
Skupenské stavy látok

plynné:
neusporiadanosť
molekuly (takmer)
bez kontaktu

makroskopické vlastnosti
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kvapalné: čiastočná 
neusporiadanosť,
molekuly v kontak-
te, štruktúra (ľahko) 
premenlivá  v čase 
a priestore

tuhé (pevné): 
usporiadanosť,
molekuly priamom 
kontakte, štruktúra 
časovo (relatívne) 
stála

Skupenstvo určuje miera usporiadania a interakcií medzi 
(mikro)časticami [molekulárnymi jednotkami]

kondenzované stavy



kvapaliny – prechod od plynov k tuhej fáze

(relatívne) stály objem – nestály tvar,  popis štruktúry komplikovanejší
ako v plyne aj ako tuhej fáze

8plyny/kvapaliny ! tekutiny mobilita

t.t. – t.v. 

°C



kvapaliny – štruktúra

Van der Waalsovské sily 
čiastočne/lokálne 
usporiadaná štruktúra

v taveninách „iónových“ 
zlúčenín aj silnejšie 
elektrostatické interakcie 

neusporiadanosť „prázdny“
(medzi)priestor

nižšia hustota
(ako v tuhej fáze) 

Štruktúra závisí od teploty

pravdepodobnosť výskytu atómu 
(Hg) v definovanej vzdialenosti od 

atómu v počiatku (0)
(radiálna distribučná funkcia)

Porovnaj!
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Štruktúra H2O: počítačové modelovanie

kvapalina ľad: hexagonálna štruktúra

lokálne: 4 H2O
vo vrcholoch

tetraédra

rýchly termálny 
pohyb

Energetická stabilizácia
cez vodíkové väzby

Väčší objem



viskozita – miera vnútorného odporu proti toku tekutiny
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dv
dxF=η.S ––– S

dvdx

v1

v2
η – koeficient

viskozity

špecifická viskozita (relatívne voči vode pri 20°C)

voda    H2O 1.00
dietyléter (CH3-CH2)2O 0.23
benzén C6H6 0.65
glycerin C3H2(OH)3 280
ortuť 1.5
včelí  med ~10,000

T/°C    
H2O

š. viskozita

10 1.30
20 1.00
60 0.47
80 0.36
100 0.28

η
klesá



Povrchové napätie (γ)
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povrch kvapaliny

γ – práca potrebná na vytvorenie 
jednotkového povrchu

Jm-2   ( =Nm-1)

Štruktúra pri povrchu je 
usporiadanejšia –> „blana“

minimalizácia
energie

kvapky (gule) 
–najmenší povrch
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Tlak 
pár

(normálna) teplota varu

(101 kPa)

Δvap HΔfus H

Δsub H



Premeny skupenských stavov/ fázové premeny

Typický fázový diagram: jedna zložka (g), jedna zložka (l), jedna zložka (s)
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p

T

tuhá

plyn

kvapalina

Superkritická 
tekutina

ko
ex

ist
en

ci
a

(r
ov

no
vá

ha
) 2

 fá
z

krivka tavenia
s-l

krivka tlaku pár
l–g 

krivka sublimácie
s-g

trojný bod:
koexistencia

3 fáz

kritický bod
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(normálna) teplota sublimácie

Fázový diagram CO2
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Fázový diagram pre H2O

hustota
l > s

anomálie vody vyplývajú zo štruktúry!
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Koligatívne vlastnosti      (co ligare zviazat)

závisia od „koncentrácie“ rozpúšťadla
tlak pár, t. topenia, t. varu, osmotický tlak

súvisia s „únikovou“ tendenciou molekúl rozpúšťadla

plyn

kvapalina

PA=xAPA
0Raoultov zákon:
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Dôsledky Raoultovho zákona

pA

101kPa

Tt.t. t.v.

čisté rozpúšťadlo

t.t. t.v.

roztok neprchavej
látky s molalitou b 

zvýšenie teploty 
varu: ΔT=Ke b

zníženie teploty 
tuhnutia: ΔT=Kf b

kryoskopická
konštanta

ebulioskopická
konštanta
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Dôsledky Raoultovho zákona – separácia kvapalín
destilácia

štart
0.5:0.5

v parách
45:20

0 1

v parách
70:10

2
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Fázový diagram

frakčná
destilácia 
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Odchýlky od Raoultovho zákona:
azeotropy s minimálnou, alebo maximálnou t. v.
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Osmóza

Pozor – rozdiel oproti difúzii 

osmotický tlak = rozdiel hydrostatických tlakov
πV = nRT => π = (n/V)RT = cRT (Jacobus van’t Hoff )


