
Wykład 4

Mikroskopowa interpretacja temperatury, przemiany fazowe,  
ciepło właściwe, ciepło przejść fazowych



Związek temperatury z energią 
kinetyczną cząstek

http://www.dynamicscience.com.au/tester/solutions1/chemistry/particletheory1a.htm

ciała stałe ciecze gazy

Temperatura ciała wiąże się ściśle ze średnią energią kinetyczną cząstek tworzących ciało. 
Im większa średnia energia kinetyczna cząstek tym wyższa jest temperatura ciała. 
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Pokażemy, że dla gazu doskonałego średnia energia kinetyczna 
cząsteczki wiąże się z temperaturą następującą relacją:



Zmiany stanu skupienia z mikroskopowego 
punktu widzenia

h"ps://www.youtube.com/watch?v=dHJmOH38agY

Film przedstawia schematycznie zmiany stanu skupienia wody wraz ze wzrostem temperatury (energii k kinetycznej cząstek).



Zmiany stanu skupienia



Parowanie
Pozostawiając naczynie z wodą na noc, rankiem zauważymy, że poziom wody zmniejszył się. 
Odpowiedzialne za to jest parowanie. 
Parowanie polega na ucieczce z cieczy cząstek przypowierzchniowych, które zyskują  
odpowiednią energię do ucieczki kosztem energii cząsteczek położonych w głębszych 
warstwach. W konsekwencji w wyniku parowania w cieczy pozostają cząsteczki o mniejszej 
energii i jej temperatura maleje. Parowanie jest procesem chłodzącym – dlatego pocimy się 
podczas intensywnego wysiłku lub jest nam zimno po wyjściu spod prysznica.

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas



Skraplanie
W procesie skraplania gaz zmienia się w ciecz.  Gdy cząsteczki gazu znajdą się w pobliżu 
powierzchni cieczy są przez nią wciągane i  wpadają w nią ze zwiększoną energią, stając się jej 
częścią. Zderzając się z wolniejszymi cząsteczkami cieczy, przekazują im nadwyżkę energii 
kinetycznej i w ten sposób zwiększają temperaturę cieczy. Skraplanie jest procesem podczas 
którego wydziela się energia!

Jest Ci zimno? – wróć pod 
prysznic, gdzie wysoka ilość 
pary wodnej sprzyja procesowy 
skraplania, który dominuje nad 
parowaniem. Cząsteczki pary 
zderzają się i łączą w krople 
wody, oddając energię do 
otoczenia.

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas



Para nasycona
Parę w stanie równowagi między procesem skraplania i parowania nazywamy parą nasyconą, a 
jej ciśnienie ciśnieniem pary nasyconej. Para nasycona to maksymalna ilość pary w powietrzu.  
Cieśninie pary nasyconej nie zależy od objętości naczynia, ale zależy od temperatury. Im 
wyższa temperatura tym proces parowania i skraplania są intensywniejsze, ciśnienie par 
nasyconych rośnie.

ciśnienie pary nasyconej wody w funkcji temperatury

Jeśli pojemnik jest duży lub nie jest zamknięty, cała ciecz może odparować przed osiągnięciem 
nasycenia. Im większa objętość ty więcej cząsteczek musi odparować, aby osiągnąć ciśnienie pary 
nasyconej.



Wrzenie
Wrzenie to parowanie całą objętością. Pęcherzyki pary 
wodnej wewnątrz cieczy wędrują w górę dzięki siłom 
wyporu.

Jeżeli ciśnienie zewnętrzne jest większe niż ciśnienie 
par nasyconych, to bąbelki pary cieczy nie mogą 
rozwinąć się wewnątrz cieczy. 

Ciśnienie pary nasyconej rośnie wraz z temperaturą, w 
momencie gdy zrówna się ono z ciśnieniem otoczenia 
występuje wrzenie – wewnątrz cieczy tworzą się 
bąbelki pary.

ciśnienie pary nasyconej wody w funkcji temperatury



Przemiany fazowe – temperatura krytyczna

W stałej temperaturze 
zwiększamy ciśnienie gazu 
zmniejszając jego objętość

gaz doskonały

gaz rzeczywisty

D. C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 4th edition

punkt 
krytyczny
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Przemiany fazowe – temperatura krytyczna

Temperatura krytyczna to temperatura powyżej, której żadna zmiana ciśnienia nie jest w 
stanie zamienić gazu w ciecz.

Gazem nazywamy substancję 
występująca w stanie gazowym 
powyżej temperatury krytycznej

Parą nazywamy substancję 
występującą w stanie gazowym 
poniżej temperatury krytycznej 



Stan nadkrytyczny
Substancja znajduje się w stanie nadkrytycznym, gdy jego temperatura i ciśnienie są wyższe 
niż punkt krytyczny. W stanie nadkrytycznym nie jesteśmy w stanie odróżnić cieczy od gazu!

hOps://www.youtube.com/watch?v=Y6S7bZbx4-s

Przejście chloru w stan nadkrytyczny (76 atm, -144OC)



Przemiany fazowe – diagramy fazowe

Woda

Supercritical fluid 
(stan nadkrytyczny)Liquid



Przemiany fazowe – diagramy fazowe

Dwutlenek węgla CO2

Sublimacja CO2 przy ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze -78.5°C



Sublimacja suchego lodu

hOps://www.youtube.com/watch?v=JoH7sdCaa4g



Wrzenie wody w temperaturze pokojowej
Jednoczesne wrzenie i krzepnięcie

0.023
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Podczas wrzenia szybkie  cząsteczki uciekają, pozostawiając wolniejsze, ciecz staje się coraz 
chłodniejsza. Przy wystarczająco długim wrzeniu na powierzchni izolowanej termicznie i 
wrzącej cieczy utworzyłby się lód!



https://www.youtube.com/watch?v=MP6MVLWuNZQ

Punkt potrójny cykloheksanu
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Zjawisko polegające na stopieniu lodu pod wpływem zwiększonego ciśnienia i powtórnym 
zamarznięciu powstałej wody przy obniżeniu ciśnienia do pierwotnej wartości.

Przymarzanie lodu (regelacja)

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas
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Przymarzanie lodu (regelacja)

https://www.youtube.com/watch?v=qQCVnjGUv24



Ciepło
Znaczenie słowa ciepło w fizyce rożni się od jego znaczenia w mowie potocznej. Na przykład w 
czasie upałów moglibyśmy powiedzieć „jest strasznie ciepło!”, ale poprawnie z punktu widzenia 
fizyki musielibyśmy powiedzieć, że „jest bardzo wysoka temperatura”. Ciepło jest formą przepływu 
energii, ale temperatura już nie. 

Ciepło = transfer energii pomiędzy ciałami w wyniku różnicy temperatur. 
Energia zawsze przekazywana jest od ciała o wyższej temperaturze do ciała o 
niższej temperaturze (zerowa zasada termodynamiki). 



Metody transportu ciepła

Istnieją trzy mechanizmy transportu 
ciepłami między ciałami:
• Przewodnictwo
• Konwekcja
• Promieniowanie

1. Przewodnictwo cieplne (ang. conducEon of heat) jest 
wymianą ciepła między materią, która się nie porusza, 
poprzez fizyczny kontakt. To przewodnictwo cieplne 
odpowiedzialne jest za wymianę ciepła z palnika na piecu 
przez dno patelni do jedzenia znajdującego się na niej.

2. Konwekcja (ang. convecEon) jest wymianą ciepła przez 
makroskopowy ruch płynu. 

3. Wymiana ciepła przez promieniowanie (ang. radiaEon) 
pojawia się wtedy, kiedy np. mikrofale, promieniowanie 
podczerwone, światło widzialne lub inny rodzaj 
promieniowania elektromagnetycznego jest wysyłany 
(emitowany) lub pochłaniany (absorbowany) przez ciało. 
Oczywistym przykładem jest ogrzewanie Ziemi przez Słońce, 
mniej oczywistym – promieniowanie cieplne wysyłane przez

ludzkie ciało.



Ciepło właściwe
Ciepło właściwe jest to ilość ciepła jaką należy dostarczyć jednostce masy danego ciała, aby 
zwiększyć jego temperaturę o jeden stopień.

 
c = ΔQ

mΔT

 ΔQ

 m

 ΔT

- ilość ciepła

- masa ciała

- zmiana temperatury

znacznie mniej ciepła potrzeba do ogrzania złota 
niż wody w tym samym zakresie temperatur

wnętrze ciasta jest cieplejsze niż 
część zewnętrzna, bo musi oddać 
więcej ciepła, by się zmienić 
swoją temperaturę o jednostkę



Ciepło właściwe różnych substancji



Konsekwencje wysokiej wartości 
ciepła właściwego wody

Woda jest w stanie zaabsorbować duże ilości 
ciepła bez znaczącego wzrostu temperatury

Woda bardzo wolno oddaje ciepło

woda jako 
materiał 
chłodniczy

Woda nagrzewa 
się znacznie 
wolniej niż ląd, 
dzięki temu 
latem możemy 
korzystać z 
orzeźwiających 
kąpieli

Ciepły klimat w Europie - Golfsztorm
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Przemiany fazowe a ciepło



Ciepło przemian fazowych

ciepło parowania / skraplania

ciepło topnienia/krzepnięcia

1000 2000 3000

W czasie przemian fazowych 
dostarczona energia nie jest 
pożytkowana na wzrost energii 
wewnętrznej, lecz w całości 
wykorzystana jest do zmiany 
stanu skupienia. 
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