
TOPLO - HLADNO



SLADEK EKSPERIMENT

1. V kozarec zmešaj žlico čokolade ali kakava,
žlico smetane in dve žlici mleka.

1. V banjico položi nekaj ledenih kock in nanje posuj malo soli.
2. Kozarec položi v banjico med posoljene kocke. Nato okoli kozarca 

naloži še več ledenih kock in tudi te posoli.
3. Skledo in kozarec pokrij s kuhinjsko krpo, da toplota ne bo prodirala 

od zunaj. Pusti počivati eno uro. 



TOPLOTA

= energija, ki se prenaša med telesi, ki imajo različno TEMPERATURO
• Smer: višja T  nižja T

• RECEPTORJI = čutne celice, ki možganom sporočajo, ali je predmet 
topel ali hladen.



TEMPERATURA

= stopnja toplote, osnovna fizikalna količina

• višja T = hitrejše gibanje atomov
(agr. stanje) 



MERJENJE TEMPERATURE

• Besedno in z občutki, primerjave.

• Galileo Galilej (1592) – TERMOSKOP
(določanje T s spreminjanjem V zraka v balonu)

• Daniel Gabriel Fahrenheit
• Anders Celsius (Celzij)
• živosrebrni termometri – sprememba V Hg



• steklena cevka s Hg
• bučka
• številčnica 



LESTVICA ZA MERJENJE TEMPERATURE

• Fahrenheitova lestvica – angleško govoreče dežele
• Celzijeva lestvica – drugod 

• Glede na naravne pojave, razdalja med njimi. 



CELZIJEVA LESTVICA

• agregatno stanje vode 
• 0°C – zmrzovanje
• 100°C – uparjanje vode
• vmes: 100 enakih delov



KELVIN (7. – 9. razred)

• Wiliam Thomson (lord Kelvin)
• absolutna temperaturna lestvica – Kelvini
• sprememba T za 1 K = 1°C

• 0K = absolutna ničla (najnižja T) – atomi, molekule mirni



Celzij [°C] Fahrenheit [°F] Kelvin [K]
absolutna ničla - 273,15 - 459,67 0
ledišče vode 0 32 273,15
vrelišče vode 100 212 373,15
temperatura na površini Sonca 5507 9945 5780



VIRI TOPLOTE V NAŠEM DOMU

• Toplota se prenaša preko zraka, s sevanjem sončne energije skozi okna 
(senčila).

• Notranji viri: delujoče elektronske naprave (računalnik, TV, sušilec, likalnik, 
razsvetljava), kuhanje, pečica. 

• Mi in živali oddajamo toploto (10 oseb = pečica na 180°C), odvisno od 
telesne aktivnosti (prezračevanje).



TOPLOTNI PREVODNIKI IN IZOLATORJI
• Toplotni prevodniki – snovi, ki prevajajo toploto (kovina) 

izboljšamo prenos toplote.
• Toplotni izolatorji – snovi, ki toploto slabo prevajajo (les)  omejimo 

prenos toplote.



KAJ JE PRENOSNIK TOPLOTE?

= naprava iz kovine, ki prenaša toploto med dvema različnima snovema 

RADIATOR (vroča voda – zrak): 
• del ogrevalnega sistema, povezan z virom toplote 
• priključen na 2 cevi – vroča voda (vir toplote), ohlajena voda (nazaj v 

vir toplote) 
• električni: olje, ki segreva elektrika 



PROIZVODNJA HLADU

• Hladilne naprave – hrana (počasnejše razmnoževanje bakterij), 
hlajenje, elektronske naprave

• Sneg, led, luknje 
• Trgovanje z ledom (tvegano) – luksuzno blago.

• Egipt – glineni vrči z luknjami (izhlapevanje vode s površja – hlajenje 
sten). 



HLADILNIK NEKOČ : HLADILNIK DANES

• nekoč (19. stoletje): veliki, glasni, robustni, nad 0°C
• danes: druge funkcije, zaznavanje živil



DELOVANJE HLADILNIKA

• parno – kompresijsko hlajenje

• 4 osnovni deli + hladivo
(sprememba agr. stanja in tlaka):
- kompresor
- kondenzator
- kapilara ali ekspanzijski ventil
- uparjalnik



OSNOVNI DELI HLADILNIKA (7. – 9. razred)

• KOMPRESOR: glasen, črpalka za hladivo (g), sesa in stiska hladivo na 
višjo T in tlak.

• KONDENZATOR: zunanja stran, hladivo z visoko T – oddaja toploto v 
okolico  ohladi in spremeni v tekočino.

• KAPILARA ali EKSPANZIJSKI VENTIL: znižanje tlaka in T (- 30°C).
• UPARJALNIK: v notranjosti, hladivo hladi notranje stene hladilnika –

sprejema toploto iz živil, se segreva in uparja.
• Hladivo v plinastem agr. stanju posesa kompresor in tako kroži.







ZAMRZOVALNA SKRINJA, KOMBINIRANI 
HLADILNIKI

• SKRINJA: večja hladilna moč (nižja T)

• KOMBINIRANI HLADILNIKI: uparjalnik skozi oba dela (1. skrinja, 2. hladilnik)



KLIMATSKA NAPRAVA

• Notranja enota: črpa zrak, ga očisti, ohladi (UPARJALNIK – teče 
ohlajeno hladivo) in vrača nazaj v prostor.

• Zunanja enota:
- kondenzator (hladivo odda toploto v okolico in se pri tem ohladi),
- kompresor in kapilara (kroženje hladiva po ceveh in spreminjanje 

tlaka).





KVIZ (4. – 6. razred)

KOLIKO STOPINJ CELZIJA IMA ZRAK V DELUJOČEM HLADILNIKU?

A) okoli 5°C
B) – 30°C
C) okoli 20°C



POIŠČI VSILJIVCA

A) hladilnik
B) zamrzovalnik 
C) termometer
D) klimatska naprava



PRAVILNO POVEŽI

Galileo Galilej termoskop
Anders Celsius termometer



• DRŽI ALI NE DRŽI

Les je dober toplotni prevodnik, kovina pa toploto prevaja slabše. 

DRŽI                NE DRŽI



KAJ OD NAŠTETEGA NI VIR TOPLOTE V STANOVANJU?

a) računalnik
b) televizor
c) sušilnik perila
d) obešalnik 



DRŽI ALI NE DRŽI

10 oseb v prostoru oddaja toliko toplote kot pečica pri 180°C.

DRŽI                NE DRŽI





KVIZ (7. – 9. razred)

KAKO SO VODO HLADILI V STAREM EGIPTU?

a) s snegom in ledom
b) z namakanjem v Nilu
c) s posebnimi glinenimi vrči



PRAVILNO POVEŽI:

Kelvin 32
Fahrenheit 0
Celzij 273,15



PREČRTAJ VSILJIVCA

A) 1 K
B) 1°F
C) 1°C
D) 1 G



DRŽI ALI NE DRŽI

Prenosniki toplote so navadno izdelani iz lesa, ker je les dober toplotni 
prevodnik.

DRŽI                NE DRŽI



KATERI DEL HLADILNIKA JE ZADOLŽEN ZA PRETOK HLADIVA PO CEVEH 
HLADILNIKA?

A) kompresor
B) kondenzator
C) uparjalnik 



Na tržišču lahko kupimo veliko različnih naprav za ogrevanje našega
doma, nekatere porabijo manj električne energije in nam s tem
povzročajo manjše stroške ter so prijaznejše do okolja. Katera od
naštetih naprav je taka:

a) peč na plin
b) peč na kurilno olje
c) sobni kamin
d) toplotna črpalka



Zgradbe, zgrajene z do okolja prijaznim materialom, imenujemo tudi:

a) brunarice
b) izolirane hiše
c) varčne hiše
d) lesene hiše



Zlasti pozimi se veliko zadržujemo v zaprtih prostorih. Tam se vzpostavi 
koncentracija ogljikovega dioksida, ki je odvisna od več dejavnikov, kot 
so prostornina, izmenjava notranjega zraka z zunanjim, število ljudi, 
vrste aktivnosti in čas, ki ga preživijo v prostoru. Zato je še posebej 
pomembno, da:

a) občasno znižamo temperaturo.
b) uporabljamo elektronske vlažilnike zraka.
c) prostore popršimo z osvežilniki zraka.
d) prostore redno zračimo.



Besede poveži z razlagami.

Podhladitev    poškodbe na koži zaradi mraza

Pregretje poškodbe na koži zaradi vročine

Ozebline stanje človeka, ki se mu je temperatura dvignila 
nad običajno

Opekline stanje človeka, ki se mu je temperatura telesa 
znižala pod običajno



Iz katere kovine so Li-onske baterije?

a) litij
b) nikelj
c) baker
d) aluminij 



Kako se imenuje del hladilnika, kjer se pretaka hladivo, v trenutku, ko 
hladi notranjost hladilnika?

a) kondenzator
b) uparjalnik
c) kompresor
d) kapilara 



Za postavitev takšnih centrov je zadolženih veliko strokovnjakov. Morda 
veš, kaj so po poklicu osebe, ki se ukvarjajo s procesom in tehnologijo 
hlajenja?

a) inženirji strojništva
b) Inženirji gradbeništva
c) elektromehaniki 
d) slaščičarji 



Kaj je hipoteza?

a) laž
b) domneva 
c) komentar
d) dejstvo 



SLADEK EKSPERIMENT

5. Preveri, ali se je zmes v kozarcu strdila in si dobil sladico. 

RAZLAGA:
• Led je za taljenje črpal toploto iz kozarca (led se je talil, kozarec 

ohlajal).
• SOL: ledišče pri nižji T (do  – 10°C)


