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Toplotna prevodnost
Če se dotaknemo kovinskega in lesenega predmeta, se nam zdi kovinski hladnejši kot 
leseni, čeprav vemo, da imata isto temperaturo. Zakaj občutimo razliko, si lahko razložimo s 
toplotno prevodnostjo.

Kako si razlagamo, da se kovinske žlica, ki jo potopi-
mo v vročo juho relativno hitro segreje tudi na drugem 
koncu, kjer jo držimo. Delci snovi atomi, molekule ali 
ioni tudi pri nižjih temperaturah ne mirujejo, ampak 
nihajo okoli svoje lege. Pri segrevanju močneje zanihajo. 
Če je energije dovolj, zanihajo tako močno, da trčijo ob 
sosednji delec. Če predmet še kar naprej segrevamo, 
močneje zaniha tudi ta delec in trči v sosednjega, tako se 
postopno nihanje in trkanje delcev prenaša iz dela pred-
meta, ki ga segrevamo na druge dele. Pri tem postopno 
narašča temperatura predmeta. Prenos gibanja delcev 
zaradi dovajanja energije je hitrejši, če so delci v snovi 
urejeni, tako kot pri kovinah, ki jih sestavljajo atomi. K 
večji toplotni prevodnosti kovin prispevajo tudi trki 
prostih elektronov. 

Pri snoveh, ki so zgrajene iz večjih molekul in so te 
neurejeno povezane v strukturo snovi je prenos nihanja 
in trkanja delcev počasnejši. Potrebno je več časa, da se 
tak predmet enakomerno segreje. Take snovi so na pri-

mer les in različne umetne mase (polimeri). S to razlago 
si lahko tudi pojasnimo, zakaj so plini slabi prevodniki 
toplote. Razdalje med molekulami plina so velike, in 
čeprav se pri segrevanju molekule plina hitreje gibljejo 
je verjetnost, da trčijo v druge molekule precej manjša 
kot pri trdih snoveh, kjer so delci tesno skupaj.

vPoGlED

Na sliki so atomi kovine, prikazani kot krogi, njihova barva pa prikazuje naraščanje 
temperature vzdolž palice. Temno rdeča ponazarja najvišjo temperaturo, bela 
ponazarja najnižjo temperaturo. S črticami okoli krogov je ponazorjeno nihanje 
atomov. Več črtic pomeni močnejše nihanje.

Kovinsko palico na enem koncu segrevamo. 


