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Vypařování a kapalnění
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Práce, výkon, energie, teplo
Anotace:

1. podmínky pro vypařování
2. skupenské teplo vypařování
3. absolutní vlhkost
4. relativní vlhkost
5. mlha a rosa
6. kondenzace
7. mraky

X 2118:17

VYPAŘOVÁNÍ A KAPALNĚNÍ

vypařování ... kapalina v plyn

děje se za každé teploty

IV 1513:00

rychlost vypařování roste  

1/ se vzrůstající teplotou

2/ s plochou

3/ rychlost zvýšíme odváděním vznikajích par
- foukání, odsávání

IV 1512:59

4/ rychlost závisí i na chemickém složení 
látek

 
• těkavé kapaliny (aceton, benzín, líh...) 

se rychle odpařují

• některé kapaliny se odpařují pomaleji
(např. voda, lehký olej...)

• některé vůbec (těžký olej, glycerin, 
rtuť)

X 2118:24

Skupenské teplo vypařování 
• teplo, které musíme dodat kapalině, 

aby se přeměnila na plyn

Měrné skupenské teplo vypařování
• není v tabulkách, protože závisí na teplotě, 

při níž k vypařování dochází.

vonná
lampička
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IV 1513:03

Absolutní vlhkost

• fyzikální veličina - množství vodních par 
v 1 m3 vzduchu

• vzduch může při určité teplotě obsahovat 
jen omezené množství vodních par

• vzduch může být parou nasycen
• teplejší vzduch - více páry

IV 1513:02

Relativní vlhkost

• podíl absolutní vlhkosti při dané teplotě 
k maximální absolutní vlhkosti při této 
teplotě

• je v %

• nasycený vzduch má relativní vlhkost 
100 %

X 2118:27

Mlha a rosa

• při ochlazení vzduchu s párou se zvyšuje 
relativní vlhkost, až dosáhne 100 %  
•  ROSNÝ BOD

IV 1513:27

• při dalším poklesu teploty se pára 
ve vzduchu nemůže udržet - pára 
se mění ve vodu (kondenzuje) - 
objeví se kapičky 

•  buďve vzduchu (mlha) 
• nebo na povrchu studenějšího 

předmětu (rosa)

mlha
nad rybníkem

IV 1513:25

KONDENZACE = KAPALNĚNÍ 

• plyn v kapalinu

příklad kondenzace 
mraky

IV 1513:07

MRAKY 

• tvoří je mlha, ve kterou zkondenzovala 
vodní pára vynesená do výšky teplými 
proudy vzduchu

• spodní hranice mraku má teplotu 
rosného bodu
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Citace:

DOC. DR. ING. RAUNER, Karel, et al. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 128 s.

 

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.

Mraky (list 11)
Http://www.pctapety.cz/wallpaper/136mrakynadvodou/. Pctapety.cz [online]. 2012 
[cit. 20120415]. Dostupné z: http://www.pctapety.cz/images/wallpapers/00873
_cloudsoverwater_1680x105021507.jpeg 

Vonná lampička (list 6)
Http://www.kika.com/cz/katalog/m/dekoraceosvetleni/bytovedoplnky/svicky
svicny/12511970/vonnalampasklenenysen/. Kika.com [online]. 2012 [cit. 20120703]. 
Dostupné z: http://images.kika.com/db/4/a/0/12511970_2_z.jpg 

Mlha nad rybníkem (list 10)
Http://www.inpocasi.cz/clanky/teorie/mlha/. Inpocasi.cz [online]. 2012 [cit. 20120703]. 
Dostupné z: http://www.inpocasi.cz/clanky/teorie/obrazky/mlharybnik.jpg 

Vlhkoměr (list 13  test)
Http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdptJcDwQUWlCL250aQXEnY590s
ZiDxgMYBLa0trv64Ek4Dfy2g. Gstatic.com [online]. 2010 [cit. 20120703]. Dostupné z: 
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdptJcDwQUWlCL250aQXEnY590s
ZiDxgMYBLa0trv64Ek4Dfy2g 

Teploměr (list 13  test)
Http://chemistry.about.com/od/imagesclipartstructures/ig/LabEquipment
Instruments/Thermometer.htm. About.com [online]. 2012 [cit. 20120703]. Dostupné z: 
http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/W/S/1/thermometer.jpg 

XII 713:53

Metodický list

Téma: Vypařování a kapalnění

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: rozprašovač na vodu

Poznámky:
list č.3 až č.12  výklad
list č.13  test  žáci rozpoznají vlhkoměr a teploměr  přiřadí pojem k obrázku
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