy se zcela odpaří

kapalina a v daném prostoru je sytá pára o teplotě t´´= t2,3.
 U syté páry její veličiny značíme t´´, p´´, v´´.
 Pokud přivádíme syté páře dále teplo její teplota se začne zvyšovat, vzniká  přehřátá

pára a dosáhneme stavu na obrázku „d“, kdy teplota přehřáté páry je tp > t2,3.
 SYTÁ KAPALINA   je stav kapaliny, která dosáhla stavu sytosti neboli varu.
 SYTÁ PÁRA   je stav páry, kdy se odpaří veškerá kapalina, ze které vznikla pára.
 MOKRÁ PÁRA   je stav, kdy daném v prostoru je současně sytá pára a sytá kapalina.
 Sytá pára má stejnou teplotu jako mokrá pára a také sytá kapalina, která je rovna teplo-

tě varu kapaliny při daném tlaku, neboli t´´ = tx = t´= t2,3.
 PŘEHŘÁTÁ PÁRA   je stav páry s teplotou vyšší než je teplota syté páry nebo varu při

stejném tlaku, neboli tp > t2,3.
 MOKRÁ PÁRA   je stav, kdy daném v prostoru je současně sytá pára a sytá kapalina,

jejichž poměr udává suchost.
 Suchost   mokré páry udává poměr hmotnosti syté páry msp ve hmotnosti mokré páry

mmp.
 Hmotnost mokré páry mmp je součet hmotnosti syté páry msp a hmotnosti syté kapaliny

msk, pak mmp = msk + msp.

 Suchost mokré páry je  1;0
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sp ∈= , pak pro sytou kapalinu je msp = 0, pak x =

0/mmp = 0. a pro sytou páru je msp = mmp, pak x = mmp/mmp = 1.

Obrázek: Vznik vodní páry


