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Hip – łączka => do Spisu treści

Nazwa pochodzi od kombinacji dwóch słów: termo – ciepło i dynamika. W luźnym
tłumaczeniu oznacza to dynamiczne przyczyny ciepła. Dział ten i opisująca go część fizyki
mają bardzo duże znaczenie techniczne, przede wszystkim w dziedzinie transportowej, gdyż
większość urządzeń transportowych ma napędy termodynamiczne.

Jest to podstawowe równanie fizyki i chemii gazów oraz termodynamiki technicznej.
Wyprowadzane w oparciu o podstawowe prawo natury tj Zasadę Zachowania Pędu (ZZP),
uogólnienia mechaniki statystycznej i rachunek prawdopodobieństwa.
=> do Spisu treści
Do podstawowych pojęć i wielkości termodynamicznych zaliczmy wiele definiowanych
określeń. Każda z tych idealistycznych określeń ma własny odpowiednik rzeczywisty, chyba
że sama w sobie jest rzeczywistością.
Mol – podstawowa jednostka układu SI będąca po prostu liczbą naturalną zw. od jej
twórcy liczbą Avogadra i oznaczaną jako NA=6,02*1023. Ze względu na swoją dużą
wartość nadaje się tylko do liczenia makroobiektów np. atomów, cząstek, jonów.
Objętość molowa gazów VM=22,4 dm3, w tej objętości w warunkach normalnych
fizycznych (T0=293,15K (t0=+200C), p0=1013 hPa) znajduje się NA sztuk cząstek lub
atomów.
Masa molowa gazów, cieczy lub kryształów pierwiastka lub związku chemicznego
oznaczana jako M; możemy ją określić z porównawczej masy atomowej (z Układu
Okresowego) i wyrażając ją w gramach.
Masa atomowa bezwymiarowa wielkość jako porównanie masy atomu do wzorca masy
atomowej.
Wzorzec masy atomowej 1u (unit) to masa 1/12 podstawowego izotopu węgla 612C.
Temperatura, widoczna (obserwowalna) miara niewidocznej energii wewnętrznej
mikroukładów przy czym dla kryształów i cieczy jest to energia drgań a dla gazów energia
chaotycznego ruchu pomiędzy zderzeniami drobin.
Skale termometryczne zależne od zjawisk przyjętych za punkt odniesienia przy ich
ustalaniu, najczęściej używane u nas to skala Celsjusza oparta na przemianach fazowych
(stanów skupienia) wody i skala Kelwina oparta na dolnej granicy (zero bezwzględne)
zjawisk naturalnych:

kres zjawisk
naturalnych
0K =
= – 273,15 0C
średnia temp.
Kosmosu =3K

0
0
C
100 0C

0
temperatura
topnienia
i krzepnięcia wody
00C = 273,15 K

0K

=> do Spisu treści

temperatura wrzenia
i skraplania wody
1000C = 373,15 K

C

K
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Za punkt wyjścia przyjmujemy zderzenie doskonale elastyczne (sprężyste) pojedynczej
cząstki z n*NA cząstek gazu doskonałego czyli takiego, którego cząstki są punktami
materialnymi poruszające się całkowicie chaotycznie pomiędzy zderzeniami
i oddziałujące tylko w trakcie tych zderzeń. Zderzenie to zachodzi z jedną z sześciu ścian
zbiornika sześciennego o krawędzi L (ilustracja poniżej).
sześcienny
zbiornik
o krawędzi l
w którym
znajduje się
n – moli gazu
doskonałego

cząstki gazu
poruszają się
chaotycznie we
wszystkie
strony w tym
1/6 z n – moli
w stronę danej
ścianki

cząstka o masie m
i średniej prędkości v
przed zderzeniem

zderzenie
doskonale
sprężyste

cząstka o masie m
i średniej prędkości -v
po zderzeniu




 
Pędy cząstki wynoszą: p1  m  v (1) przed zderzeniem i p2  m    v  (2) po zderzeniu,





      
  
natomiast zmiana pędu  p  p1  p2  m   v   0    0  m    v  (3) co w rozwinięciu 1


  
 
– wymiarowym i skalarnym daje wartość p  2  m  v (4). Zgodnie z II zasadą dynamiki
Newtona p  F  t (5), gdzie m – masa cząstki, v – jej średnia prędkość,
F – siła w trakcie jednego zderzenia o czasie trwania Δt.
Uogólniając zachowanie jednej cząstki na statystyczne wszystkich z n*NA zawartych
w szczelnym zbiorniku można przyjąć, że w danej chwili za składowymi prędkościami
1
w stronę dowolnej ścianki porusza się k cząstek k   n  N A (6), zaś czas tc w ciągu którego
6
L
nawet te spod przeciwnej ścianki dotrą i zderzą się z daną ścianką wynosi t c 
(7)
v
zakładając ruch prostoliniowy jednostajny. Łącząc zależności (7), (6) i (5) otrzymamy
całkowitą siłę Fc wymienioną przez cząstki w trakcie zderzeń z daną ścianką
k  p n  N A  2  m  v  v n  N A  m  v 2 2 2  n  N A m  v 2 2  n  N A
Fc 


 


 Ek (8), gdzie
tc
6 L
3 L
2
3 L
2
3 L
ostatni czynnik to średnia energia kinetyczna cząstek.
Zanim przejdziemy do dalsze części wyprowadzenia należy zastanowić się nad sposobem
pomiaru temperatury z punktu widzenia mikroświata.

Pomiar temperatury.
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Powietrze ustępujące pod naporem
ciała termometrycznego

ΔL(ΔT)

Szklana obudowa (krzemionka
SiO2) odbierająca energię od
cząsteczek wody (H2O), które z
kolei pobrały ją od cząstek np.
aluminiowej obudowy garnka (Al)

Ciało termometryczne Hg lub
C2H5OH przejmujące energię od
szklanej obudowy i zmieniające
swój poziom o wartość ΔL jako
miara temperatury ΔT

Wysokoenergetyczne cząstki
z palnika (H2O i CO2) z reakcji
syntezy węglowodoru np. C2H6
z tlenem O2 uderzające w
aluminiową obudowę naczynia.

w palniku kuchenki gazowej
Reakcja zachodząca

Tak więc pomiar temperatury to po prostu przekaz energii kinetycznej od źródła do ciała
termometrycznego, którym może być rozszerzające się ciało stałe, ciecz lub gaz (termometry
klasyczne (cieczowe)) ale także zmiana drgań sieci krystalicznej a co za tym idzie oporu
elektrycznego (termometry oporowe (termistory) lub zmiana emisji światła (pirometry).
Reasumując można w zgodzie z doświadczeniem napisać relację proporcjonalności pomiędzy
niewidoczną energią kinetyczną Ek ruchu cząstek mikroświata a jej wizualizacją dokonaną
ciałem termometrycznym zwaną temperaturą T: Ek  C  T (9) gdzie C to współczynnik
proporcjonalności o wymiarze [J/K].
2 NA
Łącząc (8) i (9) otrzymamy siłę całkowita w funkcji temperatury: Fc 
 C  T (10).
3 L
df
F F
Z definicji ciśnienia p p   2c (11) jako siły parcia do powierzchni na jaką napiera ,
S L
z wykorzystaniem naszej siły całkowitej Fc działającej na ściankę o powierzchni S=L2
otrzymamy ciśnienie wywierane przez gaz na daną ściankę naczynia
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2n NA
 C T
2  n  N A  C T 2  N A  C n T
(11). Stałą wartość pierwszego
p  3 L 2



3
V
L
3  L3
czynnika nazywamy po prostu stałą gazową i oznaczamy przez R, której wymiar wynosi:
2 NA C
[ J/mol*K ] R 
(12). Z uwzględnieniem tego uproszczenia otrzymamy:
3
n T
lub jak chciał Clapeyron p V  n  R  T (13). I to jest właśnie szczęśliwa
p R
V
13 – ka czyli wyprowadzone równanie.
p V
Celowym jest jednak inne rozseparowanie tego równania:
 const  n  R (14), co także
T
rozseparowuje nauki , których to równanie dotyczy po lewej stronie mamy 3 fizyczne
parametry stanu gazu doskonałego czyli fizykę i termodynamikę techniczną a po prawej chemię
sensu Stricte. Stałość wzajemnej relacji trzech parametrów stanu gazu można zachować przy
dwóch warunkach dla układu GAZ – ZBIORNIK:
1. Szczelny zbiornik choć z ruchomym tłokiem dla zapewnienia n=const czyli stałej ilości
moli (cząstek) gazu.
2. Brak reakcji chemicznych zmieniających strukturę cząsteczkową z dwu – atomowej na 3
lub więcej atomową lub odwrotnie co zapewnia stałą , stałą gazową R=8,31 [ J/mol*K]
zwaną uniwersalną lecz niestety wszystko co uniwersalne jest tylko częściowo dobre o ile
w ogóle da się zastosować (gazy 1 – atomowe praktycznie nie mają znaczenia
termodynamicznego (chemicznego zresztą także to po prostu szlachta gazowa nie lubiąca
czarnej roboty termodynamicznej albo jak wolą chemicy gazy szlachetne)). Ogólnie
strukturę molekularną gazów dzieli się na 3 – grupy w zależności od tzw. stopni swobody
(rozróżnialności kinematyczno – dynamicznej):
 szlachetne gazy 1 – atomowe czyli po prostu kule 1 – atomowe o niewielkim
znaczeniu termodynamicznym dla których ze względu na pełną przestrzenną symetrię
ważne są tylko 3 kierunki prostoliniowych przemieszczeń w 3 – ch kierunkach
przestrzeni, czyli kule mają 3 stopnie swobody, którym odpowiada stała gazowa R1.
 „hantle” 2 – atomowe (symetryczne np. O2, N2, H2 lub asymetryczne np. CO),
posiadają istotne 3 przemieszczenia XYZ i 2 obroty (za wyjątkiem nieistotnego obrotu
w osi hantla) czyli 5 stopni swobody, którym odpowiada stała gazowa R2.
 kombinacje 3 i więcej atomowe, czyli najczęściej spotykane np. C4H10, NH4, CO2,
H2O, C2H6O istotne 3 przemieszczenia prostoliniowe i 3 obroty czyli 6 stopni
swobody, którym odpowiada stała gazowa R3.
Uniwersalizm stałej gazowej polega na tym, że nie uwzględnia w/w specyfiki gazów. Inna
choć nie sprzeczna interpretacja stałej gazowej będzie podana później.
=> do Spisu treści
Zwane równaniem Van der Waalsa w prowadza poprawki doświadczalne do idealizacji
przyjętych w równaniu gazu doskonałego. Równanie Van der Waalsa zapisuje się najczęściej
w postaci:  p  p0  V  V0   n  R  T (1). Do dwóch parametrów fizycznych ciśnienia gazu p
i jago objętości w zbiorniku V dodaje się jako pomniejszające czyli odejmuje 2 czynniki:
 ciśnienie międzycząsteczkowe p0 wynikające z faktu, że cząstki oddziałują także pomiędzy
zderzeniami a nie tylko w trakcie zderzeń
 objętość własną cząstek V0 ponieważ nie są one punktami materialnymi tylko realnymi
tworami przestrzennymi 1, 2 lub 3 i więcej atomowymi konstrukcjami.
=> do Spisu treści
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Każdy rodzaj przemiany gazu łączący się ze zmianą jego parametrów fizycznych
nazywamy przemianą gazową. Pośród wszystkich możliwych przemian największe znaczenie
mają tzw. izoprzemiany czyli takie w trakcie których jeden z parametrów jest zachowany
(niezmienny).
=> do Spisu treści
W jej trakcie zachowana jest objętość V  const . Jest to najprostsza w realizacji
przemiana, wymaga tylko zamknięcia gazu w szczelnym, grubościennym zbiorniku.
Oznaczając parametry gazu przed przemiana jako p0, V0, T0 a po przemianie p1, V0, T1
stosując równanie Clapeyronea dla ciągu następujących po sobie przemian izochorycznych
otrzymamy:
p0 V p1 V
p V

   n
 const  n  R (1) po podzieleniu przez V otrzymamy
T0
T1
Tn
p0 p1
p
n R

     n  const1 
(2) . Jest to prawo Charlesa.
T0 T1
Tn
V
=> do Spisu treści
W jej trakcie zachowane jest ciśnienie p  const . Jest trudniejsza w realizacji od
izochorycznej, wymaga zamknięcia gazu w zbiorniku z ruchomym i szczelnym tłokiem na
który wywierany jest stały nacisk siłą parcia. Oznaczając parametry gazu przed przemiana
jako p0, V0, T0 a po przemianie p0, V1, T1 stosując równanie Clapeyronea dla ciągu
następujących po sobie przemian izobarycznych otrzymamy:
p V0 p V1
p Vn

  
 const  n  R (3) po podzieleniu przez p otrzymamy
T0
T1
Tn
V0 V1
V
n R
      n  const 2 
(4) . Jest to prawo Gay – Lussaca.
T0 T1
Tn
p
=> do Spisu treści
W jej trakcie zachowana jest temperatura T  const . Jest jeszcze trudniejsza w realizacji
od izochorycznej i izobarycznej, wymaga zamknięcia gazu w zbiorniku z ruchomym i
szczelnym tłokiem oraz dwóch sposobów:
 bardzo wolnego przebiegu dla ciągłego wyrównania energii wewnętrznej
(temperatury) z otoczeniem; jest to możliwe tylko w termostatycznych układach,
 stosowania regulatorów temperatury, co jednak zapewnia tylko realizację
przybliżenia w granicach ±ΔT co stanowi zakres działania regulatora ale jest
możliwe w układach termodynamicznych.
Oznaczając parametry gazu przed przemiana jako p0, V0, T0 a po przemianie p1, V1, T0
stosując równanie Clapeyronea dla ciągu następujących po sobie przemian izotermicznych
otrzymamy:
p0 V0 p1 V1
p V

     n n  const  n  R (5) po pomnożeniu przez T otrzymamy
T
T
T
p0 V0  p1 V1      pn Vn  const3  n  R  T (6) . Jest to prawo Boyle’a – Mariotte’a.
=> do Spisu treści
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Szczególnie przemiany izochoryczna i izobaryczna wymagają rozróżnienia zachowania gazu
w skali mikroskopowej. Dla porównania tych dwóch przemian porównajmy je zachowując te
same warunki dla obydwu tzn.
 po jednym molu gazu n=1 w każdym z dwóch identycznych cylindrów z tłokiem
 chcemy uzyskać wzrost energii wewnętrznej ΔU odpowiadający wzrostowi temperatury
o ΔT=1K poprzez ogrzewanie zewnętrzne (dostarczanie ciepła ΔQ+)
V=const,

p/T=const

n = 1 mol

ΔU+(ΔT↑ = 1K

p=const,

V/T=const

S =π d2/4

)
zamocowanie
tłoka

przesunięcie
tłoka o ΔL

ciśnienie

p=F/S

QV+

Qp+

Całe dostarczone ciepło zużywane jest na wzrost
energii wewnętrznej (średniej prędkości) gazu
w zamkniętym zbiorniku:
(1.1)
(1.2)

Dostarczone ciepło zużywane jest częściowo na
wzrost energii wewnętrznej (średniej prędkości)
gazu w zbiorniku ale jego część zużyta na
przemieszczenie tłoka (wykonanie pracy przez
układ):
(2.1)
(2.2)

Porównując zależności (1.2) i (2.2) dla identycznych warunków na zmianę energii
wewnętrznej ΔU(ΔT=1K) widzimy różnicę o wartość wykonanej pracy układu ΔW- przy
przemieszczeniu tłoka o ΔL. Dla n=1mol i ΔT=1K wartość tej pracy jest nazywana
uniwersalna stałą gazową R i wynosi: R  8,31 J  . Reasumując możemy zapisać relację
 mol  K 

molowych ciepeł przemian gazowych: C p  CV  R (3).
Charakterystyczną jest także proporcja tych dwóch wielkości nazywana wykładnikiem
adiabaty κ (gr. kappa):   C p  1 (4).
CV

Jeżeli masa jest wyrażana w jej specyficznych jednostkach czyli kg to zamiast ciepłe
molowych C o wymiarze J/mol*K używa się ciepłe właściwych oznaczanych cw o wymiarze
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J/kg*K i każde wymienione w dowolnej przemianie ciepło Q wyraża się zależnością:
Q  cw  m  T (5), gdzie T  Tk  T0 to różnica temperatur końcowej Tk i początkowej T0 .
=> do Spisu treści
Jest przemianą w trakcie której brak wymiany ciepła z otoczeniem Q  0 . Jest jeszcze
trudniejsza w realizacji od izochorycznej i izobarycznej, wymaga zamknięcia gazu
w zbiorniku z ruchomym i szczelnym tłokiem. Wymaga przeciwnych warunków od
przemiany izotermicznej, które można zrealizować dwoma sposobami:
 bardzo szybkiego przebiegu dla minimalnej wymiany z otoczeniem,
 stosowania tzw. ścianek adiabatycznych zapewniających izolację wymiany ciepła
z otoczeniem
Zmianie ulegają wszystkie parametry stanu gazu a opisujące ją prawo ma postać:



p0 V0  p1 V1      pn Vn  const 4 (1) .
=> do Spisu treści
Ponieważ istotnymi są 3 fizyczne parametry stanu gazy p, V i T a wykreślnie można
przedstawić zmienności tylko dwóch z nich koniecznym jest reprezentacja w trzech układach
współrzędnych i tak się to robi zwyczajowo. Układy te to:
 układ zw. układem pracy czyli p – V
 układ zw. układem ciepła czyli p – T
 układ zw. układem zmian objętości czyli V – T
Ta potrójna reprezentacja jest po prostu nieunikniona i przedstawiona poniżej z zachowaniem
konwencji kolorów jak we wzorach omawiających te przemiany.

T

T
V

p

p

V

Zmiany trzech fizycznych parametrów stanu gazu warunkują działanie wszelkich urządzeń
termodynamicznych w których zawsze jest to ciąg następujących kaskadowo po sobie
przemian lub innych np. mechanicznych czy elektromagnetycznych ale zawierających pewne
mechanizmy czy moduły termodynamiczne. Jednak w rzeczywistych urządzeniach nie są to
najczęściej izoprzemiany tylko grupa przemian zw. politropowymi o eksperymentalnie
wyznaczanych prawach.
=> do Spisu treści
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Podobnie jak dynamika opisywana fundamentalnymi trzema zasadami dynamiki, także
termodynamika oparta jest na kanonie trzech zasad tylko numerowanych od zerowej dość
często po prostu pomijanej.
=> do Spisu treści
Określa warunki porównania układów pod względem równowagi termodynamicznej nie
precyzując co rozumiemy pod tym pojęciem. Możemy przyjąć określenie stanu równowagi
np. dla dwóch układów typu GAZ – ZBIORNIK połączonych zaworem: Jeżeli po otwarciu
zaworu łączącego te dwa układy nie zachodzą pomiędzy nimi żadne reakcje mechaniczno –
termodynamiczne (np. przepływ masy, energii itp.) to układy te są w równowadze
termodynamicznej. Porównanie stanów równowagi termodynamicznych wielu układów (czyli
zerowa zasada termodynamiki) sprowadza się do porównania każdych dwóch pomiędzy
sobą. Jak wykazała praktyka doświadczalna jest tu spełnione logiczne prawo przechodniości,
które formalnie można zapisać: A  B  B  C  A  C (1) , gdzie A, B, C to
układy termodynamiczne a symbol równoważności  to symboliczne zapisanie stanu
równowagi termodynamicznej.
=> do Spisu treści
Określa z kolei wzajemną relację pracy W i ciepła Q jako zamiennych i alternatywnych
form zmiany energii wewnętrznej U (temperatury T) jednego układu termodynamicznego.
W każdym przypadku jest to najczęściej zmiana każdej z tych wielkości czyli: ΔU(ΔT) , ΔW
i ΔQ . Jak każda zmiana może być co najwyżej nieujemna (jeżeli wynosi zero to oznacza po
prostu stałą wartość) ale może zachodzić w stronę wzrastających lub malejących wartości.
Dla tych „kierunków” zmian przyjmuje się umowy indeksowane znakami „+” i „ – ”:
ΔQ+ – dostarczenie ciepła (ogrzewanie) z zewnątrz do układu (z nagrzewnicy, źródła
ciepła),
ΔQ- – odebranie ciepła od układu (ochładzanie) termodynamicznego (do chłodnicy,
innego układu lub atmosfery)
ΔW+ – wykonanie pracy nad układem przez siły zewnętrzne (ściskanie, sprężanie), czego
widocznym objawem jest wzrost ciśnienia p↑ lub spadek objętości V↓ ,
ΔW- – wykonanie pracy przez układ z jej ekspozycją do zewnętrz (rozprężanie), czego
widocznym objawem jest spadek ciśnienia p↓ lub wzrost objętości V↑ ,
 ΔU+(T↑) – wzrost energii wewnętrznej, któremu towarzyszy obserwowalny wzrost
temperatury
 ΔU-(T↓) – spadek energii wewnętrznej, któremu towarzyszy obserwowalny spadek
temperatury
Po przyjęciu tych założeń można zapisać I zasadę termodynamiki w postaci:

ΔU±(T↑↓) = ΔW± + ΔQ±

(2) lub

U  T    W   Q 

(2)

z bezbarwnym edytorem równań.
Dla poszczególnych izoprzemian I zasada termodynamiki przyjmuje postać:


1. Izochoryczna V  const : (2.1) U T    0  Q ΔW= Δp*0 = 0 bo każda praca wiąże
się ze zmianą położenia a w stałej objętości jest to niemożliwe.

2. Izobaryczna p  const : (2.2) U  T     p  V   Q  ; może tu dochodzić do pozornie
paradoksalnej
sytuacji
gdzie
ogrzewanie
powoduje
spadek
temperatury
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U  T     p  V   Q taka sytuacja powstaje np. w podwójnym układzie
gwiazdowym, gdy jedna z gwiazd pobierająca energię od drugiej (ogrzewana)
równocześnie sama rozpręża się (wykonuje pracę) i ta praca jest większa od pobranej
z zewnątrz energii, co w konsekwencji powoduje spadek jej energii wewnętrznej
(temperatury).
3. Izotermiczna T  const : (2.3) 0T const  p  V   Q  ; całe wymienione ciepło jest na
koszt pracy w układzie tzn. ciepło dostarczone = wykonana praca przez układ, praca nad
układem = emisja ciepła od układu, efektywna relacja termodynamiczna ale trudna
w fizycznej realizacji.

4. Adiabatyczna Q  const : (2.4) U  T    p  V   0 ; cała praca przez i nad układem
zamieniana jest w energię wewnętrzną i odwrotnie, także efektywna termodynamicznie
ale trudna w fizycznej realizacji.
Często indeksowanie górne zastępuje się znakami sumy lub różnicy oraz zmienia kolejność
pracy i ciepła co znacznie utrudnia rozumienia I zasady dynamiki.
=> do Spisu treści


Dotyczy teoretycznie konstrukcyjnych możliwości wykonania dowolnego urządzenia
termodynamicznego np. silnika cieplnego (gazowego, cieczowego (etylina lub olej
napędowy)), chłodziarki, zamrażarki, termostatu, wentylatora itp. Spotyka się wiele
sformułowań, których tutaj nie będziemy przytaczać a główny wniosek z nich może być taki:
każde urządzenie termodynamiczne w swoim działaniu potrzebuje poboru ciepła
z nagrzewnicy i oddania jego części do chłodnicy.
Z tą zasadą wiąże się problem nieistniejącego choć nazwanego urządzenia „PERPETUUM
MOBILE” co w luźnym tłumaczeniu znaczy wieczny ruch (niestabilność czyli mobilność).
Często też wyróżnia się kilka rodzajów w/w urządzenia:
 1 – go rodzaju: przetwarzającego całość pobranej w postaci ciepła (najczęściej) energii,
czyli urządzenie o sprawności η=100%
 2 – go rodzaju: wytwarzające więcej energii niż pobiera do swego działania (η>100%)
 3 – go rodzaju: wytwarzające użyteczną energię z niczego (η=∞), jak na razie to wg.
wszystkich religii świata to domena „WSZECHMOCY”
Choć fizycznie jest to nierealne choćby z powodu tarcia nieodłącznie związanego z każdym
ruchem to nie brak fantastów chcących metodami „przyczajonych” oszustw udowodnić, że
jest to g…. prawda, czyli 3 – ci rodzaj prawdy.
=> do Spisu treści
To ciąg następujących po sobie przemian termodynamicznych powodujących działanie
danego urządzenia termodynamicznego. Wśród nich najbardziej praktyczne znaczenia mają
tzw. cykle zamknięte zw. potocznie kołowymi. To taki ciąg n – przemian, gdzie stan gazu na
początku pierwszej (opisany fizycznymi parametrami stanu gazu) jest identyczny ze stanem
po ostatniej n – tej przemianie co można zapisać: p0 = pn , V0 = Vn i T0 = Tn . Najbardziej
rozpowszechnionym, poznanym choć fizycznie nierealnym jest cykl silnika opracowany
przez francuskiego inżyniera Sadie Carnote’a zw. dzisiaj cyklem Carnote’a (silnika idealnego
bo niemożliwego do realizacji). Wykazano także (tylko rachunkowo bo silnik nie istnieje), że
sprawność takiego silnika byłaby maksymalna. Poniżej omówiono właśnie ten cykl silnika
idealnego.
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[ m3 ]

V
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B

V3

Q
2

V2

T↓
↑ V1

T↑
C
D

Q

V0
1

0
0

p0

p1

p2

p4

p [ Pa ]

Najbardziej lakonicznie ten cykl można opisać następująco:
A – B – izotermiczne sprężanie (p↑, V↓) 0 T 0const  p  V   Q 
praca siły zewnętrznej => układ oddaje ciepło Q2- do chłodnicy o temperaturze T2 .

B – C – adiabatyczne sprężanie (p↑, V↓↓) U  T    p  V   0
praca siły zewnętrznej => energia wewnętrzna układu U↑ (temperatura T↑) rośnie.
C – D – izotermiczne rozprężanie (p↓, V↑) 0 T 0const  p  V   Q 
praca układu => układ pobiera ciepło Q1+ z nagrzewnicy o temperaturze T1 .

D – A – adiabatyczne rozprężanie (p↓, V↑↑) U  T    p  V   0
praca układu => energia wewnętrzna układu U↓ (temperatura T↓) maleje.
Sprawność termodynamiczno – mechaniczna η silnika wyraża zależność:
Q  Q2 T1  T2
 1

(1) i jest maksymalną z możliwych sprawności termodynamicznych.
Q1
T1
Silnik ten jest w praktyce niemożliwy do realizacji, gdyż opiera się tylko na dwóch
przemianach o praktycznie przeciwnych warunkach realizacji omówionych wcześniej.
W oparciu o ten idealistyczny model opracowano wiele różnych cykli działających silników
cieplnych na różne paliwa ciekłe i gazowe. Najbardziej rozpowszechnione to cykl silnika 4 –
suwowego benzynowego lub silnika Diesla na olej napędowy. Są to rozpowszechnione
materiały i dlatego te zagadnienia nie będą tu szczegółowo omawiane. W każdym jednak
przypadku realnym jest to zawsze płynne a nie ostre przejście pomiędzy poszczególnymi
przemianami cyklu.
=> do Spisu treści
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W przyrodzie współistnieją między sobą trzy stany skupienia zw. fazami natomiast
przejście pomiędzy nimi nazywa się przemianą fazową. Natomiast w skali kosmicznej
dominującą jest czwarta faza z. plazmą charakteryzująca się całkowitą jonizacją materii
i własnościami fizyczno – chemicznymi zdecydowanie innymi od pozostałych faz.
Ilustrację poglądową struktury poszczególnych faz przedstawiono poniżej.
faza stała (kryształ)

resublimacja →
← sublimacja

topnienie →
←
krzepnięcie

plazma

faza ciekła (ciecz)

skraplanie →
← wrzenie

faza gazowa (gaz, para)

Cechami fizycznymi poszczególnych faz są:
faza stała (kryształ) – tworzące ją obiekty (atomy, cząsteczki) ułożone w regularne
konstrukcje przestrzenne oparte na różnych bryłach geometrycznych (np. czworościan,
prostopadłościan itp.) zwane sieciami krystalicznymi, stabilne w czasie, gęste
upakowanie przestrzenne, bardzo duża trwałość kształtu i objętości.
faza ciekła (ciecz) – tworzące ją obiekty ułożone nieregularnie przestrzennie (chaotycznie),
niestabilne w czasie, dość gęste upakowanie przestrzenne, duża trwałością objętości
i mobilność kształtu (kształt pojemnika z występowaniem tzw. powierzchni swobodnej).
Mikroobiekty kryształu i ciecz wykonują ciągłe ruchy oscylacyjne (drgające) wokół trwałych
(kryształ) lub chwilowych (ciecz) położeń równowagi. Gęstość cieczy jest z reguły mniejsza
od gęstości ich własnych kryształów dlatego większość kryształów tonie we własnych
cieczach. Wyjątek stanowi woda, gdzie gęstość lodu jest mniejsza dlatego proces krzepnięcia
zaczyna się od górnej powierzchni wody. Poza tym ciepło właściwe lodu jest mniejsze co jest
dodatkową izolacją cieplną a odbieranie ciepła od układu jest warunkiem koniecznym
kontynuacji krzepnięcia. W rezultacie dla zbiorników o nawet niewielkiej głębokości
w pobliżu dna zbiornika ustala się stan równowagi cieczy na poziomie temperatury +40C co
zapewnia przeżycie (na poziomie wegetacji) wielu organizmom żywym. Ma to oczywiście
kolosalne znaczenie w całości ekosystemu przyrody.
faza gazowa (gaz lub para) – tworzące ją obiekty ułożone nieregularnie przestrzennie
(chaotycznie), bardzo niestabilne w czasie, bardzo rzadkie upakowanie przestrzenne,
znikoma trwałością objętości i duża mobilność kształtu (kształt pojemnika z pełnym
jego wypełnieniem (nawet prze jedną cząsteczkę)).
Mikroobiekty gazu lub pary wykonują ciągłe ruchy prostoliniowe pomiędzy kolejnymi
zderzeniami tym częstszymi im większe ciśnienie gazu lub pary w zbiorniku. Gaz mamy
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wtedy, gdy występuje jako odrębny stan skupienia, natomiast para gdy w kontakcie
fizycznym z własną cieczą czyli popularna para wodna unosząca się z dzióbka czajnika to po
prostu gaz wodny (niewidoczny), który zresztą bardzo szybko staje mikrokropelkami
(widocznymi w wyniku załamania światła). Te problemy będą omówione później.
Ze względu na dużą mobilność (płynność) kształtu ciecze i gazy noszą technicznie
wspólną nazwę płyny, którą potocznie w większości kojarzy się z cieczą.
Przejście w stan plazmy jest możliwe z każdego stanu skupienia (najczęściej z gazu)
i wymaga bardzo ekstremalnych warunków zewnętrznych.
Na schemacie ilustracyjnym poniżej przedstawiono wykreślnie przejścia międzyfazowe
dla dowolnej substancji krystalicznej np. wody (lodu) o temperaturze początkowej T0 < 00C
i masie m, który poddajemy ogrzewaniu przez dostarczanie ciepła z zewnątrz np. z palnika
kuchenki gazowej. Jeżeli ciepło Q jest dostarczane jednostajnie to jest ono miarą
upływającego czasu t co można zapisać Q(t).
T [0C]

ogrzewanie
krzształu

ogrzewanie
cieczy

topnienie
krzepnięcie

wrzenie
skraplanie

Tw

izo-przemiany
gazowe

Tt

T0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q(t)

=> do Spisu treści
Dostarczanie ciepła Q1 (ogrzewanie) do kryształu powoduje jednostajny wzrost drgań
jego sieci krystalicznej, który objawia się proporcjonalnym wzrostem temperatury.
Proces ten następuje do chwili gdy drganie osiągnie taką wartość, że pierwsze z wiązań
krystalicznych zostaje zerwane co zapoczątkowuje przejście międzyfazowe zwane
topnieniem. Ciepło wymienione w trakcie ogrzewania kryształu pomiędzy siecią
krystaliczną
a
zewnętrznym
źródłem
ciepła
wyraża
zależność:
Q1  cw  m  T  cw  m  Tt  T0  (1) , gdzie cw to tzw. ciepło właściwe kryształu
o wymiarze J , różne dla różnych substancji.
kg  K

Dostarczanie ciepła Q2 (ogrzewanie) do cieczy powoduje jednostajny wzrost drgań jej
gęsto choć chaotycznie rozłożonych cząsteczek, który objawia się proporcjonalnym
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wzrostem temperatury. Proces ten następuje do chwili gdy drganie osiągnie taką wartość,
że pierwsza z cząstek zerwie się z łańcucha wzajemnych powiązań drgającego układu.
Rozpoczyna ruch prostoliniowy wybijając kolejną cząstkę cieczy z drgania co
zapoczątkowuje przejście międzyfazowe zwane wrzeniem, zachodzące w całej objętości
cieczy. Ciepło wymienione w trakcie ogrzewania cieczy pomiędzy cząsteczkami
a zewnętrznym źródłem ciepła wyraża zależność: Q3  cw1  m  T  cw  m  Tw  Tt  (3) ,
gdzie cw1 to tzw. ciepło właściwe cieczy o wymiarze J , różne dla różnych substancji i
kg  K

różne od ciepła właściwego swojego kryształu.
Odwracalnym procesem do ogrzewania jest ochładzanie niesłusznie nazywane oziębianiem
bo czasem zachodzi w bardzo wysokich temperaturach. Warunkiem jest odbieranie ciepła
od cieczy lub gazu co w konsekwencji doprowadza odpowiednio do krzepnięcia lub
skraplania (nazwa nietrafiona ponieważ nie zawsze zachodzi to w tempie kropla po kropli).
Opis formalny tych procesów jest identyczny jak ogrzewania.
=> do Spisu treści
Dostarczanie ciepła Q2 (topninie) do rozpadającego się już kryształu powoduje
jednostajne zrywanie kolejnych więzów jego sieci krystalicznej. Temperatura w czasie
tego procesu ma stałą wartość i nazywana temperaturą topnienia Tt. Dla każdej substancji
jest ona jej indywidualną cechą np. dla wody 00C, dla naftalenu +800C. Każda porcja
zewnętrznej energii, która mogłaby być zużyta na wzrost drgań cząstek jest zużywana na
zrywanie więzów w krysztale. Proces ten następuje do chwili gdy ostatnie z wiązań
krystalicznych zostaje zerwane co kończy proces topnienia i układ osiąga nową fazę zwaną
cieczą. Ciepło wymienione w trakcie topnienia kryształu pomiędzy siecią krystaliczną
a zewnętrznym źródłem ciepła wyraża zależność: Q2  L1  m (2), gdzie L1 to tzw. ciepło
topnienia o wymiarze J , różne dla różnych kryształów.
kg

Odwracalnym procesem do topnienia jest krzepnięcie, którego warunkiem koniecznym jest
dalsze odbieranie ciepła od krystalizującej cieczy. Opis formalny tych procesów jest
identyczny jak topnienia.
=> do Spisu treści
Parowanie najczęściej rozumiane jest jako odrywanie się cząstek gazu (pary) od
powierzchni cieczy jeżeli zachodzi z powierzchni ciała stałego to resublimacja. szybkość
parowania zależna jest od:
 rodzaju cieczy
 wielkości powierzchni swobodnej
 przewiewu (przedmuchu) powietrza nad tą powierzchnią cieczy
 ciśnienia zewnętrznego
Dostarczanie ciepła Q4 (wrzenie) do drgających cząstek cieczy powoduje jednostajne
zrywanie więzów jego drgającej nieregularnej struktury cieczy. Temperatura w czasie tego
procesu ma stałą wartość i nazywana temperaturą wrzenia Tw. Dla każdej substancji jest
ona jej indywidualną cechą. Każda porcja zewnętrznej energii, która mogłaby być zużyta
na wzrost drgań cząstek cieczy jest zużywana na zrywanie więzów w układzie drgań
cieczy i przejście jej cząstek w ruch między zderzeniowo – prostoliniowy. Proces ten
następuje do chwili gdy ostatnie z wiązań drgającego układu cieczy ulega zerwaniu co
kończy proces wrzenia i para mająca kontakt ze swoją cieczą staje się gazem czyli nową
fazę zwaną gazową. Ciepło wymienione w trakcie wrzenia cieczy pomiędzy jej cząstkami
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a zewnętrznym źródłem ciepła wyraża zależność: Q4  L2  m (4), gdzie L2 to tzw. ciepło
parowania w temperaturze wrzenia o wymiarze J , różne dla różnych cieczy.
kg

odwrotnym procesem do wrzenia jest skraplanie z identycznym opisem formalnym.
=> do Spisu treści
Jeżeli układ mechaniczno – termodynamiczny jest izolowany termicznie od swojego
otoczenia to wówczas można zastosować względem niego równanie bilansu mechaniczno –
cieplnego. Przykładem może być samochód pokonujący mechanicznie pewną trasę i spalający
optymalnie 7 litrów paliwa.
=> do Spisu treści

Wilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w powietrzu.
Wilgotność charakteryzuje się na różne sposoby. Najpopularniejsze to:







wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m³
powietrza,
wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach przypadająca na 1 kg
powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną),
wilgotność względna - wyrażony w procentach stosunekciśnienia cząstkowego pary
wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej
temperaturze,
prężność pary wodnej - ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane przez parę wodną w
powietrzu.
temperatura punktu rosy - temperatura w której nastąpi skraplanie pary wodnej zawartej
w powietrzu.

Maksymalna wilgotność, odpowiadająca wilgotności względnej 100 %, czyli maksymalna
ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza silnie zależy od temperatury powietrza. Im
wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.
Przekroczenie maksymalnej wilgotności, np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza
poniżej punktu rosy, powoduje skraplanie się pary wodnej. Dlatego właśnie powstaje
wieczorna (nocna)rosa. Nagrzane w dzień powietrze może zawierać w sobie dużo pary
wodnej, gdy przychodzi noc, powierzchnia ziemi oraz powietrze ochładzają się, w wyniku
czego spada maksymalna ilość pary wodnej, która może być w nim zawarta. Nadmiar pary
wodnej skrapla się w powietrzu lub na chłodnych powierzchniach, tworząc na powierzchni
ziemi kropelki rosy.
Wilgotność względna – stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu
do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej
w danej temperaturze. Ciśnienie cząstkowe jest (zgodnie z prawem Daltona) ciśnieniem, jakie
miałby gaz, gdyby zajmował całą dostępną objętość. Wilgotność względna jest niemianowana
i zawiera się w przedziale od 0 do 1, często wyrażana w procentach (100% = 1). Wilgotność
względna równa 0 oznacza powietrze suche, zaś równa 1 oznacza powietrze całkowicie
nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej równej 1 oziębienie powietrza daje
początek skraplaniu pary wodnej.
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Do pomiaru wilgotności powietrza używa się różnego rodzaju psychrometrów i higrometrów,
z których najprostszym jest higrometr włosowy. Wilgotność wyznacza się też poprzez
wyznaczanie punktu rosy.
Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić 50 –
60%, a za jej utrzymaniem na tym poziomie odpowiada przede wszystkim system
wentylacyjny. Gdy jest zbyt sucho można odczuć drapanie w gardle, trudniej jest oddychać,
a w przesuszonych drewnianych meblach, czy parkiecie pojawiają się szczeliny. Z kolei
nadmierna wilgotność sprawia, że odczuwa się chłód, mimo zadawalającej temperatury,
a warunki takie sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów.
Woda w stanie ciekłym, lód i para wodna są w równowadze (punkt potrójny) w temperaturze
0,01 °C (273,16 K) i ciśnieniu 611,73 Pa.

W odniesieniu do wody i do pogody – jest taki układ baryczny, który sprawia że mimo
ujemnej temperatury w powietrzu unosi się para wodna. Mamy mgłę – w lekko mroźny dzień.
Para wodna utrzymuje się w powietrzu przy ujemnej temperaturze dzięki obniżonemu
ciśnieniu atmosferycznemu. Para wodna – mgła trafiając na elementy o dobrym
przewodnictwie termicznym, które szybciej od innych odbierają ciepło skrapla się na nich
i od razu zamarza. Tworząc szadź, gołoledź, warstwę lodu na szybach samochodu, nawisy
urywające linie energetyczne, łamiące gałęzie i tym podobne. To jest właśnie stan
odpowiedzialny za piękne i magiczne zimowe obrazki. Za skrobanie szyb i zdradliwe poślizgi
na czarnym asfalcie. Punkt, w którym trzy stany skupienia pozostają w równowadze.
=> do Spisu treści

Spis treści rozdziału:
1. Równanie Clapeyrone’a.
1.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki.
1.2. Wyprowadzenie równania Claperone’a.
1.3. Równanie gazów rzeczywistych.

2. Przemiany termodynamiczne.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Izochoryczna.
Izobaryczna.
Izotermiczna.
Ciepła właściwe i molowe.
Adiabatyczna.
Wykresy przemian.

3. Zasady termodynamiki.
3.1. Zerowa zasada termodynamiki.
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3.2. Pierwsza zasada termodynamiki.
3.3. Druga zasada termodynamiki.
3.4. Cykle termodynamiczne.

4. Przemiany fazowe.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Ogrzewanie i ochładzanie kryształu i cieczy.
Topnienie i krzepnięcie.
Parowanie, wrzenie i skraplanie.
Bilans cieplny.
Wilgotność i punkt potrójny.

Termodynamika
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