
VAR

- děj, při kterém se mění kapalná látka na plynnou z celého objemu

- ve vodě vznikají bublinky vodní páry

Teplota varu - teplota, při které dochází k varu

- různé kapalné látky mají různou teplotu varu

- značení …  tv



Var vody při normálním tlaku (101 kPa)  ….  tv =  100 °C

Teplota varu dané látky závisí na okolním tlaku:

- při vyšším tlaku se zvyšuje teplota varu

- při nižším tlaku se snižuje teplota varu

V tlakovém hrnci (Papinův) se rychleji uvaří maso, 

protože se v něm voda vaří až za teploty 125 °C.

Na horách ve vysoké výšce je menší atmosférický tlak, 

proto se tam voda vaří při nižší teplotě. 

např. ve výšce 3 000 m při teplotě 88,4 °C



látka teplota varu ve °C

vodík - 253

olovo 1 750

rtuť 357

voda 100

wolfram 5 900

železo 2 730



Aby se kapalná látka při teplotě varu přeměnila na plyn, 

musíme ji dodávat teplo …  skupenské teplo varu

Skupenské teplo varu - teplo, které musíme kapalné látce (při teplotě varu)

dodat, aby se přeměnila na plyn téže teploty 

- značení …  Lv

Při změně skupenství se nemění teplota látky.

- jednotka … 1 J  

Lv =  m  . lv m  ...

lv ...

hmotnost

měrné skupenské teplo varu



Měrné skupenské teplo varu

- teplo, které musíme při teplotě varu dodat 1 kg kapalné látky 

k přeměně na 1 kg plynu

Různé látky mají různé měrné skupenské teplo varu:

např. voda  ….  lv =  2 256 
kJ
kg

- značení …  lv

- jednotka … 1   
J

kg
kJ
kgnebo   1   

Je vidět, že k přeměně vody na páru 

je potřeba přibližně 7 - krát více energie,

než přeměnit led na vodu 

látka
měrné skupenské teplo 

varu kJ/kg

železo 6 340

hliník 10 500

zlato 1 650

rtuť 292

chlorid sodný 2 900

vodík 454



Př.  Při vaření vody na čaj se přeměnilo 125 ml vody na páru. 

Jaké teplo voda přijala.

V =  125 ml 

lv =  2 256  
kJ
kg

Lv =  ?  

Lv =  m  . lv

Lv =  0,125 .  2 256 kJ

Lv =  282 kJ

Voda přijala teplo o velikosti 282 kJ.

m =  V  . ρ

m =  0,000 125 . 1 000 kg

m =  0,125 kg

=  0,000 125 m3


