
MOČ in TOPLOTNI TOK   (POWER) 

Moč  izračunamo kot količnik med opravljenim delom in časom, v katerem je bilo delo opravljeno.  

P = A/t  
Enota za moč je : 1J/s = 1 W  (vat-watt) po izumitelju parnega stroja Jamesu Wattu. 
Uporabljamo tudi večje in manjše enote:  

 1kW     (kilowat) =   103   W  
 1MW   (megawat)  =   106   W  
 1mW   (miliwat)  =   10-3  W  

 

Pomembno je, kako hitro neko telo opravlja delo. Ta opredelitev moči velja v primeru, ko izbrano telo 
opravlja delo enakomerno, saj je pri enakomernem opravljanju dela moč stalna.  
 

Moč lahko povežemo s silo in hitrostjo. Če potiskamo telo s stalno silo enakomerno po vodoravni podlagi, 
mora sila rok premagovati trenje. Telo se giblje enakomerno s stalno hitrostjo (v), če sta si sila rok(F) in 
trenje nasprotno enaki.  
 

Moč s katero potiskamo telo je: 

P = A/t  in   A = Fs   sledi    P = Fs/t ,   če upoštevamo, da je  v = s/t ,  dobimo: 

P = F v        Moč je pri premo-enakomernemu gibanju enaka produktu sile in hitrosti. 

Podobno, kot moč računamo tudi  toplotni tok.  

Toplotni tok je enak pretočeni toploti v časovni enoti.  

Oznaka:  P (včasih PQ) 

P = Q/t 
Enota:  1 W (vat) 
 

Energijski tok ( PW ) 
Energijski tok je razmerje med energijo in časom, v katerem telo odda to energijo 

P = W/t 
Izkoristek  (  ) 
Izkoristek stroja je razmerje med oddanim delom in prejetim delom oz. toploto. 

 

Moč in toplotni tok – vaje/naloge 

>>      0011..  Katera je enota za moč? 

>>      0022..  Janez opravi v 1 uri 72 kJ dela. S kolikšno močjo dela? 
>>      0033..  Stroj opravlja delo z močjo 1200 W. Koliko dela opravi v 1 minuti? 

>>      0044..  Koliko dela opravi elektromotor v 20 min, če dela z močjo 7 kW? 

>>      0055..  Dvigalec uteži dvigne 140 kg utež 1,6 m visoko v 0,4 s. S kolikšno močjo dela? 

>>      0066..  Moč motorja je 3,6 kW. Kolikšno delo opravi pri stalni obremenitvi v 20 h? 

>>      0077..  Žerjav je dvignil breme 3,6 t 8 m visoko. Koliko časa je trajalo dvigovanje, če je moč žerjava 12 kW? 

>>      0088..  Konj vleče voz s silo 500 N in hitrostjo 5 m/s. Kolikšna je moč konja? 

>>      0099..  Avto vleče prikolico s silo 450 N. V 15 min opravi 20 km dolgo pot. S kolikšno močjo vleče avto prikolico? 

>>      1100..  Črpalka dvigne 12 kg vode s hitrostjo 6,5 m/s. Kolikšna je njena moč? 

>>      1111..  Žogico z maso 300 g vržemo z močjo 60 W. Kolikšno hitrost lahko žogica doseže? 

>>      1122..  Oven tehta 450 kg in se dvigne 16 -krat na minuto 1,4 m visoko. Koliko delavcev bi potrebovali za isto delo, 
če lahko zahtevamo od vsakega delavca moč 70 W? 

>>      1133..  V 150 m globok rudnik vdre vsako minuto 108 kubičnih metrov vode. Kako močna mora biti črpalka, da bo 
rudnik vedno suh? 

>>      1144..  Električni radiator odda v 0,5 h 4,5M J toplote. Kolikšen toplotni tok oddaja radiator? 

>>      1155..  Električni potopni grelnik odda vsako sekundo 150 J toplote. V 28 s segreje 1 kg vode za 1 K. Koliko toplote 
odda grelnik v tem času? 

>>      1166..  Grelec segreje 2 litra vode za 30 K v 2 min. Kolikšen toplotni tok oddaja grelec? 

>>      1177..  V kolikšnem času bi 1,2 kW grelnik segrel 3 kg vode od tališča do vrelišča? 

oznaka:   ( mala gr.črka »ETA« 
) 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/lahajnar/delo/watt.html

