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TERMODYNAMIKA - POJĘCIA 
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Termodynamika – pojęcia 

 

 

 

Termodynamika, to nauka zajmująca się zjawiskami cieplnymi  

i ich powiązaniami z innymi zjawiskami (mechanicznymi, elektrycznymi, 

magnetycznymi). 

 

 

 

„Termodynamika” 

 

„Thermo” – ciepło 

 

„Dynamika” – ruch, zmiany, przemiany. 
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Termodynamika – pojęcia 

1. Układ termodynamiczny, to rodzaj układu fizycznego,  

w którym uwzględniamy zjawiska cieplne oraz wszelkie inne zjawiska, 

np.: mechaniczne, elektrycznych, magnetycznych, itd.. 

.  
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Termodynamika – pojęcia 

2. Układ termodynamiczny jest to wyodrębniony zespół obiektów 

(elementów), dla których możemy opisać stan tego układu w różnych 

warunkach oraz przemiany, które w nim zachodzą.  

Rys. Układ chłodniczy-termodynamiczny pompy ciepła. Po prawej przemiany  

         termodynamiczne w układzie przedstawione na wykresie p-h. 
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Termodynamika – pojęcia 

Stan układu charakteryzują parametry stanu oraz funkcje stanu. 

 

Parametry stanu - to np. ciśnienie, temperatura, masa, objętość,  

                                gęstość, itd..  

 

Funkcje stanu – zależą od parametrów stanu i opisują ich zmiany  

w układzie – równanie stanu, np. zmiany ciśnienia opisane równaniem.  

 

P = P(ρ, T, s, u)  
 

 

Przykład równania stanu – równanie Clapeyrona. 

Jest to tzw. równanie stanu gazu doskonałego, które opisuje związek 

pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego,  

a także w sposób przybliżony opisuje gazy rzeczywiste.   



Podstawy termodynamiki 7 

Termodynamika – pojęcia 

Zapamiętaj! 
 

Równanie Clapeyrona 

Jest to tzw. równanie stanu gazu doskonałego, które opisuje związek 

pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego,  

a także w sposób przybliżony opisuje gazy rzeczywiste.   

 

 

 

 

gdzie: 

p – ciśnienie 

v – objętość  

T – temperatura bezwzględna, T [K]  = t [°C] + 273,15 

R – uniwersalna stała gazowa: R = 8,314 J/(mol·K) 
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Termodynamika – pojęcia 

Granica układu termodynamicznego 

 

Układ termodynamiczny oddzielony jest od otoczenia granicą:  

realną, lub  

„myślową”. 
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Termodynamika – pojęcia 

Granica układu termodynamicznego; c.d. 

 

Przykład. Instalacja chłodnicza – przykład granicy rozpatrywanego układu  

                                                      (cała instalacja). 
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Termodynamika – pojęcia 

Granica układu termodynamicznego; c.d. 

 

Przykład. Instalacja chłodnicza – przykład granicy rozpatrywanego układu     

                                                       (fragment instalacji). 
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Termodynamika – pojęcia 

Granica układu termodynamicznego; c.d. 

 

Przykład. Instalacja chłodnicza – przykład granicy rozpatrywanego układu   

                                                      (fragment instalacji). 
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Termodynamika – pojęcia 

Stan równowagi termodynamicznej (stan równowagi).  

 

Jest to taki stan układu, w którym parametry stanu mają stałe, określone 

wartości.  

W stanie równowagowym parametry stanu układu nie zmieniają  

się o ile nie zmieniają się warunki zewnętrzne, w jakich znajduje się układ. 
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PRZYPOMNIENIE… 
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Przypomnienie… 

Zapamiętaj! 
 

Straty ciepła i energii występują w każdym procesie - zawsze. 

Na przykład: przy wymianie ciepła, konwersji energii, przy pracy 

mechanicznej, itd.  
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Przypomnienie… 

Przemiany przy stałym ciśnieniu - atmosferycznym.  
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Przypomnienie… 

Ćwiczenie. Ogrzewamy wodę w zamkniętym zbiorniku. Osiągnęła  

                    temperaturę 100°C i dalej ją ogrzewamy. Co się stanie ?  
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Przypomnienie… 

Ćwiczenie. Ogrzewamy wodę w zamkniętym zbiorniku. Osiągnęła  

                    temperaturę 100°C i dalej ją ogrzewamy. Co się stanie ?  
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Przypomnienie… 

Zmiany: p, V, T 

Stałe ciśnienie 

Otwarty zbiornik, na powierzchni 

cieczy ciśnienie atmosferyczne. 

Stałe ciśnienie 

Cylinder zamknięty tłokiem 

obciążonym odważnikiem.  
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Przypomnienie… 

Zapamiętaj! 
 

 

Ciecze traktujemy jako nieściśliwe. 

Nie zmieniają objętości podczas sprężania, lub w minimalnym stopniu. 

 

 

Gazy są ściśliwe. 

 Zmieniają swoją objętość podczas sprężania.  

 

 



Podstawy termodynamiki 20 

Przypomnienie… 

Zmiany: p, V, T 
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Przypomnienie… 

Zmiany: p, V, T 

Stała objętość, 

zamknięty zbiornik. 
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PARAMETRY STANU 
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Parametry stanu 

Parametry stanu - to np. ciśnienie, temperatura, masa, objętość,  

                                gęstość, itd. – czyli właściwości fizyczne substancji.  
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Parametry stanu 

Podstawowe własności fizyczne substancji: 

 

 temperatura 

 

 ciśnienie   

 

 gęstość, objętość   

Dla rozróżnienia… 

Podstawowe własności termodynamiczne substancji 

 

• ciepło właściwe  

• entalpia właściwa  

• entropia właściwa 
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Parametry stanu 

Temperatura  

 

Związek między temperaturą bezwzględną i względną:  
 

T = t + 273,15 [K] 

 

t = T – 273,15 [°C] 

 

 

Skala temperatury Farenheit-a, powszechnie 

stosowana w USA: 

 

F = (1,8 * t) +32 [°F] 

 

t = (F – 32) / 1,8 [°C] 
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Parametry stanu 

Temperatura  
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Parametry stanu 

Temperatura 

 

W obu skalach: Kelvina i Celsjusza, różnica pomiędzy temperaturą 

zamarzania i wrzenia wody 

wynosi 100 stopni. 

 

dT = dt = t2 – t1    

 

Różnica temperatury: 1 K = 1°C   

 

Rys. Skale temperatury. 
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Parametry stanu 

Temperatura 

Zapamiętaj! 
 

Różnica temperatur w skali Kelvina odpowiada różnicy temperatur  

w skali Celsjusza.  
 

Wykonując obliczenia nie trzeba przeliczać [K] na [°C], wystarczy 

podstawić różnicę i zapisać odpowiednią jednostkę.  
 

dT = dt = t2 – t1    
 

bo, różnica temperatury: 1 [K] = 1 [°C] 
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Parametry stanu 

Temperatura 

Zapamiętaj! 
 

Skala Kelvina i Celsjusza – należy być konsekwentnym  

w zapisywaniu obliczeń, najlepiej wstawiać wartość różnicy temperatury z 

odpowiednią jednostką.  
 

Przykład:  

Q = m x c x (T2 – T1) = m x c x dT 
 

Q = 200 x 4,2 x (50 – 40) = …. 

              kg x kJ/kgK x (°C – °C) 

Taki zapis może zostać uznany za błąd 
 

Właściwy zapis: 

Q = m x c x dT = 200 x 4,2 x 10 = … 

kg x kJ/kgK x (K) 
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Parametry stanu 

Temperatura 

Zapamiętaj! 
 

 

Substancje zawierają energię cieplną, aż do temperatury  

zera bezwzględnego (zera absolutnego), tj. do temperatury:  
 

0 [K] lub: -273,15 [°C]  
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Parametry stanu 

Temperatura 

 

Ćwiczenie.  

Oczytaj temperaturę  

na termometrze: …..   
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Parametry stanu 

Ciśnienie   

Zapamiętaj! 
 

Sprężanie 

Wraz ze wzrostem ciśnienia, (sprężanie) zwiększa się temperatura  

cieczy lub gazu.  

 

Rozprężanie 

Spadek ciśnienia (rozprężanie), powoduje obniżenie temperatury  

cieczy lub gazu. 
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Parametry stanu 

Ciśnienie   

 

Ciśnienie względne (nadciśnienie) – mierzone jest w odniesieniu  

do ciśnienia atmosferycznego, dla którego przyjmuje wartość równą  

0 [bar].  

Może przyjmować wartości dodatnie („+” - nadciśnienie)  

lub ujemne („-” - podciśnienie). 

 

Ciśnienie bezwzględne – mierzone  

od poziomu próżni, dla której wynosi: 0 [bar].  

W skali bezwzględnej, ciśnienie przyjmuje  

wartości wyłącznie: „+”. 
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Parametry stanu 

Ciśnienie 

 

Ciśnienie normalnego (otoczenia)  

pamb = 1013,25 mbar  

(ok. 1 bar, ok. 1000 hPa),  

które zależy od wysokości  

nad poziomem morza.  

 

Ciśnienie bezwzględne pabs jest  

sumą ciśnienia normalnego pamb  

(otoczenia lub odniesienia)  

i nadciśnienia pe. 

pabs = pamb + pe   [Pa] 

pe = pabs – pamb   [Pa] 

  Rys. Zakresy ciśnień. 
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Parametry stanu 
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Ćwiczenie. Odczytaj ciśnienie w bar-ach (skala na czerwonym tle),  

                  na manometrze tarczowym: 
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Odpowiedź: ciśnie wynosi ok. 43 bar. 

psi – inna jednostka ciśnienia, wyrażana w funtach na cal kwadratowy.   
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Wakuometr (próżniomierz, manometr próżniowy) 

jest to przyrząd służący do mierzenia podciśnienia.  

 

 

 

 

 

 

Manowakuometr - służy do mierzenia  

                 nadciśnienia i podciśnienia. 

 

 

                                      

                                      

Manometr – pomiar  

            nadciśnienia  
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Parametry stanu 

Gęstość 

 

Jest masą substancji odniesioną do jednostki objętości którą zajmuje. 

 

Gęstość oznaczamy symbolem ρ, a jej jednostką jest [kg/m3].  

 

 

 

 

 
 
 

Przykład. Gęstość powietrza: 1,2 kg/m3.  

W zamkniętym zbiorniku o objętości 1 m3 znajduje się powietrze,  

którego masa wynosi 1,2 kg 
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Parametry stanu 

Objętość 

 

Objętość jest to przestrzeń jaką zajmuje substancja, np. gaz, ciecz  

lub ciało stałe. 

  

Opisujemy dużą literą: V, jej jednostką podstawową jest metr sześcienny 

[m3]. 

 

Objętość właściwa – jest objętością substancji odniesioną do masy tej 

substancji, oznaczamy ją symbolem v, a jej jednostką jest [m3/kg]. 

 

Lub, objętość właściwa jest to objętość jaką zajmie1 kg substancji.  

 

 

gdzie: 

V – objętość [m3] 

m – masa [kg] 
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Parametry stanu 

 

Związek między gęstością a objętością właściwą 

 

Związek między gęstością a objętością właściwą jest taki, że:  

gęstość jest odwrotnością objętości właściwej.  

I odwrotnie: objętość właściwa jest odwrotnością gęstości. 

 

 

 

 

po przekształceniu: 
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WŁAŚCIWOŚCI TERMODYNAMICZNE 
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Własności termodynamiczne 

Podstawowe własności TERMODYNAMICZNE substancji 

 

Własności termodynamiczne substancji związane są z energią. 

 

• ciepło właściwe  

 

• entalpia właściwa  

 

• entropia właściwa    

Zapamiętaj! 
 

„Właściwe/właściwa” – odnosi się do jednostki masy  

substancji, czyli „na kilogram” – na 1 kilogram substancji.  

Przykład: entalpia właściwa: kJ/kg 

                 ciepło właściwe: kJ/kgK, Wh/kgK 
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Własności termodynamiczne 

 

Ciepło właściwe (pojemność cieplna) 

 

Jest ilością ciepła, które należy dostarczyć do jednostki masy substancji  

(1 kg), żeby zwiększy jej temperaturę o 1 K.  

 

Odwrotnie przy chłodzeniu…  

Jest ilością ciepła jaką uzyskamy (odbierzemy) od jednostki masy 

substancji, przy obniżeniu jej temperatury  

o 1 K.   

 

Oznaczane literą c, a jednostką jest: J/(kg*K) 
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Własności termodynamiczne 

Entalpia właściwa  

 

Jest wielkością, którą w uproszczeniu możemy określić jako  

„zawartość energii” danej substancji,  

oznacza się ją literą h, a jednostką jest [J/kg].   

 

Entalpię właściwą oblicza się z zależności: 

 

h = cp * (T – Ta)   [kJ/kg] 
 

gdzie:  

T – temperatura substancji  

Ta – temperatura odniesienia  

  

Dla Ta = 0 K: 
 

h = cp * T   [kJ/kg] 
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Własności termodynamiczne 

Entropia właściwa  

 

Jest bardzo użyteczną wielkością termodynamiczną, charakteryzującą 

odwracalność procesów termodynamicznych; 
 

Oznacza się ją literą s, jednostką jest [J/(kg*K)]  
 

 

Nieodwracalne procesy termodynamiczne -  przemiany 

nieodwracalne: 

 

Lód można stopić do wody, gdy energia jest przenoszona bez 

wykonywania żadnej pracy,  

ale wody nie można przemienić z powrotem  

w lód bez wykonania pracy. 
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Własności termodynamiczne 

Entropia właściwa  

 
 

 

Nieodwracalne procesy termodynamiczne -  przemiany 

nieodwracalne: 

 

Nowa talia kart zawiera wszystkie karty ułożone w kolejności. Tasowanie 

kart powoduje ich pomieszanie.  

Karty nie wracają do pierwotnego porządku. Żeby wróciły trzeba wykonać 

pracę – poukładać je. 

 

Naciskając dezodorant wylatuje z niego gaz, który rozprzestrzenia  

się w całym pomieszczeniu.  

Spróbuj zebrać gaz z pomieszczenia i włożyć go z powrotem  

do dezodorantu – nie da się.  
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Własności termodynamiczne 

Entropia właściwa  
 

Jeśli do czynnika (substancji) o temperaturze T dostarczane jest ciepło  

w ilości dQ, to następuje zmiana wartości entropii ds. wg zależności: 

  

 

ds = dQ / T  [J / (kg * K)] 
 

 

 

Wszystkie zjawiska nieodwracalne wiążą się ze stratami energii/pracy,  

oraz ze wzrostem entropii. 

 

Entropia jest funkcją termodynamiczną, która w układach adiabatycznych 

(bez wymiany ciepłą z otoczeniem) podczas przemian odwracalnych  

nie zmienia się, natomiast podczas przemian nieodwracalnych rośnie,  

aż do osiągnięcia maksimum w stanie równowagi. 
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Własności termodynamiczne 

Entropia właściwa  

 

Entropia jest termodynamiczną funkcją stanu, określającą kierunek 

przebiegu procesów spontanicznych w odosobnionym układzie 

termodynamicznym, inaczej też jest ona miarą nieuporządkowania 

układu. 

 

Woda i para wodna 
 

Entropia zmienia się, gdy woda lub para wodna wymienia ciepło  

z otoczeniem  

(gdy, przyjmuje lub oddaje ciepło – jest ogrzewana lub schładzana). 
 

Przyrost entropii zależy od ilości dostarczanego ciepła (lub odbieranego)  

i od temperatury.  
 

Ogrzewanie – entropia rośnie (zwiększa się stopień nieuporządkowania). 

 

Chłodzenie – entropia maleje (stopień nieuporządkowania maleje). 
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PRAWA TERMODYNAMIKI 
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Prawa termodynamiki 

Podstawowe prawa termodynamiki stanowią podstawę 

działania układów chłodniczych. 
 

I zasada termodynamiki 

czyli, zasada zachowania energii:  

 

Ciepło dostarczone do danego układu równe jest przyrostowi energii 

wewnętrznej i wykonanej pracy. 

 

 

 

 

gdzie: 

Q – ciepło dostarczone do układu 

∆U – zmiana energii wewnętrznej układu 

L – praca zewnętrzna wykonana przez układ 
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Prawa termodynamiki 

I zasada termodynamiki inaczej…  

 

Energia doprowadzona do układu, równa jest przyrostowi energii 

wewnętrznej i energii wyprowadzonej z układu w postaci ciepła  

lub wykonanej pracy. 

 

 

W stanie ustalonym, tzn. gdy energia wewnętrzna układu nie zmienia 

się, ciepło doprowadzone do układu jest w całości zamieniane na pracę 

wykonywaną przez ten układ; 

lub, energia doprowadzona = energii wyprowadzonej z układu. 
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Prawa termodynamiki 

II zasada termodynamiki 
 

dotyczy przepływu ciepła  

 

Ciepło jest samoczynnie przekazywane od ośrodka  o temperaturze 

wyższej, do ośrodka o temperaturze niższej, przy czym ciepło  

to może zostać częściowo zamienione na pracę.  

 

 

Żeby przekazać ciepło od ośrodka o temperaturze niższej do ośrodka  

o temperaturze wyższej, należy wykonać dodatkową pracę. 
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Prawa termodynamiki 

 

Przepływ ciepła obrazują i opisują przemiany termodynamiczne. 

 

Podstawowe przemiany termodynamiczne gazów doskonałych  
i półdoskonałych, w układzie współrzędnych T-s (temperatura – entropia): 
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PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izotermiczna (I) 

 

Izotermiczna zmiana stanu oznacza, że temperatura  

mieszaniny gazu jest stała przy zmiennej wartości  

ciśnienia i objętości. 

Rys.  Przemiana izotermiczna  

          w układzie współrzędnych p-V. 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izotermiczna (I) 

 

Jeżeli gaz w cylindrze jest sprężany izotermicznie,  

to w procesie tym musi być stopniowo odprowadzane  

ciepło, która jest równa wykonanej pracy. 

Przemiana izotermiczna 

zachodzi przy całkowitej 

wymianie ciepła z otoczeniem. 

 

Q1-2 = p1 * V1 * T * ln (V2/V1) 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izobaryczna (II) 

 

Izobaryczna zmiana stanu oznacza  

wzrost objętości przy stałym ciśnieniu. 

Q1-2 = m * cp * (T2 – T1) 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izochoryczna (III) 

 

Izochoryczna zmiana stanu oznacza  

wzrost ciśnienia, przy stałej objętości. 

 

Podgrzewanie gazu w zamkniętym  

zbiorniku jest przykładem przemiany  

izochorycznej.  
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izochoryczna (III) 

 

Nieruchomy tłok = stała objętość gazu: 

Q1-2 = m * cv * (T2 – T1) 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izentropowa (IV) 

adiabatyczna odwracalna 

 

Jeżeli entropia gazu, który został sprężony,  

lub rozprężony,  pozostaje stała to nie ma  
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izentropowa (IV) 

adiabatyczna odwracalna 

 

Przykładem przemiany izentropowej jest sprężanie gazu w całkowicie 

izolowanym cylindrze bez wymiany ciepła z otoczeniem  

lub rozprężanie gazu przez dyszę tak szybkie, że nie ma czasu na żadną 

wymianę ciepła z otoczeniem.  

Przemiana izentropowa 

zachodzi przy zerowej wymianie 

ciepła z otoczeniem. 

 

Q1-2 = 0 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana politropowa (V) 
 

Zachodzi przy stałym cieple właściwym  

(c=idem) czynnika. 

 

Przemianę tę charakteryzuje wykładnik  

politropy: 
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Przemiany termodynamiczne 

Przemiana izentalpowa (VI) 
 

Odgrywa ważną rolę w zagadnieniach techniki chłodniczej i klimatyzacji. 

Zachodzi przy stałej wartości entalpii właściwej czynnika chłodniczego. 

Przemiana ta zachodzi w procesach dławienia czynnika: 
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Przemiany termodynamiczne 

Zapamiętaj! 
 

izoterma – T = idem (pV = idem)  [izoterma => temperatura = idem] 

 

izobara – p = idem (V/T = idem)  [izobara => bar – ciśnienie = idem] 

 

izochora – V = idem (p/T = idem)  [izochora – objętość = idem] 

 

izentalpa – h = idem (praca techniczna: Lt = 0) 

                                       [izentalpa  - entalpia = idem]  

 

izentropa (adiabata odwracalna) – s = idem (κ-wykładnik izentropy, 

wykładnik adiabaty)  [izentropa – entropia = idem] 

 

politropa – c = idem (wykładnik politropy) 
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Przemiany termodynamiczne 

Zapamiętaj! 
 

Równanie Clapeirona:  

 

 

 

izoterma – T = idem (pV = idem)    

 

 

 

izobara – p = idem (V/T = idem)    

 

 

 

izochora – V = idem (p/T = idem) 
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Przemiany termodynamiczne 

Praca techniczna  

 

Jest to efektywna praca przemiany, którą należy rzeczywiście dostarczyć  

do urządzenia, aby zrealizować daną przemianę, 

bądź którą uzyskuje się w wyniku zajścia danej przemiany. 

W silnikach cieplnych praca techniczna jest sumą prac  

absolutnych zasysania czynnika, pracy danej przemiany  

oraz pracy wytłaczania czynnika. 

Rys. Przemiana izentropowa w układzie wsp. p-V. 
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Przemiany termodynamiczne 

W przypadku przemiany izentropowej związek między pracą techniczną  

a pracą absolutną jest następujący: 
 

 

 

Natomiast w przypadku pracy izotermicznej: 

Rys. Przemiana izentropowa w układzie wsp. p-V. 

Praca absolutna (bezwzględna), bez 

tarcia – jest to praca przekazywana na 

wewnętrzną stronę tłoka w zamkniętym 

cylindrze przy założeniu, że ciśnienie 

otoczenia pot=0 bar (próżnia).    
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Przemiany termodynamiczne 

 

UWAGA. 

W technice chłodniczej, jednostkową pracę techniczną (odniesioną  

do masy czynnika) można dokładniej i łatwiej wyliczyć z następującego 

równania: 

 

 

 

Gdzie, wartości entalpii właściwych h1 i h2 można wyznaczyć  

z wykresów własności danego czynnika chłodniczego.  

 

Większa dokładność tego wzoru wynika z tego, że wartości entalpii 

właściwych wyznaczone z wykresów są dokładniejsze niż wyliczone  

przy założeniu, że czynnik jest gazem doskonałym lub półdoskonałym. 
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Przemiany termodynamiczne 

 

UWAGA 

 

Moc odpowiadająca tak wyliczonej jednostkowej pracy technicznej można 

obliczyć ze wzoru: 

 

 

Gdzie        jest strumieniem masy  

czynnika [kg/s] biorącego udział  

w przemianie termodynamicznej 1-2. 
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STAN SUPIENIA SUBSTANCJI 
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Stan skupienia substancji 

Rozróżnia się trzy stany skupienia: 
 

 stały 
 

 ciekły 
 

 gazowy 
 

W zależności od tego czy dostarczamy ciepło do czynnika, czy odbieramy  

od niego ciepło, może on zmieniać stan skupienia – przechodzić z 

jednego stanu w drugi, tzw. przemiany fazowe.  
 

Przemiany fazowe, związane ze zmianą stanu skupienia, obrazuje wykres  

na następnej stronie,  

na którym przemiany fazowe przedstawione są jako punkty – przykładowy 

punkt oznaczono jako „P”.   
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Stan skupienia substancji 

Rys. Przemiany fazowe czynnika w układzie współrzędnych p-T 

(ciśnienie–temperatura). 
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Stan skupienia substancji 

W przykładowym punkcie „P” zachodzi wrzenie lub skraplanie czynnika,  

w zależności od tego czy do czynnika dostarczamy ciepło,  

czy ciepło jest od niego odbierane;  

przy stałej temperaturze i ciśnieniu.   



Podstawy termodynamiki 75 

Stan skupienia substancji 

Energia cieplna i zmiana stanu skupienia substancji 

Zapamiętaj! 
 

 

Ogrzewanie substancji – dostarczamy ciepło jawne [do obliczeń 

wykorzystujemy: ciepło właściwe]. 

Chłodzenie substancji – odbieramy ciepło jawne [ciepło właściwe]. 

 

Parowanie cieczy – dostarczamy ciepło utajone [do obliczeń 

wykorzystujemy: ciepło parowania] 

Kondensacja pary – odbieramy ciepło utajone [ciepło kondensacji].  
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Stan skupienia substancji 

Ćwiczenie. Ciepło odbierane Qi – jawne czy utajone ? 
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Stan skupienia substancji 

Ćwiczenie. Ciepło odbierane Qi – jawne czy utajone ? Odpowiedź:  
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Stan skupienia substancji 

Stany skupienia - woda 
 

Rys. Przemiany fazowe wody na wykresie ciśnienie-temperatura (p-t). 
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Stan skupienia substancji 

Przemiany fazowe CO2 na wykresie ciśnienie-temperatura (p-t). 
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Stan skupienia substancji 

Resublimacyjna pompa ciepła:  
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Stan skupienia substancji 

Resublimacyjna pompa ciepła:  
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Stan skupienia substancji 

Przypomnienie: 
 

Zmiany stanu skupienia: 
 

Doprowadzając energię:  

ciało stałe  ciecz  para 
 

Uwolnienie ciepła (odbieranie):  

gaz  ciecz  stan stały 
 

(kondensacja: gaz/para  ciecz) 

Rys. Zmiany stanu skupienia wody,  

         przy ciśnieniu atmosferycznym. 
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Stan skupienia substancji 

Zapamiętaj! 
 

Przy danym i stałym ciśnieniu, zmiana stanu skupienia każdej 

substancji następuje zawsze przy niezmiennej temperaturze, 

charakterystycznej dla danej substancji. 

 

Temperatura wrzenia przy danym ciśnieniu zależy od danej 

substancji.  

 

Wykres obok – woda, ciśnienie atmosferyczne (ok. 

1 bar): 

- temperatura wrzenia/kondensacji: 100°C 

- temperatura zamarzania/topnienia: 0°C 
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Stan skupienia substancji 

Punkt potrójny (Tr) – określa stan, w którym czynnik będący w stanie 

równowagi termodynamicznej występuje we wszystkich trzech stanach 

skupienia (stałym, ciekłym i gazowym). 

 

Punkt krytyczny (K) – jest stanem, powyżej którego proces skraplania 

nie jest możliwy.  

W punkcie krytycznym zanika różnica między cieczą i parą. 
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Stan skupienia substancji 

Przemiany fazowe na wykresie temperatura-entropia T-s: 

Rys. Przemiany fazowe czynnika w układzie T-s. 
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Stan skupienia substancji 

PRZEGRZANIE 

 

Gdy cała ciecz zamieni się w parę i nadal ją ogrzewamy, wówczas 

temperatura pary wzrasta powyżej jej temperatury wrzenia, tj. powyżej 

100ºC (dla wody pod ciśnieniem atmosferycznym).  

 

Każdy wzrost temperatury pary powyżej temperatury wrzenia (100ºC), 

nazywa się przegrzaniem. 

 

Przegrzanie w układach chłodniczych występuje w parowniku. 

  

 

Przykład: para o temperaturze 107ºC (1 bar), jest przegrzana o 7ºC. Bo… 

Temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi: 100ºC. 

Parę podgrzaliśmy do 107ºC. 

Przegrzanie wynosi więc: 7ºC [107ºC – 100ºC = 7ºC]     
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Stan skupienia substancji 
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Stan skupienia substancji 

Zapamiętaj! 
 

Temperatura wrzenia i kondensacji danej substancji  

zależy od ciśnienia. 

 

Im niższe ciśnienie, tym niższa temperatura wrzenia danej substancji. 

 

Przykład. Na następnej stronie…. 

 

Woda, ciśnienie atmosferyczne (pa= ok.1 bar): 

Temperatura wrzenia: 100ºC 

Temperatura kondensacji: 100ºC 

Dla porównania… Czynnik chłodniczy R134A przy ciśnieniu 

atmosferycznym 1 bar: 

Temperatura wrzenia: -26,3ºC 
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Stan skupienia substancji 

Im niższe ciśnienie, tym niższa temperatura wrzenia danej substancji. 

Rys. Temperatura wrzenia/kondensacji wody w zależności od ciśnienia.  



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę… 
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