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Úloha V.1 . . . vaříme oceány 2 body; průměr 1,60; řešilo 45 studentů
Odhadněte, kolik energie by bylo potřeba na odpaření všech pozemských oceánů.

Karel si byl zaplavat a bylo mu zima.

Abychom vodu odpařili, potřebujeme ji napřed ohřát na bod varu a následně dodat skupenské
teplo varu. Budeme předpokládat, že voda má průměrnou teplotu T a její hmotnost je m. Pak
na ohřátí na 100 ◦C budeme potřebovat teplo

Qo = mc (Tv − T ) ,

kde c je měrná tepelná kapacita a Tv je teplota varu, v případě vody tedy Tv = 373 K. Poté již
potřebujeme dodat teplo

Qv = mlv ,

kde lv je měrné skupenské teplo varu.
Zjistíme1, že průměrná teplota oceánů je přibližně 2 ◦C, tedy T = 275 K. Hmotnost vody

v oceánech2 je m = 1,37 · 1021 kg. Měrnou tepelnou kapacitu budeme3 uvažovat jako c =
= 4 000 J·kg−1·K−1. Měrné skupenské teplo varu budeme brát jako lv = 2 300 kJ·kg−1, kde
jsme u posledních dvou určení využili znalosti množství soli v mořské vodě (konkrétně uvažuj-
me 35 ppt).4

Ve výpočtu jsme zanedbali měnící se podmínky během vypařování, např. změnu salinity,
a pak změnu atmosférických podmínek.

Výsledné množství tepla je dáno součtem tepla na ohřev Qo a tepla na vypaření Qv, tedy

Q = m [c (Tv − T ) + lv] .

Číselně pro naše odhady veličin dostaneme Q = 3,7 · 1027 J.
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1http://www.savethesea.org/STS%20ocean_facts.htm
2http://hypertextbook.com/facts/1998/AvijeetDut.shtml
3http://web.mit.edu/seawater/Seawater_Property_Tables.pdf
4http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/seawater.html
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