
Termodynamika fenomenologiczna

Zadanie 1
Do naczynia, w którym znajduje si ↪e m1 = 0.1kg lodu o temperaturze t1 = −10oC i cieple w�laściwym

c1 = 2100J/(kg·K), wlano m2 = 0.05kg wody o temperaturze t2 = 20oC (c2 = 4200J/(kg·K)). Określić stan
końcowy mieszaniny. Ciep�lo zamarzania wody (topnienia lodu) l = 334 · 103J/kg. T[oC]=T[K]-273.15
Zadanie 2

Obliczyć mas ↪e pary wodnej mx o temperaturze T1 = 120oC, któr ↪a należy wprowadzić do kalorymetru o
masie mk = 100g, zawieraj ↪acego m2 = 10g lodu o temperaturze T2 = −10oC, aby uzyskać w kalorymetrze
tylko wod ↪e. Przyj ↪ać: ciep�lo w�laściwe pary c1 = 1900J/(kg·K), kalorymetru ck = 400J/(kg·K), lodu c2 =
2100J/(kg·K), wody c3 = 4200J/(kg·K), oraz ciep�lo skraplania ls = 1.3·106J/kg i topnienia lt = 3.3·105J/kg.
Zadanie 3

Do mieszaniny lodu z wod ↪a w�lożono grza�lk ↪e o mocy P = 7W i w�l ↪aczono j ↪a do źród�la napi ↪ecia. Po
to = 5.5min temperatura zacz ↪e�la podnosić si ↪e z pr ↪edkości ↪a α = 10K/min. Obliczyć mas ↪e lodu ml i wody
mw, która znajdowa�la si ↪e pocz ↪atkowo w mieszaninie.
Zadanie 4

Do pewnej ilości wody doprowadzano jednostajnie ciep�lo, w rezultacie czego w ci ↪agu t1 = 6min woda
ogrza�la si ↪e od T1 = 20oC do T2 = 100oC, a w ci ↪agu dalszych t2 = 40min wyparowa�la. Obliczyć ciep�lo
parowania wody lp.
Zadanie 5

Dwa cia�la o pojemnościach cieplnych C1 i C2 po zetkni ↪eciu uzyska�ly równowagow’a temperatur ↪e końcow ↪a
Tf . Jaka by�la pocz ↪atkowa temperatura T2 cia�la 2, jeśli cia�lo 1 mia�lo pocz ↪atkow ↪a temperatur ↪e T1? Przyj ↪ać,
że ca�lkowita energia uk�ladu nie zmienia si ↪e.
Zadanie 6

Wiadomo, że oko�lo 10cm pod powierzchni ↪a ska�ly granitowej dzienno-nocne zmiany temperatury na po-
wierzchni s ↪a nieodczuwalne. Wiedz ↪ac, że sta�la s�loneczna (moc dostarczana przez S�lońce na jednostk ↪e po-
wierzchni Ziemii) wynosi Q = 1400W/m2, oszacuj przewodnictwo cieplne granitu.
Zadanie 7

Pr ↪et miedziany (K = 390W/mK) o d�lugości l − 25cm, przekroju S = 1cm2 umocowany jest końcami
mi ↪edzy dwoma termostatami o temperaturach T1 = 0oC i T2 = 125oC. Obliczyć: a) gradient temperatury
w pr ↪ecie, b) temperatur ↪e punktu pr ↪eta oddalonego o x = 10cm od końca o temperaturze T2. Zak�ladamy, że
zosta�l osi ↪agni ↪ety stan stacjonarny przep�lywu ciep�la, oraz nie ma strat na promieniowanie.
Zadanie 8

Energia ciepla przekazywana przez gaz pionowej dużej powierzchni cia�la sta�lego (lub odwrotnie) jest
opisywana wzorem fenomenologicznym postaci: 0.4 · 10−4 (∆t)5/4

[
cal/(s · cm2)

]
, gdzie ∆t jest różnic ↪a

temperatur powierzchni i gazu. Rozważmy teraz okno z pojedyncz ↪a szyb ↪a. W mieszkaniu jest 25oC, na
dworze zima i -15oC. Jaka jest temperatura wewn ↪etrznej powierzchni szyby? Szyba ma grubość 2mm, a jej
wspó�lczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi 2 · 10−4 cal/(s·cm·deg). 1cal=4.19J
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