
Vlhkost vzduchu
Stav nenasyceného vlhkého vzduchu je jednoznaènì 
urèen dvìma stavovými velièinami a jednou velièinou 
urèující vlhkost vzduchu:

Vlhký vzduch

Co je to vlhký vzduch a èím je charakteristický?
Vlhký vzduch je smìsí plynù a par − suchého vzduchu a vodní páry, pøípadnì ale také vody a ledu. Zvláštností vlhkého vzdu-
chu a obecnì smìsi plynù a par ve srovnání se smìsí plynù je to, �e obsah par ve smìsi je urèitým zpùsobem omezen a jedna  
slo�ka vlhkého vzduchu − vodní pára − mù�e mìnit skupenství. Podle stavu vodní páry rozeznáváme    

nenasycený vlhký vzduch (vodní pára je ve stavu pøehøáté páry, parciální tlak vodní páry je ni�ší ne� parciální tlak syté 
vodní páry pøi dané teplotì a tlaku a je tedy mo�né vzduchu dodat další vlhkost, kterou je schopen pojmout ve formì páry),
 

nasycený vlhký vzduch (vodní pára je ve stavu syté páry, parciální tlak vodní páry je roven parciálnímu tlaku syté vodní 
páry pøi dané teplotì a tlaku a vzduch obsahuje maximální mno�ství vlhkosti, které je pøi dané teplotì a tlaku schopen 
pojmout ve formì páry),
 

pøesycený vlhký vzduch (vodní pára je ve 
stavu syté páry a nadbyteèná vlhkost, kterou 
vlhký vzduch není schopen pojmout ve formì 
páry, se vyluèuje pøi tlaku 101 325 Pa a tep-
lotì t    0 °C ve formì kapek syté kapaliny, 
tzv. vodní mlhy a pøi teplotì t    0 °C ve formì 
ledových krystalkù a jinovatky, tzv. ledové 
mlhy).
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relativní vlhkost vzduchu 

bezrozmìrná velièina, 0            1, èasto v %,

mìrná vlhkost vzduchu 

jednotka kg/kg   nebo èastìji g/kg  ,sv sv

absolutní vlhkost vzduchu 

jednotka kg/m .3

Mollierùv h−x diagram
Pøi technických výpoètech stavu a dìjù s vlhkým vzdu-
chem pou�íváme tabulky vlastností vlhkého vzduchu 
a Mollierùv h−x diagram.
     Z diagramu, který je konstruován v kosoúhlých 
souøadnicích pro po�adovaný tlak, je mo�né odeèítat 
parametry vlhkého vzduchu (teplotu, mìrnou entalpii, 
relativní a mìrnou vlhkost, parciální tlak vodních par) 
a graficky øešit dìje, napø. ohøev, ochlazování, mísení 
a vlhèení vlhkého vzduchu.


