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Termodynamika

 Zabývá se tepelnými ději obecně. 

 Existují 3 termodynamické zákony:

1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované 

soustavy zůstává zachováno.

2. Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot 

samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso 

teplejší.

3. Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky 

pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.



Důsledky zákonů 

termodynamiky

 Nelze sestrojit perpetuum mobile. - Nelze sestrojit 
stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž 
by spotřeboval odpovídající množství energie jiného 
druhu.

 Čistou pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit 
na absolutní nulovou teplotu.

 Pod absolutní nulu se nedá dostat.

 Je-li soustava tepelně izolována, neboli Q = 0 a nemění-
li se její složení, pak Uf - Ui = W neboli vnitřní energie 
se mění pouze konáním práce. Jedná se o adiabatický 
děj.

 Žádný tepelný stroj pracující mezi dvěma teplotami 
nemůže mít vyšší účinnost než Carnotův stroj pracující 
mezi stejnými teplotami.



Carnotův cyklus

 Carnotův cyklus označuje vratný kruhový 

děj ideálního tepelného stroje, který se skládá 

ze dvou izotermických a dvou adiabatických 

dějů.

1. Izotermická expanze – plyn se izotermicky rozpíná

2. Adiabatická expanze - nedochází k výměně tepla

s okolím

3. Izotermická komprese - stlačování vykonáváme na 

plynu práci, která se odevzdává okolí ve formě 

tepla

4. Adiabatická komprese - stlačujeme plyn, který je 

dokonale tepelně izolován
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T1 je teplo ohřívače

T2 je teplota chladiče



 Účinnost všech vratných cyklů, které pracují mezi stejnými 

teplotami, je stejná a závisí pouze na teplotách obou 

zásobníků tepla; účinnost libovolného nevratného cyklu 

nemůže být větší než účinnost vratného Carnotova cyklu 

pracujícího mezi týmiž maximálními teplotami jako 

nevratný cyklus.

 PŘÍKLAD

1. Teplota tělesa je 47°C a je ochlazováno tělesem 

o teplotě 27°C. Určete účinnost Carnotova cyklu.

2. Účinnost tepelné výměny je 40%. Radiátor v místnosti 

má teplotu 50°C. Určete teplotu vzduchu v místnosti.



Teplo

 Teplo je ta část změny vnitřní energie, která nemá povahu ani 

práce, ani chemické práce. 

 Jde o energii, kterou systém vymění (tj. přijme nebo odevzdá) 

při styku s jiným systémem jiné teploty 

a mluvíme o tepelné výměně. 

Veličina    Q

Jednotka  J

 Teplo je dějovou fyzikální veličinou popisující termodynamický 

děj (posloupnost stavů systému), nikoli veličinou stavovou, 

popisující stav jediný.
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Kalorimetrická rovnice

 Kalorimetrická rovnice popisuje tepelnou výměnu těles

tvořících izolovanou soustavu, pro kterou platí zákon

zachování energie - tedy veškeré teplo, které při výměně

jedno těleso odevzdá, druhé těleso přijme.

 Předpokládá se, že nedochází ke změně druhu energie,

tzn. tepelná energie se nemůže změnit např. v mechanickou

energii, a také, že látky jsou chemicky netečné, takže

nevzniká žádné teplo z chemických reakcí.
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Měření kalorimetrem

 Kalorimetr

Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně

provádět tepelnou výměnu mezi tělesy

a měřit potřebné tepelné veličiny (Teplo

a teplota).

Kalorimetr se skládá ze dvou nádobek do 

sebe vložených. Mezi stěnami nádobek 

je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní 

nádobku od vnější a od okolí. Každá z 

nádobek se přikrývá víčkem, ve kterém 

bývají otvory pro teploměr a míchačku.

Tepelná kapacita kalorimetru, která 

ovlivňuje tepelnou výměnu při pokusu, se 

určuje experimentálně.



spirála 12V

teploměr

míchačka

vnější nádoba

vnitřní nádoba

izolační materiál



Kalorimetrická rovnice

Úprava kalorimetrické rovnice při započítání vlastností

kalorimetru
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kde Ck představuje tepelnou kapacitu kalorimetru

t je výsledná teplota

c1 je měrná tepelná kapacita



Příklady

 Do 5 litrů vody, která má teplotu 18 °C, hodím 300gramový 

měděný váleček o teplotě 70 °C. O kolik stupňů se voda ohřeje 

po ustálení teploty? Předpokládejme, že tepelná výměna 

nastane pouze mezi vodou a válečkem. Měrná tepelná kapacita 

vody je 4180 J ∙ K−1 ∙ kg−1, měrná tepelná kapacita mědi je

383 J ∙ K−1 ∙ kg−1.

 Kolik litrů vody o teplotě 85 °C musím přilít do 10 litrů vody 

o teplotě 8 °C, aby výsledná teplota byla

24 °C? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze 

mezi studenější a teplejší vodou.

 Další příklady ve sbírce



Najdi chyby a správně doplň do třetího 

sloupce



Skupenské teplo tání/tuhnutí

 je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při 

přechodu na kapalinu během tání nebo naopak

Značka Lt

Veličina J

 Nedochází při něm ke změně teploty tělesa, ale jedná 

se o změnu skupenství.

tt lmL 

lt je měrné skupenské teplo tání/tuhnutí určené 

experimentálně pro každý prvek



Skupenské vypařování/kondenzace

 je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při 

přechodu na kapalinu během vypařování nebo naopak

Značka Lv

Veličina J

 Nedochází při něm ke změně teploty tělesa, ale jedná 

se o změnu skupenství.

vv lmL 

lv je měrné skupenské teplo vypařování/kondenzace 

určené experimentálně pro každý prvek



Grafické znázornění přechodů 

jednotlivými fázemi









Příklady

1. Voda o hmotnosti 10 kg a teplotou 0°C se zahřeje na 

100°C a pak se celá vypaří na páru se stejnou teplotou. 

Jaké celkové teplo voda přijala? Kolik % z tohoto tepla 

připadá na ohřátí vody a kolik % na změnu skupenství? 

Výsledek vyneste do grafu.

cvody = 4180 J.kg-1.K-1, lv = 2,26.106 J.kg-1

2. Mosazný předmět má hmotnost 500 g a teplotu 20°C. 

Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud 

víte, že na roztavení daného předmětu třeba 267 kJ

tepla. Teplota tání mosazi je 970°C a měrná tepelná 

kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1K-1. Výsledek vyneste do 

grafu.

3. Další příklady ve sbírce
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