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vPoGlED

Dušan Krnel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Izhlapevanje in vrenje

Spreminjanje tekočine v plinasto stanje  pri nižjih 
temperaturah od vrelišča opisujemo kot izhlapevanje. 
Izhlapevanje poteka le na površini. Nekaj molekul te-
kočine ima večjo kinetično energijo kot ostale in vezi, 
ki jih vežejo z drugimi molekulami popustijo. Iz teko-
čine se dvignejo in pomešajo z drugimi molekulami v 
zraku. Nekatere od njih trčijo z molekulami v zraku 
in se odbijejo nazaj med svoje sestrske molekule, ki 
jih zopet povežejo v tekočino. Tako je proces izhlape-
vanja reverzibilen. Z višanjem temperature pa se veča 
tudi kinetična energija molekul na površini, vse več 
molekul se osvobodi vezi, ki jih vežejo med seboj in se 
začno prosto gibati po zraku (Slika 1).

Zanimivo je, da se tekočina pri izhlapevanju ohla-
ja. To si razlagamo s tem, da tekočino zapuščajo mo-
lekule z najvišjo kinetično energijo. Te, ki ostajajo v 
tekočini imajo povprečno nižjo kinetično energijo in 
tako je tudi temperatura tekočine nižja. Podobno kot, 
če bi iz hitrostne tekme odstranili najhitrejše voznike, 
povprečna hitrost tekmovalcev bi se zmanjšala.

Pri vrenju imajo dovolj veliko kinetično energijo 
tudi molekule v notranjosti tekočine. Ko se več mo-
lekul osvobodi vezi in se začno samostojno gibati, na-
stane mehurček pare, ki se zaradi vzgona dvigne do 
površja in v zrak. To se dogaja pri temperaturi vrelišča 
(Slika 2).

Kljub segrevanju tekočine, ki vre (Slika 3), njena 
temperatura ne narašča. Vsa energija se pretvarja v ki-
netično energijo molekul tekočine. Zato vode v odprti 
posodi ne moremo segreti nad 100 0C, pa če jo še tako 
dolgo segrevamo.

Slika 1: Prikaz izhlapevanja. Molekule tekočine so prikazane 
kot kroglice.

Slika 2: Prikaz vrenja. Mehurček oblikujejo molekule, ki se 
prosto gibljejo znotraj tekočine.

Slika 3: Tako vidimo vodo pri vrenju. Mehurčki nastajajo 
tudi v globini. 


