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PREFACE
The skill of problem solving by arithmetic calculations based on knowledge on
theory is of fundamental importance in engineering thermodynamics. In order to
enable Readers to acquire and improve this skill, I suggest them using this
handbook. It is destined most of all for students of the Department of Chemical
Engineering and Technology of Cracow University of Technology, as a didactic
aid for classes in “engineering thermodynamics”.
Each chapter of the handbook consists of three parts. In the descriptive part,
theoretical information necessary for solving calculations problems is provided.
The second part contains a series of solved examples with comments and
explanations. In the third part, topics of problems destined for independent solving
by the students are provided, with answers for control reasons. Examples and
problems are mostly original; also some problems from written exams on
engineering thermodynamics in the Department of Chemical Engineering and
Technology of Cracow University of Technology are published here.
This collection of problems has been created based on many years of panel
exercises on engineering thermodynamics carried on by the Author, thus some
sections most difficult for the students are expanded. A chapter on humid gases
was intentionally omitted, as these issues are discussed in an academic handbook
by W. Ciesielczyk and K. Kupiec, CHEMICAL ENGINEERING CALCULATIONS
Part III. Theory of mass transfer and Part IV Mass transfer process calculations,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014. In order to increase the
number of Readers, a Polish text of the most important parts of the handbook is
published in Chapter VIII.
The Author feels obliged to express his gratitude to all Co-workers who have
helped in the process of creation of this handbook. Particularly kind thanks are due
to M.Sc. Eng. Adam Bodura and M.Sc. Eng. Dominika Zaręba.

Włodzimierz Ciesielczyk
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DESIGNATION RULES
Physical quantities pertaining to the total amount of a thermodynamic medium
are designated with capital letters, for instance: volume V, enthalpy I.
Specific quantities related to 1 kg of a thermodynamic medium are designated
with small letters, for instance: v – specific volume, q – heat flux.
Quantities related to time are designated with a dot placed over the letters, for
instance: substance flow .
Basic indices used with symbols of physical quantities have the following
meanings:
n – normal thermal parameters,
p – constant pressure,
v – constant volume.
The designation ' (one superscript dash) pertains to parameters of a boiling
liquid. The designation " (two superscript dashes) pertains to parameters of a dry
saturated vapour.
It is assumed that the heat q is:
- positive when the heat is supplied to the system,
- negative when the heat is drawn from the system;
while the work l is:
- positive when the work is performed by the system,
- negative when the work is performed on the system.

4

I. BASIC DEFINITIONS
A thermodynamic system is a part of material space being the subject of a given
consideration, limited by a material or abstract surface (shield). The other part of
the space is called environment, surroundings or neighbourhood. The system
through which a substance flows, is an open system, and when the quantity of the
substance is constant in the system, the system is closed (isolated). As for heat
exchange, the shield may be adiabatic (without heat exchange) or diathermic
(allowing heat exchange).
A thermodynamic parameter is a quantity defining the state of the system,
which may be known without knowing the previous state of the system or the path
via which the state has been reached. Two types of thermodynamic parameters are
distinguished: intensive parameters with values not dependent on the amount of the
substance (e.g.: temperature, pressure), and extensive parameters dependent on the
amount of the substance (e.g.: energy or volume of the system). State parameters
which are measurable directly, determine by thermodynamic laws, further not
measurable directly state parameters called functions of state (enthalpy, entropy,
internal energy). While considering the thermodynamic processes, the thermal
parameters: temperature, pressure, and specific volume, are of significant
importance.
A thermodynamic process is a phenomenon being a continuous change of states
from an initial state to a final state. A graphical representation of such a change
consists of a process curve in a system of coordinates being state parameters. When
the initial and final states of the process are identical, and the process occurs in a
closed system, the process is called a thermodynamic cycle.
Work and heat are the ways of energy exchange; they depend on the process
path and always relate to the process, and not to the system. The work performed
by the system is considered positive, while the work performed on the system is
negative. The heat absorbed by the system is considered positive, while the heat
given up by the system is negative.
A thermodynamic equilibrium is a state spontaneously arising in time in a
system isolated from external influences. In this state, the number of independent
parameters of state is the lowest, and the thermal equilibrium (equality of
temperatures), the mechanical equilibrium (equilibrium of forces) and the chemical
equilibrium (constancy of chemical composition) exist.
A quasi-static process consists of subsequent states of equilibrium.
A thermodynamic medium is a fluid (most often a gas or vapour, sometimes a
liquid) participating in mass and heat exchange processes, or intermediating in the
process of transformation of heat into work or vice versa.
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The number s of thermodynamic parameters necessary for description of the
state of a medium is determined by the phase rule:
s=k–f+2
where:
k – number of independent components (chemical species),
f – number of phases.
E.g. for a homogeneous gas k = 1, f = 1, s = 2 – two thermodynamic parameters
are necessary.
Knowing the necessary parameters, all other may be determined, if the equation
of state of the medium is known. A so-called thermal equation of state is of a
particular importance:
F(p, v, T) = 0
The form of function F may vary depending on the type of the medium. It may
be a simple or a more complex algebraic function, as well as the dependency may
be given in the form of tables or graphs.
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II. PARAMETERS OF A THERMODYNAMIC MEDIUM
1. Quantity of substance
The quantity of substance of a thermodynamic medium may be expressed in
the following forms:
- mass
m, [kg],
- molar
n, [kmol],
- volumetric Vn, [m3].
These quantities are interrelated by the following dependencies:
(1.1)
where:
M – molar mass of the substance, kg/kmol
(1.2)
where:
– molecular volume under normal conditions, m3/kmol.
The following normal conditions are used:
- international
(1.2.A)
(p = 1 bar, T = 273.15 K)
- physical
(1.2.B)
(p = 1 Atm, t = 0ºC)
- technical
(1.2.C)
(p = 1 at, t = 20ºC)
In this collection of problems, physical normal conditions

will be used.
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2. Thermal parameters
2.1. Temperature
The temperature is a state parameter defining the ability to transfer heat. If there
is no heat flow between two contacting bodies (isolated from their environment),
they have the same temperature, i.e. they remain in a thermal equilibrium with one
another.
If a third body t in contact with bodies A and B is in a thermal equilibrium with
them, bodies A and B will be thermally equivalent, i.e. they will have the same
temperature. This definition is called zeroth law of thermodynamics and is used
in thermometer.
In the SI unit system, the temperature is measured starting from the absolute
zero. The unit of temperature is 1 kelvin (1 K). At the same time, this unit is also a
temperature difference unit (formerly grad, deg, 1 ºC). 1 kelvin results from an
assumption that the absolute temperature in the triple point of water is 273.16 K.
The traditional temperature scale is the Celsius scale, with the zero point
corresponding to an absolute temperature of 273.15 K. Hence:
(2.1)
or, more often simplified as:
(2.1.A)
The temperature rise unit in the discussed scales is the same, thus:
t2 – t1 = T2 – T1

(2.2)

In the Anglo-Saxon countries, the Fahrenheit scale and the Rankine absolute
scale are often used, while the degrees in both these scales are the same:
1ºF = 1ºRank = 5/9 K.
2.2. Specific volume v

(2.3)
The density ρ [kg/m ] (specific mass) is a quantity related to the unit volume
3

(2.4)
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The following relation is in force:

(2.5)
2.3. Pressure
The pressure is the ratio of the force exerted by the fluid on a given surface to
the area of this surface. In the SI, the main unit of pressure is 1 Pa (pascal).

A practical unit is as follows:
In the engineer’s unit system, the main unit of pressure is 1 kG/cm2, and the
practical unit – technical atmosphere:

In physics, standard (normal) atmosphere 1 Atm is used, corresponding to a
pressure of 760 mm Hg.
The following relations connect these units:
,
,
.
As a state parameter, the pressure is an intensive scalar quantity, and it must be
given using absolute values (i.e. as the pressure which would be indicated by a
manometer if there was vacuum outside of it). The methods for calculation of the
absolute pressure in the cases of overpressure and negative pressure are shown in
Fig. 2.1.
(2.6)
(2.7)
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Fig. 2.1. Types of pressure
Rys. 2.1. Rodzaje ciśnień

The pressure may be also expressed by metres, centimetres, millimetres or
inches of a manometric liquid:
(2.8)
where:
h – difference of the liquid levels in the manometer, m,
ρ – density of the manometric liquid, kg/m3,
g – gravitational acceleration, m/s2.

3. Specific heat
At an infinitesimal temperature rise dT, the heat absorbed by a body is
expressed by the following formula:
(3.1)
where:
c – specific heat, J/kg K,
q – amount of heat, J/kg.
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The amount of heat absorbed by a body with a mass m may be calculated based
on the following expression:
(3.2)
where:
– mean specific heat in the temperature range from T1 to T2, J/kg K,
Q – amount of heat, J.
In thermal engineering, the amount of heat, using a mixed unit system, is often
expressed in kilocalories or great calories (kcal = 1000 cal). It should be noted here
that several different definitions of a calorie exist:
International Table calorie (of year 1956)
= 4.1868 J
fifteen-degrees calorie or small calorie
= 4.1855 J
twenty-degrees calorie
= 4.1820 J
thermochemical calorie
= 4.1940 J
absolute calorie
= 4.18605 J
mean calorie
= 4.1897 J.
Most often, the definition of a fifteen-degrees calorie (physical) is used – i.e. the
amount of heat needed to heat 1 kg of distilled water from 14.5 to 15.5ºC. At
present, it is assumed that the International Table calorie is equal to 4.1868 J.
The following types of specific heat are distinguished:
- mass
,
- molar
,
- volumetric
.
These quantities are interrelated with the following dependency:
(3.3)
The dependence of the molar specific heat on the temperature is most frequently
expressed by an expression of the following type:
(3.4)
where:
a, b, c, d – characteristic constants for a given substance.
Knowing the values of mean specific heat determined from 0 ºC to a given
temperature, mean specific heat in the temperature range of t1 – t2 may be
calculated based on the following formula:
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(3.5)
Depending on the conditions for determination of the specific heat, constantpressure specific heat Cp and constant-volume specific heat Cv are distinguished.
For ideal gases, the following expressions are correct:
(3.6)

(3.7)
where:
R – universal gas constant,
,
– adiabatic exponent.
Depending on the structure of the molecule of the gas, the dependencies gathered
in Table 3.1 are in force.
Table 3.1
Tabela 3.1
Dependence of Cv, Cp, and κ on the structure of the molecule of the gas
Zależność Cv, Cp, i κ od budowy cząsteczki gazu
Number of atoms
in the molecule

1

2

>3

1.5 R
2.5 R
1.67

2.5 R
3.5 R
1.4

3R
4R
1.33

EXAMPLES
Example 3.1.
A tank contains m = 250 kg of ethane (M = 30.05 kg/kmol). Express the amount
of the gas in kilomoles and in cubic metres under normal conditions.
Solution
We use the formula (1.1) for the calculations.
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While calculating the number of physical normal cubic metres, the equation
(1.2) with (1.2.B) should be used.

Example 3.2.
0.1 kmol of air (M = 29 kg/kmol) is in a tank with a volume V = 0.8 m3.
Calculate the specific volume and the air density in the tank.
Solution
The specific volume is calculated using the formula (2.3)

Mass of air should be calculated based on the dependence (1.1)

Hence:

The relation (2.5) is in force, so the density of air:

Example 3.3.
A manometer located on a boiler indicates an overpressure of p = 5.4 at.
Calculate the absolute pressure (in bar) in the boiler, if the barometric pressure is
pb = 730 mm Hg.
Solution
The absolute pressure may be calculated using the dependence (2.7)
In order to carry out the calculations, the components must be expressed in the
same units (Chapter 2.3)
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Example 3.4.
A vacuum gauge on a condenser of a steam turbine indicates a negative pressure
ppod = 0.9 at. Calculate the absolute pressure (in Atm) in the condenser, if the
barometric pressure amounts to pb = 980 hPa.
Solution
According to the expression (2.6)

Expressing the components in the same units, we obtain

Example 3.5.
Express the manometric pressure of 2.5 bar using metres of water
(
= 998 kg/m) and mercury (ρ = 13,600 kg/m) at 20ºC.
Solution
According to the dependence (2.8)

Example 3.6.
Calculate mass c and volumetric cn specific heats for helium (M = 4 kg/kmol)
under constant pressure.
Solution
From Table 3.1, we have
constant (Chapter 4.1), we obtain

According to the dependence (3.3)

. Assuming the value of the universal gas
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The volumetric specific heat under normal conditions is calculated using the
dependence (3.3)

Example 3.7.
A tank with a volume V = 10 m3 contains CO2 under a pressure p1 = 1 Atm, at
T1 = 273.15 K. In the result of a heat addition, the temperature of the gas increased
to T2 = 793 K. The specific heat in constant volume is expressed by the following
equation:

Calculate the amount of heat absorbed by the gas.
Solution
The initial thermal conditions in the tank correspond to the physical normal
conditions, so the amount of the gas is Vn = 10 m3. The heat absorbed by the gas
may be calculated based on the formula (3.1), while taking into account that the
quantity of substance is expressed in m3 under normal conditions.

Example 3.8.
1 kg of oxygen (M = 32 kg/kmol) was heated from a temperature t1 = 10 ºC to
t2 = 1000 ºC under a constant pressure of 1 bar. Calculate the amount of heat
added, taking the variability of the specific heat into account. Mean values of the
specific heat amount to:
,

Solution
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The amount of heat may be calculated based on the equation (3.2). The mean
value of the specific heat in the temperature range from T1 to T2 is calculated using
the expression (3.5)

According to (3.3), mass specific heat amounts to

Since the heating takes place under a constant pressure, the values of cp should
be calculated according to the expression (3.6)

According to (3.2), the amount of heat is:

PROBLEMS
Problem 3.1.
Calculate the numbers of kg and kmol corresponding to Vn = 0.56 m3 (under
normal conditions) of helium (M = 4 kg/kmol).
Answer: m = 0.1 kg, n = 0.025 kmol.
Problem 3.2.
A vacuum gauge on a barometric condenser indicates a negative pressure of
60 cm Hg. The barometric pressure amounts to 748 mm Hg. Calculate the absolute
pressure in the condenser in at and N/m2. Calculate the height h to which the water
in the barometric tail pipe will rise.
Answer: p’ = 0.201 at = 19700 N/m2, h = 8.16 m H2O.
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Problem 3.3.
The overpressure in a steam boiler amounts to 32 at, while the negative pressure
in the condenser is 708.2 mm Hg. Determine the absolute pressures in the boiler
and in the condenser, if the barometric pressure amounts to 993.3 hPa. Express the
results in at, bar, and hPa.
Answer:

p’ = 33.01 at = 32.38 bar = 32380 hPa
p = 0.05 at = 0.049 bar = 49 hPa.

Problem 3.4.
Calculate the overpressure (in bar and at) indicated by a manometer installed on
the boiler, if the barometer reads 1008 hPa, and the absolute pressure (calculated
by the personnel) amounts to 12.6 Atm.
Answer: pm = 11.76 bar = 11.99 at
Problem 3.5.
Carbon dioxide flows through an electric heater, where it is heated from 290 K
to 620 K. Flow of the gas
. The mean specific heat in the studied
temperature range is defined by the following formula:

Calculate the power of the heater, assuming that the heat losses to the
environment amount to 8% of the heat absorbed by the gas.
Answer: N = 15.1 kW
Problem 3.6.
In a tank with a constant volume equal to 600 dm3, there is a gas with a
temperature of 17ºC and a manometric pressure pm = 2.4 bar. The value of the
ambient pressure equals to pb = 600 mbar. The molar specific heat of the gas:
Calculate the amount of heat Q needed for heating the gas to a temperature of
92ºC.
Answer: Q = 115.9 kJ
Problem 3.7.
5 kg of oxygen (M = 32 kg/kmol) at 30 ºC have a volume of 0.77 m3. In the
result of an isochoric heat addition, the temperature of the gas increased to 1000ºC.
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Calculate the amount of the heat added. Mean values of the specific heat amount
to:
,
Answer: Q = 4050 kJ.
Problem 3.8.
A tank with a volume of 10 m3 contains nitrogen under a pressure of 1 Atm at 0
ºC. The gas has been heated to a temperature of 1020ºC. The heat flux amounts to
. The value of the specific heat for the described case is expressed by the
following equation:

Calculate the number of kmol of nitrogen in the tank, the total amount of heat
absorbed by nitrogen during heating and the time of heating.
Answer: n = 0.44 kmol, Q = 9.62 10 J, t = 240.6 s.
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III. GAS LAWS
4. Ideal gas
Ideal gas is a hypothetical gas which may be treated as a collection of particles
being material particles, i.e. having a mass and a velocity; particle volume is
omitted as it is very small in relation to the space occupied by the gas, similarly the
intermolecular interaction forces are omitted. An ideal gas does not condense (does
not change its phase state), it satisfies the gas laws exactly and it has a constant
specific heat.
A semi-ideal gas meets all the aforementioned conditions except the last one,
while the variability of its specific heat depends only on the temperature.

4.1. Ideal gas laws
a) Boyle-Mariotte law
At a constant temperature, the product of pressure and volume of an ideal gas is
constant:
(4.1)
Considering that

, it may be also written down as
(4.2)

This equation is often expressed as

(4.3)
b) Gay-Lussac law
Under a constant pressure, the ratio of the volumes of an ideal gas is directly
proportional to the ratio of absolute temperatures:

(4.4)
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c) Charles law
Under a constant volume, the ratio of absolute pressures of an ideal gas is
directly proportional to the ratio of absolute temperatures:

(4.5)
d) Equation of state
By a combination of Boyle-Mariotte law and Gay-Lussac law, the following
relation is obtained:

(4.6)
It is often written down in the following form:

(4.7)
For 1 kg of a thermodynamic medium, we obtain Clapeyron’s equation:
(4.8)
where:
Ri – individual gas constant.
For n kilomoles of a gas:
(4.9)
where:
R – universal gas constant.

It is easy to note that:
(4.10)
For m kg of a thermodynamic medium:
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(4.11)
e) Avogadro’s law
Under the same pressures and at the same temperatures, in the same volumes,
the same numbers of molecules N of ideal gases are contained.
Using Avogadro’s law, the following relations are obtained:

(4.12)
4.2. Reduction formulas
While considering processes occurring in closed systems, formulas for
calculations of volumes and densities of a gas at changes in thermodynamic
conditions, may be obtained based on Clapeyron’s equation. These formulas serve
the purpose of reduction of volumes and densities of the gas to normal conditions.

(4.13)

(4.14)
The indices 1 and 2 pertain to various states of a thermodynamic medium.

EXAMPLES
Example 4.1.
Determine the temperature and density of nitrogen (M = 28 kg/kmol) contained
in a tank with a constant volume V = 25 m3. A manometer installed on the tank
indicates pm = 0.2 MPa. The amount of nitrogen in the tank is n = 2 kmol, while the
ambient pressure equals to pb = 1000 hPa. Determine the volume of the gas under
normal physical conditions.

21

Solution
The temperature of the gas may be calculated using Clapeyron’s equation
(4.10), considering the dependence (2.7) for determination of the absolute pressure:

hence

From the thermal equation of state related to 1 kg of the medium (4.8), it results
that

(a)
Using the dependence (2.5)

after substitution to (a), an expression for density is obtained:

The volume of the gas under normal physical conditions may be calculated
based on formula (4.14). Let’s use the following indices: n – physical normal
conditions, 1 – actual conditions.

Example 4.2.
In a closed tank of air (M = 29 kg/kmol) with a volume V = 0.5 m3, the pressure
is p1 = 15 bar and the temperature is t1 = 90ºC. Considering the air as an ideal gas,
calculate the amount of heat, which needs to be taken away of the gas in order to
decrease its temperature to t2 = 15ºC. Assume the value of the specific heat
cp = 1.004 kJ/kg K. Calculate the final pressure of air in the tank.
Solution
The heat taken away of the air amounts to, according to formula (3.2)
(a)
The mass of the gas may be determined using expression (4.9)
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Since the cooling occurs under isochoric conditions, the value of cv should be
defined according to the dependence (3.6):

Inserting the calculated value to (a), we obtain

The pressure of the gas at the end of the process amounts to, according to (4.5)

Example 4.3.
A cylindrical tank with a diameter D = 1 m and a height h = 2 m contains
oxygen (M = 32 kg/kmol) under a pressure of 2.5 bar at t1 = 30 ºC. In the result of
an isobaric heat addition, the volume of the gas increased to a value of V2 = 6.57 m.
Calculate the amount of the heat added, considering oxygen a semi-ideal gas. The
values of the mean specific heat Cv are as follows:

Solution
The volume of the gas in the beginning of the process is as follows:

The process is carried out isobarically, so according to the expression (4.4) the
final temperature of the gas amounts to:

The mean specific heat in this temperature range equals to, according to (3.5):
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The process is carried out isobarically, so according to (3.6), we obtain:

The amount of the heat added amounts to, according to formula (3.2)

while the number of kilograms of oxygen may be calculated using formula (4.9)
kg
Hence, the amount of the heat added:

Example 4.4.
An empty tank with a volume Vzb = 40 m3 was filled with methane
(M =16 kg/kmol). The pressure in the tank after filling amounts to pzb = 7.75 bar,
and the temperature is tzb = 37ºC. The pipeline feeding the gas has an internal
diameter dr = 50 mm. The parameters of the medium measured before the valve
installed on the pipeline were Tr = 280 K, pr = 10.75 bar, u = 30 m/s (mean
velocity). Treating methane as an ideal gas, determine the number n of kilomoles
of the gas fed and the filling time  of the tank.
Solution
The number of kilomoles of methane fed to the tank may be determined using
the equation of state (4.9) for the final conditions in the tank:

Knowing that the volumetric flow rate of the gas equals to the quotient of the
volume Vr of the gas and the times of its flow, the following dependence is
obtained for the pipeline:
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Hence:

The quantity Vr being the volume of the gas under the parameters of the pipeline
may be determined using two equations of state related to (see Chapter 4.2):
1 – conditions in the pipeline,
2 – final conditions in the tank.

Dividing the above equations by their corresponding sides, the following is
obtained:

Hence:

The volume flow of the gas flowing in the pipeline is determined using the
following dependence:

Hence:

Example 4.5.
Calculate the amount of oxygen (M = 32 kg/kmol) in kilomoles and normal
(physical) cubic metres contained in a 100-litre cylinder, if the manometer
indicated 150.2, and the gas had a temperature of 4.7ºC. Assume the barometric
pressure as equal to 1 bar. Treat oxygen as an ideal gas (it is not too precise under
such a high pressure – see example 5.1)
Solution
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The amount of oxygen expressed in kg may be calculated using the equation
(4.11), taking the absolute pressure formula (2.7) into account

The quantity of substance in physical normal cubic metres is calculated using
the formula (4.14)

The quantity of substance in kilomoles (1.2)

Proof

Example 4.6.
How much of the gas has been lost in comparison to the state given in Example
4.5, if the next measurement indicated an overpressure of pm2 = 49 bar at t2 = 17ºC?
Solution
Based on the formula (4.11), we obtain

The amount lost:

Example 4.7.
Will the gas constant Rn expressed in J/m3K be an individual or a universal gas
constant? Calculate its numerical value.
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Solution
In relation to the universal (kilomolar) gas constant R, Rn will have a value
22.42 times smaller, because
is that time smaller from a kmol for all the ideal
gases.

is a universal gas constant.

PROBLEMS
Problem 4.1.
A tank with a volume V1 = 1.57 m3 contains oxygen (M = 32 kg/kmol) under a
manometric pressure pm1 = 1500 hPa and at t1 = 30ºC. The barometric pressure
amounts to pb = 750 mm Hg. In the result of an isochoric heat addition, the
absolute pressure increased to p2 = 10.5 bar. Calculate the amount of the heat
added, treating oxygen a semi-ideal gas. The mean values of heat at the
corresponding temperatures are given in Example 4.3.
Answer: Q = 3774 kJ.
Problem 4.2.
ΔV = 500 000 m3 of a gas (converted to normal conditions) were collected from
a gas shaft, while the pressure decreased from p1= 4.52 MPa to p2= 4.38 MPa. The
pressure was measured with the outflow closed. Assuming that the temperature of
the gas in the reservoir and the volume of the reservoir did not change, calculate
the amount Vn2 of the gas that remained in the reservoir. Treat the gas as an ideal
gas.
Answer:
Problem 4.3.
Calculate the density of nitrogen (M = 28 kg/kmol) under a pressure p = 1∙106
Pa and at a temperature t = 97ºC.
Answer: ρ = 9.1 kg/m3.
Problem 4.4.
Does the density of a gas change and how during:
a) an isothermal expansion,
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b) an isochoric heating,
c) an isobaric cooling?
Calculate ρ using the definition and the equation (4.9.).
Answer:
Ad a) The density decreases, because ρ ~ p in this process, and the pressure
decreases, ρ ~ 1/v, and the volume increases;
Ad b) The density is constant, because p/T=const in this process, and v = const.;
Ad c) The density increases, because ρ ~ 1/T in this process, and T and ρ ~ 1/v
decrease, and v decreases too.
Problem 4.5.
A vacuum pump chamber has a volume V0 = 2 dm3, and the tank from which
the air is pumped off, has a volume V = 3 dm3. Calculate:
1) The pressure p4 and the density ρ4 of the air in the tank after the fourth stroke of
the piston, if the pumping occurs so slow that the processes occurring then may be
considered isothermal.
2) The number of piston strokes k, after which the pressure of the air drops below
0.1 of the initial pressure.
Answer:
Ad 1) p4 = 0.13p0, ρ4 = 0.13ρ.
Ad 2) k ~ 4.5 (after five piston strokes at a minimum).
Problem 4.6.
A cylinder with a volume V = 20 dm3 was filled with oxygen (M = 32 kg/kmol)
having a temperature t1 = 17ºC. The pressure of the oxygen was p = 20 bar. In the
result of a valve leak, the oxygen was escaping from the cylinder. After some time,
a pressure measurement was carried out at t2 = 37ºC and it was found that in spite
of a temperature increase, the pressure did not change. Calculate the amount of the
gas (in kg) that escaped from the cylinder.
Answer: Δm = 0.034 kg.
Problem 4.7.
A tank with a constant volume V = 0.1 m3 contains oxygen (M = 32 kg/kmol)
having a temperature of 10ºC. The absolute pressure p1 in the tank is higher than
the ambient pressure pb = 750 mbar by h = 1250 mm of a liquid having a density of
1500 kg/m3. Calculate:
1) the number n kmol of oxygen in the tank,
2) the number nz kmol of oxygen that should be collected from the tank for the
absolute pressure to equal to p2 = 0.1875 10 N/m2 at an unchanged temperature.
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Answer: n = 0.00397 kmol, nz = 0.003173 kmol.
Problem 4.8.
20 kmol of CO per minute flows through a pipeline with a diameter of 0.6 m,
with an average rate of 20 m/s. The temperature of the gas amounts to 17ºC.
Calculate:
1) the density of CO (M = 28 kg/kmol) under normal conditions,
2) the flow rate of the gas in kg/s and m3/s,
3) the absolute pressure of the gas,
4) the indications of a liquid manometer expressed in mm Hg, if the barometric
pressure pb = 0.97 bar.
Answer:

ρn= 1.25 kg/m3, = 9.33 kg/s, = 5.65 m3/s,
p1 = 1.42 bar, pm = 338 mm Hg.
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5. Real gas
Real gas complies with the laws of ideal gas with the better approximation, the
smaller its molecules are, the lower the pressure and the higher the temperature.
Real gases differ from ideal gases with that their molecules have a volume and
interact with each other by intermolecular forces (called Van der Waals forces).
Equation of state of a real gas should include corrections; often the Van der
Waals equation is used:
- for 1 kilomole of gas

(5.1)
- for n kilomoles

(5.2)
where:
v’ – molar volume of the gas,
a, b – corrections, constants for a given gas (Table 5.1)
Table 5.1
Tabela 5.1
Constants for the Van der Waals equation
Stałe w równaniu Van der Waalsa
Gas
H2
He
N2
O2
H2O
NH3
NO
CH4
CO
CO2

a, N m4
mol–2
0.0247
0.0035
0.1408
0.1378
0.5796
0.4235
0.1361
0.2283
0.1509
0.3658

b 105, m3 mol–1
2.66
2.34
3.91
3.18
3.19
3.72
2.79
4.28
3.99
4.29
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The most convenient form of the equation of state of a real gas is a modification
of Clapeyron’s law by an introduction of a coefficient of compressibility from:
(5.3)
The coefficient of compressibility depends on reduced parameters (index r)
z = f(p,T). The dependence is given in a form of a graph (Fig. 5.1), while the values
of the reduced parameters are determined based on critical parameters (index k) –
Table 5.2.

(5.4)

(5.5)
Table 5.2
Tabela 5.2
Critical parameters of technical gases
Parametry krytyczne gazów technicznych
Gas

Tk, K

pk, MPa

ρk, kg/dm3

acetylene
ammonia
argon
nitrogen
carbon dioxide
ethane
ethylene
helium
methane
steam
air
hydrogen sulfide
oxygen
carbon monoxide
hydrogen

309.65
405.45
150.75
126.15
304.19
305.35
282.35
5.25
191.05
647.27
132.45
373.55
154.75
132.95
33.25

6.24
11.28
4.86
3.39
7.39
4.88
5.07
0.229
4.64
22.115
3.77
9.01
5.08
3.50
1.297

0.231
0.235
0.531
0.311
0.468
0.203
0.227
0.0693
0.162
0.3178
0.31
0.349
0.410
0.301
0.031
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Fig. 5.1. The coefficient of compressibility vs. reduced parameters
Rys.5.1. Zależność współczynnika ściśliwości od parametrów zredukowanych
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EXAMPLES
Example 5.1.
Oxygen (M = 32 kg/kmol) is contained in a 100-litre cylinder, having a
temperature of 4.7 ºC under a manometric pressure of 150.2 bar. The atmospheric
pressure pb = 1 bar. Calculate the mass of oxygen contained in the cylinder, in kg.
Solution
The absolute pressure of oxygen according to (2.7) amounts to

The absolute temperature

Under these conditions, oxygen should be treated as a real gas. The critical
parameters of oxygen may be read from Table 5.2: Tk = 154.75 K, pk = 50.8 bar.
The reduced parameters are equal to, according to (5.4) and (5.5):

The graph (Fig. 5.1) informs that the value of coefficient of compressibility is
z = 0.92. According to the equation (5.3), the mass of the gas amounts to:

The mass of oxygen in the cylinder, calculated for the same parameters and
with an assumption that the gas complies with the ideal gas laws (Example 4.5),
was 20.95 kg, so the error equals to ~8%.
Example 5.2.
A storage tank contains helium under a pressure of 205.8 bar and at a
temperature of 132.5 K. Determine the coefficient of compressibility of helium
under the above conditions.
Solution
In the case of helium (as well as hydrogen, argon and neon), more accurate
results are obtained by adding 8 K to the critical temperature, and 8 Atm (ca. 0.8
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MPa) to the critical pressure. Thus, in this case, the critical parameters from Table
5.2 are obtained according to the remark, and (5.4) and (5.5)

For the calculated values of the reduced parameters, the following is read from
the graph (Fig. 5.1):

Example 5.3.
Calculate the density of carbon dioxide (M = 44 kg/kmol) at a temperature of
365 K and under a pressure of 13.6 MPa. Treat CO2 as a real gas.
Solution
The density of the gas may be calculated based on the rearranged formula (5.3)

(a)
In order to determine the coefficient of compressibility, values of critical
parameters are read from Table 5.2, and reduced parameters are calculated
according to (5.4) and (5.5).

For these values, we read z = 0.59 from the graph (Fig. 5.1).
Substituting the values of the parameters to (a), we obtain

Example 5.4.
Using the Van der Waals equation, calculate the pressure of 1 mole of carbon
dioxide at 0ºC for the following volumes:
a)
and
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b)
.
Then, compare the obtained results with the pressures calculated with an
assumption that CO2 is treated as an ideal gas.
Solution
Ad a) Using the equation (5.1) and taking the values of corrections into account
(Table 5.1), we obtain

Assuming that CO2 is an ideal gas and using the Clapeyron’s equation (4.9), we
obtain

The difference is small in this case.
Ad b) With the value of
, we obtain, respectively:
- using the Van der Waals formula

- using the Clapeyron’s equation

One may see that the difference is significant in this case, therefore with such
small molar volumes (assumed in the Example), carbon dioxide cannot be
considered as an ideal gas.

PROBLEMS
Problem 5.1.
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Determine the coefficient of compressibility and the volume (in litres) of 100 kg
of carbon monoxide (M = 28 kg/kmol) with the following parameters: p = 140 bar
and t = –120ºC.
Answer: z = 0.6, V = 195 dm3.
Problem 5.2.
For technological purposes, oxygen (M = 32 kg/kmol) having a temperature of
277.7 K and a pressure of 15.12 MPa is used. 22.8 kg of the gas is needed.
Calculate the required volume of oxygen.
Answer: V = 0.1 m3.
Problem 5.3.
A tank with a volume of 5 m3 contains 66 kg of carbon dioxide
(M = 44 kg/kmol). The temperature of the gas is 25ºC. Calculate the pressure in the
tank, using a) the Clapeyron’s equation, b) the Van der Waals equation.
Answer: Ad a) p = 7.43 bar, Ad b) p =7.21 bar.
Problem 5.4.
Calculate the specific volume of steam (M = 18 kg/kmol) with the following
parameters: p = 10 MPa, T = 800 K. Use a) the Van der Waals equation, b) the
equation of state of ideal gas, c) the coefficient of compressibility.
Answer:
Ad a) v = 0.02176 m/kg, Ad b) v = 0.03691 m/kg, Ad c) v = 0.03081 m/kg.

6. Gaseous mixtures
In thermal engineering, gaseous solutions or mixtures are used most often than
one-component gases. As the mixtures of ideal gases behave similarly as their
individual components, the equations known for ideal gases will be in force also in
case of mixtures of ideal gases. Besides, it is assumed that the specific heat of a
mixture with v = const. or p = const. depends only on the temperature. It is also
assumed that thanks to diffusion, a mixture of gases chemically inert towards each
other will have a uniform composition and uniform parameters in all its bulk. Such
mixture may be treated as a new hypothetical ideal or semi-ideal gas with a
substitute (apparent) molecular mass and a defined individual gas constant.
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For such mixtures, the Dalton’s law is valid. Each of the components expands in
the whole volume of the mixture, behaving as there were no other components; it
has its own partial pressure and the sum of partial pressures of all the mixture
components is equal to the pressure of the mixture
(6.1)
(in formulas used in this Chapter, the parameters of the mixture will be designated
with symbols without indices, and those of the components – with indices).
The number of the parameters determining the state of a gaseous mixtures may
be assumed equal to the number of degrees of freedom calculated based on the
phase rule (see Chapter 1).
Composition of a gas solutions is defined by:
- molar fraction (share):
(6.2)
where:
ni – number of moles of the component having its share defined,
n – number of moles of all the components present in the mixture;
- mass fraction (share):
(6.3)
where:
mi – mass of the component having its share defined,
m – mass of all the components present in the solution;
- volumetric fraction (share):
(6.4)
where:
Vi – volume which would be occupied by a given component of the solution
under the pressure and at the temperature of the solution,
V – volume occupied by the solution.
For ideal gases (taking Avogadro’s law into account):
(6.5)
The characteristic values for gaseous mixtures are calculated as a sum of
products of the individual quantities (components) and their mass fractions, when
the unit of the given amount is related to 1 kg; if the unit of the given amount is
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related to the amount of substance expressed in m3 or kmol, volume or molar
fractions should be used, respectively:
(6.6)
(6.7)
(6.8)
(6.9)
(6.10)
(6.11)

EXAMPLES
Example 6.1.
Determine the average molecular mass, the density at 60ºC under a pressure of
N/m2 and the partial pressures of the components of a gaseous mixture
consisting of m1 = 6 kg of carbon dioxide (M1 = 44 kg/kmol), m2 = 3 kg of nitrogen
(M2 = 28 kg/kmol) and m3 = 1 kg of oxygen (M3 = 32 kg/kmol).
Solution
According to the expression (6.8), while taking formulas (6.2) and (1.1) into
account, the average molecular mass of the mixture equals to:

The density of the mixture may be calculated based on the formula (4.13) taking
(1.2) into account:
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In order to calculate the partial pressures of the components, one should note
that the equation of state of ideal gases is valid both for a given component of the
mixture (i), and for the whole mixture. Taking it into account, we obtain:
(a)
(b)
Dividing the equation (a) by the equation (b) (by sides), we obtain:

Hence:

or according to (6.1):

Example 6.2.
Determine the molar composition (in %) of a mixture of helium
(M1 = 4 kg/kmol) and oxygen (M2 = 32 kg/kmol) under a pressure p = 1 bar, at a
temperature t = 27ºC and with a density ρ = 0.3 kg/m3.
Solution
The substitute molecular mass of the mixture may be calculated using the
rearranged equation (4.9), taking (2.4) into account:
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The average molecular mass is also defined by the formula (6.8):

Hence, the molar fraction may be calculated:

According to (6.2):

The molar composition of the mixture amounts to:
87.56% of He and 12.44% of O2.
Example 6.3.
Molar fraction of helium (M1 = 4 kg/kmol) in a mixture with argon
(M2 = 40 kg/kmol) amounts to
= 0.64 kmol He/kmol. Determine the composition of the gaseous mixture in mass fractions, and its adiabatic exponent. Assume
the following values of specific heats: cp1 = 5.23 kJ/kg K, cp2 = 0.53 kJ/kg K.
Solution
Based on the definitions (6.2) and (6.3), an expression for conversion of the
molar fraction to the mass fractions may be obtained:

Hence:

The adiabatic exponent may be calculated using the formula (3.7), taking the
dependence (3.6) and the following expressions into account:
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Example 6.4.
An isolated tank divided by a hermetic heatproof (adiabatic) membrane,
contains 0.25 kmol of helium (M1 = 4 kg/kmol) having a temperature of 127ºC in
one chamber with a volume of 1 m3, and 10 kg of nitrogen (M2 = 28 kg/kmol)
having a temperature of 47ºC in the other chamber with a volume of 2 m3.
Calculate:
a) the pressures in the chambers before opening of the valve,
b) the temperature and the pressure of the mixture after opening of the valve and
equalisation of temperatures, as well as the partial pressures after opening of the
valve.
Solution
Ad a) According to (4.9):

taking (1.1) into account:

41

Ad b) The thermal balance for gases contained in a constant volume may be
written down as follows:
(a)

Based on (6.10) and on the data of the Table 3.1, we obtain:

Based on (a), the temperature of the mixture amounts to:

The pressure of the mixture amounts to:

The partial pressures of the components may be calculated using the following
expression (see Example 6.1):

Example 6.5.
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Calculate the substitute gas constant for a solution of oxygen
(M1 = 32 kg/kmol), nitrogen (M2 = 28 kg/kmol) and carbon dioxide
(M3 = 44 kg/kmol). The molar fractions of the gases are as follows: y1 = 0.06 kg
O2/kg, y2 = 0.82 kg N/kg.
Solution
According to the equation (6.11):

Taking (4.10) and (6.3) into account, we obtain:

Example 6.6.
A cylindrical tank with a diameter D = 1 m and a height H = 1 m, contains
helium (M1 = 4 kg/kmol). The temperature of helium is t = 67ºC, the pressure
indicated by a manometer equals to pm = 3.5 105 N/m2, the barometric pressure
amounts to pb = 750 mm Hg. Calculate the number of m3 (under normal conditions)
of nitrogen (M2 = 28 kg/kmol) which should be fed to the tank for the mass fraction
of helium in the mixture will be equal to 0.45 kg He/kg. Treat both the components
of the mixture and the mixture itself as ideal gases.
Solution
Based on the equation (4.9), the mass of helium may be calculated:

From the definition (6.3), it results that:

Hence:
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but

so

The number of m3 of nitrogen is calculated using the expressions (1.1) and
(1.2):

PROBLEMS
Problem 6.1.
One vessel with a volume V1 = 5 dm3 is filled with oxygen under a pressure
p1 = 2 bar, and another vessel with a volume V2 = 8 dm3 is filled with nitrogen
under a pressure p2 = 3 bar. Calculate the pressure of a mixture formed of these
gases after the vessels are connected. Assume that the temperature does not change
during mixing of the gases.
Answer: p = 2.6 bar.
Problem 6.2.
A mixture of ideal gases consists of 8 kg of oxygen (M1 = 32 kg/kmol), 14 kg of
nitrogen (M2 = 28 kg/kmol) and 44 kg of carbon dioxide (M3 = 44 kg/kmol).
Calculate the mass and molar fractions of the individual components of the
mixture.
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Answer:
yi, kg i/kg
yimol, kmol i/kmol

O2
0.121
0.143

N2
0.212
0.286

CO2
0.667
0.571

Problem 6.3.
0.5 kg of hydrogen (M1 = 2 kg/kmol) was mixed with 2 m3 of carbon monoxide
(M2 = 28 kg/kmol) converted to normal conditions under a constant pressure of 1
bar and at a temperature of 17 ºC. Calculate the mass and molar fractions, the
volume of the mixture and the partial pressures.
Answer: V = 8.18 m3
yi, kg i/kg
yimol, kmol i/kmol
pi, bar

H2
0.1667
0.737
0.737

CO
0.8333
0.263
0.263

Problem 6.4.
Air (M1 = 29 kg/kmol) and methane (M2 = 16 kg/kmol) were mixed before the
inlet of a gas engine, in a volumetric ratio of 1: 0.12, creating a gaseous mix. The
dimensions of the cylinder: diameter d = 0.4 m, stroke s = 0.6 m. Calculate the
amount of the mix (in kg) drawn in by the engine during one stroke of the piston,
taking that the temperature during mixing is constant and is equal to 60ºC, and the
negative pressure is also constant ppod = 0.05 at. The barometric pressure is
pb = 746 mm Hg.
Answer: m = 0.071 kg.
Problem 6.5.
4 kmol of carbon dioxide (M1 = 44 kg/kmol), 20 kg of helium (M2 = 4 kg/kmol)
and 30 m3 (converted to normal conditions) of nitrogen (M3 = 28 kg/kmol) were
mixed. Treating the gases as ideal gases, calculate for the obtained solution:
1) molar specific heat in constant volume,
2) molar specific heat under constant pressure,
3) individual gas constant,
4) density of the solution at 57ºC, under a pressure of 7 bar.
Answer:

Cv = 19.98 kJ/kmol K, Cp = 28.29 kJ/kmol K, Ri = 345 J/kg K,
ρ = 5.76 kg/m3.

Problem 6.6.
An inflammable gas has the following volumetric composition: 45% of
hydrogen (M1 = 2 kg/kmol), 25% of methane (M2 = 16 kg/kmol), 18.5% of carbon
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monoxide (M3 = 28 kg/kmol), 2.5% of carbon dioxide (M4 = 44 kg/kmol), 4% of
oxygen (M5 = 32 kg/kmol), and 5% of nitrogen (M6 =28 kg/kmol). Calculate the
mass fractions, the individual gas constant, the substitute molecular mass, the
specific heat Cp and the density under normal conditions.
Answer:

Ri = 0.6 kJ/kg K, M = 13.86 kg/kmol, Cp = 30.24 kJ/kmol K,
ρ = 0.618 kg/m3
yi, kg i/kg

H2
0.065

CH4
0.288

CO
0.374

CO2
0.079

O2
0.093

N2
0.101

Problem 6.7.
The density of a solution of helium (M1 = 4 kg/kmol) and nitrogen
(M2 = 28 kg/kmol) at a temperature T = 400 K and under a pressure p = 1 MPa
amounts to 4.81 kg/m3. Calculate the molar fractions of the solution components.
Answer: ymolHe = 0.5 kmol He/kmol.
Problem 6.8.
A solution of gases containing
= 0.5 kg N2/kg,
= 0.4 kg O2/kg,
= 0.1 kg H2O/kg was let through a layer of a substance which absorbs water
vapour. The dried solution was introduced into an empty tank, in which there was a
pressure of 400 kPa after filling. Calculate the mass fractions and the partial
pressures of the gases in the tank.
Answer:
yi, kg i/kg
pi, kPa

N2
0.556
235.2

O2
0.444
164.8

Problem 6.9.
100 kg of a mixture of nitrogen (M1 = 28 kg/kmol) with methane
(M2 = 16 kg/kmol) contains 31 wt.% of nitrogen and has a volume of 1 m3 at
150ºC. Assuming an ideal behaviour of the mixture, calculate the total pressure of
the mixture and the partial pressures of its components (in Atm).
Answer: p = 188.2 Atm,

= 38.38 Atm.

Problem 6.10.
4 kmol of carbon dioxide (M1 = 44 kg/kmol), 20 kg of helium (M2 = 4 kg/kmol)
and 30 m3 of hydrogen – converted to normal conditions – (M3 = 2 kg/kmol) was
mixed. Calculate the adiabatic exponent, treating the mixture as an ideal gas.
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Answer:

= 1.45.
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IV. PROCESSES OF GASES
7. Classification of thermodynamic processes
The classification of thermodynamic processes may be carried out in the regard
of:
a) variability of the amount of a medium in the system (closed process, open
process);
b) reversibility of the phenomena (reversible process, irreversible process);
c) variability of the pressure of the medium (compression dp > 0, isobar dp = 0,
expansion dp < 0),
d) variability of the volume of the medium (compression dv < 0, isochore dv = 0,
expansion dv > 0).
This discussion will pertain to reversible, closed processes. The processes are
studied in order to find:
- an equation of the process,
- dependencies between thermal parameters,
- an exponent of the process (polytrope) – a so-called polytropic exponent,
- specific heat,
- heat, absolute work and technical work of the process,
- increases in entropy, internal energy and enthalpy.
Moreover, the course of the process should be represented in graphs plotted in p-v
and T-s systems of coordinates, and collate its energy balance.
7.1. First law of thermodynamics
An energetic interaction between the system and the environment may occur in
a defined way – so that the energy is exchanged in the form of heat or absolute
work, or both. In the result of such an interaction, internal energy increases or
decreases.
The mathematical form of the first law of thermodynamics (I ZT), and
specifically a so-called first equation of the first law of thermodynamics (1r I ZT)
constitutes an energy balance of the system:
(7.1)
where:
Q – heat added to the system, J,
ΔU – change in internal energy, J,
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L – absolute work, J.
The I ZT equation for 1 kg of a thermodynamic medium in an infinitesimal
process has the following form:
(7.2)
where:
dl – absolute work (absolute, volumetric), J/kg
(7.3)
Since the enthalpy is defined by the following expression:
(7.4)
after its differentiation and substitution to (7.2), we obtain:
(7.5)
or
(7.5a)
where:
dlt – technical work, J/kg
(7.6)
The equation (7.5) is a so-called second equation of the first law of
thermodynamics – 2r I ZT.
For the analysis of thermodynamic processes, one should remember that:
(7.7)
(7.8)

(7.9)
7.2. Polytropic processes
A process, during which the heat is added or rejected so as to the temperature is
directly proportional to the amount of heat, or during which the specific heat does
not change, is called a polytropic process. Curves showing courses of such
processes (Fig. 7.1, 7.2) are called polytropes.
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Fig. 7.1. Characteristic processes of ideal gases; p-v system
Rys. 7.1. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych; układ p-v

Fig. 7.2. Characteristic processes of ideal gases; T-s system
Rys. 7.2. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych; układ T-s

50

All the so-called characteristic processes of ideal gases – isochoric, isobaric,
isothermal and adiabatic processes are particular cases of polytropic processes with
a precisely defined value of specific heat or polytropic exponent (Table 7.1).
The family of polytropic processes is defined by the following equation:
(7.10)
where the polytropic exponent z = const is a constant value for a given process, and
may assume any real values for various processes.
REMARK: in this and subsequent Chapters, z denotes the polytropic exponent.
A detailed discussion of polytropic and isothermal processes is carried out in
Examples 7.1 and 7.2.
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Table 7.1
Tabela 7.1
List of the most significant dependencies for polytropic processes
Zestawienie ważniejszych zależności dla przemian politropowych
Processes
No.

ISOCHORIC

ISOBARIC

ISOTHERMAL

ADIABATIC
(ISENTROPIC)
s = const, q = 0, dq = 0

POLYTROPIC
c = const

C

D

E

F

G

0

1

Discriminants

A

B

1

Polytropic
exponent
z=

2

Specific heat
c=

3

4

Relation
between
parameters

5

6

Absolute work
l1-2 =

7

Heat of the process
q1-2 =

8

Technical work
lt1-2 =

9

Change in entropy
Δs1-2 =

10

Change in enthalpy
Δi1-2 =

11

Change in internal
energy Δu1-2 =

12

General equation

z
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EXAMPLES
Example 7.1.
Conduct a detailed polytropic process analysis for 1 kg of an ideal gas. Derive
the equations of the process, define the dependencies between the thermal
parameters and the expressions for the heat of the process, absolute work and
technical work, as well as for the change in entropy.
Solution
The equation of the polytrope may be derived starting from the 1r I ZT (7.2).
Taking the following into account:

(a)
(b)
(c)
and calculating T using the equation of state (4.8)
(d)
and then, finding the differential (d)

and substituting this expression, as well as (a), (b) and (c) into the 1r I ZT, we
obtain:

hence

Grouping the expressions and taking into account that

, we obtain:

Substituting
(e)
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we obtain

and after dividing by

and after integration

Hence

(f)
The rearrangement (e) leads to the following dependence:

Using the polytropic equation for the initial and final states of the process

the dependence between the parameters p and v results:

or

The parameter v or p may be eliminated from the equation (f), replacing it with
the parameter T, by a substitution of
or
.
Eliminating the parameter v, we obtain:

Hence:

or
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This expression may be written down as:

Eliminating the parameter p, we obtain:

or

T v = const
Hence, dependencies between parameters in states 1 and 2 result:

The absolute work performed by an ideal gas undergoing to a frictionless
polytropic process in a closed system, may be calculated using the formula (7.3)
Considering the fact that from the polytropic equation (7.10), for the initial state
1 and the current state

after integration, we obtain:

(g)
The formula (g) is valid for:
From the equation of state (4.11), it results that
rearrangements, we obtain:

Similarly, the formula for technical work may be derived:

, so after
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After substitution and integration, we obtain:

(h)
From an analysis of the formulae (g) and (h), it results that

The increases in the entropy and the heat of a polytropic process are calculated
based on the following formulae:

hence

where c is calculated as:

For 1 < z < , c < 0.
The medium has a negative value of specific heat then, when in spite of an
addition of the heat, the temperature of the medium decreases, or in spite of a
rejection of the heat, the temperature increases. A polytrope with the exponent in
the range from 1 to is called a technical polytrope, in order to emphasize its large
significance in engineering.
Example 7.2.
Conduct a detailed isothermal process analysis for 1 kg of an ideal gas.
Solution
An isothermal process T = const complies with the Boyle-Mariotte law.

This equation may be represented in the p-v system, using an equilateral hyperbole
(Fig. 7.1). In the T-s system, an isotherm is a horizontal line (Fig. 7.2).
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In practical considerations, an isothermal process usually plays the role of a
comparative process, the most economical one, but hard to carry out, e.g. the
efficiency of real cooled compressors is compared with the ideal isothermal
compressors.
In an isothermal process, the temperature of the medium does not change in
spite of absorbing the heat or giving it away. Analysing the expression
, one comes to a conclusion that in an isothermal process, the specific
heat of the medium is infinitely high.
In the first (7.2) and second (7.3) equation of I ZT

T = const and dT = 0, that is
are equal to zero,
therefore, in relation to an ideal gas, it is a process with both constant enthalpy and
constant internal energy. The whole heat added during the process is used for the
external work; also, this heat equals to technical work:

If the parameters of the medium in the initial state
and its final volume
are known, both the heat added, and the absolute work, may be calculated by an
integration of the following expression:

and a substitution of the relation below from the equation

If the temperature T is known, then instead of the expression
substituted, obtaining:

Since

:

The increase in entropy may be calculated using the expression:

,

is
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By substitution of
obtain:

from the equation of state (4.8) and integration, we

The full set of expressions pertaining to an isothermal process (as well as to
other characteristic processes) is gathered in Table 7.1.
Example 7.3.
An ideal gas closed in a cylinder undergoes to a reversible process, represented
by a segment of a straight line in the p-V system (Fig. 7.3). The parameters of the
medium in the initial point amount to: p1 = 0.3 MPa, V1 = 0.1 m3; and in the final
point: p2 = 0.15 MPa, V2 = 0.3 m3. Calculate the absolute work and the technical
work of the process.

Fig. 7.3. For Example 7.3
Rys. 7.3. Do przykładu 7.3

Solution
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The absolute work of the process equals to the area limited by the line of the
process, the segments of ordinates, and a segment of abscissa axes. It has a shape
of a trapezium. Hence:

The technical work is represented by the area contained between the line of the
process, the segment of ordinates, and segments of abscissa; and it is also a
trapezium:

Example 7.4.
220 kJ/kg of heat were fed to 0.6 kg of nitrogen closed in a cylinder with a
movable piston, a work of L1-2 = 150 kJ was performed simultaneously. Calculate
the final temperature (inºC) of the gas in the cylinder, if its initial temperature was
t1 = 100ºC. Take a constant value of specific heat cv = 0.742 kJ/kg K.
Solution
According to 1r I ZT (7.2), a change in internal energy of the process amounts
to:

The change in internal energy is expressed by the formula (7.7):

Hence, passing to finite differences, we obtain:

therefore:

Example 7.5.
A vertical cylinder with a diameter of 0.6 m contains air (M = 29 kg/kmol)
loaded with a piston having a mass of 200 kg. At 87ºC, the volume of air was 0.6
m3. The gas was heated under p = const, by adding 310 kJ of heat. The atmospheric
pressure was pb = 748 mm Hg. Calculate p1, v2, v1, T2, the height by which the
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piston will rise, the absolute work L1-2, the increases in entropy Δs, enthalpy Δi and
internal energy Δu. Take the specific heat cp = 1 kJ/kg K.
Solution
The overpressure in the tank equals to:

The absolute pressure (2.7):

Let’s note that:

The amount of the gas may be calculated using the Clapeyron’s equation (4.9):

The specific volume at the beginning of the process:

The final temperature may be calculated using the formula defining the heat of
the process:

Hence:

The absolute work of an isobaric process (Table 7.1):

The final specific volume:
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The change in volume:

The height by which the piston will rise:

The change in entropy (Table 7.1.)

The increase in enthalpy
(Table 7.1)

for an isobaric process is equal to the heat added

The increase in internal energy may be calculated based on 1r I ZT (7.2):

Example 7.6.
1 kg of nitrogen (M = 28 kg/kmol) was compressed isothermally at t = 227ºC,
thus obtaining an input of absolute work of 683.70 kJ and a pressure p2 = 10 bar.
Calculate the lacking parameters of state of the initial and final points of the
process, the increase in entropy and the heat added.
Solution
Using the formula for work in an isothermal process (Table 7.1):

and since the value is known

the initial pressure may be calculated

The final volume may be calculated using the equation of state of an ideal gas
(4.11):
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According to the isotherm law:

The increase in entropy (Table 7.1):

In an isothermal process, the heat equals to the work:

Example 7.7.
0.56 m3 (converted to normal conditions) of helium (M = 4 kg/kmol) was
expanded isentropically ( = 1.67) from the state of p1 = 10 bar, t1 = 327ºC,
performing an absolute work of L1-2 = 100 kJ. Calculate the amount of the gas in
kg, the final parameters of the process and the increases in internal energy and
enthalpy, and the technical work, all three related to 1 kg of the medium. Take
cv = 3.12 kJ/kg K.
Solution
For an adiabatic process, 1r I ZT (7.9) assumes the following form:

Therefore, according to the data of the example, this equation may be used to
calculate the temperature T2:

(a)
The mass of the gas is calculated using the dependences (1.1) and (1.2):

Substituting numerical values to (a), we obtain:

The technical work (Table 7.1):
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From 2r I ZT, it results (7.6) that:

The specific volume in the initial state may be calculated using the Clapeyron’s
equation (4.11):

The final pressure (Table 7.1):

Hence:

Using the equation of state of an ideal gas (4.11), we obtain:

Example 7.8.
1/8 kmol of helium (M = 4 kg/kmol) was expanded polytropically, with the
polytropic exponent z = 1.5, from the state of p1 = 10 bar, T1 = 1000 K, adding the
heat of Q12 = 312 kJ. Calculate the specific heat of the process c, Δu, Δs, Δi, l and
p1, v1, v2 parameters. Take cv = 3.12 kJ/kg K, = 1.67.
Solution
The specific heat of the polytrope (Table 7.1) amounts to:

The final temperature of the process T2 may be calculated using the expression
for heat Q1-2, taking into account that
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Hence:

The change in internal energy:

The absolute work of the process may be defined based on the energy balance
of the process, on the grounds of 1r I ZT (7.9):

The technical work amounts to:

The change in enthalpy may be defined using 2r I ZT:

Based on the equation of state of an ideal gas (4.11), the initial volume may be
defined:

From the general dependences between the thermal parameters (Table 7.1), it
results that:

Now, it is most easily to calculate pressure p2 using the equation of state of an
ideal gas (4.11):

The increase in entropy results from the following dependence (Table 7.1.):

It should be reminded (see Example 7.1) that for polytropes with an exponent of
1 < z < ; q > 0; Δu < 0; c < 0. In our example, ca. 1/4 of the external work is
performed at the cost of the heat added, and the other 3/4 – at the cost of a decrease
in internal energy.
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Example 7.9.
In air convection heaters, the atmospheric air is heated from 8ºC to 50ºC in the
amount of 3200 m3/h. How much heat should be fed to the radiators? How much of
it will be used to increase internal energy, and how much for the absolute work
caused by the increase in volume? Assume: cp = 1.003 kJ/kg K, M = 29 kg/kmol,
p = 98,000 N/m2.
Solution
The mass of the heated air may be calculated using the equation of state of an
ideal gas (4.9):

The amount of the heat added:

The increase in internal energy:

The absolute work according to 1r I ZT:

Example 7.10.
1230 m3 of a gas are contained in a bell gas tank with an internal diameter of 15
m. The individual gas constant of the gas amounts to Ri = 684 J/kg K. The
overpressure of the gas amounts to 40 mm H2O, the temperature – to 10ºC, the
barometer indication is 745 mm Hg. During the day, in the result of expansion of
the gas under the thermal influence of the Sun, the bell of the gas tank rose by 300
mm. Calculate the increase in the volume of the gas caused by heating and the
temperature reached by the gas. Calculate the amount of the gas (in kg) which is
contained in the gas tank.
Solution
The absolute pressure of the gas (2.7):
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The mass of the gas contained in the gas tank:

The increase in volume in the result of the heating of the gas:

The volume after heating:

The temperature of the gas after heating:

therefore:

Example 7.11.
A water-cooled compressor compresses 1 m3 of air isothermally from a pressure
of 0.9807 bar to 14.7 bar. Calculate the work required and the amount of heat
which is to be rejected by the cooling water.
Solution
The work of the compression (Table 7.1):

Since the process is an isothermal one, therefore:

Example 7.12.
An ideal gas having an initial temperature t1 = 127ºC was polytropically
compressed from a state of p2 = 1 bar, V2 = 3 m3 to a state of p = 3 bar, V = 1 m.
Determine the polytropic exponent, the heat and the absolute work of the process
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for the given amount of the gas and for 1 kmol of the gas.
Solution
According to the polytropic equation (7.10):

hence, logarithming and rearranging, we obtain:

Therefore, according to the data of Table 7.1, we deal with an isotherm.
The amount of the medium may be calculated using Clapeyron’s equation (4.9):

For an isothermal process,

(Table 7.1), so

For 1 kmol of the medium:

Example 7.13.
10 kg of an ideal gas with a molecular mass of M = 20 kg/kmol has a volume
V1 = 2.35 m3. The gas has been subject to isobaric cooling to a state, in which it has
a volume V2 = 0.50 m. Knowing that the increase in entropy amounts to ΔS = –
19.35 kJ/K, and the change in enthalpy ΔI = –2785.5 kJ, calculate: the absolute
work, the technical work, the heat of the process and the change in internal energy.
Make an energy balance of the process.
Solution
For an isobaric process (Table 7.1):

Using the expression for the increase in entropy (Table 7.1):
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the value of Cp may be calculated:

The absolute work may be determined using the expression (Table 7.1):
(a)
while the change in internal energy:
(b)
The difference of the temperatures
formula for the heat of the process (3.1):

may be determined using the

hence

Substituting the numerical values in (a) and (b), we obtain:

The energy balance of the process is a proof of I ZT (7.1), (7.5):
(

therefore:

68

PROBLEMS
Problem 7.1.
Discuss the following processes in detail:
a) adiabatic process,
b) isochoric process,
c) isobaric process
for 1 kg of an ideal gas.
Answer: See Table 7.1, and Figs. 7.1 and 7.2.
Problem 7.2.
Six reversible processes from 0.1 kmol of an ideal gas were carried out, and the
following values are reported in the list below: the heat added (rejected) Q, the
changes in internal energy ΔU, the initial parameters; and the structure of the
molecule of the gas was determined (mono- or diatomic).
No.
1
2
3
4
5
6

Q
kJ
+400
–300
–200
+200
+1000
0

ΔU
kJ
–600
+500
0
+200
+600
+300

Type of
gas
2 atom.
1 atom.
2 atom.
2 atom.
1 atom.
2 atom.

Initial parameters

t1º 0C

p1 bar

227
27
0
27
27
27

100
1
1
2
10
1

Determine p2 and t2,the type of the process, the polytropic exponent, the absolute
work and the technical work, and the change in enthalpy. Represent schematically
the courses of the processes in p-V and T-s graphs.
Answer:
No.

z

1
2
3
4
5
6

1.24
1.42
1

Problem 7.3.

0
1.4

Lr
kJ
+1240
–1133
–200
–79.9
0
–420

L
kJ
+1000
–800
–200
0
400
–300

ΔI
kJ
–840
+833
0
+279.9
+1000
+420

Type of process
Polytrope
Polytrope
Isotherm
Isochore
Isobar
Isentrope

Final parameters

t2º 0C

p2 bar

–62
427
0
123.2
508
171.3

1.174
17.5
2.41
2.64
10
3.94
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A tank with a volume of 2 m3 contains air (to be treated as an ideal gas) with the
following initial parameters: p1 = 0.1 MPa, T1 = 290 K. A reversible vacuum pump
was connected to the tank, sucking air from it, compressing the air isothermally to
an ambient pressure pot = 0.1 MPa and emits it to the environment. The final
pressure in the tank p2 = 8 kPa. The temperature in the tank is constant. Calculate:
1) the heat Q1-2 fed to the tank from the surroundings,
2) the work Lt performed by the pump.
Answer: Q1-2 = 184 kJ, Lt = –143.5 kJ.
Problem 7.4.
Two identical vessels filled with water had initially a temperature of 15ºC (the
masses of water were also identical). The temperature of the systems was brought
to 30ºC:
a) the first vessel was heated with a radiator,
b) the second vessel was heated by rubbing its walls (work performed by the
external forces counterbalancing the friction).
Are the increases in internal energies DU of both systems the same?
Answer: The increases in internal energies will be the same, because the internal
energy is a function of state, so its change depends only on the initial state and final
state.
Problem 7.5.
A mass m = 1.5 kg of air (M = 29 kg/kmol) treated as an ideal gas was
compressed polytropically from the state of p1 = 0.09 MPa, t1 = 18ºC, to the state of
p2 = 1 MPa, t2 = 125ºC. Calculate the polytropic exponent, the absolute work and
the technical work of the process, as well as the heat of the process.
Answer: z = 1.5, L1-2 = –307.1 kJ, Lt = –353.2 kJ, Q1-2 = –191.5 kJ.
Problem 7.6.
A cylinder with a diameter d = 0.1 m and height h = 0.15 m, air (M = 29
kg/kmol) was compressed isentropically from a pressure p1 = 0.1 MPa and
temperature t1 = 27ºC to a pressure p2 = 0.5 MPa. Taking = 1.4, calculate the
final temperature of the process, the piston stroke s and the absolute work of the
process.
Answer: T2 = 475 K, s = 0.1025 m, L1-2 = –171.8 kJ.
Problem 7.7.
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Air with an initial volume V1 = 5 m3 was expanded isothermally at a
temperature T = 300 K from a pressure p1 = 1.2 MPa to a pressure p2 = 0.1 MPa.
Calculate the work and the heat of the process, the changes in internal energy,
enthalpy, entropy, and the final volume.
Answer: L1-2 = Q1-2 = 14909 kJ, ΔU = ΔI = 0, ΔS = 46.7 kJ/K, V2 = 60 m3.
Problem 7.8.
A tank with a volume of 4 m3 contains 0.5 kg of helium (M = 4 kg/kmol) at an
initial temperature of 400 K. The gas was heated in the tank (therefore
isochorically) by adding 312 kJ. Calculate the final parameters and the increases in
entropy and internal energy.
Answer: T2 = 600.1 K, p2 = 1.564 bar, ΔS = 0.632 kJ/K, ΔU = 312 kJ.
Problem 7.9.
A bomb calorimeter containing 3 dm3 of oxygen (M = 32 kg/kmol), having a
temperature of 16ºC and a pressure of 16 at was heated using electric current. 12
kcal of heat was added. Calculate the changes in temperature and pressure, if the
vessel does not change its volume, and the specific heat cv = 0.177 kcal/kg K.
Answer: t2= 1097ºC, p2 = 74.4 bar.
Problem 7.10.
1 kg of air (M = 29 kg/kmol) was heated by 20 K under a constant pressure,
using heat added from the outside. Calculate the increase in internal energy, the
absolute work performed by the gas during expansion and the amount of heat
added from the outside. Take cv = 0.172 kcal/kg deg.
Answer: Δu = 14.4 kJ/kg, l = 5.73 kJ/kg, q = 20.13 kJ/kg.
Problem 7.11.
A tank with a volume of 0.24 m3 contains 1 kg of air (M = 29 kg/kmol) under a
pressure of 4.9 105 N/m2. 209.5 kJ of heat was rejected isothermally. Calculate the
temperature of the process and the changes in pressure and the volume of air.
Answer: T = 410 K, V2 = 1.42 m3, p2 = 0.83 105 N/m2.
Problem 7.12.
0.4 kg of air (M = 29 kg/kmol) under a pressure of 23,8 at has a volume of 23 l.
Calculate the work performed by the air during its expansion to a volume of
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138 dm3 with the polytropic exponent of z = 1.2. Calculate the value of the specific
heat of the process. Take cv = 0.72 kJ/kg K.
Answer: L = 74.6 kJ, c = –0.72 kJ/kg K.
Problem 7.13.
Air (M = 29 kg/kmol) under an initial pressure p1 = 5 at and a temperature of
27ºC expand according to a polytrope with an exponent z = 1.2 to a pressure of
1 at. Find the increase in the volume of air and the temperature after expansion.
Answer: The volume increased 3.8 times, t2 = –44ºC.
Problem 7.14.
8 kg of helium ( = 1.67, M = 4 kg/kmol) were subject to an adiabatic
expansion from a state of p2 =18 bar, t2 = 587ºC to a state in which the temperature
was t1 = 27ºC. The value of the ambient pressure equals to pb = 600 mbar. Treating
helium as an ideal gas, calculate:
1) the volume V2 and the manometric pressure pm2 of the medium after expansion,
2) the absolute work L1-2 and the technical work Lt of the process.
Answer: V2 = 38.3 dm3, pm2 = 0.7 bar, L1-2 = 13.87 kJ, Lt = 23.16 kJ.
Problem 7.15.
Helium ( = 1.67, M = 4 kg/kmol) undergoes three subsequent processes which
do not form a cycle: 1-2 isobar, 2-3 isotherm, 3-4 adiabate. The parameters of the
individual points are as follows: p1 = 24 bar, V1 = 20 dm3, t1 = –23ºC, V2 = 50 dm3,
p3 = 6 bar, p4 = 1 bar. Treating helium as an ideal gas, calculate:
1) the parameters T4, V4 of the medium,
2) the amount of heat Q1-2 of the process.
Answer: T4 = 303.4 K, V4 = 583 dm3, Q1-2 = 344.5 kJ.
Problem 7.16.
Calculate the work in a closed system with the internal energy changed from the
value U1 = 5000 kJ to the value U2 = 4000 kJ, if the heat Q1-2 = 6000 kJ was added
from the outside.
Answer: L1-2 = 7000 kJ.
Problem 7.17.
A tank with a volume of 0.5 m3 contains air (M = 29 kg/kmol) with the ambient
parameters, i.e.: t1 = 27ºC and p1 = 1 bar. The gas was heated to a temperature of
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227ºC, and then a valve was opened in order to equalise the pressure with the
surroundings. After the valve was closed, the gas was cooled to its initial
temperature of 27ºC. Assuming cv =717 J/kg K, calculate:
a) the highest overpressure pm1 and the lowest negative pressure ppod2 indicated by a
mercury gauge, if at this temperature, 1 bar corresponds to 753 mm Hg,
b) the loss of the gas after the valve was opened,
c) the heat added Q1 and rejected Q2.
Answer: pm1 = 500 mm Hg, ppod2 = 295.5 mm Hg, Δm = 0.233 kg, Q1 = 83.6 kJ,
Q2 = –50 kJ.
Problem 7.18.
An ideal gas with the specific heat Cp = 25 kJ/kmol K undergoes a polytropic
process from a state of p1 = 10 bar, T1 = 250 K, with the heat of the process of
Q/n = –1800 kJ/kmol and a ratio of technical work to the absolute work equal to 2.
Calculate p2, T2, V1/V2 ratio, and the changes in entropy, enthalpy, internal energy,
as well as technical work in relation to 1 kmol of the gas.
Answer: p2 = 0.19 bar, T2 = 34.4 K, V1/V2 = 0.138, ΔS/n = –16.52 kJ/kmol K,
ΔI/n = –5390 kJ/kmol, ΔU/n = –3600.5 kJ/kmol, L/n = 3584.99 kJ/kmol.
Problem 7.19.
A carbon dioxide having a temperature t1 = 0ºC and a pressure p1 = 1 bar is to
be compressed in two stages to a pressure p3 = 16 bar. The compression will be
carried out adiabatically ( = 1.33) with an interstage cooling to a temperature
t2 = 27ºC between the stages. Treating carbon dioxide as an ideal gas, calculate the
interstage pressure p2, under which the work of compression (technical) will be the
lowest.
Answer: p2 = 4.8 bar.
Problem 7.20.
An ideal gas with the specific heat of Cp = 25 kJ/kmol K undergoes a polytropic
process with an exponent z = 2. The gas is contained in a cylinder with a diameter
of 1 m. In the initial state of the process, the piston is at a height of h1 = 1 m. The
pressure indicated by a manometer at the beginning of the process is pm1 = 9 bar.
The barometric pressure is pb = 750 mm Hg. The initial temperature of the gas is
T1 = 250 K. In the final state of the process, the gas has a volume of V2 = 0.35 m3
and a temperature of T2 = 555 K. Calculate:
a) the pressure in the final state,
b) the absolute work, the technical work and the heat of the process,
c) the change in entropy,
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d) the height of the piston in the final state of the process.
Answer: p2 = 50 bar, L1-2 = –965 kJ, Lt = –1930 kJ, Q1-2 = 958 kJ, ΔS = 2.5 kJ/K,
h2 = 0.45 m.
Problem 7.21.
A lossless compressor sucks 180 m3/h of air (M = 29 kg/kmol) with a
temperature of 17ºC and under a pressure of 1 at, compressing it to 6.86 bar. Find
the required theoretical power (work in time) for a case of:
a) an isothermal compression,
b) an adiabatic compression ( = 1.4).
Answer: Ad a) N = 9540 J/s, Ad b) N = 9065 J/s.
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V. PROCESSES OF STEAM
8. Steam as a thermodynamic medium
Steam as a thermodynamic medium found a wide application in engineering. It
results from the following important reasons:
- water is one of the most common substances in nature,
- water and steam have relatively good thermodynamic properties,
- water and steam are not toxic neither metal-corrosive.
The properties of steam depend on the conditions (p, T). At high temperatures
and low pressures, the properties of steam are close to those of ideal gases. In
steam engines and heat exchangers, steam with such parameters (p, T) is used that
it is unacceptable to use equations and laws of ideal gases regarding to it. The
equation of state of a real gas should be used. The most accurate equations of state
of steam are very complex and onerous to use. Therefore, apart from special cases
– calculations of energy systems carried out using computers – tables and charts
are used, prepared based on experimental data.
Fig. 8.1 shows the p=f(v) dependence for a saturated steam, obtained based on:
a) the equation of state of ideal gases,

b) the Van der Waals equation,

c) the Redlich-Kwong equation,

d) the empirical equation,

e) the experimental data.
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Fig. 8.1. A comparison of the experimental p = f(v) dependence – curve with values calculated
according to a) the equation of state of ideal gases, b) the Van der Waals equation, c) the RedlichKwong equation, d) the empirical equation
Rys. 8.1. Porównanie doświadczalnej zależności p = f(v) – krzywa z warościami obliczonymi wg: a)
równania stanu gazów doskonałych, b) równania Van der Waalsa, c) równania Redlich-Kwonga, d)
równania empirycznego

An analysis of the graph indicates significant deviations of the values obtained
according to the equations from the experimental values, particularly under high
pressures. The vapour may be obtained of a liquid in a process of evaporation or
boiling. Evaporation is formation of vapour on the surface of a liquid. The process
occurs at any temperature.
Boiling is an intense formation of vapour in the whole bulk of the liquid. It
requires an active supply of heat to the liquid or a reduction of pressure. The
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bubbles of vapour forming on the walls of the vessels move towards the surface of
the liquid; usually, an increase in their volume and mass occurs during this
movement.
Condensation is a process of transformation of a vapour into a liquid, with heat
being rejected from the vapour. A working cycle of steam power stations is
characterised, among others, by the fact that it is connected with changes in
aggregation state of the medium working, i.e. with transformations of liquid into
vapour and vice versa.
Interpretation of the coexistence of vapour and liquid of a uniform medium (in
chemical sense) using Gibbs phase rule

where:
yields:
.
It means that the boiling water-steam system has one degree of freedom.
Assumption of a given pressure defines the temperature of the system
unequivocally, and assumption of a given temperature defines the pressure
unequivocally. Usually there is only one manometer installed on a steam boiler.
The steam generation process in steam boilers occurs under a constant pressure.
Let’s discuss the process. In Fig. 8.2, the individual stages of water evaporation
process under a constant pressure are shown. We assume that one kilogram of
water (liquid) is contained in a steam boiler, the initial temperature of water
amounts to 0ºC, and its specific volume – v0 (state I). An addition of heat causes a
temperature increase and a slight increase in the specific volume of the liquid.
After reaching the temperature ts (bubble point, boiling temperature; state II), the
first steam bubbles arise.
The heat absorbed by 1 kg of liquid during its heating from 0ºC to the bubble
point is called heat of fluidity or heat of liquid qc J/kg. With a further heat addition,
from state II through state III to state IV:
- the temperature is constant,
- the volume increases in the result of evaporation of the liquid.
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Fig. 8.2. The individual stages of an isobaric steam generation
Rys. 8.2. Poszczególne etapy izobarycznego wytwarzania pary

The generated steam being in contact with a liquid is called dry saturated steam.
A mixture of steam and liquid is called wet steam. The ratio of a dry saturated
steam mass to the total mass of wet steam is called steam dryness degree x

the liquid state is designated with the index
the vapour state is designated with the index
During the process from state II through state III to state IV:
- the temperature is constant,
- the steam dryness degree x increases,
- the liquid content 1-x decreases;
in state II
in state IV
the steam is then called dry saturated steam.
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The constant temperature of the process II-IV is called boiling temperature or
saturation temperature (ts, Ts). The latent heat of vaporization r J/kg is the amount
of heat absorbed by water during its transition from the bubble point (state
II,
to state IV (
). A further addition of heat to the steam results in a
temperature and volume increase (process IV-V).
The steam exhibiting
and
is called superheated (or unsaturated)
steam; knowledge of two state parameters is necessary to determine its state
unequivocally.
During a reverse process, i.e. the cooling of the superheated steam, e.g. from the
state V, the first droplets of liquid occur at reaching state IV. This state is called
dew point, and the temperature corresponding to it – dew point or saturation
temperature. With further rejection of the heat from the steam, a process of its
condensation occurs (process IV-II).

Fig. 8.3. Interpretation of an isobaric steam generation in the T-s plot
Rys.8.3. Interpretacja izobarycznego wytwarzania pary na wykresie T-s
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For the uniform media, the temperatures of:
- the bubble point,
- the boiling,
- the dew point,
- the condensation
are equal.
The discussed steam generation process is shown in a T-s plot, Fig. 8.3. In Fig.
8.4, the specific enthalpies of the medium in the T-s system are represented. For
other pressures, other characteristic points II and IV will be obtained. A set of
points II
is called liquid line, and a set of points IV
dry saturated
steam line. Also other terms are used: lower borderline, upper borderline.

Fig. 8.4. Specific enthalpy of water and steam in the T-s system
Rys. 8.4. Entalpia właściwa wody i pary wodnej w układzie T-s

Under a higher pressure, a higher temperature will be corresponding to the
bubble point. In the temperature range of 0ºC÷250ºC, the dependence of steam
saturation pressure on the temperature is described with a good approximation
(relative mean-square error 0.0791%) by the Antoine’s equation.

The dependence is illustrated graphically for the temperature range of 0ºC÷200ºC
in Fig. 8.5.

80

Fig. 8.5. Dependence of steam saturation pressure on temperature
Rys. 8.5. Zależność ciśnienia nasycenia pary wodnej od temperatury

Under a properly high pressure, both borderlines converge in one point called
critical point K. This point denotes a boundary state in which the difference
between a liquid and a vapour disappears. All parameters of the medium in the
critical point are called critical parameters, in case of water they amount to:

8.1. Determination of the parameters of steam
Since the compressibility of water (liquid) is unknown, it is assumed (for not
dramatically high temperatures) that the influence of the pressure on its parameters
will be omitted.
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As a reference state , and for water, a point on the liquid line at t = 0ºC,
where ps = 610.8 Pa, is assumed conventionally. Under such conditions, it is
assumed that:
,
,
.
The values of the parameters of water (
) at other temperatures are
listed in tables. In more comprehensive databases, additionally – for the user’s
convenience – a list of other parameters according to increasing values of
saturation pressure is contained.
For water heated to its boiling temperature (point II), the internal energy may be
calculated using the following equation:
(8.1)
Taking into account that, for moderate temperatures, the dependence
occurs, then it may be assumed that:
(8.2)
The heat of a liquid qc may be defined, taking into account that the process I-II
is isobaric, so it may be written down:
(8.3)
Moreover, as an approximate dependence, one may write down:
(8.4)
Entropy of a boiling liquid may be calculated using the dependence:

(8.5)

Dry saturated steam (point IV).
The parameters of state of a dry saturated steam are unequivocally defined by
reporting (determining) one arbitrary parameter of state; most frequently, it is the
pressure or the temperature. The values of ,
and
may be found in steam
tables, depending on or . The values of
are calculated using the formula:
(8.6)
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The amount of heat needed for a transformation of 1 kg of boiling water into
dry steam, is called heat of evaporation r. Using the equation of the first law of
thermodynamics for the process II-IV, we obtain:

while the enthalpy balance for this process

gives the following dependence
(8.7)
The process II-IV is isothermal, hence

(8.8)
Wet steam is a mixture of x kg of dry saturated steam, defined by a given
parameter of state, and (1–x) kg of liquid water in the same state.
The specific volume of steam with a degree of dryness of x equals to:
(8.9)
(8.10)
Enthalpy and entropy of wet steam are calculated using the dependence:
(8.11)

(8.12)
Internal energy of wet steam equals to:
(8.13)
Superheated steam (point V).
The state of superheated steam, as distinct from that of saturated steam, is
defined not by one, but by two independent parameters, most often by the pressure
and the temperature. The specific volume of superheated steam may be calculated
using an adequately accurate equation of state of superheated steam; such
equations have complex structures, therefore in common calculations, most often
steam tables should be used.
The superheating of steam requires some amount of heat:
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(8.14)
Enthalpy of superheated steam equals to:
(8.15)
or
(8.16)
Internal energy of superheated steam is calculated using the dependence:
(8.17)
Infinitesimal increase in entropy at superheating of steam (an isobaric process is
still being discussed)

and for the whole process IV-V

(8.18)
Assuming that cp = const = cpm – being a very rough approximation – the
following dependence is obtained:

(8.19)
The specific heat of superheated steam, as distinct from specific heats of semiideal gases, depend not only on the temperature, but also on the pressure.
8.2. Enthalpy-entropy diagram for steam
During an analysis of thermal processes, (i,s) plot, called enthalpy-entropy
diagram, has found a wide application, facilitating significantly the interpretation
of the processes and the calculations. The diagram is prepared based on
experimental data. In this handbook, the enthalpy-entropy diagram is illustrated in
Fig. 8.6.
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Fig. 8.6. Enthalpy-entropy diagram for steam
Rys.8.6. Wykres i – s dla pary wodnej

A description of this diagram follows, using a convention of description
according to the sequence of its preparation:
- at first, the lower (
) and upper (
) borderlines are constructed,
- then, isobars are plotted, which in the zone of wet steam, overlap with isotherms,
- in the zone of superheated steam, isobars and isotherms part, and the isobars run
up, while the isotherms approach the horizontal lines,
- in the zone of wet steam, also a grid of lines of the same degrees of dryness is
plotted,
- also isochores are often plotted in the graph.
The enthalpy-entropy diagram has many valuable properties, namely it enables
a fast determination of parameters of the medium with an adequate – for most
practical needs – accuracy, e.g. the difference of enthalpies is represented by a
segment formed of a projection of the process lines onto the axis of ordinates; an
adiabatic process is represented in it demonstratively, having a large significance
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for the studies of operation of steam turbines. The diagram enables to solve many
other practical problems.

Fig. 8.7. Isochoric process of wet and superheated steam
Rys. 8.7. Przemiana izochoryczna pary mokrej i przegrzanej

Fig. 8.8. Isobaric process of wet and superheated steam
Rys. 8.8. Przemiana izobaryczna pary mokrej i przegrzanej

In practice, also other plots are used (more rarely), e.g. (T, s), (t, i), (i, log p);
some of them are widely used in refrigerating engineering. This handbook includes
also an excerpt from steam tables (Tables 8.1, 8.2 and 8.3).
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8.3. Thermodynamic processes of steam
As it has been said earlier, steam as a real gas does not comply with simple laws
of ideal gases, therefore during a quantitative analysis (calculations) of the
processes of steam, steam tables are used or the problems are being solved
graphically, with the help of plots.
The most convenient way is to define the character of a change of parameters of
steam in the enthalpy-entropy diagram. On should note the differences in the steam
behaviour depending on its state (saturated steam, superheated steam).
In Figs. 8.7-8.10, the following elements are shown, respectively:
- the isochoric process,
- the isobaric process,
- the reversible adiabatic process (isentrope),
- the isenthalpic (Joule-Thomson) expansion of steam.

Fig. 8.9. Adiabatic (isentropic) expansion of wet steam
Rys. 8.9. Adiabatyczne (izentropowe) rozprężania pary mokrej
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Fig. 8.10. Isenthalpic expansion of wet steam
Rys. 8.10. Dławienie izentalpowe pary mokrej

In general, the enthalpy-entropy diagram does not enable a direct calculation of
the work and the amount of heat of the process. Since steam does not comply with
the laws of ideal gases, while calculating the work and the amount of heat of the
process, one should use general dependences, valid for any thermodynamic
medium. Now, the following will be provided with an application to typical
processes
work

heat

- isochore
- isobar
- isotherm
- adiabate
(isentrope)

EXAMPLES
Example 8.1.
Determine the (relative) error being committed while calculating the specific
volume of steam using:
- the equation of state of ideal gases (Clapeyron’s equation),
- the Van der Waals equation,
- the Redlich-Kwong equation.
As a reference value, a value read from steam tables is taken. A comparison of
the results should be carried out for the three states of steam:
a) p = 3.5 MPa
t = 700ºC
b) p = 3.5 MPa
t = 250ºC
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c) p = 0.05 MPa

t = 250ºC

Solution
Ad a)

- Value of v read from steam tables

- Value of v calculated using the Clapeyron’s equation

- Value calculated using the Van der Waals equation

The Van der Waals equation is a third-order equation in relation to ϕ, and after
solving for this unknown, it assumes the following form:

The constants a and b may be calculated from the critical data

The values of these constants for water amount to:

According to the fundamental algebraic theorem, an nth-order equation has
n roots. For the conditions a, the following solution is obtained:
real root
complex conjugate roots
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Only the real root v1 has a physical sense.
- Value calculated using the Redlich-Kwong equation

The Redlich-Kwong equation is also a third-order equation in relation to ϕ, and
after solving for this unknown, it assumes the following form:

The constants a and b may be calculated from the critical data

The values of these constants for water amount to:

For the conditions a, the following solution is obtained:
real root
complex conjugate roots

Only the real root v1 has a physical sense.
The specific volume of steam v [m3/kg] for the conditions b and c was defined
in an analogous way. The results are gathered below; with the designations:
- tab relate to the values read from steam tables,
- Cl, vdW, RK relate to the value calculated using a corresponding equation:
Clapeyron’s, Van der Waals, Redlich-Kwong.
The relative error (in %) was calculated based on the following dependence:

a)
b)
c)

700
250
250

3.5
3.5
0.05

0.1270
0.05871
4.820

[%]
0.1283/1.02
0.06898/17.5
4.829/0.10

[%]
0.1262/0.63
0.6318/7.6
4.823/0.06

[%]
0.1264/0.47
0.6157/4.9
4.822/0.04
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It is ascertained that the values calculated according to the Redlich-Kwong
equation are the most close to the experimental values.
Example 8.2.
Calculate the internal diameter of a pipe conduit, through which 4.3 kg/s of
superheated steam with the parameters of 1.3 MPa and 230ºC is to flow with a rate
of 20 m/s.
Solution
We find the specific volume of steam with the given parameters in steam tables.
The mass flow rate [kg/s] is connected with the internal cross-section F [m2],
the flow rate w [m/s] and the density ρ [kg/m3] by the following dependence:

It is the internal diameter. We select a pipe with the closest diameter from the
catalogue of pipes
(s – wall thickness);

The flow rate should be corrected, the actual rate will amount to:

Example 8.3.
A tank with a volume of 2.5 m3 contains 50 kg of saturated steam under a
pressure of 1 MPa. Determine the steam dryness degree.
Solution
From steam tables, we read
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:
These values are substituted to the formula (8.10)

Example 8.4.
A tank contains 80 kg of saturated steam under a pressure of 1.5 MPa. Liquid
occupies 5% of the tank’s volume. Calculate:
a) the tank’s volume,
b) the steam dryness degree.
Solution
For saturated steam under the given pressure, we find in steam tables:
:
Using the following equation

Since

, it may be written down for the vapour phase

and for the liquid phase

The solution of the above system of equations yields the following values:

Example 8.5.
A tank contains steam with a degree of dryness of x = 0.8. The mass of water
separated in the dewaterer amounts to m = 4 kg. Calculate the total mass of the wet
steam.
Solution
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Example 8.6.
Steam flows through a pipe conduit. At the beginning of the conduit, the rate of
the steam amounts to 20 m/s, pressure 1.3 MPa, temperature 220ºC. The
parameters of the steam at the end of the conduit amount to 1.05 MPa and 200ºC.
Determine the flow rate of the steam at the end of the conduit.
Solution
The state of the steam and its specific volume is determined using steam tables
– superheated steam,
– superheated steam,

Example 8.7.
of saturated wet steam with the following parameters flows to a
radiator (Fig. 8.11):
- pressure p1 = 0.8 MPa,
- dryness degree x = 0,97.
Since the temperature of the steam at the radiator inlet cannot exceed 115ºC, the
steam before the radiator undergoes an isenthalpic expansion. The temperature of
the condensate leaving the radiator amounts to 70ºC. Determine:
a) the pressure of the steam after the expansion,
b) the amount of heat rejected to the environment by the radiator.
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Fig. 8.11.. For Example 8.7
Rys.8.11. do przykładu 8.7

Solution
Ad a) For saturated steam under a pressure p1 = 0.8 MPa, we find in steam
tables:

Specific enthalpy of the steam flowing-in:

The expansion is an isentropic process:

Using the enthalpy-entropy diagram or steam tables, the pressure p2 may be
defined:

Ad b) The heat exchange process 2-3 is an isobaric process

Example 8.8.
Wet saturated steam under a pressure of 0.008 MPa ( = 3 kg/s) flows into a
condenser. The temperature of the condensate leaving the condenser amounts to
tk = 36ºC. The condenser is cooled with water having an initial temperature
twp = 26ºC, and final temperature – twk = 34ºC. The flow rate of the cooling water
amounts to
= 200 kg/s. Calculate the dryness degree of the steam flowing into
the condenser.
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Solution
We check the thermal balance from the side of the cooling water (an isobaric
process)

For the conditions k and p, we find the following values in steam tables:

The thermal balance from the side of the condensing steam and aftercooled (for
p = 0.0008 MPa, we have ts = 41.53ºC) condensate (also an isobaric process) is as
follows:

In steam tables, we find the values

Solving of this equation yields:

Example 8.9.
A boiler with a superheater generates superheated steam with the parameters of
1.2 MPa and 330ºC. A part of the generated steam is transported via a pipeline to a
remote house and used for technological purposes. Before the steam is used,
condensate under a pressure of 1.2 MPa is injected into it, in order to change the
parameters of steam, leading to a decrease in the steam temperature to 230ºC. The
parameters of the steam before the receivers amount to:

flow rate

Calculate
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a) the flow rate of the steam taken from the boiler
,
b) the condensate consumption,
c) the amount of heat lost through the steam pipeline to the environment.
Solution
Ad a)

In steam tables, we find

Mixing balance

Solving of this equation yields:

Ad b)
The amount of the condensate is calculated:

Ad c)
The amount of heat lost through the steam pipeline to the environment is
calculated based on the energy balance of the pipeline

For the final conditions, we read the value from steam tables

PROBLEMS
Problem 8.1.
Thermometers and manometers were installed in three conduits, through which
water H2O (meaning “water as a chemical compound”) flows. The indications of
these devices are as follows:
a) pn = 1.24 MPa, t = 220ºC,
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b) pn = 0.4 MPa, t = 137ºC,
c) pn = 0.3 MPa, t = 144ºC.
The value of the ambient pressure equals to po = 781.6 Tr.
Define the state of aggregation of water in each of these conduits.
Answer:

a) superheated steam,
b) liquid water,
c) saturated steam.

Problem 8.2.
A tank with a volume of 5 m3 contains wet saturated steam under an initial
pressure of 1.2 MPa and with a dryness degree of x1 = 0.95. In the result of a heat
loss to the environment, the pressure in the tank decreased to 0.5 MPa.
Calculate:
a) the steam dryness degree at the end of the process,
b) the amount of heat rejected to the environment.
Answer:

a)
b)

,

Problem 8.3.
m = 10 kg of steam has a volume of 14 m3 under a pressure p1 = 0.1 MPa. In the
result of an isothermal process, the pressure of the steam decreases to
p2 = 0.02 MPa. Then, the steam expands adiabatically reversibly to a pressure,
under which its specific volume amounts to v3 = 20 m3/kg.
Determine the other parameters of steam in the states 1, 2, and 3, using the
enthalpy-entropy diagram.
Answer:
State

1

2

3

superheated steam

Problem 8.4.
Steam under a pressure p1 = 0.98 MPa, with a volume V1 = 1 m3 and dryness
degree x1 = 0.65 expands isobarically to its specific volume:
v2 = 0.19 m3/kg
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v3 = 0.222 m3/kg
Determine the other parameters under the conditions 2 and 3, as well as the
amount of heat added and the obtained external work.
Answer:
Conditions

1

2

3

superheated steam

Problem 8.5.
1 kg of steam having a temperature t1 = 200ºC is subject to an isothermal
compression. The initial pressure amounts to 0.588 MPa. The compression ends at
v2 = 0.11 m3/kg.
Determine the parameters at the end of the process, the amount of heat rejected
and the amount of work added.
Answer:
state of steam
steam dryness degree
specific enthalpy
specific entropy
heat rejected
change in internal energy
work added

wet saturated steam

Problem 8.6.
1 kg of steam under an initial pressure p1 = 2.94 MPa and at a temperature
t1 = 357 ºC expands adiabatically to a pressure p2 = 0.049 MPa.
Determine the values of the parameters v1, i1, x2, v2, and the external work and
the technical work performed during the process.
Answer:
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Problem 8.7.
1 kg of steam is cooled at a constant volume. The initial state of the steam is
p1 = 1.96 MPa, t1 = 300ºC. In the final state, x2 = 0.9.
Determine v1, i1, t2, p2, v2, i2.
Answer:

Problem 8.8.
1 kg of steam is heated under a constant pressure p = 0.98 MPa. In the initial
state, the dryness degree amounts to x1 = 0.95. In the final state, the steam
temperature amounts to t2 = 250ºC.
Determine t1, v1, i2, i2.
Answer:

Problem 8.9.
A steam boiler is fed with water in the amount of 10 t/h. The temperature of the
feed water amounts to t1 = 20ºC. In a preheater, fed with steam under a pressure
p1 = 0.686 MPan and with a dryness degree of x1 = 0.96, the temperature of the
water increases to t2 = 50ºC.
Calculate the consumption of the steam, if it condenses completely in a
condenser (x2 = 0), and the condensation process is isobaric (p = const = p1).
Answer:
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Table 8.1
Tabela 8.1
Thermodynamic properties of water and steam in the saturation state (sorted by temperature)
Termodynamiczne włściwości wody i pary wodnej w stanie nasycenia (układ wg temperature)
ºC
0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Pa
610.8
656.6
705.4
757.5
812.9
871.8
1.227·103
1.704·103
2.337·103
3.166·103
4.242·103
5.622·103
7.375·103
9.582·103
1.234·104
1.574·104
1.992·104
2.501·104
3.116·104
3.855·104
4.736·104
5.780·104
7.011·104
8.452·104
1.013·105
1.443·105
1.985·105
2.701·105
3.614·105
4.760·105
6.180·105
7.920·105
1.003·106
1.255·106
1.555·106
1.908·106
2.320·106
2.798·106
3.348·106
3.978·106
4.694·106
5.505·106
6.419·106
7.445·106
8.592·106

m3/kg
0.0010002
0.0010001
0.0010001
0.0010000
0.0010000
0.0010000
0.0010003
0.0010008
0.0010017
0.0010029
0.0010043
0.0010060
0.0010078
0.0010099
0.0010121
0.0010145
0.0010171
0.0010199
0.0010228
0.0010259
0.0010292
0.0010326
0.0010361
0.0010398
0.0010437
0.0010519
0.0010606
0.0010700
0.0010801
0.0010908
0.0011022
0.0011145
0.0011275
0.0011415
0.0011565
0.0011726
0.0011900
0.0012087
0.0012291
0.0012513
0.0012756
0.0013025
0.0013324
0.0013659
0.0014041

m3/kg
206.321
192.611
179.935
168.165
157.267
147.167
106.41
77.970
57.833
43.399
32.929
25.246
19.548
15.278
12.048
9.5812
7.6807
6.2042
5.0479
4.1356
3.4104
2.8300
2.3624
1.9832
1.6738
1.2106
0.89202
0.66851
0.50875
0.39261
0.30685
0.24259
0.19381
0.15631
0.12714
0.10422
0.08602
0.07143
0.05964
0.05002
0.04212
0.03557
0.03010
0.02551
0.02162

kJ/kg
0
4.17
8.39
12.60
16.80
21.01
41.99
62.94
83.85
104.77
125.66
146.56
167.45
188.35
209.26
230.17
251.09
272.02
292.97
313.94
334.92
355.92
376.94
397.99
419.06
461.32
503.7
546.3
589.1
632.2
675.5
719.1
763.1
807.5
852.4
897.8
943.7
990.3
1037.6
1085.8
1135.0
1185.4
1237.0
1290.3
1345.4

kJ/kg
2501.0
2502.8
2504.7
2506.5
2508.3
2510.2
2519.4
2528.6
2537.7
2546.8
2555.9
2565.0
2574.0
2582.9
2591.8
2600.7
2609.6
2618.2
2626.8
2635.3
2643.8
2652.1
2660.3
2668.4
2676.3
2691.8
2706.6
2720.7
2734.0
2746.3
2757.7
2768.0
2771.1
2784.9
2791.4
2796.4
2799.9
2801.7
2801.6
2799.5
2795.2
2788.3
2778.6
2765.4
2748.4
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Tab. 8.1 ctd.
cd. tab. 8.1

ºC
310
320
330
340
350
355
360
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

Pa
9.870·106
1.129·107
1.286·107
1.461·107
1.654·107
1.758·107
1.867·107
1.983·107
2.007·107
2.031·107
2.056·107
2.080·107
2.105·107
2.131·107
2.156·107
2.182·107
2.208·107

m3/kg
0.0014480
0.0014995
0.0015614
0.0016390
0.0017407
0.0018073
0.0018930
0.002015
0.002047
0.002084
0.002125
0.002174
0.002231
0.002298
0.002392
0.002525
0.002834

m3/kg
0.01829
0.01544
0.01296
0.01078
0.008822
0.007895
0.006970
0.006013
0.005815
0.005612
0.005404
0.005187
0.004958
0.004710
0.004432
0.004090
0.003482

kJ/kg
1402.9
1463.4
1527.5
1596.8
1672.9
1715.5
1763.1
1819.5
1832.6
1846.6
1861.6
1878.1
1896.2
1916.5
1942.0
1974.5
2039.2

kJ/kg
2726.8
2699.6
2665.5
2622.3
2566.1
2530.5
2485.7
2424.2
2409.3
2393.4
2376.1
2357.1
2335.7
2310.7
2280.1
2238.3
2150.7
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Table 8.2
Tabela 8.2
Thermodynamic properties of water and steam in the saturation state (sorted by pressure)
Termodynamiczne włściwości wody i pary wodnej w stanie nasycenia (układ wg ciśnień)

MPa
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
3
5
7
10
15
20

ºC
7.0
17.5
24.1
29.0
32.9
36.2
39.0
41.5
43.8
45.8
60.1
69.1
75.9
81.4
86.0
89.0
93.5
96.7
99.6
120.2
133.5
143.6
151.8
158.8
165.0
170.4
175.4
180.0
233.8
263.9
285.8
311.0
342.1
365.7

m3/kg
0.0010001
0.0010012
0.0010027
0.0010040
0.0010052
0.0010064
0.0010074
0.0010084
0.0010094
0.0010102
0.0010172
0.0010223
0.0010265
0.0010301
0.0010333
0.0010361
0.0010387
0.0010412
0.0010434
0.0010608
0.0010735
0.0010839
0.0010928
0.0011009
0.0011082
0.0011150
0.0011213
0.0011274
0.0012163
0.0012858
0.0013514
0.0014526
0.0016580
0.002038

m3/kg
129.208
67.006
45.668
34.803
28.196
23.742
20.532
18.106
16.206
14.676
7.6515
5.2308
3.9949
3.2415
2.7329
2.3658
2.0879
1.8701
1.6946
0.88592
0.60586
0.46242
0.37481
0.31556
0.27274
0.24030
0.21484
0.19430
0.06662
0.03941
0.02734
0.01800
0.01035
0.005873

kJ/kg
29.33
73.45
101.00
121.41
137.77
151.50
163.38
173.87
183.28
191.84
251.46
289.31
317.65
340.57
359.93
376.77
391.72
405.21
417.51
504.7
561.4
604.7
640.1
670.4
697.1
720.9
742.6
762.6
1008.4
1154.6
1267.7
1408.6
1612.2
1828.8

kJ/kg
2513.8
2533.2
2545.2
2554.1
2561.2
2567.1
2572.3
2576.7
2580.8
2584.4
2609.6
2625.3
2636.8
2646.0
2653.6
2660.2
2666.0
2671.1
2675.7
2706.9
2725.5
2738.5
2748.5
2756.4
2762.9
2768.4
2773.0
2777.0
2801.9
2792.8
2771.4
2724.4
2611.6
2413.8
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Table 8.3
Tabela 8.3
Thermodynamic properties of superheated steam
Termodynamiczne właściwości pary przegrzanej

MPa
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
1.1
1.1
1.3
1.3
1.3
1.3
1.6
1.6
1.6
1.6
1.9
1.9
1.9
1.9
2.1
2.1
2.1
2.1
2.6
2.6
2.6
2.6
3.1
3.1
3.1
3.1

ºC
160
170
200
250
180
190
220
270
190
200
230
280
200
210
240
290
210
220
250
300
210
220
250
300
220
230
260
310
230
240
270
320
240
250
280
330

m3/kg
0.3166
0.3258
0.3521
0.3939
0.2471
0.2540
0.2740
0.3057
0.1806
0.1859
0.2011
0.2247
0.1551
0.1597
0.1727
0.1929
0.1271
0.1310
0.1419
0.1586
0.1047
0.1082
0.1179
0.1325
0.09657
0.09972
0.1085
0.1217
0.07796
0.08066
0.08807
0.09911
0.06554
0.06791
0.07436
0.08386

kJ/kg
2759.2
2782.7
2850.2
2957.2
2792.0
2815.9
2884.5
2993.0
2796.0
2821.5
2893.4
3005.3
2808.8
2834.8
2908.0
3021.4
2816.7
2943.7
2919.5
3035.2
2797.0
2826.4
2906.8
3026.8
2814.2
2843.5
2924.0
3044.4
2814.2
2845.6
2930.2
3054.6
2817.0
2850.0
2938.0
3065.7

kJ/kgK
6.7662
6.8199
6.9674
7.1825
6.7144
6.7666
6.9101
7.1198
6.5853
6.6398
6.7873
6.9994
6.5412
6.5956
6.7427
6.9537
6.4698
6.5252
6.6742
6.8858
6.3575
6.4178
6.5761
6.7953
6.3514
6.4104
6.5658
6.7818
6.2646
6.3263
6.4867
6.7059
6.1998
6.2635
6.4272
6.6484

It should be emphasized that the graphical solving of the problems contained in
this chapter should be carried out using the handbook entitled “Wykres entalpiaentropia dla pary wodnej do 1000ºC i 95 MPa wg M.P. Wukałowicza”
Wydawnictwo WNT Sp. z o. o. ISBN 978-83-934913-0-8, Warsaw 2013.
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VI. COMBUSTION OF FUELS
9. General information
Combustion is a process of oxidation connected with an emission of heat.
Vigorous combustion is accompanied by light phenomena. Fuels used in
engineering are chemical compounds or mixtures of chemical compounds of
various elements, while only carbon, hydrogen and scarcely occurring sulfur are
combustible. Therefore, a fuel consists of a combustible material and ballast. In
solid and liquid fuels, ballast includes ash and moisture, while in gaseous fuels –
nitrogen, carbon dioxide and steam. Substances brought to the reaction space (air +
fuel) are called substrates, while the products of the combustion reaction are called
waste gas, flue gas or combustion gas.
The quantities pertaining to the components of substrates will be designated
with , while the quantities pertaining to the reaction products – . These
designations have nothing in common with and used for the determination of
the states of water and steam.
Complete combustion and perfect combustion consists in that all element C
present in the fuel is burned to CO2, H – to H2O, and sulfur – to SO2.
Incomplete combustion occurs, when the solids remained after the combustion
still contain elements of combustible matter, not bound chemically: soot (from
hydrocarbons), grit or coke breeze (these are pieces of degassed coal), and
dumping (these are pieces of coal contained in the slag).
Imperfect combustion occurs, when flue gases still contain combustible gases,
e.g. CO, H2, CH4.
9.1. Classification of fuels
The classification of fuels is carried out according to various criteria:
I – State of aggregation (solid, liquid and gaseous fuels).
II – Origin (natural and synthetic fuels).
III – Chemical composition:
a) unary (one-component) fuels:
- C (sometimes, charcoal may be considered such a fuel),
- pure C2H5OH,
- pure CO;
b) mixtures (solutions) of several, or dozen or so known chemical compounds:
- natural gas,
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- coke-oven gas;
c) mixtures of a large amount of not wholly identified chemical compounds:
- hard coal,
- fuel oil,
- liquid engine fuels.
9.2. Complete and perfect combustion of solid and liquid fuels
Chemical composition of solid and liquid fuels are determined by chemical
analysis. In its result, mass (kilogram) shares of the individual components are
determined; these shares are designated with small letters:
c – carbon,
h – hydrogen,
s – sulfur,
o – oxygen,
n – nitrogen,
w – water,
p – ash.
The sum of these shares equals to one.
(9.1)
9.2.1. Minimum air demand
In order to ensure a complete and perfect combustion, an adequate amount of
oxygen should be delivered to the fuel. Most often, the oxygen is delivered with
air, in exceptional cases, pure oxygen, oxygen-enriched air or other, special
oxidisers are used. The minimum amount of oxygen needed for the combustion of
a mass unit of a fuel is designated with Smin, while the minimum amount of air –
with Lmin. The amount of oxygen or air may be given in:
kmol
–
,
3
nm
–
,
kg
–
.
The minimum demand for oxygen and air may be determined based on
stoichiometric equations of combustion reactions:
1 kmol (12 kg)

of carbon uses 1 kmol of oxygen

1 kg

of carbon uses

kmol of oxygen

c kg

of carbon uses

kmol of oxygen

when CO2 forms;
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Analogically, one may write down:
1 kmol (2 kg)

of hydrogen uses kmol of oxygen

1 kg

of hydrogen uses kmol of oxygen

h kg

of hydrogen uses kmol of oxygen

when H2O forms;
Similarly
1 kmol (32 kg)

of sulfur uses 1 kmol of oxygen

1 kg

of sulfur uses

kmol of oxygen

s kg

of sulfur uses

kmol of oxygen

when SO2 forms.
While calculating the minimum amount of oxygen,
kmol of oxygen
contained in the fuel should be deducted. The final formula for the minimum
amount of oxygen is as follows:
(9.2)
(9.3)
(9.4)
The minimum air demand is calculated using the following formulas:
(9.5)
(9.6)
(9.7)
where 0.21 is the molar share of oxygen in air, while 0.23 – the mass (per
kilogram) share of oxygen in air.
During the calculations concerning the combustion processes, it is usually
assumed that the rest completing the whole concentration of the components of air
is nitrogen.
If the chemical formula of the fuel is known, e.g. as a general formula:
(9.8a)
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then the calculations of oxygen demand or air demand, as well as the calculations
of the fuel composition, are based on the following equation:

(9.8b)
In fact, air is almost always delivered to the combustion chamber in excess. The
ratio of air excess λ (called also air excess number or combustion air factor) is the
ratio of the actual amount of air to the minimum amount:

(9.9)
The excess of air must be the higher, the harder is to mix air with the fuel:
for gaseous fuels
1.05÷1.2 (lately the value λ = 1.05 is preferred)
for liquid fuels 1.1÷1.3
for solid fuels 1.3÷2.0 (in the case of powdered-fuel burners λ < 1.3)
Sometimes, the value λ < 1 is maintained, when a reducing flame is needed.
9.2.2. Composition of flue gas
After a complete and perfect combustion, the flue gas contains:

After an incomplete combustion they contain also:

Wet flue gas consists of

,

in the form of vapour,

,

,

.

(9.10)
The volume shares of the components of a wet flue gas are designated with a
chemical symbol of the component in parentheses
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(9.11)
The mass of a wet flue gas results from the mass balance

(9.12)
Before the analysis, the flue gas is cooled below the dew point. Therefore it is
assumed that the result of the analysis pertains to a dry flue gas. The amount of dry
flue gas is expressed by the following formula:

(9.13)
The volume shares of the components of a dry flue gas are designated with a
chemical symbol of the component in square brackets

(9.14)
In the result of a combustion, the number of kilomoles, and thus the volume of
gaseous components, may change. The difference between the volume of gaseous
substrates and that of combustion products is called contraction.
Chemical contraction is a decrease in volume in the result of a combustion or
another chemical reaction
(9.15)
The volumes of substrates and products should be determined under the same
conditions.
In the case of a combustion of solid and liquid fuels, the own volume of the fuel
is omitted while calculating the contraction
(9.16)
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Contraction may be positive or negative (of course, it may be also zero).
Physical contraction is a decrease in volume in the result of condensation of the
moisture contained in the reaction products
(9.17)
Total contraction is a sum of chemical and physical contractions, thus the
difference between the volume of the substrates and that of a dry flue gas
(9.18)
while in the case of combustion of solid and liquid fuels
(9.19)
9.3. Complete and perfect combustion of gaseous fuels
Volume (molar) composition of a gaseous fuel is determined using analysers.
Volume share of a component is designated with its chemical symbol directly. The
sum of volume shares equals to one
(9.20)
In the above formula, the most important components occurring in gaseous
fuels are listed.
Sometimes, the analysis of the gas is simplified, e.g. with the so-called town gas
(most often it is coke-oven gas), hydrocarbons starting from C5, are designated
jointly as C5+; these are saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons. In
stoichiometric combustion equations they are treated jointly as propene (propylene)
C3H6.
9.3.1. Stoichiometric equation of combustion
A complete combustion of the components of a combustible gas occurs
according to stoichiometric equations:
(9.21a)
(9.21b)
(9.21c)
(9.21d)
(9.21e)
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(9.21f)
In stoichiometric calculations, all quantities are related to 1 kmol or 1 nm3 of a dry
combustible gas.
9.3.2. Minimum air demand
From the above stoichiometric equations, a formula for the minimum oxygen
demand results:

(9.22)
Minimum air demand
(9.23a)
(9.23b)
9.3.3. Actual air demand
(9.24a)
(9.24b)
9.3.4. Composition of flue gas
The number of kmol (or nm3) of the individual components of a flue gas is
determined using the following formulas:

(9.25a)

(9.25b)
(9.25c)
(9.25d)
The number of kmol of a flue gas per 1 kmol of the combustible gas is defined
by the following formulas:
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(9.26)
(9.27)
where:
,
are the contractions calculated in kmol – there is no
simplification used while determining the contraction in the units of volume (m3) in
the case of solid and liquid fuels.

(9.28)

(9.29)
9.3.4.1. Composition of wet flue gas
The formulas valid for flue gas forming in the combustion of solid and liquid
fuels – (9.11) – remain in force.
9.3.4.2. Composition of dry flue gas
The formulas valid for flue gas forming in the combustion of solid and liquid
fuels – (9.14) – remain in force.
9.4. Heat of combustion, calorific value
According to the rule used in engineering thermodynamics and
thermochemistry, the heat of an exothermic reaction is negative. A complete form
of a stoichiometric equation for the three main combustible components of a fuel is
as follows:
(9.30)
(9.31)
(9.32)
–

(9.33)

These equations are to be understood as follows (by the example of the first
one): When 1 kmol of C is burned completely to CO2, then after cooling the
reaction products to the original temperature of the substrates, 402970 kJ of heat is
emitted etc.
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If the reaction ran in the opposite direction, i.e. if a dissociation of CO2 to C and
O2 occurred, then 402970 kJ of heat per each kmol of carbon forming would have
to be added. Such reaction is called endothermic and it may be expressed by the
following equation:
(9.34)
These equations lead to a conclusion that the same substrates after a complete
combustion may yield two different values of the heat of reaction, depending on
the fact whether the water contained in the combustion products is liquid
, or
vapour
. In the first case, the value of the heat of reaction is higher and is
called heat of combustion – designation Wg. However, if in spite of cooling the
products to the original temperature of the substrates, the water remains vapour,
then the heat of reaction is called calorific value – designation Wd.
The heat of combustion or the calorific value is the heat of reaction of a
complete and perfect combustion, with an opposite sign, per unit of a fuel
(9.35)
The heat of combustion is higher than the calorific value by the heat of
condensation of the total amount of water
contained in the products of
combustion of a unit of a fuel
(9.36)
If the composition of the fuel, defined by the equation (9.1)

is taken into account, then the amount of water forming in the combustion of 1 kg
of the fuel may be defined as:

and the difference:
(9.37)
if the fiducial temperature amounts to 0ºC (ro for 0ºC).
The dependence (9.37) is fulfilled accurately enough, if the temperature of the
substrates does not exceed 25ºC.
In practice, the heat of combustion and the calorific value of solid, liquid and
gaseous fuels is determined experimentally, using proper types of calorimeters.
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9.5. Reference fuel
The notion of reference fuel or fuel unit is used in power industry in order to
compare real energy fuels from the point of view of their calorific value. The
calorific value of reference fuel is assumed as
In practice, usually a bigger unit is used, called ton of reference fuel – 1 t.p.u.
.

EXAMPLES
Example 9.1.
Calculate the theoretical air demand (in kg) for combustion of m = 5 kg of
element carbon.
Solution
Stoichiometric equation of combustion
molar
mass

Example 9.2.
Calculate the amount of air (in m3, p = 0.1 MPa, t = 20ºC), needed for
combustion of m = 100 kg of hard coal with the following mass composition:
With the air excess number λ = 1.4.
Solution
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The total volume of air is calculated while treating air as an ideal gas and
substituting p = 105 Pa; T = 293 K

Example 9.3.
Calculate the number nm3 of air which needs to be delivered to m = 115 kg of
anhydrous ethanol C2H5OH, in order to burn it with an air excess number λ = 1.2.
Solution
The formula (9.8b) is used

Placing: Methanol = 46 kg/kmol, the total amount of air needed for the combustion
is calculated:

Example 9.4.
Calculate the amount (in nm3) of wet and dry flue gas, and the volume share of
carbon dioxide in a dry flue gas, forming in combustion of 1 nm3 of acetylene in air
(λ = 1).
Solution
Stoichiometric equation of combustion
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The amount of wet flue gas

The amount of dry flue gas

Volume share of carbon dioxide in dry flue gas

Example 9.5.
Determine the composition of a steam-air mixture (solution), meeting the
condition that the amount of carbon monoxide and hydrogen (CO + H2) in the
mixture (solution) after gasification is to be three times higher than the amount of
nitrogen.
Solution
The calculations are carried out with 1 kmol of oxygen or, as equivalent, with
(1 + 3.76) kmol of air. The amount of steam (in kmol) designated by x. For 1 kmol
of oxygen, we obtain

In total

then, the products of the mixture (solutions) after gasification, contain
2 + x [kmol]
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3.76 [kmol]
x [kmol]
According to the conditions of the problem, the nitrogen content should amount
to one third of the total content of carbon monoxide and hydrogen

Solving of this equation yields:
To 4.76 kmol of air, 4.64 kmol H2O falls, while to 1 kmol (1 m3) of air –

Example 9.6.
Water gas has the following composition:

After a complete and perfect combustion, it was ascertained that the molar share
of oxygen in dry flue gas amounts to 0.045. Calculate the air excess number λ.
Solution
The air excess number is defined by the following formula:

The actual consumption of air is calculated from the substantial balance of
elements. For the content of oxygen in a dry flue gas, we have the dependence:

To this dependence, the following relation is substituted

and we obtain

where

= 2.85 kmol of air/kmol of the combustible gas, giving the value
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Example 9.7.
Write down the equation of reaction of (explosive) combustion of gunpowder,
determine its composition and compare the results with the conventional
pyrotechnical recipe:
mass shares
C
0.15
KNO3
0.75
S
0.10
Solution
Stoichiometric equation of gunpowder combustion:
molar
mass
mass shares
We ascertain that the stoichiometric shares only slightly deviate from the old
pyrotechnical recipe.

PROBLEMS
Problem 9.1.
m = 3 kg of ethane (C2H6) was subject to complete and perfect combustion,
using 44.8 nm3 of air. Calculate:
a) the amount of obtained heat – assume calorific value of ethane of
1430 MJ/kmol,
b) the value of the air excess number λ,
c) the content of carbon dioxide CO2 in dry and wet flue gas.
Answer:
Ad a. Q = 143 MJ
Ad b. λ = 1.2
Ad c. [CO2] = 0.108, (CO2) = 0.093.
Problem 9.2.
The following compounds were burned completely and perfectly:
a) butane according to the following reaction:

b) pentane according to the following reaction:
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Calculate physical, chemical and total contractions for both cases.
Answer:
Case

a

b

Problem 9.3.
Coke-oven gas has the following composition:

For the sum of heavy hydrocarbons CmHn, the representative (averaging) values of
m and n amount to: m = 2.2, n = 5.
Calculate:
a) the minimum air demand for combustion,
b) the volume share of CO2 in dry flue gas,
c) the composition of dry flue gas for complete and perfect combustion with λ =
1.1.
Answer:
Ad a.
= 4.02 kmol of air/kmol of the gas
Ad b. [CO2] = 0.121
Ad c. [CO2] = 0.109, [O2] = 0.021, [N2] = 0.870.
Problem 9.4.
In a gasoline-benzene solution, the mass share of gasoline amounts to 0.6, and
that of benzene C6H6 – 0.4. The elemental composition of the gasoline is as
follows: c = 0.85, h = 0.15.
Calculate for this solution:
a) the minimum oxygen demand
,
b) the CO2 content in dry flue gas for a stoichiometric combustion,
c) the composition of dry flue gas after complete and perfect combustion with the
air excess number λ = 1.2.
Answer:
Ad a.
= 0.1034 kmol of oxygen/kg of fuel
Ad b. [CO2] = 0.1584
Ad c. [CO2] = 0.1306, [O2] = 0.0369, [N2] = 0.8325.
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Problem 9.5.
Technical alcohol contains 85% of ethanol and 15% of water. Calorific value of
anhydrous ethanol at t = 25ºC amounts to Wd = 26.829 MJ/kg.
Calculate the calorific value Wd and the heat of combustion Wg of liquid
technical alcohol.
Answer: Wd = 22.438 MJ/kg: Wg = 25.239 MJ/kg.
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VII. THERMODYNAMIC CYCLES OF GASES
10. Second law of thermodynamics
The second law of thermodynamics (II ZT) defines the conditions for the
change of heat into work. Any process with the only resultant effect being a heat
transfer from a system having a lower temperature to a system having a higher
temperature, is impossible.
In nature, only those phenomena are probable, which are characterised by a
positive sum of entropy increases of all the participating bodies

(10.1)
In reversible phenomena

.

10.1. Classification of thermodynamic cycles
The following cycles are distinguished:
- engine cycles, clockwise (subsequent processes occur clockwise);
- counter-clockwise cycles: cooling equipment (refrigerators), heat pumps (heating
compressors).
In order to achieve continuity of operation in engines according to II ZT, an
upper source of heat (boiler in steam engines, combustion chamber in gas engines)
and a lower source of heat (condenser or atmosphere) drawing heat with a lower
temperature, are needed. A diagram of an engine is shown in Fig. 10.1a. In the case
of cooling equipment or heat pumps (Fig. 10.1b), a compressor (machinery),
compressing gas or steam at the cost of a work added from the outside, increasing
the temperature and the pressure of the medium, is necessary.
The work l0 performed by the medium during the cycle, may be determined as
an algebraic sum of the absolute works of the individual processes.
Ideal efficiency (power efficiency) of an engine cycle ηt is a ratio of the work
performed by the engine l0 to the heat added qd to the circulating medium:

(10.2)
From II ZT, it results that ηt < 1.
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a)

b)

Fig. 10.1. Diagram of a clockwise (a) and counter-clockwise cycle (b)
Rys. 10.1. Schemat obiegu prawobieżnego (a) i lewobieżnego (b)

Ideal efficiency (power efficiency) of a refrigerator cycle is a ratio of the heat qd
absorbed from the space being refrigerated, to the driving work
(the driving
work is equal to the absolute value of the work performed in the refrigerator cycle)

(10.3a)
Efficiency of the refrigerator cycle

may be higher or lower than one.

Power efficiency of a heat pump cycle is a ratio of the heat qw rejected to the
heated space, to the driving work

(10.3b)
Ideal efficiency of a heat pump cycle is always higher than one
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If a Carnot engine operates reversibly, its efficiency depends only on the
temperatures of the upper source and the lower source
(10.4)
Ideal efficiency of counter-clockwise cycles operating according to the Carnot
cycle may be calculated using the following expressions:
(10.5)
(10.6)
10.2. Selected comparative cycles
Carnot cycle consists of the following processes (Fig. 10.2): 1-2→ isothermal
expansion, 2-3→isentropic expansion, 3-4 →isothermal compression, 4-1→
isentropic compression.
Otto cycle (also called Beau de Rochas cycle) is characterised by an addition
and rejection of heat at a constant volume (Fig. 10.3). It is used as a theoretical
reference cycle for spark-ignition engines. The cycle consists of the following
processes: 1-2→isentropic compression, 2-3→isochoric heating, 3-4→isentropic
expansion, 4-1→isochoric cooling.
Diesel cycle. This cycle (Fig. 10.4) is used in case of low-speed compressionignition engines. It consists of the following processes: 1-2→isentropic
compression, 2-3→isobaric heating, 3-4→isentropic expansion, 4-1→isochoric
cooling.
Joule cycle (Fig. 10.5) is a reference cycle for gas cooling equipment. It consists
of the following processes: 1-2→isentropic compression, 2-3→isobaric heat
rejection, 3-4→isentropic expansion, 4-1→isobaric heat addition.
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Fig. 10.2. Carnot cycle
Rys. 10.2. Obieg Carnota

Fig. 10.3. Otto cycle
Rys. 10.3. Obieg Otto
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Fig. 10.4. Diesel cycle
Rys. 10.4. Obieg Diesla

Fig. 10.5. Joule cycle
Rys. 10.5, Obieg Joule’a

EXAMPLES
Example 10.1.
Calculate the characteristic parameters of a three-point engine cycle for 1 kg of
oxygen (M = 32 kg/kmol). The cycle consists of 3 polytropic processes with the
following exponents: z1 = 1.2, z2 = 0.5, z3 = 2. The first process occurs with an
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addition of heat. The following parameters are known: p1 = 10 bar, T1 = 1000 K,
T2 = 600 K. Present the cycle schematically in p-v, T-s plots.
Solution
The first issue is to plot the cycle, therefore the courses of the polytropes (Fig.
10.6a and b) with the given exponents is drawn. In Fig. 10.6c, polytropes with z2 =
0.5 and z3 = 2 are plotted through the extreme points 1 and 2 of the process with z1
= 1.2 (with sense running at Δs > 0, because heat is being added). Among the so
formed 2 cycles 1-2-3s and 1-2-3ch, only the 1-2-3s cycle is clockwise, or
consistent with the engine cycle, while the 1-2-3ch cycle, as a cooling cycle, is
inconsistent with this example.

Fig. 10.6. For Example 10.1
Rys. 10.6. do przykładu 10.1
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The specific volume in point 1 of the cycle may be calculated using the
equation of state (4.11)

The specific volume in point 2 results from the dependence between the thermal
parameters (Tab. 7.1)

Knowing the values of v2 and T2, the pressure in point 2 is calculated using the
equation of state (4.11)

One should note a lack of any parameters of state 3, however the equations of
the polytropes z3 = 2 and z2 = 0.5 are known; both polytropes intersect in point 3s.
Thus, their equations may be written down:
(a)
(b)
Dividing the equation (b) by (a), we obtain

The pressure p3 is the easiest to calculate using the polytropic equation

hence

The temperature in point 3 may be calculated using the equation of state (4.11)
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Solving of the discussed problems is being facilitated by the updating (during
the calculations) of the list of parameters of the characteristic points.

1
2
3

p
bar
10
0.464
0.915

v
m3/kg
0.26
3.36
0.859

T
K
1000
600
303

Example 10.2.
Calculate the thermal parameters of state p, v, T in nodes of the Otto cycle (Fig.
10.3), the work related to 1 kg of the working medium, and the thermal efficiency
of the cycle, based on the following data: temperature t1 = 70ºC, pressure p1 = 0.1
MPa, v1/v2 = 8 (compression ratio). The heat added to the cycle amounts to
qd = 250 kJ/kg. The working medium has the properties of air: M = 29 kg/kmol,
= 1.4, cv = 0.716 kJ/kg K.
Solution
Calculating the thermal parameters of state of the working medium in nodes of
the cycle, one should gradually fill a table listing the quantities being determined.
State 1 (Fig. 10.3)
Based on the equation of state of ideal gases (4.11), the specific volume of the
medium amounts to

State 2
Since v1/v2 = 8,

Using the dependence between the parameters of the isentrope (Table 7.1), the
pressure is calculated:

Based on the equation of state of ideal gases, the temperature amounts to (4.9)
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State 3
The specific volume amounts to v3 = v2 = 0.123 m3/kg (Fig. 10.3). Based on the
value of the heat added to the working medium, given in the Example, the
temperature may be calculated:

Using the dependence between the parameters of the isochore (Table 7.1), the
pressure is calculated:

State 4
The specific volume v4 = v1 = 0.984 m3/kg (Fig. 10.3). Using the dependence
between the parameters of the isentrope (Table 7.1), the pressure may be
determined:

Based on the dependence between the parameters of the isochore (Table 7.1), the
temperature amounts to:

List of values of the parameters of state
Zestawienie wartości parametrów stanu
T, K
p, MPa
v, m3/kg

1
343
0.1
0.984

2
788
1.838
0.123

3
1137
2.65
0.123

4
495
0.1442
0.984

The value of the heat rejected from the cycle amounts to:
The work of the cycle equals to:
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Therefore, the thermal efficiency of the cycle (10.2) amounts to:

Example 10.3.
To a tank containing n1 = 0.01 kmol of oxygen with the following initial
parameters: p1 = 1 bar, t1 =17ºC, nd = 0.04 kmol of oxygen with the following
parameters: pd = 1.5 bar, td = 37ºC was fed additionally by a pipeline. After the
tank was filled, the heat in the amount Q1-2 = 1000 kJ was added to the medium
from a source having a constant temperature Tźr = 1500 K, rejecting at the same
time some amount of heat to the environment. The parameters of the environment
amount to: pot = 1 bar, tot = 27ºC, the final temperature of the gas in the tank t2 = tot
= 27ºC, the pressure p2 = 5.17 bar. Treating oxygen as an ideal gas, calculate:
1) the amount of heat Qot rejected to the environment and
2) the sum of increases in entropy of the system including the tank and the source
of heat.
Solution
The amount of heat rejected to the environment may be determined based on the
energy balance of the discussed system. Energy is added to the system with an
additional gas and from the source having a constant temperature. The heat is
rejected in the amount Qot and the amount resulting from the energy difference
before and after filling the tank. This statement may be written down as follows:

Hence:

Substituting the values (Cp and Cv from Table 3.1), we obtain:

According to (10.1), the sum of increases in entropy of the system amounts to:
(a)
where:
the increase in entropy of the medium contained in
the tank
the change in entropy of the source adding the heat
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to the medium
the increase in entropy of the environment treated as
a source of heat absorbing the amount of heat
from the system
Calculating successively the individual components (Table 7.1) of the increases in
entropy, the following is obtained:

Substituting the values to the equation (a), one obtains:

Example 10.4.
Helium is in a clockwise cycle consisting of four processes defined by the
following parameters: p1 = p4 = 1 bar, p2 = p3 = 2 bar, V1 = V2 = 1 m3,
V3 = V4 = 2 m3, T3 = 1200 K. Treating helium as an ideal gas, calculate:
1) the other thermal parameters of the cycle,
2) the number of kmol n of the circulating medium,
3) the work L0 of the cycle,
4) the thermal efficiency of the cycle,
5) the efficiency of the Carnot cycle, and
6) the increase in entropy of the phenomenon, when the temperatures of the sources
of heat amount to: TI = 1200 K, TII = 300 K.
Solution
The data of the Example indicate that the process 2-3 is an isobar, so (Table 7.1)
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Hence:

Process 1-2 is an isochore, so

Process 4-1 is an isobar, so

From the equation of state (4.9), it results for the point 1 that:

The work of the reversible cycle equals to an algebraic sum of works of the
individual processes
(1)
while (Table 7.1)
(1.a)
(1.b)
(1.c)
(1.d)
Taking the values of (1.a), (1.b),(1.c), (1.d) in the equation (1), one ultimately
obtains:

The energy efficiency of the cycle according to the formula (10.2) amounts to

The amount of heat added to the cycle Qd equals to the amount of heat absorbed
by the medium. The amount of heat absorbed by the medium in the processes 1-2
and 3-4, may be determined using the dependence correct for the isochore, and the
value of the specific heat may be found in Table 3.1.
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then it is the heat taken away from the system. Using the dependence correct for
the isobar (Table 7.1):

so

Hence (reading the value of

from Table 3.1)

or

At the same time

or

Therefore, it is the amount of heat taken away from the system.
The heat added to the system amounts to:

Substituting the corresponding values to (2), we obtain

The efficiency of the Carnot cycle (10.4) amounts to

The increase in entropy of the phenomenon equals to (10.1) of the sum of
increases in entropy of the medium and that of sources powering the cycle, i.e.:
(3)

132

The increase in entropy of the medium equals to zero (the parameters of the
medium in the starting point are equal to the parameters of the end point of the
cycle), or
(3a)
The source of heat having a temperature TI delivers energy, therefore its
increase is negative and amounts to:
(3b)
The source of heat having a temperature TII takes energy away, therefore its
increase in entropy is positive:
(3c)
The amount of heat rejected from the system may be determined using the
formula for the efficiency of the cycle (10.2):

Then

According to the equation (3c):

Taking the values from (3a), (3b), (3c) to the equation (3), one ultimately obtains:

Example 10.5.
A thermal engine operates according to a cycle consisting of: an adiabate 1-2,
an isobar 2-3 and an isochore 3-1. The circulating medium is a diatomic ideal gas
with extreme temperatures amounting to: T1 = 1973 K, T3 = 288 K. Calculate:
1) the temperature T2, the pressure ratio p1/p2 and the volume ratio v2/v1,
2) the power efficiency of the cycle.
Draw the cycle in p-v and T-s systems (Fig. 10.7).
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Fig. 10.7. For Example 10.5
Rys. 10.7. do przykładu 10.5

Solution
The temperature T2 may be calculated using the equations of the isentrope 1-2
and the isochore 3-1 (Table 7.1); the adiabatic exponent may be found in Table 3.1.
(a)

(a)
After taking the condition p3 = p2 into account and rearranging the equations (a)
and (b), the following is obtained:

The pressure ratio p1/p2 results from (b):

The desired volume ratio is defined by the isobar equation (Table 7.1)

The Power efficiency of the cycle is defined by the expression (10.2)
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where:

at the same time

Example 10.6.
An ideal gas participates in a reversible clockwise cycle. The cycle consists of
the following processes: 1-2 isotherm, 2-3 isobar, 3-1 isochore. The parameters of
state of the circulating medium amount to: V1 = 0.15 m3, p2 = 10 bar, T3 = 600 K.
The change in entropy during the process 1-2 amounts to
= –170 J/K, and
164.5 kJ of heat is rejected from the cycle. Calculate:
1) the other parameters of state of the medium in characteristic points,
2) the works of the individual processes and the efficiency of the cycle.
Draw the cycle in p-V and T-s systems.
a)

b)

Fig. 10.8. For Example 10.6
Rys. 10.8. Do przykładu 10.6

Solution
Since the process 2-3 is an isobar,
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At the same time, the process 3-1 is an isochore, so

The amount of the circulating medium may be determined using the equation of
state (4.9) for the point 3

Knowing the data on the change in entropy in the process 1-2, the value of V2
may be calculated

Hence

Based on the dependence between the thermal parameters for the isobar (Table
7.1),

the temperature T2 = 300 K may be calculated.
The pressure p1 results from the dependence (Table 7.1)

The heats of the processes amount to, respectively (Table 7.1):

but at the same time

(a)
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Hence:

Based on the equation for heat Q3-1 (Table 7.1), the value of Cv may be
determined

Hence:

Substituting corresponding values to (a), we obtain:

The work of the cycle may be calculated using the dependence:
(b)
where:

Substituting the calculated values to (b), we obtain:

The efficiency of the cycle (10.2)

List of parameters of the characteristic points
Zestawienie parametrów punktów charakterystycznych
p, bar
V, m3
T, K

1
5
0.15
300

2
10
0.075
300

3
10
0.15
600

Example 10.7.
An ideal gas performs a cycle corresponding to the Carnot engine. In the state
defined by the end of an adiabatic expansion, the gas has the following parameters:
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p = 1 bar, V = 1.72 m3, T = 300 K. In the state corresponding to the end of an
adiabatic compression and the start of an isothermal expansion, V = 0.20 m3. The
work of the process 4-1 amounts to L4-1 = –400.4 kJ. In the result of the adiabatic
compression, the pressure increases 10-fold, and during the adiabatic expansion it
decreases 10-fold. Calculate:
1) the number of kmol of the medium participating in the cycle,
2) the other parameters of the characteristic points,
3) the works and the heats of the individual processes, and
4) the efficiency of the cycle. Take = 1.4.
Solution
The amount of the medium may be calculated using the equation of state (4.9)
for the point 3:

The value L4-1 is known, so T1 may be calculated:

Hence:

Of course, T1 may be calculated using the dependence (Table 7.1) between the
thermal parameters

The data of the Example indicate that:

hence

The value of V2 is the most easily calculated using the equation of state (4.11)
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Based on the equation of the isotherm 1-2

The pressure p1 may be calculated

The conditions of the Example indicate that

, hence

The volume in point 4 may be determined using the equation of the isotherm
3-4

The heats of the individual processes (Table 7.1) equal to:

The work of the cycle may be calculated as an algebraic sum of the heat added
and rejected:

The efficiency of the cycle (10.2)

The work of the individual processes may be calculated (Table 7.1) from the
following expressions:

Therefore, correctness of calculation of work of the cycle may be verified.
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Also, the correctness of the calculation of the efficiency of the cycle may be
checked (10.4)

List of parameters of the characteristic points
Zestawienia parametrów punktów charakterystycznych
p, bar
T, K
V, m3

1
16.5
579
0.20

2
10
579
0.33

3
1
300
1.72

4
1.65
300
1.05

Example 10.8.
A refrigeration cycle consists of the following processes: 1-2 adiabatic
compression, 2-3 isothermal compression, 3-4 adiabatic expansion, 4-1 isobaric
heating of the medium. Flow of the circulating medium, namely helium, amounts
to 4500 m3/h (converted to normal conditions). The parameters of the medium
equal to, respectively: p1 = 1 bar, t1 = –15ºC, p2 = 3 bar, p3 = 15 bar., Treating
helium as an ideal gas, calculate:
1) the heat flux absorbed by the medium,
2) the power consumed for driving the device,
3) the efficiency of the cycle.
Solution
The heat flux absorbed by the medium in the refrigerator during the process 4-1
amounts to (Table 7.1)
(1)
while

In Table 3.1, we find:
, = 1.67
From the equation of adiabate 3-4, the following dependence results (Table 7.1)

Hence:
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(a)
We also note that p4 = p1, since the process 4-1 is an isobar, and T3 = T2, because
the process 2-3 is an isotherm. At the same time, using the equation of adiabate 12, the following dependence is obtained (Table 7.1):

Then

Taking this value into account in (a), one obtains:

Substituting the obtained values to the equation (1), one ultimately obtains:

In order to determine the power consumed for driving the device, the work of
the cycle related to a time unit should be determined, i.e. the heat flux absorbed by
the medium in the individual processes (Table 7.1) needs to be calculated:

Hence the heat rejected from the cycle:

Therefore, according to (10.3), the power equals to an algebraic sum:

The efficiency of the refrigeration cycle is determined by the formula (10.3b)
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Example 10. 9.
A heat pump operates according to a cycle consisting of the following
reversible processes: 1-2 isobaric cooling occurring in heat exchangers, 2-3
adiabatic expansion in the engine, 3-4 isobaric heating in heat exchangers located
outside the building, 4-1 adiabatic compression occurring in the compressor. The
parameters of state of the medium amount to, respectively: t1 = 110ºC, t2 = 20ºC, t4
= –15ºC, p3 = p4 = 1 bar. The circulating medium is air, which should be treated as
an ideal gas. The temperature of air outside the building amounts to tz = –10ºC,
while inside tw = 20ºC. The heat flux transferred by the pump amounts to
=
5000 MJ/h. Calculate:
1) the temperature T3 of the medium,
2) the flow of the circulating medium in kmol/s,
3) the efficiency of the heat pump,
4) the driving power of the electric engine.
Solution
From the equation of adiabate for the process 2-3, it results (Table 7.1)

hence
(1)
The quantity p2 = p1 may be determined using the equation of adiabate for the
process 4-1 (Table 7.1)

After the extraction of the root on both sides, one obtains:

Therefore, reading the value of

= 1.4 from the Table 3.1:

Substituting the values to (1), one obtains:
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The heat flux given away for heating purposes in isobaric heat exchangers
amounts to (Table 7.1):

The value of Cp is read from the Table 3.1. Hence:

The efficiency of the heat pump according to (10.3b):
(2)
The work of the cycle (algebraic)
(3)
The heat rejected according to the data
= 1389 kJ/s
The amount of heat added to the system (Table 7.1)

Thus, according to the formula (2), one obtains:

The driving power of the engine is equal to the work of the cycle (3) related to a
time unit:

PROBLEMS
Problem 10.1.
Calculate the parameters of the characteristic points and the efficiency of the
Otto cycle (Fig. 10.3) based on the following data: medium – 1 kg of air (M = 29
kg/kmol), parameters: p1 = 1 bar, T1 = 300 K, p2 = 12 bar, heat added qd = q2-3 =
620 kJ/kg. Take: cv = 0.713 kJ/kg K, = 1.4.
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Answer: ηt= 0.508
T, K
p, bar
v, m3/kg

1
300
1
0.861

2
610
12
0.146

3
1479
29.1
0.146

4
727.5
2.43
0.861

Problem 10.2.
Through the points 1 and 3 determined in the previous problem (Fig. 10.9), the
Carnot cycle, Diesel cycle and Joule cycle (isentropes 1-2, 3-4, isobars 2-3, 4-1)
were run. Calculate the efficiencies of the cycles and the parameters of the
characteristic points.

Fig. 10.9. For Problem 10.2
Rys. 10.9. Do zadania 10.2

Answer: ηtC = 0.798 > ηtJ = 0.619 > ηtD = 0.56 > ηtO = 0.508 (Fig. 10.9)

p, bar
T, K
v, m3/kg

1
1
300
0.861

2
12
610
0.146

3
29.1
1479
0.146

4
2.425
727.5
0.861

5
266
1479
0.0159

6
29.1
786
0.077

7
1
564.5
1.62

8
0.11
300
7.88
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Problem 10.3.
1 kg of air (M = 29 kg/kmol) under a pressure of 1 at and at a temperature
t1 = 80ºC is compressed to 1/10 of its volume in a cylinder of a Diesel engine.
Next, 185 kcal of heat is added isobarically under p2 = p3 = const. Then, flue gas
expands to an initial volume V1 and at its constant value, the heat is rejected from
the cycle outwards. Calculate the efficiency of the cycle, if the compression and the
expansion occurs according to a polytrope with an exponent z = 1.5. Additional
data: cp = 1.003 kJ/kg K.
Answer: ηt = 0.481
Problem 10.4.
To an insulated tank containing 5 kg of carbon dioxide (M = 44 kg/kmol) with
the following initial parameters: p1 = 1.5 bar, t1 = 27ºC; some amount of heat Q1-2
was added from a source with a constant temperature Tźr = 2500 K. The
temperature of the gas after heating increased to T2 = 750 K, and the final pressure
– to p2 = 3.75 bar., Treating CO2 as an ideal gas, calculate:
1) the amount of heat Q1-2 absorbed by the medium,
2) the sum of increases in entropy
of the bodies participating in the process.
Answer: Q1-2 = 1.275 MJ,

= 2.08 kJ/K.

Problem 10.5.
To a tank containing m1 = 5 kg of helium (M = 4 kg/kmol, = 1.67) at a
temperature t1 = 17ºC and under pressure p1 = 2 bar, mr = 2 kg of the same gas was
fed additionally via a pipeline. The temperature of helium in the pipeline was
tr = 37ºC, and its pressure pr = 8 bar. The final pressure of the gas in the tank
p2 = 2.99 bar. Simultaneously, 1 MJ of heat was rejected from the tank to a source
with a constant temperature tźr = –33ºC. Treating helium as an ideal gas, calculate
the final temperature T2 in the tank and the sum of increases in entropy of all the
bodies participating in the phenomenon.
Answer: T2 = 310 K,

= 5.97 kJ/K.

Problem 10.6.
Nitrogen is subject to three processes forming a reversible clockwise cycle,
consisting of the following processes: 1-2 isobar, 2-3 adiabate, 3-1 isotherm. The
parameters of state of the circulating medium amount to: p1 = 18 bar, V1 = 6 dm3,
V2 = 15 dm3, t2 = 627ºC. The temperatures of the sources of heat driving the cycle
amount to, respectively: tI = 800ºC, tII = 10ºC. Treating nitrogen as an ideal gas (
= 1.4, Cp = 29.1 kJ/kmol K), calculate:
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1) the parameters: p3, t3, V3,
2) the power efficiency ηt of the actual cycle,
3) the work of the cycle,
4) the efficiency of the Carnot cycle ηtC.
Answer: p3 = 0.72 bar, t3 = 85ºC, V3 = 150 dm3, L0 = 22.4 kJ,
ηt = 0.395, ηtC = 0.74.
Problem 10.7.
A triatomic ideal gas underwent three consecutive processes forming a
clockwise cycle: 1-2 isobar, 2-3 isochore, 3-1 adiabatic compression. The
parameters of the points amount to: p1 = 20 bar, V1 = 80 dm3, t1 = 727ºC, p3 = 4 bar.
Determine:
1) the parameters of the gas: p2, V3, V2, T3, T2,
2) the work and the efficiency of the cycle.
Answer: p2 = p1 = 20 bar, V2= V3 = 264.0 dm3, T3 = 665 K, T2 = 3320 K,
L0 = 186 kJ, ηt = 0.127.
Problem 10.8.
Calculate the lacking parameters of the characteristic points and the efficiency
of a reversible engine cycle, consisting of two polytropes of expansion of 1 kg of
air (M = 29 kg/kmol), with the exponents z1 = 0 and z2 = 1.2, and of a third
polytrope with an unknown exponent z3. The following parameters are known: p1 =
5 bar, v1 = 0.2 m3/kg, p3 = 1 bar, v3 = 1 m3/kg. Take cp = 1.004 kJ/kg K.
Answer: z3 = 1, T1 = T3 = 348.4 K, p2 = p1 = 5 bar, v2 = 0.261 m3/kg,
T2 = 455.8 K, ηt = 0.129.
Problem 10.9.
1 kg of air (M = 29 kg/kmol) performs a Carnot cycle between the isotherms
327ºC and 27ºC. The maximum pressure of the working medium in the cycle
amounts to 20 bar, while the minimum pressure is 1.2 bar. Calculate the amount of
heat rejected and the efficiency of the cycle.
Answer: qw = –33.45 kJ/kg, ηt = 0.5.
Problem 10.10.
2 kg of air (M = 29 kg/kmol, cv = 0.172 kcal/kg K) participates in a Carnot
cycle. The parameters characterising the start of an isothermal expansion amount
to: p = 100 bar, T = 1000 K. The heat added Qd = 200 kJ, and the efficiency of the
cycle ηt = 0.7., Treating air as an ideal gas, calculate: the parameters of the
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characteristic points, the absolute works, the heats and the increases in entropy of
the individual processes.
Answer:
p, bar
V, m3
T, K

1-2
2-3
3-4
4-1

1
100
0.0573
1000
Q, kJ
200
0
-60
0

2
70.57
0.0812
1000

3
1.164
1.66
300

4
1.65
1.17
300

L, kJ
200
950
-60
-950

ΔS, kJ/K
0.2
0
-0.2
0

Problem 10.11.
The following parameters of air (M = 29 kg/kmol) performing a Carnot cycle, in
the state corresponding to the end of an isentropic expansion, are known: p = 1 bar,
T = 300 K. The amount of heat rejected during an isothermal compression amounts
to 42 kJ/kg. In the result of an isentropic compression, the pressure increases 10fold, while during an isentropic expansion it decreases 10-fold. Assuming that 1 kg
of air participates in the cycle, calculate the other parameters in characteristic
points, the heats, the works and the changes in entropy of the individual processes,
as well as the efficiency of the cycle.
Answer: ηt = 0.482
p, bar
T, K
v, m3/kg

q, kJ/kg
l, kJ/kg
ΔS, kJ/K

1
16.31
579.6
0.1028
1-2
81.2
81.2
140

2
10
579.6
0.1677
2-3
0
–200.4
0

3
1
300
0.860
3-4
–42
–42
–140

4
1.631
300
0.528
4-1
0
–200.4
0

Problem 10.12.
Nitrogen (M = 28 kg/kmol) is subject to three processes forming a reversible
clockwise cycle: 1-2 isobaric heating, 2-3 adiabatic expansion, 3-1 isothermal
compression. The parameters of state of the circulating medium amount to:
V3 = 0.15 m3,V2 = 15 dm3, t2 = 627ºC, p1 = 18 bar. The absolute work of the process
1-2, L1-2 = 16.2 kJ. Calculate the other parameters in the characteristic points, the
absolute works and the heats of the individual processes, as well as the efficiency
of the cycle. Take: Cp = 29.1 kJ/kmol K, = 1.4.
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Answer: ηt = 0.395
p, bar
V, m3
T, K

1
18
0.006
360.0

Q, kJ
L, kJ

1-2
56.7
16.2

2
18
0.015
900
2-3
0
40.50

3
0.72
0.15
360.0
3-1
–38.4
–38.4
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ZASADY OZNACZEŃ
Wielkości fizyczne dotyczące całkowitej ilości czynnika termodynamicznego
oznaczono dużą literą np.: objętość V, entalpia I.
Wielkości właściwe odniesione do 1 kg czynnika termodynamicznego
oznaczono małymi literami np.: v- objętość właściwa, q- strumień ciepła.
Wielkości odniesione do czasu oznaczono kropką umieszczoną nad literami
np.: strumień substancji .
Podstawowe indeksy zastosowane przy symbolach wielkości fizycznych mają
następujące znaczenia:
n - normalne parametry termiczne,
p - stałe ciśnienie,
v - stała objętość.
Znak (jedna kreska u góry) dotyczy parametrów cieczy wrzącej. Znak " (dwie
kreski u góry) dotyczy parametrów pary nasyconej suchej.
Przyjęto, że ciepło q jest;
- dodatnie przy doprowadzeniu do układu,
- ujemne przy odprowadzeniu z układu,
zaś praca l jest;
- dodatnia, jeżeli wykonana jest przez układ,
- ujemna, jeżeli wykonana jest na układzie.

I. PODSTAWOWE DEFINICJE
Układ termodynamiczny jest to część przestrzeni materialnej, stanowiąca
przedmiot danego rozważania, ograniczona powierzchnią (osłoną) materialną lub
abstrakcyjną. Pozostała część przestrzeni nazywa się otoczeniem. Układ, przez
który przepływa substancja, jest otwarty, a gdy w układzie ilość substancji jest
stała, jest on zamknięty. Osłona, jeśli chodzi o wymianę ciepła może być
adiabatyczna (bez wymiany ciepła) lub diatermiczna (dopuszczająca wymianę
ciepła).
Parametrem termodynamicznym nazywamy wielkość określającą stan układu,
dla której poznania nie musi być znany jego stan poprzedni ani droga osiągnięcia
stanu. Rozróżnia się parametry termodynamiczne intensywne, których wartość nie
zależy od ilości substancji np.: temperatura, ciśnienie oraz ekstensywne zależne od
ilości substancji np.: energia lub objętość układu. Bezpośrednio mierzalne
parametry stanu określają za pomocą praw termodynamiki dalsze nie mierzalne
bezpośrednio parametry stanu, zwane funkcjami stanu (entalpia, entropia, energia
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wewnętrzna). Przy rozpatrywaniu procesów termodynamicznych istotne znaczenie
mają parametry termiczne; temperatura, ciśnienie i objętość właściwa.
Przemiana termodynamiczna jest to zjawisko stanowiące ciągłą zmianę stanów
układu między pewnym stanem początkowym, a końcowym. Graficznym obrazem
takiej zmiany w układzie współrzędnych stanowiących parametry stanu jest
krzywa przemiany. Gdy stan początkowy i końcowy przemiany są identyczne i
przemiana przebiega w układzie zamkniętym to nazywa się obiegiem
termodynamicznym lub cyklem.
Praca i ciepło są to formy wymiany energii są one zależne od drogi przemiany i
odnoszą się zawsze do procesu, a nie do układu. Pracę wykonaną przez układ
uważamy za dodatnią, praca wykonana na układzie ma znak ujemny. Ciepło
pochłonięte przez układ uważamy za dodatnie, ciepło oddane ma znak ujemny.
Równowaga termodynamiczna jest to taki stan, który ustala się samorzutnie w
czasie, w układzie odizolowanym od oddziaływań zewnętrznych. W stanie tym
liczba niezależnych parametrów stanu jest najmniejsza oraz spełniana jest
równowaga termiczna (równość temperatur), równowaga mechaniczna
(równowaga sił) i równowaga chemiczna (stałość składu chemicznego).
Przemiana quasi-statyczna złożona jest z kolejno po sobie następujących stanów
równowagi.
Czynnikiem termodynamicznym nazywamy płyn (najczęściej gaz, parę czasem
ciecz) biorący udział w procesach wymiany masy i ciepła albo pośredniczący w
procesie przekształcania ciepła w pracę, lub w procesie odwrotnym.
Ilość s parametrów termodynamicznych niezbędnych do opisu stanu czynnika
określa reguła faz:
s=k-f+2
gdzie:
k - ilość składników niezależnych (indywiduów chemicznych)
f - ilość faz.
Np.: dla gazu jednorodnego k = 1, f = 1, s = 2 -niezbędne są dwa parametry
termodynamiczne.
Znając parametry niezbędne można wyznaczyć wszystkie pozostałe, jeśli jest
znane równanie stanu czynnika. Szczególne znaczenie ma tzw. termiczne równanie
stanu:
F(p,v,T) = 0
Postać funkcji F może być różna w zależności od rodzaju czynnika. Może to
być zarówno prosta lub bardziej złożona funkcja algebraiczna, jak również
zależność ta może być podana w formie tabel lub wykresów.
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II. PARAMETRY CZYNNIKA TERMODYNAMICZNEGO
1. Ilość substancji
Ilość substancji czynnika termodynamicznego może być wyrażona w postaci:
- masowej
m, [kg],
- molowej
n, [kmol],
- objętościowej Vn, [m ].
Wielkości te powiązane są zależnościami:
(1.1)
gdzie:
M - masa cząsteczkowa (drobinowa) substancji, kg/kmol
(1.2)
gdzie:
- objętość cząsteczkowa w warunkach normalnych, m3 /kmol.
Stosuje się warunki normalne;
- międzynarodowe

(1.2.A)

(p = 1 bar, T = 273,15 K)
- fizyczne

(1.2.B)

(p = 1 Atm, t = 0°C)
- techniczne

(1.2.C)

(p = 1 at, t = 20°C)
W niniejszym zbiorze zadań będziemy posługiwać się fizycznymi warunkami
normalnymi
.

2. Parametry termiczne
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2.1. Temperatura
Temperatura jest parametrem stanu określającym zdolność do przekazywania
ciepła. Jeśli między stykającymi się ciałami (odizolowanymi od otoczenia) nie
następuje przepływ ciepła to mają one tę samą temperaturę tzn. znajdują się
względem siebie w równowadze termicznej.
Jeżeli trzecie ciało t w zetknięciu z ciałami A i B będzie z nimi w równowadze
termicznej, to ciała A i B będą względem siebie także termicznie równoważne
tj. będą mieć tę samą temperaturę. Definicja ta nosi nazwę ZEROWEJ ZASADY
TERMODYNAMIKI i jest wykorzystywana w termometrii.
W układzie jednostek SI temperaturę mierzy się od zera bezwzględnego.
Jednostką temperatury jest 1 kelwin (1 K). Jednostka ta jest jednocześnie jednostką
różnicy temperatur (dawniej grad, deg, 1°C). Jednostka 1 kelwin wynika
z założenia, że temperatura bezwzględna w punkcie potrójnym wody wynosi
273,16 K. Tradycyjną skalą temperatur jest skala Celsjusza, której punkt zerowy
odpowiada temperaturze bezwzględnej 273,15 K. Stąd:
(2.1)
lub częściej w uproszczeniu:
(2.1.A)
Jednostka przyrostu temperatur jest na omawianych skalach jednakowa więc
t2 – t1 = T2 – T1
(2.2)
W krajach anglosaskich w częstym użyciu są skale Fahrenheita i bezwzględna
skala Rankine`a, przy czym wielkości stopni obu skal są te same
1 oF = 1 oRank = 5/9 K.
2.2. Objętość właściwa v
(2.3)
Wielkością odnoszącą się do jednostki objętości jest gęstość ρ [kg/m ] (masa
właściwa)
3

(2.4)
Obowiązuje związek
(2.5)
2.3. Ciśnienie
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Ciśnienie jest to stosunek siły, wywieranej przez płyn na pewną powierzchnię
do pola tej powierzchni. W układzie SI jednostką główną ciśnienia jest
1 Pa (paskal)
Jednostką praktyczną jest
W układzie technicznym jednostką główną jest 1 kG / cm2, zaś jednostką
praktyczną atmosfera techniczna :
W fizyce stosuje się atmosferę fizyczną 1 Atm, która odpowiada ciśnieniu
760 mm Hg.
Między wymienionymi jednostkami zachodzą związki:
,
,
.
Ciśnienie jako parametr stanu jest wielkością intensywną, skalarną i musi być
podane w wartościach bezwzględnych (jt. ciśnienie jakie wskazywałby manometr,
gdyby poza nim panowała próżnia). Sposoby obliczania ciśnienia bezwzględnego
w przypadku nadciśnienia i podciśnienia ilustruje rys.2.1.
(2.6)
(2.7)
Ciśnienie można również wyrazić wysokością słupa cieczy manometrycznej:
(2.8)
gdzie:
h - różnica poziomów cieczy w manometrze, m,
ρ - gęstość cieczy manometrycznej, kg / m3,
g - przyspieszenie ziemskie, m / s2.

3. Ciepło właściwe
Przy nieskończenie małym przyroście temperatury dT ciepło pobrane przez
ciało wyraża się wzorem
(3.1)
gdzie:
c - ciepło właściwe, J / kg K,
q - ilość ciepła, J / kg.
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Ilość ciepła pobraną przez ciało o masie m można obliczyć z wyrażenia
(3.2)
gdzie:
- średnie ciepło właściwe w zakresie temperatur od T1 do T2, J / kg K,
Q - ilość ciepła, J.
Często w technice cieplnej, korzystając z mieszanego układu jednostek, wyraża
się ilość ciepła w kilokaloriach (kcal = 10 cal). Należy tu zwrócić uwagę, że
istnieje kilka określeń kalorii, różniących się między sobą:
kaloria międzynarodowa z 1956 r.
= 4,1868 J
kaloria 15 - stopniowa
= 4,1855 J
kaloria 20 - stopniowa
= 4,1820 J
kaloria termochemiczna
= 4,1940 J
kaloria absolutna
= 4,18605 J
kaloria średnia
= 4,1897 J.
Najczęściej używa się definicji kalorii piętnastostopniowej (fizycznej) - jt. ilość
ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg wody destylowanej od 14,5 do 15,5 C. Obecnie
przyjmuje się, że kaloria międzynarodowa jest równa 4,1868 J.
Rozróżnia się ciepło właściwe:
- masowe
,
- molowe
,
- objętościowe
.
Wielkości te powiązane są zależnością
(3.3)
Zależność ciepła właściwego molowego od temperatury ujmuje się najczęściej
wyrażeniem typu
(3.4)
gdzie:
a, b, c, d - stałe charakterystyczne dla danej substancji.
Mając do dyspozycji wartości średniego ciepła właściwego określonego od 0°C
do danej temperatury, średnie ciepło właściwe w zakresie temperatur t 1 – t2 można
obliczyć ze wzoru
(3.5)
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W zależności od warunków wyznaczania ciepła właściwego, rozróżnia się
ciepło przy stałym ciśnieniu Cp i w stałej objętości Cv.
Dla gazów doskonałych słuszne są wyrażenia:
(3.6)
(3.7)
gdzie:
R - uniwersalna stała gazowa,
- wykładnik adiabaty.

,

W zależności od budowy cząsteczki gazu obowiązują zależności przedstawione w
tabeli 3.1.
Tabela 3.1
Zależność Cv, Cp i κ od budowy cząsteczki gazu
Liczba atomów
w cząsteczce

1

2

>3

1,5 R
2,5 R
1,67

2,5 R
3,5 R
1,4

3R
4R
1,33

PRZYKŁADY
Przykład 3.1.
W zbiorniku zajduje się m = 250 kg etanu (M = 30,05 kg /kmol). Wyrazić ilość
tego gazu w kilomolach i w metrach sześciennych w warunkach normalnych.
Przykład 3.2.
W zbiorniku o objętości V = 0,8 m znajduje się 0,1 kmol powietrza
(M =29 kg /kmol). Ile wynosi objętość właściwa oraz gęstość powietrza
w zbiorniku?
Przykład 3.3.
Manometr umieszczony na kotle wskazuje nadciśnienie p = 5,4 at. Jakie
ciśnienie bezwzględne (w bar) panuje w tym kotle, jeżeli ciśnienie barometryczne
pb = 730 mm Hg.
Przykład 3.4.
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Wakuometr umieszczony na skraplaczu turbiny parowej pokazuje podciśnienie
ppod = 0,9 at. Jakie ciśnienie bezwzględne (w Atm) panuje w skraplaczu, jeżeli
ciśnienie barometryczne wynosi pb = 980 hPa.
Przykład 3.5.
Wyrazić ciśnienie manometryczne 2,5 bar za pomocą metrów słupa wody
(
= 998 kg / m) i rtęci (ρ= 13600 kg / m) w temperaturze 20°C.
Przykład 3.6.
Obliczyć ciepło właściwe masowe c i objętościowe cn przy stałym ciśnieniu dla
helu (M = 4 kg /kmol).
Przykład 3.7.
W zbiorniku o objętości V = 10 m3 znajduje się CO2 pod ciśnieniem p1 = 1 Atm,
w temperaturze T1 = 273,15 K. Na skutek doprowadzenia ciepła temperatura gazu
podwyższyła się do T2 = 793 K. Ciepło właściwe w stałej objętości wyraża
równanie
Obliczyć ilość ciepła pobranego przez gaz.
Przykład 3.8.
1 kg tlenu (M = 32 kg /kmol) ogrzano od temperatury t = 10°C do temperatury
t = 1000°C przy stałym ciśnieniu 1 bar. Uwzględniając zmienność ciepła
właściwego obliczyć ilość doprowadzonego ciepła. Średnie wartości ciepła
właściwego wynoszą:
,

ZADANIA
Zadanie 3.1.
Obliczyć ilu kg i ilu kmol odpowiada Vn = 0,56 m3 (w warunkach normalnych)
helu (M = 4 kg/kmol)?
Odpowiedź: m =0,1 kg, n =0,025 kmol.
Zadanie 3.2.
Wakuometr na skraplaczu barometrycznym wskazuje podciśnienie 60 cm Hg.
Ciśnienie barometryczne wynosi 748 mm Hg. Obliczyć ciśnienie absolutne
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w skraplaczu w at i N/m2. Na jaką wysokość h podniesie się woda w rurze
barometrycznej?
Odpowiedź: p’ = 0,201 at = 19700 N/m2, h = 8,16 m H2O.
Zadanie 3.3.
Nadciśnienie w kotle parowym wynosi 32 at, a podciśnienie w kondensatorze
708,2 mm Hg. Określić ciśnienie absolutne w kotle i kondensatorze, jeśli ciśnienie
barometryczne wynosi 993,3 hPa. Wyniki podać w at., bar oraz hPa.
Odpowiedź: p’ = 33,01 at = 32,38 bar = 32380 hPa
p = 0,05 at = 0,049 bar = 49 hPa.
Zadanie 3.4.
Jakie nadciśnienie (w bar i at) wskazuje manometr zamontowany na kotle,
jeżeli na barometrze odczytano 1008 hPa, a ciśnienie bezwzględne (obliczone
przez załogę) wynosi 12,6 Atm.
Odpowiedź: pm = 11,76 bar = 11,99 at
Zadanie 3.5.
Dwutlenek węgla przepływa przez grzejnik elektryczny, gdzie podgrzewa się
od temperatury 290K do 620K. Strumień gazu
. Średnie ciepło
właściwe w badanym zakresie temperatur określa wzór:
Obliczyć moc grzejnika przy założeniu, że straty ciepła do otoczenia stanowią
8% ciepła pochłanianego przez gaz.
Odpowiedź: N = 15,1 kW
Zadanie 3.6.
W zbiorniku o stałej objętości równej 600 dm3 znajduje się gaz o temperaturze
17°C, którego ciśnienie manometryczne wynosi pm = 2,4 bar. Ciśnienie otoczenia
ma wartość pb = 600 mbar. Molowe ciepło właściwe tego gazu:
Obliczyć ilość ciepła Q potrzebną do ogrzania gazu do temperatury 92°C.
Odpowiedź: Q = 115,9 kJ
Zadanie 3.7.
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5 kg tlenu (M = 32 kg/kmol) w temperaturze 30°C zajmuje objętość 0,77 m3. Na
skutek izochorycznego doprowadzenia ciepła, temperatura gazu wzrosła do
1000°C. Obliczyć ilość doprowadzonego ciepła. Średnie wartości ciepła
właściwego wynoszą:
,
Odpowiedź: Q = 4050 kJ.
Zadanie 3.8.
W zbiorniku o objętości 10 m3 znajduje się azot pod ciśnieniem 1 Atm
i w temperaturze 0°C. Gaz zastał podgrzany do temperatury 1020°C. Strumień
ciepła wynosi
. Wartość ciepła właściwego dla opisywanego przypadku
wyraża równanie:
Obliczyć ilość kmol azotu w zbiorniku, całkowitą ilość ciepła jaką pobrał azot
podczas ogrzewania oraz czas ogrzewania.
Odpowiedź: n = 0,44 kmol, Q = 9,62 10 J, t = 240,6 s.

III. PRAWA GAZÓW
4. Gaz doskonały
Gaz doskonały jest to taki hipotetyczny gaz, który możemy traktować jako
zbiór cząstek stanowiących punkty materialne, tzn. posiadające masę i prędkość;
objętości cząstek jako bardzo małej w stosunku do zajmowanej przestrzeni nie
bierze się pod uwagę, podobnie jak i sił oddziaływania międzycząsteczkowego.
Gaz doskonały nie skrapla się (nie zmienia stanu fazowego), podporządkowuje się
dokładnie prawom gazowym i ma stałe ciepło właściwe.
Gaz półdoskonały spełnia wszystkie wymienione warunki z wyjątkiem
ostatniego, przy czym zmienność ciepła właściwego uzależnia się tylko od
temperatury.
4.1. Prawa gazów doskonałych
a) Prawo Boyle’a – Mariotte’a
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Przy stałej temperaturze iloczyn ciśnienia i objętości gazu doskonałego ma
wartość stałą:
(4.1)
Uwzględniając, że
to można także zapisać
(4.2)
Równanie to często zapisuje się w postaci
(4.3)
b) Prawo Gay - Lussaca
Przy stałym ciśnieniu stosunek objętości gazu doskonałego jest wprost
proporcjonalny do stosunku temperatur bezwzględnych
(4.4)
c) Prawo Charlesa
Przy stałej objętości stosunek ciśnień bezwzględnych gazu doskonałego jest
proporcjonalny do stosunku temperatur bezwzględnych.
(4.5)
d) Równanie stanu
Z połączenia praw Boyle’a- Mariotte’a i Gay- Lussaca wynika związek
(4.6)
Często związek ten zapisuje się w postaci
(4.7)
Dla 1 kg czynnika termodynamicznego mamy (wzór Clapeyrona)
(4.8)
gdzie:
Ri - indywidualna stała gazowa.
Dla n kilomoli gazu
(4.9)
gdzie:
R - uniwersalna stała gazowa

Łatwo zauważyć, że
(4.10)
Dla m kg czynnika termodynamicznego
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(4.11)
e) Prawo Avogadra
Przy jednakowych ciśnieniach i jednakowych temperaturach zawarte są
w jednakowych objętościach jednakowe liczby cząsteczek N gazów doskonałych.
Stosując prawo Avogadra uzyskuje się następujące związki:
(4.12)

4.2. Wzory redukcyjne
Przy rozpatrywaniu przemian przebiegających w układach zamkniętych można
na podstawie równania Clapeyrona otrzymać wzory do obliczania objętości i
gęstości gazu przy zmianie warunków termodynamicznych. Wzory te służą do
redukowania objętości i gęstości gazu do warunków normalnych.
(4.13)
(4.14)
Indeksy 1 i 2 dotyczą różnych stanów czynnika termodynamicznego.
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PRZYKŁADY
Przykład 4.1.
Wyznaczyć temperaturę oraz gęstość azotu (M = 28 kg / kmol) zwartego w
zbiorniku o stałej objętości V = 25 m3. Manometr zamontowany na zbiorniku
wskazuje pm = 0,2 MPa. Ilość azotu w zbiorniku wynosi n = 2 kmol, zaś ciśnienie
otoczenia jest równe pb = 1000 hPa. Określić objętość gazu w normalnych
warunkach fizycznych.
Przykład 4.2.
W zamkniętym zbiorniku powietrza (M = 29 kg / kmol) o objętości V = 0,5 m3
panuje ciśnienie p1 = 15 bar oraz temperatura t1 = 90°C. Traktując powietrze jak
gaz doskonały obliczyć ilość ciepła, którą trzeba odebrać od gazu, aby jego
temperatura spadła do t2 = 15°C. Przyjąć wartość ciepła właściwego
cp = 1,004 kJ/kg K. Obliczyć ciśnienie końcowe powietrza w zbiorniku.
Przykład 4.3.
W cylindrycznym zbiorniku o średnicy D = 1 m i wysokości h = 2 m znajduje
się tlen (M = 32 kg / kmol) pod ciśnieniem 2,5 bar i w temperaturze t1 = 30°C.
W wyniku izobarycznego doprowadzenia ciepła objętość gazu wzrosła do wartości
V2 = 6,57 m. Obliczyć ilość doprowadzonego ciepła traktując tlen jak gaz
półdoskonały. Wartości średniego ciepła właściwego Cv są następujące:

Przykład 4.4.
Pusty zbiornik o objętości Vzb = 40 m3 został napełniony metanem
(M =16 kg/kmol). Ciśnienie w zbiorniku po jego napełnieniu wynosi pzb = 7,75 bar,
a temperatura tzb = 37°C. Rurociąg doprowadzający gaz ma średnicę wewnętrzną
dr = 50 mm. Parametry czynnika zmierzone przed zaworem umieszczonym na
rurociągu wynosiły Tr = 280 K, pr = 10,75 bar, u = 30 m/s (prędkość średnia).
Traktując metan jak gaz doskonały wyznaczyć ilość n kilomoli doprowadzonego
gazu oraz czas  napełniania zbiornika.
Przykład 4.5.
Obliczyć w kilomolach i w normalnych metrach sześciennych (fizycznych)
ilość tlenu (M = 32 kg / kmol) zawartą w 100 litrowej butli, jeśli manometr
wykazał 150,2 bar a gaz miał temperaturę 4,7°C. Ciśnienie barometryczne przyjąć
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równe 1 bar. Traktować tlen jak gaz doskonały - (nie jest to zbyt ścisłe przy tak
wysokim ciśnieniu- patrz przykład 5.1)
Przykład 4.6.
Ile ubyło gazu w stosunku do stanu podanego w przykładzie 4.5, jeśli następny
pomiar wykazał nadciśnienie pm2 = 49 bar przy temperaturze t2 = 17°C?
Przykład 4.7.
Czy stała gazowa Rn, wyrażona w J/m3K, będzie indywidualną czy uniwersalną
stałą gazową? Jaka jest jej wartość liczbowa?

ZADANIA
Zadanie 4.1.
W zbiorniku o objętości V1 = 1,57 m3 znajduje się tlen (M = 32 kg/kmol) pod
ciśnieniem manometrycznym pm1 = 1500 hPa i w temperaturze t1 = 30°C. Ciśnienie
barometryczne wynosi pb = 750 mm Hg. W wyniku izochorycznego
doprowadzenia ciepła ciśnienie bezwzględne wzrosło do wartości p2 = 10,5 bar.
Traktując tlen jak gaz półdoskonały obliczyć ilość doprowadzonego ciepła. Średnie
wartości ciepła w odpowiednich temperaturach podano w przykładzie 4.3.
Odpowiedź: Q = 3774 kJ.
Zadanie 4.2.
Z szybu gazowego pobrano ΔV = 500 000 m3 gazu (w przeliczeniu na warunki
normalne), przy czym ciśnienie zmniejszyło się z p1= 4,52 MPa do p2= 4,38 MPa.
Ciśnienie mierzono przy zamkniętym wypływie. Przy założeniu, że temperatura
gazu w złożu i objętość złoża nie uległy zmianie obliczyć ilość Vn2 gazu
pozostałego w złożu. Gaz traktować jak doskonały.
Odpowiedź:
Zadanie 4.3.
Obliczyć gęstość azotu (M = 28 kg/kmol), którego ciśnienie p = 1 105 Pa,
temperatura t = 97°C.
Odpowiedź: ρ = 9,1 kg/m3.
Zadanie 4.4.
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Czy i jak zmienia się gęstość gazu podczas:
a) izotermicznego rozprężania,
b) izochorycznego ogrzewania,
c) izobarycznego ochładzania?
Liczyć ρ z definicji oraz na podstawie równania (4.9.).
Odpowiedź:
Ad a) Gęstość maleje, bo w tej przemianie ρ ~ p, a ciśnienie maleje, ρ ~ 1/v,
a objętość wzrasta.
Ad b) Gęstość pozostaje stała, ponieważ w tej przemianie p/T=const oraz v = const.
Ad c) Gęstość rośnie, bo w tej przemianie ρ ~ 1/T, a T maleje oraz ρ ~ 1/v, a v także
maleje.
Zadanie 4.5.
Komora pompy próżniowej ma objętość V0 = 2 dm3, a klosz, z którego
wypompowuje się powietrze, ma objętość V = 3 dm3. Obliczyć:
1) Jakie będzie ciśnienie p4 i gęstość ρ4 powietrza pod kloszem po czwartym
ruchu tłoka, jeśli pompowanie będzie odbywać się tak wolno, że przemiany
wówczas zachodzące można uważać za izotermiczne ?
2) Po ilu ruchach tłoka k ciśnienie powietrza spadnie poniżej 0,1 ciśnienia
początkowego?
Odpowiedź:
Ad 1) p4 = 0,13p0, ρ4 = 0,13ρ.
Ad 2) k ~ 4,5 (minimum po pięciu ruchach tłoka).
Zadanie 4.6.
Butlę o objętości V = 20 dm3 napełniono tlenem (M = 32 kg/kmol)
o temperaturze t1 = 17°C. Ciśnienie tlenu wynosiło p = 20 bar. Na skutek
nieszczelności zaworu tlen ulatniał się z butli. Po pewnym czasie wykonano
pomiar ciśnienia w temperaturze t2 = 37°C i stwierdzono, że mimo wzrostu
temperatury nie uległo ono zmianie. Ile gazu (w kg) ulotniło się z butli?
Odpowiedź: Δm = 0,034 kg.
Zadanie 4.7.
W zbiorniku o stałej objętości V = 0,1 m3 znajduje się tlen (M = 32 kg/kmol)
o temperaturze 10°C. Ciśnienie bezwzględne p1 w zbiorniku jest wyższe
od ciśnienia otoczenia pb = 750 mbar o h = 1250 mm słupa cieczy, której gęstość
wynosi 1500 kg/m3. Obliczyć:
1) ilość n kmol tlenu w zbiorniku,
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2) ilość nz kmol tlenu, jaką należy pobrać z tego zbiornika, by ciśnienie
bezwzględne p2 = 0,1875 10 N/m2 przy niezmienionej temperaturze.
Odpowiedź: n = 0,00397 kmol, nz = 0,003173 kmol.
Zadanie 4.8.
Rurociągiem o średnicy 0,6 m przepływa 20 kmol CO na minutę, ze średnią
prędkością 20 m/s. Temperatura gazu wynosi 17°C. Obliczyć:
1) gęstość CO (M = 28 kg/kmol) w warunkach normalnych,
2) natężenie przepływu gazu w kg/s i m3 /s,
3) ciśnienie bezwzględne gazu,
4) wskazania manometru cieczowego wyrażone w mm Hg, jeśli ciśnienie
barometryczne pb = 0,97 bar.
Odpowiedź: ρn= 1,25 kg/m3, = 9,33 kg/s, = 5,65 m3/s,
p1 = 1,42 bar, pm = 338 mm Hg.

5. Gaz rzeczywisty
Gaz rzeczywisty stosuje się do praw gazu doskonałego z tym lepszym
przybliżeniem, im cząstki gazu są mniejsze, im niższe jest jego ciśnienie i wyższa
temperatura. Gazy rzeczywiste różnią się od gazów doskonałych tym, że ich
cząsteczki posiadają własną objętość oraz oddziałują na siebie siłami
międzycząsteczkowymi (zwanymi siłami Van der Waalsa).
Równanie stanu gazu rzeczywistego należy napisać z poprawkami, często
stosuje się równanie Van der Waalsa:
- dla 1 kilomola gazu
(5.1)
- dla n kilomoli
(5.2)
gdzie:
v’ - molowa objętość gazu,
a, b - poprawki, stałe dla danego gazu (tab.5.1)
Najdogodniejszą formą równania stanu gazu rzeczywistego jest zmodyfikowane
równanie Clapeyrona przez wprowadzenie współczynnika ściśliwości z:
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(5.3)
Współczynnik ściśliwości zależy od parametrów zredukowanych (indeks r)
z = f (p,T). Zależność ta podawana jest w postaci wykreślnej (rys.5.1.), przy czym
wartości parametrów zredukowanych określa się w oparciu o parametry krytyczne
(indeks k) - tab.5.2.
(5.4)
(5.5)

PRZYKŁADY
Przykład 5.1.
Tlen (M = 32 kg / kmol) zawarty jest w 100 litrowej butli o temperaturze 4,7°C
przy ciśnieniu manometrycznym 150,2 bar. Ciśnienie atmosferyczne pb = 1 bar.
Obliczyć w kg masę tlenu zawartego w butli.
Przykład 5.2.
W zbiorniku magazynowym znajduje się hel pod ciśnieniem 205,8 bar i w
temperaturze 132,5 K. Określić współczynnik ściśliwości helu w podanych
warunkach.
Przykład 5.3.
Obliczyć gęstość dwutlenku węgla (M = 44 kg / kmol) w temperaturze 365 K i
pod ciśnieniem 13,6 MPa. Traktować CO2 jak gaz rzeczywisty.
Przykład 5.4.
Stosując równanie Van der Waalsa obliczyć ciśnienie 1 mola dwutlenku węgla
w temperaturze 0°C dla objętości:
a)
oraz
b)
,
a następnie porównać otrzymane wyniki z ciśnieniami obliczonymi przy założeniu,
że CO2 traktuje się jak gaz doskonały.
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ZADANIA
Zadanie 5.1.
Dla tlenku węgla (M = 28 kg/kmol) o parametrach: p = 140 bar i t = - 120°C
określić współczynnik ściśliwości oraz objętość (w litrach) jaką zajmuje przy tych
parametrach 100 kg gazu.
Odpowiedź: z = 0,6, V = 195 dm3.
Zadanie 5.2.
Do celów technologicznych używa się tlenu (M = 32 kg/kmol) o temperaturze
277,7 K i ciśnieniu 15,12 MPa. Potrzeba 22,8 kg gazu. Obliczyć objętość tlenu.
Odpowiedź: V = 0,1 m3.
Zadanie 5.3.
66 kg dwutlenku węgla (M = 44 kg/kmol) znajduje się w zbiorniku o objętości
5 m3. Temperatura gazu wynosi 25°C. Obliczyć ciśnienie w zbiorniku korzystając
a) z równania Clapeyrona, b) z równania Van der Waalsa.
Odpowiedź: Ad a) p = 7,43 bar, Ad b) p =7,21 bar.
Zadanie 5.4.
Obliczyć objętość właściwą pary wodnej (M = 18 kg/kmol) o parametrach:
p = 10 MPa, T = 800 K stosując a) równanie Van der Waalsa, b) równanie stanu
gazu doskonałego, c) współczynnik ściśliwości.
Odpowiedź:
Ad a) v = 0,02176 m /kg, Ad b) v = 0,03691 m /kg, Ad c) v = 0,03081 m /kg.

6. Mieszaniny gazowe
W technice cieplnej częściej spotyka się roztwory czyli mieszaniny gazowe niż
gazy jednorodne. Ponieważ mieszaniny gazów doskonałych zachowują się
w sposób podobny jak ich składniki, więc równania znane dla gazów doskonałych
ważne będą i w stosunku do ich mieszanin. Poza tym przyjmujemy, że ciepło
właściwe mieszaniny przy v = const. lub p = const. jest zależne wyłącznie
od temperatury. Zakładamy, że dzięki procesowi dyfuzji mieszanina chemicznie
obojętnych względem siebie gazów będzie miała jednakowy skład i jednakowe
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parametry w całej swojej masie. Taką mieszaninę można traktować jako nowy
hipotetyczny gaz doskonały lub półdoskonały o pewnej zastępczej (pozornej)
masie cząsteczkowej oraz określonej indywidualnej stałej gazowej.
Dla takich mieszanin ważne jest prawo Daltona. Każdy ze składników
rozprzestrzenia się w całej objętości mieszaniny, zachowując się jakby innych
składników nie było i wywiera własne ciśnienie cząstkowe (udziałowe); suma
ciśnień cząstkowych wszystkich składników mieszaniny równa jest ciśnieniu
mieszaniny
(6.1)
(we wzorach w tym rozdziale parametry mieszaniny będziemy podawać bez
indeksów, a składników z indeksami).
Ilość parametrów określających stan mieszaniny gazowej można przyjąć jako
równą ilości stopni swobody obliczonej z reguły faz (patrz rozdz. I).
Skład roztworu gazowego określa się za pomocą:
- ułamka (udziału) molowego
(6.2)
gdzie:
ni - liczba moli składnika, którego udział określamy,
n - liczba moli wszystkich składników tworzących mieszaninę
- ułamka (udziału) masowego
(6.3)
gdzie:
mi - masa składnika, którego udział określamy,
m - masa wszystkich składników tworzących roztwór.,
- ułamka (udziału) objętościowego
(6.4)
gdzie:
Vi - objętość, jaką zajmowałyby składniki roztworu przy ciśnieniu i
temperaturze roztworu,
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V - objętość zajmowana przez roztwór.
Dla gazów doskonałych (uwzględniając prawo Avogadra)
(6.5)
Wielkości charakterystyczne dla mieszanin gazowych oblicza się jako sumę
iloczynów wielkości indywidualnych (składników) i ich ułamków masowych, jeśli
wymiar danej wielkości jest odniesiony do 1 kg; jeśli wymiar danej wielkości
odniesiony jest do ilości substancji wyrażonej w m3 lub kmol, wówczas należy
stosować ułamki objętościowe lub molowe
(6.6)
(6.7)
(6.8)
(6.9)
(6.10)
(6.11)

PRZYKŁADY
Przykład 6.1.
Dla mieszaniny gazowej składającej się z m1 = 6 kg ditlenku węgla
(M1 = 44 kg/kmol), m2 = 3 kg azotu (M2 = 28 kg/kmol) i m3 = 1 kg tlenu
(M3 = 32 kg/kmol) określić średnią masę cząsteczkową, gęstość w temperaturze
60°C pod ciśnieniem
N/m2 oraz ciśnienia cząstkowe składników.
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Przykład 6.2.
Określić skład molowy (w procentach) mieszaniny helu (M1 = 4 kg / kmol)
i tlenu (M2 = 32 kg / kmol) o ciśnieniu p = 1 bar, temperaturze t = 27°C i gęstości
ρ = 0,3 kg / m3.
Przykład 6.3.
Ułamek molowy helu (M1 = 4 kg / kmol) w mieszaninie z argonem (M2 = 40
kg / kmol) wynosi
= 0,64 kmol He /kmol. Określić skład mieszaniny
gazowej w ułamkach masowych oraz wykładnik adiabaty. Przyjąć następujące
wartości ciepeł właściwych cp1 = 5,23 kJ / kg K, cp2 = 0,53 kJ / kg K.
Przykład 6.4.
W izolowanym zbiorniku rozdzielonym szczelną nie przepuszczającą ciepła
(adiabatyczną) przegrodą znajduje się w jednej komorze o objętości 1 m3 0,25 kmol helu (M1 = 4 kg / kmol) o temperaturze 127°C, w drugiej zaś o objętości
2 m3 - 10 kg azotu (M2 = 28 kg / kmol) o temperaturze 47°C. Obliczyć:
a) ciśnienie w komorach przed otwarciem zasuwy,
b) temperaturę i ciśnienie mieszaniny po otwarciu zasuwy i wyrównaniu
temperatur oraz panujące wówczas ciśnienie cząstkowe.
Przykład 6.5.
Obliczyć zastępczą stałą gazową dla roztworu tlenu (M1 = 32 kg / kmol), azotu
(M2 = 28 kg / kmol) oraz ditlenku węgla (M3 = 44 kg / kmol). Ułamki masowe
wynoszą: y1 = 0,06 kg O2/kg, y2 = 0,82 kg N/kg.
Przykład 6.6.
W zbiorniku cylindrycznym o średnicy D = 1 m i wysokości H = 1 m znajduje
się hel (M1 = 4 kg / kmol). Temperatura helu t = 67°C, ciśnienie wskazywane przez
manometr pm = 3,5 10 N /m2, ciśnienie barometryczne pb = 750 mm Hg. Obliczyć
ilość m3 (w warunkach normalnych) azotu (M2 = 28 kg / kmol), jaką należy
doprowadzić do zbiornika, by ułamek masowy helu w mieszaninie wynosił
0,45 kg He/kg. Traktować składniki mieszaniny jak i mieszaninę jak gazy
doskonałe.

ZADANIA
Zadanie 6.1.
Jedno naczynie o objętości V1 = 5 dm3 napełnione jest tlenem pod ciśnieniem
p1 = 2 bar, a drugie o objętości V2 = 8 dm3 azotem pod ciśnieniem p2 = 3 bar. Jakie
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ciśnienie będzie miała mieszanina tych gazów po połączeniu naczyń? Założyć,
że temperatura podczas mieszania się gazów nie ulega zmianie.
Odpowiedź: p= 2,6 bar.
Zadanie 6.2.
Mieszanina gazów doskonałych składa się z 8 kg tlenu (M1 = 32 kg/kmol),
14 kg azotu (M2 = 28 kg/kmol) oraz 44 kg ditlenku węgla (M3 = 44 kg/kmol).
Obliczyć ułamki masowe oraz molowe poszczególnych składników w mieszaninie.
Odpowiedź:
yi, kg i/kg
yimol, kmol i/kmol

O2
0,121
0,143

N2
0,212
0,286

CO2
0,667
0,571

Zadanie 6.3.
Zmieszano 0,5 kg wodoru (M1 = 2 kg/kmol) z 2 m3 tlenku węgla (M2 = 28
kg/kmol) w przeliczeniu na warunki normalne przy stałym ciśnieniu 1 bar
i temperaturze 17°C. Obliczyć ułamki masowe i molowe, objętość mieszaniny oraz
ciśnienia cząstkowe.
Odpowiedź: V = 8,18 m3
yi, kg i/kg
yimol, kmol i/kmol
pi,bar

H2
0,1667
0,737
0,737

CO
0,8333
0,263
0,263

Zadanie 6.4.
Przed wlotem do silnika gazowego zmieszano powietrze (M1 = 29 kg/kmol)
i metan (M2 = 16 kg/kmol) w stosunku objętościowym 1:0,12, tworząc mieszankę
gazową. Wymiary cylindra: średnica d = 0,4 m, skok s = 0,6 m. Ile kg mieszanki
zasysa silnik w czasie 1 suwu tłoka, jeśli przyjmiemy, że temperatura w czasie
mieszania jest stała i wynosi 60°C oraz podciśnienie również stałe ppod = 0,05 at ?
Ciśnienie barometryczne pb = 746 mm Hg.
Odpowiedź: m = 0,071 kg.
Zadanie 6.5.
Zmieszano 4 kmol ditlenku węgla (M1 = 44 kg/kmol), 20 kg helu
(M2 = 4 kg/kmol) i 30 m3 (w przeliczeniu na warunki normalne) azotu
(M3 = 28 kg/kmol). Traktując gazy jak doskonałe obliczyć dla uzyskanego
roztworu:
1) molowe ciepło właściwe w stałej objętości,
2) molowe ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem,
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3) indywidualną stałą gazową,
4) gęstość roztworu w temperaturze 57°C, pod ciśnieniem 7 bar.
Odpowiedź: Cv = 19,98 kJ/kmol K, Cp = 28,29 kJ/kmol K, Ri = 345 J/kg K,
ρ= 5,76 kg/m3.
Zadanie 6.6.
Gaz palny ma następujący skład objętościowy: 45 % wodoru (M1 = 2 kg/kmol),
25 % metanu (M2 = 16 kg/kmol), 18,5 % tlenku węgla (M3 = 28 kg/kmol), 2,5 %
ditlenku węgla (M4 = 44 kg/kmol), 4 % tlenu (M5 = 32 kg/kmol) i 5 % azotu
(M6 =28 kg/kmol). Obliczyć ułamki masowe, indywidualną stałą gazową,
zastępczą masę cząsteczkową, ciepło właściwe Cp oraz gęstość w warunkach
normalnych.
Odpowiedź: Ri = 0,6 kJ/kg K, M = 13,86 kg/kmol, Cp = 30,24 kJ/kmol K,
ρ = 0,618 kg/m3
yi, kg i/kg

H2
0,065

CH4
0,288

CO
0,374

CO2
0,079

O2
0,093

N2
0,101

Zadanie 6.7.
Gęstość roztworu helu (M1 = 4 kg/kmol) i azotu (M2 = 28 kg/kmol)
w temperaturze T = 400 K i pod ciśnieniem p = 1 MPa wynosi 4,81 kg/m3.
Obliczyć ułamki molowe składników roztworu.
Odpowiedź: ymolHe = 0,5 kmolHe/kmol.
Zadanie 6.8.
Roztwór gazów o składzie
= 0,5 kg N2 /kg,
= 0,4 kg O2 /kg,
= 0,1
kg H2O/kg przepuszczono przez warstwę substancji pochłaniającej parę wodną.
Osuszony roztwór wprowadzono do pustego zbiornika, w którym po napełnieniu
panuje ciśnienie 400 kPa. Obliczyć ułamki masowe i ciśnienia cząstkowe gazów w
zbiorniku.
Odpowiedź:
yi, kg i/kg
pi,kPa

N2
0,556
235,2

O2
0,444
164,8

Zadanie 6.9.
100 kg mieszaniny azotu (M1 = 28 kg/kmol) i metanu (M2 = 16 kg/kmol)
zawiera 31 % masowych azotu i w temperaturze 150°C zajmuje objętość 1 m3.
Zakładając, że mieszanina ta zachowuje się jak gaz doskonały obliczyć ciśnienie
całkowite mieszaniny oraz ciśnienia cząstkowe jej składników (w Atm).
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Odpowiedź: p = 188,2 Atm,

= 38,38 Atm.

Zadanie 6.10.
Zmieszano 4 kmol ditlenku węgla (M1 = 44 kg/kmol), 20 kg helu
(M2 = 4 kg/kmol) i 30 m3 wodoru - w przeliczeniu na warunki normalne (M3 = 2 kg/kmol). Traktując mieszaninę jak gaz doskonały obliczyć wykładnik
adiabaty.
Odpowiedź:

= 1,45.
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IV. PRZEMIANY GAZÓW
7. Podział przemian termodynamicznych
Podziału przemian termodynamicznych dokonać można ze względu na:
a) zmienność ilości czynnika w układzie (przemiana otwarta, przemiana
zamknięta),
b) odwracalność zjawisk (przemiana odwracalna, przemiana nieodwracalna),
c) zmienność ciśnienia czynnika (sprężanie dp > 0, izobara dp = 0,
rozprężanie dp < 0),
d) zmienność objętości czynnika (kompresja dv < 0, izochora dv = 0,
ekspansja dv > 0).
Przedmiotem naszej analizy będą przemiany odwracalne, zamknięte. Badanie
przemian ma na celu znalezienie:
- równania przemiany,
- zależności między parametrami termicznymi,
- wykładnika przemiany (politropy),
- ciepła właściwego,
- ciepła, pracy bezwzględnej i technicznej przemiany,
- przyrostów entropii, energii wewnętrznej i entalpii.
Należy ponadto odwzorować przebieg przemiany na wykresach w układach
współrzędnych p - v i T - s oraz zestawić jej bilans energetyczny.
7.1. Pierwsza zasada termodynamiki
Oddziaływanie energetyczne między układem a otoczeniem może zachodzić
w określony sposób - taki, że energia wymieniana jest w postaci ciepła, pracy
bezwzględnej lub obu tych postaci łącznie. W efekcie takiego oddziaływania
wzrasta lub maleje energia wewnętrzna.
Zapis matematyczny pierwszej zasady termodynamiki (I ZT), a w zasadzie tzw.
pierwsze równanie pierwszej zasady termodynamiki (1r I ZT) stanowi bilans
energetyczny układu:
(7.1)
gdzie:
Q - ciepło doprowadzone do układu, J,
ΔU - zmiana energii wewnętrznej, J,
L - praca bezwzględna, J.
Równanie I ZT dla 1 kg czynnika termodynamicznego w przemianie
elementarnej ma postać:
(7.2)
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gdzie:
dl - praca bezwzględna (absolutna, objętościowa), J/kg
(7.3)
Ponieważ entalpia zdefiniowana jest wyrażeniem:
(7.4)
to po jego zróżniczkowaniu i podstawieniu do (7.2) otrzymamy:
(7.5)
lub
(7.5a)
gdzie:
dlt - praca techniczna, J/kg
(7.6)
Równanie (7.5) stanowi tzw. drugie równanie pierwszej zasady termodynamiki 2r I ZT.
Dla potrzeb analizy przemian termodynamicznych należy pamiętać, że:
(7.7)
(7.8)
(7.9)

7.2. Przemiany politropowe
Przemiana, podczas której ciepło jest tak doprowadzane lub odprowadzane,
że temperatura jest proporcjonalna do ilości ciepła, czyli podczas której ciepło
właściwe nie ulega zmianie, nazywa się przemianą politropową. Krzywe
przedstawiające takie przemiany (rys.7.1, 7.2) nazywają się politropami.
Wszystkie tzw. przemiany charakterystyczne gazów doskonałych izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna i adiabatyczna są szczególnymi
przypadkami przemian politropowych o ściśle określonej wartości ciepła
właściwego lub wykładnika politropy (tab. 7.1).
Rodzina przemian politropowych zdefiniowana jest przez równanie:
(7.10)
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gdzie wykładnik politropy z = const jest wielkością stałą dla danej przemiany,
a dla różnych przemian może przybierać dowolne wartości rzeczywiste.
UWAGA: w tym rozdziale i dalszych z oznacza wykładnik politropy
Szczegółową analizę przemiany politropowej oraz izotermicznej przeprowadzono
w przykładach 7.1 i 7.2.

PRZYKŁADY
Przykład 7.1.
Przeprowadzić szczegółową analizę przemiany politropowej dla 1 kg gazu
doskonałego. Wyprowadzić równanie przemiany, określić zależności między
parametrami termicznymi oraz wyrażenia na ciepło przemiany, pracę bezwzględną
i techniczną a także zmianę entropii.
Przykład 7.2.
Przeprowadzić szczegółową analizę przemiany izotermicznej dla 1 kg gazu
doskonałego.
Przykład 7.3.
Gaz doskonały zamknięty w cylindrze podlega przemianie odwracalnej, której
obrazem w układzie p-V jest odcinek linii prostej (rys.7.3). Parametry czynnika
w punkcie początkowym wynoszą p1= 0,3 MPa, V1= 0,1 m3, zaś w punkcie
końcowym p2= 0,15 MPa, V2= 0,3 m3. Obliczyć pracę bezwzględną i techniczną
przemiany.
Przykład 7.4.
Do 0,6 kg azotu zamkniętego w cylindrze z ruchomym tłokiem doprowadzono
220 kJ/kg ciepła, równocześnie została wykonana praca L1-2 = 150 kJ. Obliczyć
końcową temperaturę (w°C) gazu w cylindrze, gdy temperatura początkowa
wynosiła t1 = 100°C. Przyjąć stałą wartość ciepła właściwego cv = 0,742 kJ/kg K.
Przykład 7.5.
W pionowym cylindrze o średnicy 0,6 m zawarte jest powietrze
(M = 29 kg/kmol) pod obciążeniem tłoka, którego masa wynosi 200 kg. W
temperaturze 87°C objętość powietrza wynosiła 0,6 m3. Gaz ten ogrzano przy
p = const, doprowadzając 310 kJ ciepła. Ciśnienie atmosferyczne pb = 748 mm Hg.
Obliczyć p1, v2, v1, T2, wysokość o którą podniesie się tłok, pracę bezwzględną L1-2,
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przyrosty entropii Δs, entalpii Δi i energii wewnętrznej Δu. Przyjąć ciepło
właściwe cp = 1 kJ/kg K.
Przykład 7.6.
1 kg azotu (M = 28 kg/kmol) sprężono izotermicznie przy t = 227°C osiągając
przez wkład pracy bezwzględnej 683,70 kJ ciśnienie p2 = 10 bar. Obliczyć
brakujące parametry stanu punktów początkowego i końcowego przemiany,
przyrost entropii i ciepło doprowadzone.
Przykład 7.7.
Rozprężono izentropowo (ϰ= 1,67) 0,56 m3 (w przeliczeniu na warunki
normalne) helu (M = 4 kg/kmol) od stanu p1 = 10 bar, t1 = 327°C, wykonując pracę
bezwzględną L1-2 = 100 kJ. Obliczyć ilość gazu w kg, parametry końcowe
przemiany oraz odniesione do 1kg czynnika przyrosty energii wewnętrznej,
entalpii i pracę techniczną. Przyjąć cv = 3,12 kJ/kg K.
Przykład 7.8.
Rozprężono 1/8 kmol helu (M = 4 kg/kmol) politropowo, przy wykładniku
politropy z = 1,5 od stanu p1 = 10 bar, T1 = 1000 K, doprowadzając ciepło
Q12 = 312 kJ. Obliczyć ciepło właściwe przemiany c, Δu, Δs, Δi, l oraz parametry
p1, v1, v2. Przyjąć cv = 3,12 kJ/kg K, ϰ = 1,67.

Przykład 7.9.
W powietrznych grzejnikach centralnego ogrzewania ogrzewane jest powietrze
atmosferyczne od temperatury 8°C do 50°C w ilości 3200 m3/h. Ile należy
doprowadzić ciepła do grzejników c.o. i ile z tego zużyte zostanie na podniesienie
energii wewnętrznej, a ile na pracę bezwzględną wywołaną przyrostem objętości?
Przyjąć; cp= 1,003 kJ/kg K, M= 29 kg/kmol, p= 98000 N/m2.
Przykład 7.10.
W dzwonowym gazomierzu o wewnętrznej średnicy 15 m znajduje się 1230 m3
gazu. Indywidualna stała gazowa tego gazu Ri = 684 J/kg K. Nadciśnienie gazu
wynosi 40 mm H2O, temperatura 10°C, stan barometru 745 mm Hg. W ciągu dnia
wskutek rozszerzenia się gazu pod wpływem cieplnego oddziaływania słońca
dzwon gazomierza podniósł się o 300 mm. O ile powiększyła się objętość gazu pod
wpływem ogrzania i do jakiej temperatury ogrzał się gaz? Ile kg gazu mieści się w
gazomierzu?
Przykład 7.11.
Chłodzona wodą sprężarka spręża izotermicznie 1 m3 powietrza od ciśnienia
0,9807 bar do 14,7 bar. Jaka jest do tego potrzebna praca i ile ciepła ma
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odprowadzić woda?
Przykład 7.12.
Gaz doskonały o temperaturze początkowej t1 = 127°C został politropowo
sprężony od stanu p2 = 1 bar, V2 = 3 m3 do stanu p = 3 bar, V = 1 m. Określić
wykładnik politropy, ciepło i pracę bezwzględną przemiany dla danej ilości gazu
oraz dla 1 kmol gazu.

Przykład 7.13.
10 kg gazu doskonałego o masie cząsteczkowej M = 20 kg/kmol zajmuje
objętość V1 = 2,35 m3. Gaz ten poddano izobarycznemu oziębieniu do stanu,
w którym zajmuje objętość V2 = 0,50 m. Wiedząc, że przyrost entropii wynosi
ΔS = - 19,35 kJ/K, a zmiana entalpii ΔI = - 2785,5 kJ obliczyć: pracę bezwzględną,
techniczną, ciepło przemiany oraz zmianę energii wewnętrznej. Wykonać bilans
energetyczny przemiany.

ZADANIA
Zadanie 7.1.
Przeprowadzić szczegółową analizę przemian:
a) adiabatycznej,
b) izochorycznej,
c) izobarycznej
dla 1 kg gazu doskonałego.
Odpowiedź: Patrz tabela 7.1 oraz rys.7.1 i 7.2.
Zadanie 7.2.
Przeprowadzono sześć przemian odwracalnych z 0,1 kmol gazu doskonałego,
przy czym w zestawieniu poniżej podano wartości: ciepła doprowadzonego
(odprowadzonego) Q, zmian energii wewnętrznej ΔU, parametrów początkowych
oraz określono budowę cząsteczki gazu (1 czy dwuatomowa)
Lp.
1
2
3

Q
kJ
+ 400
- 300
-200

ΔU
kJ
- 600
+ 500
0

Rodzaj gazu
2 atom.
1 atom.
2 atom.

Parametry początkowe

t1 °C

p1 bar

227
27
0

100
1
1
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4
5
6

+ 200
+ 1000
0

+ 200
+ 600
+ 300

2 atom.
1 atom.
2 atom.

27
27
27

2
10
1

Określić p2 i t2, rodzaj przemiany, wykładnik politropy, pracę bezwzględną
i techniczną oraz zmianę entalpii. Przedstawić szkicowo przebieg przemian na
wykresach p-V i T-s.
Odpowiedź:
Lp.

z

1
2
3
4
5
6

1,24
1,42
1
0
1,4

Lr
kJ
+ 1240
- 1133
- 200
- 79,9
0
- 420

L
kJ
+ 1000
- 800
- 200
0
400
- 300

ΔI
kJ
- 840
+ 833
0
+ 279,9
+ 1000
+ 420

Rodzaj przemiany
Politropa
Politropa
Izoterma
Izochora
Izobara
Izentropa

Parametry końcowe

t2 °C

p2 bar

- 62
427
0
123,2
508
171,3

1,174
17,5
2,41
2,64
10
3,94

Zadanie 7.3.
W zbiorniku o objętości 2 m3 znajduje się powietrze (traktować jak gaz
doskonały) o parametrach początkowych p1 = 0,1 MPa, T1 = 290 K. Do zbiornika
dołączono odwracalną pompę próżniową, która zasysa powietrze ze zbiornika,
spręża je izotermicznie do ciśnienia otoczenia pot = 0,1 MPa i wyrzuca do
otoczenia. Ciśnienie końcowe w zbiorniku p2 = 8 kPa. Temperatura w zbiorniku
ma wartość stałą. Obliczyć:
1) ciepło Q1-2 doprowadzone do zbiornika z otoczenia,
2) pracę Lt wykonaną przez pompę.
Odpowiedź: Q1-2 = 184 kJ, Lt = - 143,5 kJ.
Zadanie 7.4.
Dwa identyczne naczynia z wodą mają początkowo temperaturę 15°C (masy
wody są jednakowe). Temperatura układów zastała doprowadzona do 30°C:
a)pierwszego w wyniku ogrzania promiennikiem,
b) drugiego przez pocieranie ścianek naczynia (wykonanie pracy przez siły
zewnętrzne równoważące tarcie).
Czy przyrosty energii wewnętrznych DU obydwu układów są takie same ?
Odpowiedź: Przyrosty energii wewnętrznych będą takie same, bo energia
wewnętrzna jest funkcją stanu, więc zmiana jej zależy tylko od stanu
początkowego i końcowego.
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Zadanie 7.5.
Powietrze (M = 29 kg/kmol) traktowane jak gaz doskonały w ilości m = 1,5 kg
zostało sprężone politropowo od stanu p1 = 0,09 MPa, t1 = 18°C, do stanu
p2 = 1 MPa, t2 = 125°C. Obliczyć wykładnik politropy, pracę bezwzględną
i techniczną przemiany oraz ciepło przemiany.
Odpowiedź: z = 1,5, L1-2 = - 307,1 kJ, Lt = - 353,2 kJ, Q1-2 = - 191,5 kJ.
Zadanie 7.6.
W cylindrze o średnicy d = 0,1 m i wysokości h = 0,15 m sprężono izentropowo
powietrze (M = 29 kg/kmol)od ciśnienia p1 = 0,1 MPa i temperatury t1 = 27°C
do ciśnienia p2 = 0,5 MPa. Przyjmując
= 1,4 obliczyć temperaturę końca
przemiany, skok tłoka s oraz pracę bezwzględną przemiany.
Odpowiedź: T2 = 475 K, s = 0,1025 m, L1-2 = - 171,8 kJ.
Zadanie 7.7.
Powietrze o objętości początkowej V1 = 5 m3 rozprężono izotermicznie przy
temperaturze T = 300 K od ciśnienia p1 = 1,2 MPa do ciśnienia p2 = 0,1 MPa.
Obliczyć pracę i ciepło przemiany, zmianę energii wewnętrznej, entalpii, entropii
oraz objętość końcową.
Odpowiedź: L1-2 = Q1-2 = 14909 kJ, ΔU = ΔI = 0, ΔS = 46,7 kJ/K, V2 = 60 m3.
Zadanie 7.8.
W zbiorniku o pojemności 4 m3 zawarty jest hel (M = 4 kg/kmol) w ilości
0,5 kg w temperaturze początkowej 400 K. Gaz ogrzano w zbiorniku (a więc
izochorycznie) doprowadzając 312 kJ. Obliczyć parametry końcowe oraz przyrosty
entropii i energii wewnętrznej.
Odpowiedź: T2 = 600,1 K, p2 = 1,564 bar, ΔS = 0,632 kJ/K, ΔU = 312 kJ.
Zadanie 7.9.
Bomba kalorymetryczna zawierająca 3 dm3 tlenu (M = 32 kg/kmol)
o temperaturze 16°C i ciśnieniu 16 at została ogrzana prądem elektrycznym.
Doprowadzono ciepło równe 12 kcal. Jak zmieni się temperatura i prężność, jeżeli
naczynie nie zmieni swej objętości, a ciepło właściwe cv = 0,177 kcal/kg K
Odpowiedź: t2= 1097°C, p2 = 74,4 bar.
Zadanie 7.10.
Pod działaniem ciepła, doprowadzonego z zewnątrz, został ogrzany 1 kg
powietrza (M = 29 kg/kmol) pod stałym ciśnieniem o 20 K. Jak wzrosła energia
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wewnętrzna, jaką pracę bezwzględną wykonał gaz przy rozprężaniu i ile
doprowadzono z zewnątrz ciepła? Przyjąć cv = 0,172 kcal/kg deg.
Odpowiedź: Δu = 14,4 kJ/kg, l = 5,73 kJ/kg, q = 20,13 kJ/kg.

Zadanie 7.11.
W zbiorniku o objętości 0,24 m3 znajduje się 1 kg powietrza (M = 29 kg/kmol)
o ciśnieniu 4,9 10 N/m2. Izotermicznie odprowadzono 209,5 kJ ciepła. W jakiej
temperaturze odbył się ten proces i jak zmieniła się przy tym prężność i objętość
powietrza?
Odpowiedź: T = 410 K, V2 = 1,42 m3, p2 = 0,83 105 N/m2.
Zadanie 7.12.
0,4 kg powietrza (M = 29 kg/kmol) przy ciśnieniu 23,8 at zajmuje objętość 23 l.
Jaką pracę wykona powietrze, jeżeli rozpręży się ono do objętości 138 dm3 przy
wykładniku politropy z = 1,2? Jaką wartość będzie miało ciepło właściwe tej
przemiany? Przyjąć cv = 0,72 kJ/kg K.
Odpowiedź: L = 74,6 kJ, c = - 0,72 kJ/kg K.
Zadanie 7.13.
Powietrze (M = 29 kg/kmol) o ciśnieniu początkowym p1 = 5 at i temperaturze
27°C rozpręża się według politropy o wykładniku z = 1,2 do ciśnienia 1 at. Znaleźć
jak wzrosła objętość powietrza i jaka będzie temperatura po rozprężeniu.
Odpowiedź: Objętość wzrosła 3,8 - krotnie, t2 = - 44°C.
Zadanie 7.14.
Hel (ϰ= 1,67, M = 4 kg/kmol) w ilości 8 kg poddano ekspansji adiabatycznej od
stanu p2 =18 bar, t2= 587°C do stanu, w którym temperatura wynosiła t1 = 27°C.
Ciśnienie otoczenia ma wartość pb = 600 mbar. Traktując hel jak gaz doskonały
obliczyć:
1) objętość V2 i ciśnienie manometryczne pm2 czynnika po ekspansji,
2) pracę bezwzględną L1-2 i techniczną Lt przemiany.
Odpowiedź: V2 = 38,3 dm3, pm2 = 0,7 bar, L1-2 = 13,87 kJ, Lt = 23,16 kJ.
Zadanie 7.15.
Hel (ϰ = 1,67, M = 4 kg/kmol) podlega trzem kolejnym przemianom nie
tworzącym obiegu: 1-2 izobara, 2-3 izoterma, 3-4 adiabata. Parametry
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poszczególnych punktów wynoszą: p1 = 24 bar, V1 = 20 dm3, t1 = -23°C,
V2 = 50 dm3, p3 = 6 bar, p4 = 1 bar. Traktując hel jak gaz doskonały obliczyć:
1) parametry T4, V4 czynnika,
2) ilość ciepła Q1-2 przemiany.
Odpowiedź: T4 = 303,4 K, V4 = 583 dm3, Q1-2 = 344,5 kJ.
Zadanie 7.16.
Obliczyć pracę w układzie zamkniętym, którego energia wewnętrzna uległa
zmianie z wartości U1 = 5000 kJ do wartości U2 = 4000 kJ i jeśli z zewnątrz zostało
doprowadzone ciepło Q1-2 = 6000 kJ.
Odpowiedź: L1-2 = 7000 kJ.
Zadanie 7.17.
W zbiorniku o objętości 0,5 m3 znajduje się powietrze (M = 29 kg/kmol)
o parametrach otoczenia tj.: t1 = 27°C i p1 = 1 bar. Gaz ogrzano do temperatury
227°C, po czym otwarto kurek dla zrównania ciśnienia z otoczeniem i po
zamknięciu kurka oziębiono gaz do temperatury początkowej 27°C. Zakładając
cv =717 J/kg K obliczyć:
a) najwyższe nadciśnienie pm1 i najniższe podciśnienie ppod2 wskazane przez
manometr cieczowy wypełniony rtęcią, jeśli przy tej temperaturze 1 bar odpowiada
753 mm Hg,
b) ubytek gazu po otwarciu kurka,
c) ciepło doprowadzone Q1 i odprowadzone Q2.
Odpowiedź: pm1 = 500 mm Hg, ppod2 = 295,5 mm Hg, Δm = 0,233 kg, Q1 = 83,6 kJ,
Q2 = - 50 kJ.
Zadanie 7.18.
Gaz doskonały o cieple właściwym Cp = 25 kJ/kmol K podlega przemianie
politropowej od stanu p1 = 10 bar, T1 = 250 K przy cieple przemiany Q/n = - 1800
kJ/kmol i stosunku pracy technicznej do pracy bezwzględnej równym 2. Obliczyć
p2, T2, stosunek (V1 /V2) oraz zmianę entropii, entalpii, energii wewnętrznej i pracę
techniczną w odniesieniu do 1 kmol gazu.
Odpowiedź: p2 = 0,19 bar, T2 = 34,4 K, V1 /V2 = 0,138, ΔS/n = - 16,52 kJ/kmol K,
ΔI/n = - 5390 kJ/kmol, ΔU/n = - 3600,5 kJ/kmol, L /n = 3584,99 kJ/kmol.
Zadanie 7.19.
Ditlenek węgla o temperaturze t1 = 0°C i ciśnieniu p1 = 1 bar ma być sprężony
dwustopniowo do ciśnienia p3 = 16 bar. Sprężanie prowadzone będzie
adiabatycznie (ϰ = 1,33) z międzystopniowym ochładzaniem do temperatury
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t2 = 27°C. Traktując ditlenek węgla jak gaz doskonały, obliczyć ciśnienie
międzystopniowe p2, przy którym praca sprężania (techniczna) będzie najmniejsza.
Odpowiedź: p2 = 4,8 bar.
Zadanie 7.20.
Gaz doskonały o cieple właściwym Cp = 25 kJ/kmol K podlega przemianie
politropowej o wykładniku z = 2. Gaz zawarty jest w cylindrze o średnicy 1 m.
W stanie początkowym przemiany tłok znajduje się na wysokości h1 = 1 m.
Ciśnienie wskazywane przez manometr na początku przemiany pm1 = 9 bar.
Ciśnienie barometryczne pb = 750 mm Hg. Początkowa temperatura gazu
T1 = 250 K. W stanie końcowym przemiany gaz zajmuje objętość V2 = 0,35 m3
i ma temperaturę T2 = 555 K. Obliczyć:
a) ciśnienie w stanie końcowym,
b) pracę bezwzględną, techniczną oraz ciepło przemiany,
c)zmianę entropii,
d) wysokość na jakiej będzie znajdował się tłok w stanie końcowym przemiany.
Odpowiedź: p2 = 50 bar, L1-2 = -965 kJ, Lt = -1930 kJ, Q1-2 = 958 kJ, ΔS = 2,5 kJ/K,
h2 = 0,45 m.
Zadanie 7.21.
Sprężarka pracująca bez strat zasysa 180 m3 /h powietrza (M = 29 kg/kmol)
o temperaturze 17°C i ciśnieniu 1 at sprężając je do 6,86 bar. Znaleźć potrzebną
moc teoretyczną (praca w czasie) dla przypadku sprężania:
a) izotermicznego,
b) adiabatycznego (ϰ = 1,4).
Odpowiedź: Ad a) N = 9540 J/s, Ad b) N = 9065 J/s.
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V. PRZEMIANY PARY WODNEJ
8. Para wodna jako czynnik termodynamiczny
Para wodna jako czynnik termodynamiczny znalazła szerokie zastosowanie
w technice. tłumaczy się to następującymi ważnymi przyczynami:
- woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie
substancji,
- woda i para wodna posiadają stosunkowo dobre własności
termodynamiczne,
- woda i para wodna nie są substancjami toksycznymi, nie są także
substancjami korodującymi metale.
Własności pary wodnej zależą od warunków (p, T). Przy wysokich
temperaturach i niskich ciśnieniach własności pary wodnej zbliżają się do
własności gazów doskonałych. W silnikach parowych i wymiennikach ciepła
stosuje się parę wodą o takich parametrach (p, T), że wykorzystanie do niej równań
i praw gazów doskonałych jest niedopuszczalne. Należy tu stosować równania
stanu gazu rzeczywistego. Najdokładniejsze równania stanu pary wodnej są bardzo
skomplikowane i uciążliwe we wdrożeniu. Dlatego poza specjalnymi
przypadkami- obliczenia układów energetycznych przy użyciu maszyn cyfrowychprzy obliczeniach używa się tablic i wykresów, sporządzonych na podstawie
danych doświadczalnych.
Na rys.8.1 przedstawiono zależność p=f (v) dla nasyconej pary wodnej,
uzyskaną na podstawie:
a) równania stanu gazów doskonałych
b) równania van der Waalsa
c) równania Redlicha- Kwonga
d) równania empirycznego
e) danych doświadczalnych.
Analiza wykresu wskazuje na znaczne odstępstwa wartości uzyskanych
z równań od wartości doświadczalnych, szczególnie przy wysokich ciśnieniach.
Parę można otrzymać z cieczy w procesie parowania lub wrzenia. Parowanie jest to
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powstawanie pary zachodzące na powierzchni cieczy. Proces ten zachodzi
w każdej temperaturze.
Wrzenie jest to intensywne wytwarzanie pary w całej masie cieczy. Wymaga
ono albo aktywnego doprowadzania ciepła do cieczy, albo obniżenia ciśnienia.
Pęcherzyki pary, powstające na ściankach naczynia, przemieszczają się do
powierzchni cieczy; podczas tego ruchu zazwyczaj następuje wzrost ich objętości
i przyrost ich masy.
Kondensacja jest to proces zmiany pary na ciecz przy odprowadzeniu ciepła od
pary. Cykl pracy siłowni parowych charakteryzuje się m.in. tym, że jest on
związany ze zmiana stanu skupienia czynnika roboczego, tj. z przejściem cieczy
w parę i odwrotnie.
Interpretacja współistnienia ze sobą pary i cieczy jednorodnego (w sensie
chemicznym) czynnika za pomocą reguły faz Gibbsa

gdzie:

daje wynik:

.

Oznacza to, że układ wrząca woda- para ma jeden stopień swobody. Przyjęcie
danego ciśnienia jednoznacznie określa temperaturę, przyjęcie danej temperatury
jednoznacznie określa ciśnienie. Na kotłach parowych zazwyczaj instaluje się tylko
manometr. Proces wytwarzania pary w kotłach parowych przebiega przy stałym
ciśnieniu. Rozpatrzmy ten proces. Na rysunku 8.2 przedstawiono poszczególne
etapy procesu parowania wody, przebiegającego pod stałym ciśnieniem.
Zakładamy, że w kotle parowym znajduje się jeden kilogram wody (cieczy),
temperatura początkowa wody wynosi 0°C, jej objętość właściwa v0 (stan I).
Doprowadzenie ciepła powoduje wzrost temperatury i nieznaczny wzrost objętości
właściwej cieczy. Po osiągnięciu temperatury ts (punkt pęcherzyków, temperatury
wrzenia; stan II) pojawiają się pierwsze pęcherzyki pary.
Ciepło pobrane przez 1 kg cieczy przy jej ogrzewaniu od 0°C do punktu
pęcherzyków nazywa się ciepłem płynności albo też ciepłem cieczy qc J/kg. Przy
dalszym doprowadzaniu ciepła do stanu II poprzez stan III do stanu IV:
- temperatura pozostaje stała,
-rośnie objętość w wyniku odparowania cieczy.
Powstająca para będąca w kontakcie z cieczą nosi nazwę pary nasyconej suchej.
Mieszanina pary i cieczy nosi nazwę pary mokrej. Stosunek masy pary nasyconej
suchej do całkowitej masy pary mokrej nosi nazwę stopnia suchości pary x
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stan cieczy oznacza się indeksem
stan pary oznacza się indeksem
W czasie procesu od stanu II poprzez stan III do stanu IV:
- temperatura pozostaje stała,
- rośnie stopień suchości pary x,
- maleje zawartość cieczy 1-x;
w stanie II
w stanie IV
parę nazywa się wówczas para nasyconą
suchą.
Stała temperatura przemiany II – IV nosi nazwę temperatury wrzenia lub
temperatury nasycenia (ts, Ts). Utajone ciepło parowania r J/kg jest to ilość ciepła,
którą pochłania woda przy przejściu do punktu pęcherzyków (stan II,
do
stanu IV (
). Dalsze doprowadzanie ciepła do pary powoduje wzrost
temperatury i objętość (proces IV – V).
Para, która wykazuje
i
nazywa się parą przegrzaną; do
jednoznacznego określenia jej stanu potrzeba znajomości dwóch parametrów stanu.
Przy prowadzeniu procesu odwrotnego, tj. ochładzaniu pary przegrzanej, np. od
stanu V przy dojściu do stanu IV, pojawiają się pierwsze kropelki cieczy. Stan ten
nazywa się punktem rosy, a odpowiadająca mu temperatura- temperaturą punktu
rosy. Przy dalszym oprowadzaniu ciepła od pary zachodzi proces jej kondensacji
(proces IV – II).
Dla czynników jednorodnych temperatury:
- punktu pęcherzyków,
- wrzenia,
- punktu rosy,
- kondensacji
są równe.
Omówiony proces wytwarzania pary przedstawiono na wykresie T-s rys.8.3.
Na rys.8.4 zilustrowano entalpie właściwe czynnika w układzie T-s. Dla innych
ciśnień otrzyma się inne punkty charakterystyczne II i IV. Zbiór punktów II
nazywa się linią cieczy, zbiór punktów IV
linia pary nasyconej
suchej. Spotyka się też inne terminy- dolna linia graniczna, górna linia graniczna.
Przy wyższym ciśnieniu punktowi pęcherzyków będzie odpowiadała wyższa
temperatura. W zakresie temperatur 0°C – 250°C zależność ciśnienia nasycenia
pary wodnej od temperatury z dobrym przybliżeniem (średni względny błąd
kwadratowy 0,0791%) jest opisana równaniem Antoine’a.

Zależność tę zilustrowano graficznie dla zakresu 0°C – 200°C na rys.8.5.
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Przy odpowiednio wysokim ciśnieniu obie linie graniczne schodzą się
w jednym punkcie, zwanym punktem krytycznym K. Punkt oznacza stan
graniczny, w którym znika różnica między cieczą a parą. Wszystkie parametry
czynnika w punkcie krytycznym nazywa się krytycznymi, dla wody wynoszą one:

8.1. Określanie parametrów pary wodnej
Ponieważ ściśliwość wody (cieczy) jest nieznana, przyjęto (dla niedrastycznie
wysokich temperatur), że nie będzie się uwzględniać wpływu ciśnienia na zmianę
jej parametrów.
Za stan odniesienia , oraz dla wody przyjęto umownie punkt na krzywej
cieczy przy t = 0°C, gdzie ps = 610,8 Pa. Przy tych warunkach zakłada się:
,
,
.
Wartości parametrów wody (
) przy innych temperaturach są
zestawione w tablicach. W bardziej obszernych zbiorach danych zamieszcza się
dodatkowo- dla wygody użytkownika- zestawienie pozostałych parametrów wg
wzrastających wartości ciśnień nasycenia.
Dla wody nagrzanej do temperatury wrzenia (punkt II) energia wewnętrzna
może być obliczona z równania
(8.1)
Jeżeli weźmie się pod uwagę to, że dla umiarkowanych temperatur zachodzi
zależność
, wówczas można przyjąć
(8.2)
Ciepło cieczy qc można określić, wziąwszy pod uwagę to, że proces I – II jest
izobaryczny, można zatem napisać
(8.3)
Jako zależność przybliżoną można ponadto napisać
(8.4)
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Entropia wrzącej cieczy może być obliczona z zależności

(8.5)

Para nasycona sucha (punkt IV).
Parametry stanu pary nasyconej suchej są określone jednoznacznie poprzez
podanie (ustalenie) jednego, dowolnego parametru stanu; najczęściej jest to
ciśnienie lub temperatura. Wartości
,
oraz
znajdują się w tablicach
parowych w zależności od lub . Wartości
oblicza się ze wzoru
(8.6)
Ilość ciepła potrzebną do przekształcenia 1 kg wrzącej wody w suchą parę,
nazywa się ciepłem parowania r. Z równania pierwszej zasady termodynamiki dla
procesu II – IV mamy
zaś bilans entalpowy tego procesu

daje zależność
(8.7)
Proces II – IV jest izotermiczny, stąd
(8.8)
Para mokra jest mieszaniną x kg pary nasyconej suchej, określonej danym
parametrem stanu oraz (1 - x) kg wody ciekłej w tym samym stanie.
Objętość właściwa pary wodnej o stopniu suchości x jest równa
(8.9)
(8.10)
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Entalpię i entropię pary mokrej oblicza się z zależności
(8.11)
(8.12)
Energia wewnętrzna pary mokrej jest równa
(8.13)
Para przegrzana (punkt V).
Stan pary przegrzanej, w odróżnieniu od pary nasyconej, określa się nie
jednym, lecz dwoma niezależnymi parametrami, najczęściej ciśnieniem
i temperaturą. Objętość właściwą pary przegrzanej można obliczyć, używając
odpowiednio dokładnego równania stanu pary przegrzanej; równania takie mają
skomplikowaną budowę i z tego względu w obliczeniach potocznych najczęściej
należy posługiwać się tablicami parowymi.
Na przegrzanie pary zużywa się pewną ilość ciepła
(8.14)
Entalpia pary przegrzanej jest równa
(8.15)
lub
(8.16)
Energię wewnętrzną pary przegrzanej oblicza się z zależności
(8.17)
Elementarny przyrost entropii przy przegrzewaniu pary (rozpatruje się ciągle
proces izobaryczny)

a dla całego procesu IV – V
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(8.18)
Jeżeli założyć, że cp = const = cpm, co jest bardzo grubym przybliżeniem,
to otrzyma się zależność
(8.19)
Ciepło właściwe przegrzanej pary wodnej, w odróżnieniu od ciepła właściwego
gazów półdoskonałych, zależy nie tylko od temperatury, ale i od ciśnienia.
8.2. Wykres i – s dla pary wodnej
Przy analizie procesów cieplnych szerokie zastosowanie znalazł wykres (i, s),
który znacznie ułatwia ich interpretację oraz obliczenia. Sporządza się go na
podstawie danych doświadczalnych. W tekście skryptu wykres i, s przedstawiono
na rys.8.6.
Podajemy opis tego wykresu, używając konwencji opisu według kolejności jego
sporządzania:
- najpierw konstruuje się dolną (
) i górną (
) linię graniczną,
- następnie nanosi się izobary, które w obszarze pary mokrej pokrywają się
z izotermami,
- w obszarze pary przegrzanej izobary i izotermy rozchodzą się, przy czym
izobary dążą w górę, a izotermy przybliżają się do linii poziomych,
- w obszarze pary mokrej nanosi się również siatkę linii jednakowych stopni
suchości,
- na wykres ten często nanosi si także izochory.
Wykres i, s posiada szereg cennych własności, mianowicie daje on możliwość
szybkiego określania parametrów czynnika z dostateczną- dla większości potrzeb
praktycznych- dokładnością, np. różnicę entalpii przedstawia odcinek utworzony z
rzutu linii przemiany na oś rzędnych, poglądowo przedstawia się na nim przemianę
adiabatyczną, mającą duże znaczenie przy badaniu pracy turbin parowych. Wykres
pozwala na rozwiązanie wielu innych zadań praktycznych.
W praktyce używa się (rzadziej) również innych wykresów, np. (T, s), (t, i),
(i, log p); niektóre z nich są szeroko stosowane w chłodnictwie. W tekście skryptu
zmieszczono także wyciąg z tablic parowych (tab.8.1, 8.2 i 8.3)
8.3. Przemiany termodynamiczne pary wodnej
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Jak już powiedziano wcześniej, para wodna jako gaz rzeczywisty nie podlega
prostym prawom gazów doskonałych, dlatego przy analizie ilościowej
(obliczeniach) przemian pary wodnej korzysta się z tablic parowych albo
rozwiązuje się zadania graficznie, korzystając z pomocy wykresów.
Najdogodniej jest określić charakter zmiany parametrów pary wodnej na
wykresie i, s. Należy zwrócić uwagę na różnice zachowania się pary w zależności
od jej stanu (para nasycona, para przegrzana).
Na rysunkach 8.7 – 8.10 przedstawiono kolejno:
- przemianę izochoryczną,
- przemianę izobaryczną,
- przemianę adiabatyczną odwracalną (izentropę),
- dławienie izentalpowe pary wodnej.
Wykres i, s na ogół nie daje możliwości bezpośredniego obliczenia pracy
i ilości ciepła przemiany. Ponieważ para wodna nie stosuje się do praw gazów
doskonałych, należy przy obliczeniach pracy i ilości ciepła przemiany posługiwać
się zależnościami ogólnymi, które są ważne dla dowolnych czynników
termodynamicznych. Na tym miejscu zostaną podane w zastosowaniu do typowych
przemian
praca
ciepło
- izochora
- izobara
- izoterma
- adiabata
(izentropa)

PRZYKŁADY
Przykład 8.1.
Należy wyznaczyć błąd (względny), jaki popełnia się obliczając objętość
właściwą pary wodnej za pomocą:
-równania stanu gazów doskonałych (równania Clapeyrona),
-równania van der Waalsa,
-równania Redlicha- Kwonga.
Za wartość wzorcową przyjmujemy wartość odczytaną z tablic parowych.
Porównania wyników należy dokonać dla trzech stanów pary:
a) p = 3,5 MPa
t = 700°C
b) p = 3,5 MPa
t = 250°C
c) p = 0,05 MPa
t = 250°C
Przykład 8.2.
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Należy obliczyć średnicę wewnętrzną przewodu rurowego, którym ma płynąć
4,3 kg/s przegrzanej pary wodnej o parametrach 1,3 MPa i 230°C z prędkością
20 m/s.
Przykład 8.3.
W zbiorniku o objętości 2,5 m3 znajduje się 50 kg pary nasyconej o ciśnieniu
1 MPa. Należy określić stopień suchości pary.
Przykład 8.4.
W zbiorniku znajduje się 80 kg nasyconej pary wodnej o ciśnieniu 1,5 MPa.
Ciecz zajmuje 5% objętości zbiornika. Należy obliczyć:
a) objętość zbiornika,
b) stopień suchości pary.
Przykład 8.5.
W zbiorniku znajduje się para wodna o stopniu suchości x = 0,8. Masa wody
oddzielonej w odwadniaczu wynosi m = 4 kg. Jaka była całkowita masa pary
mokrej?
Przykład 8.6.
Przewodem rurowym płynie para wodna. Na początku przewodu prędkość pary
wynosi 20 m/s, ciśnienie 1,3 MPa, temperatura 220°C. Parametry pary przy końcu
przewodu wynoszą 1,05 MPa i 200°C. Należy określić prędkość pary przy końcu
przewodu.
Przykład 8.7.
Do grzejnika (rys.8.11) dopływa
pary nasyconej mokrej o
parametrach
- ciśnienie p1 = 0,8 MPa,
- stopień suchości x = 0,97.
Ponieważ temperatura pary na dopływie do grzejnika nie może przekraczać
115°C, para przed grzejnikiem jest dławiona izentalpowo. Temperatura kondensatu
opuszczającego grzejnik wynosi 70°C. Należy wyznaczyć:
a) ciśnienie pary po zdławieniu,
b) ilość ciepła oddawanego przez grzejnik do otoczenia.
Przykład 8.8.
Do skraplacza (kondensatora) dopływa para nasycona mokra o ciśnieniu
0,008 MPa w ilości = 3 kg/s. Temperatura kondensatu opuszczającego skraplacz
wynosi tk = 36°C. Skraplacz jest chłodzony wodą, której temperatura początkowa
wynosi twp=26°C, a końcowa twk = 34°C. Natężenie przepływu wody chłodzącej
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wynosi
= 200 kg/s. należy obliczyć stopień suchości pary dopływającej
do skraplacza.
Przykład 8.9.
Kocioł z przegrzewaczem wytwarza przegrzaną parę wodną o parametrach:
1,2 MPa i 330°C. Część wytworzonej pary transportuje się rurociągiem do odległej
hali i zużywa do celów technologicznych. Przed użyciem pary, w celu zmiany jej
parametrów, wstrzykuje się do niej kondensat przy ciśnieniu 1,2 MPa, co powoduje
obniżenie jej temperatury do 230°C. Przed odbiornikami parametry pary wynoszą
natężenie przepływu
Należy obliczyć
a) natężenie przepływu pary pobieranej z kotła
,
b) zużycie kondensatu,
c) ilość ciepła traconego przez rurociąg parowy do otoczenia.

ZADANIA
Zadanie 8.1.
W trzech przewodach, którymmi płynie woda H2O (w znaczeniu „woda jako
związek chemiczny”) zainstalowano termometry i manometry. Wskazania tych
przyrządów są następujące:
a) pn = 1,24 MPa; t = 220°C,
b) pn = 0,4 MPa; t = 137°C,
c) pn = 0,3 MPa; t = 144°C,
Ciśnienie otoczenia ma wartość po = 781,6 Tr.
Należy podać w jakim stanie skupienia znajduje się woda w każdym z tych
przewodów.
Odpowiedź:

a) para przegrzana,
b) woda ciekła,
c) para nasycona.

Zadanie 8.2.
Zbiornik o objętości 5m3 zawiera parę nasyconą mokrą o ciśnieniu
początkowym 1,2 MPa i stopniu suchości x1 = 0,95. Wskutek utraty ciepła
do otoczenia ciśnienie w zbiorniku spadło do 0,5 MPa.
Należy obliczyć:
a) stopień suchości pary na końcu przemiany,
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b) ilość ciepła oddanego do otoczenia.
Odpowiedź:
a)
, b)
Zadanie 8.3.
m = 10 kg pary wodnej zajmuje pod ciśnieniem p1 = 0,1 MPa objętość 14m3.
W wyniku przemiany izotermicznej ciśnienie pary spada do wartości
p2 = 0,02 MPa. Para ta następnie ekspanduje adiabatycznie odwracalnie do
ciśnienia, w którym jej objętość właściwa wynosi v3 = 20 m3/kg.
Należy posługując się wykresem (i, s), Określić pozostałe parametry pary
w stanach 1, 2 i 3.
Odpowiedź:
Stan

1

2

3

para przegrzana

Zadanie 8.4.
Para wodna o ciśnieniu p1 = 0,98 MPa, objętości V1 = 1 m3 i stopniu suchości
x1 = 0,65 ekspanduje izobarycznie do objętości właściwej: v2 = 0,19 m3/kg, v3 =
0,222 m3/kg
Należy określić pozostałe parametry w warunkach 2 i 3, a także ilość
doprowadzonego ciepła i uzyskaną pracę zewnętrzną.
Odpowiedź:
Warunki

1

2

3

para przegrzana

Zadanie 8.5.
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Jeden kg pary wodnej o temperaturze t1 = 200°C jest poddawany sprężaniu
izotermicznemu. Ciśnienie początkowe wynosi 0,588 MPa. Sprężanie kończy się
przy v2 = 0,11 m3 /kg.
Należy określić parametry w końcu przemiany, ilość odprowadzonego ciepła
i ilość doprowadzonej pracy.
Odpowiedź:
stan pary
stopień suchości pary
entalpia właściwa
entropia właściwa
ciepło odprowadzone
zmiana energii wewnętrznej
doprowadzona praca

para nasycona mokra

Zadanie 8.6.
Jeden kg pary o ciśnieniu początkowym p1 = 2,94 MPa i temperaturze t1 = 377
°C rozpręża się adiabatycznie do ciśnienia p2 = 0,049 MPa.
Należy określić wartości parametrów v1, i1, x2, v2 oraz pracę: zewnętrzną
i techniczną wykonane podczas tej przemiany.
Odpowiedź:

Zadanie 8.7.
Jeden kg pary wodnej oziębia się przy stałej objętości. Początkowy stan pary
p1 = 1,96 MPa, t1 = 300°C. W stanie końcowym x2 = 0,9.
Należy określić v1, i1, t2, p2, v2, i2.
Odpowiedź:
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Zadanie 8.8.
Jeden kg pary wodnej jest ogrzewany przy stałym ciśnieniu p = 0,98 MPa. W
stanie początkowym stopień suchości wynosi x1 = 0,95. W stanie końcowym
temperatura pary wynosi t2 = 250°C.
Należy określić t1, v1, i2, i2.
Odpowiedź:

Zadanie 8.9.
Kocioł parowy jest zasilany wodą w ilości 10 t/h. Temperatura wody zasilającej
wynosi t1 = 20°C. W podgrzewaczu, do którego dopływa para o ciśnieniu
p1 = 0,686 MPan oraz syopniu suchości x1 = 0,96, temperaturaq wody podwyzsza
się do t2 = 50°C.
Należy obliczyć zużycie pary, jeżeli skrapla się ona w skraplaczu całkowicie
(x2 = 0), a proces skraplania jest izobaryczny (p = const = p1).
Odpowiedź:
Należy podkreślić, że graficzne rozwiązywanie problemów zawartych w tym
rozdziale realizować należy z wykorzystaniem „Wykresu entalpia – entropia dla
pary wodnej do 10000C i 95 MPa wg M.P. Wukałowicza” Wydawnictwo WNT Sp.
Z o. o. ISBN 978-83-934913-0-8, Warszawa 2013.

196

VI. SPALANIE PALIW
9. Wiadomości ogólne
Spalanie jest procesem utleniania połączonym z wydzielaniem ciepła.
Intensywnemu spalaniu towarzyszą zjawiska świetlne. Paliwa używane w technice
są związkami chemicznymi lub też mieszaninami związków różnych pierwiastków,
przy czym pierwiastkami palnymi są tylko: węgiel, wodór oraz występująca
w niewielkich ilościach siarka. Paliwo składa się więc z substancji palnej i balastu.
W paliwach stałych i ciekłych do balastu zalicza się popiół i wilgoć, w paliwach
gazowych zaś azot, ditlenek węgla i para wodna. Substancje doprowadzone do
przestrzeni reakcyjnej (powietrze + paliwo) nazywa się substratami, produkty
reakcji spalania noszą nazwę spalin.
Wielkości dotyczące składników substratów będziemy oznaczać , zaś wielkości
dotyczące produktów reakcji: . Oznaczenia te nie mają nic wspólnego
z oznaczeniami oraz używanymi przy określaniu stanów wody i pary wodnej.
Spalanie całkowite i zupełne polega na tym, że wszystek pierwiastek C zawarty
w paliwie spala się na CO2, H na H2O, a siarka na SO2.
Spalanie niecałkowite zachodzi wówczas, gdy w pozostałych po spaleniu
ciałach stałych znajdują się jeszcze nie związane chemicznie pierwiastki substancji
palnej: sadza (z węglowodorów), koksik lotny (są to kawałeczki odgazowanego
węgla) i przesyp (są to kawałeczki węgla zawarte w żużlu).
Spalanie niezupełne zachodzi wówczas, gdy w gazach spalinowych znajdują się
jeszcze gazy palne np. CO, H2, CH4.
9.1. Podział paliw
Podziału paliw (klasyfikacji) dokonuje się według różnych kryteriów:
I – stanu skupienia (paliwa: stałe, ciekłe, gazowe)
II – pochodzenia (paliwa: naturalne, syntetyczne)
III – bodowy chemicznej.
a) paliwa jednoskładnikowe
- C (czasami za takie paliwo można uważać węgiel drzewny),
- czysty C2H5OH,
- czysty CO;
b) mieszaniny (roztwory) kilku lub kilkunastu znanych związków chemicznych
- gaz ziemny,
- gaz koksowniczy;
c) mieszaniny wielkiej ilości nie zbadanych dokładnie związków chemicznych
- węgiel kamienny,

197

- olej opałowy,
- ciekłe paliwa silnikowe.
9.2. Spalanie zupełne i całkowite paliw stałych i ciekłych
Skład chemiczny paliw stałych i ciekłych ustala się za pomocą analizy
chemicznej. W wyniku jej przeprowadzenia określa się udziały masowe
(kilogramowe) składników; udziały te oznacza się małymi literami alfabetu:
c – węgiel,
h – wodór,
s – siarka,
o – tlen,
n – azot,
w – woda,
p – popiół.
Suma tych udziałów jest równa jedności
(9.1)
9.2.1. Minimalne zapotrzebowanie powietrza
Celem zapewnienia całkowitego i zupełnego spalenia należy doprowadzić do
paliwa odpowiednią ilość tlenu. Najczęściej doprowadza się tlen z powietrzem,
wyjątkowo używa się czystego tlenu, powietrza wzbogaconego w tlen lub innych,
specjalnych utleniaczy. Minimalna ilośc tlenu potrzebna do spalenia jednostki
masy paliwa oznacza się symbolem Smin, minimalną zaś ilość powietrza- symbolem
Lmin. Ilość tlenu lub powietrza można podawać w:
kmol ,
3
nm
,
kg
.
Minimalne zapotrzebowanie tlenu i powietrza można wyznaczyć na podstawie
równań stechiometrycznych reakcji spalania:
1 kmol (12 kg)

węgla zużywa 1 kmol tlenu

1kg

węgla zużywa

kmol tlenu

c kg

węgla zużywa

kmol tlenu

przy tworzeniu się CO2;
Analogicznie można napisać
1 kmol (2 kg)

wodoru zużywa kmol tlenu
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1kg

wodoru zużywa kmol tlenu

h kg

wodoru zużywa kmol tlenu

Przy powstawaniu H2O;
Podobnie
1 kmol (32 kg)

siarki zużywa 1 kmol tlenu

1kg

siarki zużywa

kmol tlenu

s kg

siarki zużywa

kmol tlenu

Przy tworzeniu się SO2.
Przy obliczaniu minimalnej ilości tlenu należy odliczyć kmol tlenu zawartego
w paliwie. Ostateczny wzór na minimalną ilość tlenu przedstawia się następująco:
(9.2)
(9.3)
(9.4)
Minimalne zapotrzebowanie powietrza oblicza się za pomocą wzorów
(9.5)
(9.6)
(9.7)
gdzie liczba 0,21 oznacza molowy udział tlenu w powietrzu, zaś liczba 0,23 –
masowy (kilogramowy) udział tlenu w powietrzu.
Przy obliczeniach dotyczących procesów spalania zazwyczaj przyjmuje się, że
całość dopełniającą do całkowitego stężenia składników powietrza stanowi azot.
Jeżeli dany jest wzór chemiczny paliwa, np. w postaci ogólnej
(9.8a)
to podstawą obliczenia zapotrzebowania tlenu, powietrza, a także obliczenia składu
paliwa jest równanie
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(9.8b)
W rzeczywistości do komory spalania powietrze doprowadza się prawie zawsze
w nadmiarze. Stosunkiem nadmiaru powietrza λ nazywa się stosunek rzeczywistej
ilości powietrza do ilości minimalnej
(9.9)
Nadmiar powietrza musi być tym większy, im bardziej utrudnione jest jego
wymieszanie z paliwem:
dla paliw gazowych
1,05 – 1,2 (ostatnio jest preferowana wartość λ = 1,05)
dla paliw ciekłych
1,1 – 1,3
dla paliw stałych
1,3 – 2,0 (w przypadku palników pyłowych λ < 1,3)
Czasami utrzymuje się wartość λ < 1, gdy potrzebny jest płomień redukujący.
9.2.2. Skład spalin
Po spaleniu zupełnym i całkowitym w spalinach znajdują się
Przy spalaniu niezupełnym ponadto

Spaliny wilgotne składają się z

,

w postaci pary,

,

,

.

(9.10)
Udziały objętościowe składników spalin wilgotnych oznacza się symbolem
chemicznym składnika w nawiasie okrągłym
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(9.11)

Masa spalin wilgotnych wynika z bilansu masowego
(9.12)
Przed przeprowadzeniem analizy spaliny ochładza się poniżej punktu rosy.
W związku z tym przyjmuje się, że wynik analizy odnosi się do spalin suchych.
Ilość spalin suchych wyraża wzór
(9.13)
Udziały objętościowe składników spalin suchych oznacza się symbolem
chemicznym w nawiasie graniastym
(9.14)
W wyniku spalania może zmienić się ilość kilomoli, a tym samym objętość
składników gazowych. Różnicę między objętością gazowych substratów
a objętością produktów spalania nazywa się kontrakcją.
Kontrakcja chemiczna jest to zmniejszenie się objętości na skutek spalenia
lub innej reakcji chemicznej
(9.15)
Objętość substratów i produktów należy wyznaczyć w tych samych warunkach.
W przypadku spalania paliw stałych i ciekłych przy obliczaniu kontrakcji
pomija się objętość własną paliwa
(9.16)
Kontrakcja może być dodatnia lub ujemna (oczywiście może być równa zeru).
Kontrakcja fizyczna jest to zmniejszenie objętości wskutek wykroplenia się
wilgoci zawartej w produktach reakcji
(9.17)
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Kontrakcja całkowita jest sumą kontrakcji chemicznej i fizycznej, a więc
różnicą pomiędzy objętością substratów a objętością spalin suchych
(9.18)
natomiast dla przypadku spalania paliw stałych i ciekłych
(9.19)
9.3. Spalanie zupełne i całkowite paliw gazowych
Skład objętościowy (molowy) paliwa gazowego określa się za pomocą
analizatorów. Udział objętościowy składnika oznacza się wprost jego symbolem
chemicznym. Suma udziałów objętościowych jest równa jedności
(9.20)
W powyższym wzorze wymieniono najważniejsze składniki spotykane
w paliwach gazowych.
Niekiedy upraszcza się analizę gazu, np. przy tzw. gazie miejskim (zazwyczaj
jest to gaz koksowniczy) węglowodory, począwszy od C5 oznacza się sumarycznie
C5+, są to zarówno węglowodory nasycone, nienasycone jak i aromatyczne;
w równaniach stechiometrycznych spalania traktuje się je łącznie jak propylen
C3H6.
9.3.1. Równanie stechiometryczne spalania
Spalanie zupełne składników gazu palnego odbywa się wg równań
stechiometrycznych
(9.21a)
(9.21b)
(9.21c)
(9.21d)
(9.21e)
(9.21f)
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W obliczeniach stechiometrycznych wszystkie wielkości odnosi się do 1 kmol lub
1 nm3 suchego gazu palnego.
9.3.2. Minimalne zapotrzebowanie powietrza
Z podanych równań stechiometrycznych wynika wzór na minimalne
zapotrzebowanie tlenu

(9.22)
Minimalne zapotrzebowanie powietrza
(9.23a)
(9.23b)

9.3.3. Rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza

(9.24a)
(9.24b)

9.3.4. Skład spalin
Ilość kmol (lub nm3) poszczególnych składników spalin wyznacza się
za pomocą wzorów
(9.25a)
(9.25b)
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Ilość kmol spalin przypadająca na 1 kmol gazu palnego określają wzory
(9.26)
(9.27)
gdzie:
,
są kontrakcjami obliczanymi w kmol- nie ma tu uproszczenia,
z jakiego korzysta się przy wyznaczaniu kontrakcji w jednostkach objętości (m3)
w przypadku paliw stałych i ciekłych.
(9.28)

(9.29)
9.3.4.1. Skład spalin wilgotnych
Zachowują tu ważność wzory obowiązujące dla spalin powstających przy
spalaniu paliw stałych i ciekłych – (9.11).
9.3.4.2. Skład spalin suchych
Zachowują tu ważność wzory obowiązujące dla spalin powstających przy
spalaniu paliw stałych i ciekłych – (9.14).
9.4. Ciepło spalania, wartość opałowa
Zgodnie z regułą stosowaną w termodynamice technicznej i w termochemii
ciepło reakcji egzotermicznej ma znak ujemny. Pełna postać równania
stechiometrycznego dla trzech głównych składników palnych paliwa przedstawia
się następująco:
(9.30)
(9.31)
(9.32)
(9.33)
Równania te - na przykładzie pierwszego – należy rozumieć następująco: Jeżeli
1 kmol C spali się bez reszty na CO2, to po ochłodzeniu produktów reakcji do
temperatury pierwotnej substratów wydzieli się 402970 kJ ciepła itd.
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Gdyby reakcja ta przebiegała w kierunku odwrotnym, tzn. gdyby zaszło
rozbicie (dysocjacja), CO2 na C i O2, to należałoby doprowadzić 402970 kJ ciepła
na każdy kmol powstającego węgla C. Reakcja taka nazywa się reakcją
endotermiczną, można ją ująć równaniem
(9.34)
Z przedstawionych równań wynika, że te same substraty po zupełnym spaleniu
mogą dać dwie różne wartości ciepła reakcji, zależnie od tego, czy woda zawarta
w produktach spalania jest cieczą
, czy też parą
. W pierwszym
przypadku wartość ciepła reakcji jest większa i nosi nazwę ciepła spalania –
oznaczenie Wg. Jeżeli natomiast, pomimo ochłodzenia produktów do temperatury
pierwotnej substratów, woda pozostaje parą, to ciepło reakcji nazywa się wartością
opałową – oznaczenie Wd.
Ciepło spalania lub wartość opałowa jest to wzięte z przeciwnym znakiem
ciepło reakcji całkowitego i zupełnego spalania, przypadające na jednostkę materii
paliwa
(9.35)
Ciepło spalania jest większe od wartości opałowej o ciepło kondensacji
całkowitej ilości wody
zawartej w produktach spalania jednostki materii
paliwa
(9.36)
Jeżeli uwzględni się skład paliwa, określony równaniem (9.1)

to można ustalić ilość wody powstającej ze spalenia 1kg paliwa jako
a różnicę
(9.37)
jeżeli temperatura odniesienia wynosi 0°C (ro dla 0°C).
Zależność (9.37) jest spełniona wystarczająco dokładnie, jeżeli temperatura
substratów nie przekracza 25°C.
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W praktyce ciepło spalania i wartość opałową paliw stałych, ciekłych
i gazowych wyznacza się doświadczalnie, używając odpowiedniego typu
kalorymetrów.
9.5. Paliwo umowne
W energetyce stosuje się powyższe pojęcie do porównywania paliw
energetycznych rzeczywistych pod względem ich wartości opałowej. Jako wartość
opałową paliwa umownego przyjęto

W praktyce używa się zwykle jednostki większej o nazwie tona paliwa
umownego – 1 t.p.u.
.
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PRZYKŁADY
Przykład 9.1.
Należy obliczyć teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (w kg) do spalenia
m = 5 kg pierwiastka węgla.
Przykład 9.2.
Należy obliczyć ilość powietrza w m3 (p = 0,1 MPa, t = 20°C), potrzebną do
spalenia m = 100 kg węgla kamiennego o składzie masowym:
Z współczynnikiem nadmiaru powietrza λ = 1,4.
Przykład 9.3.
Należy obliczyć ilość nm3 powietrza, którą trzeba doprowadzić do m = 115 kg
bezwodnego etanolu C2H5OH, aby spalić do z współczynnikiem nadmiaru
powietrza λ = 1,2.
Przykład 9.4.
Należy obliczyć ilość (w nm3) spalin wilgotnych i suchych oraz udział
objętościowy ditlenku węgla w spalinach suchych, powstających ze spalenia 1 nm3
acetylenu w powietrzu (λ = 1).
Przykład 9.5.
Należy określić skład mieszaniny (roztworu) parowo- powietrznej, jeżeli ma
być spełniony warunek: ilość tlenku węgla i wodoru (CO + H2) w mieszaninie
(roztworze) po gazyfikacji ma być trzy razy większa niż ilość azotu.
Przykład 9.6.
Gaz wodny ma następujący skład:
Po zupełnym i całkowitym spaleniu stwierdzono, że udział molowy tlenu
w spalinach suchych wynosi 0,045. Należy obliczyć stosunek nadmiaru
powietrza λ.
Przykład 9.7.
Należy napisać reakcję spalania (wybuchowego) prochu dymnego, określić jego
skład i porównać wyniki z klasyczną recepturą pirotechniczną:
udziały masowe C
0,15
KNO3
0,75
S
0,10
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ZADANIA
Zadanie 9.1.
Spalono całkowicie i zupełnie m = 3 kg etanu (C2H6), używając do spalenia
44,8 nm3 powietrza. Należy obliczyć:
a) ilość uzyskanego ciepła – należy przyjąć wartość opałową etanu
1430 MJ/kmol,
b) wartość współczynnika nadmiaru powietrza λ,
c) zawartość ditlenku węgla CO2 w spalinach suchych i wilgotnych.
Odpowiedź:
Ad a. Q = 143 MJ
Ad b. λ = 1,2
Ad c. [CO2] = 0,108, (CO2) = 0,093.
Zadanie 9.2.
Spalono całkowicie i zupełnie
a) butan wg reakcji
b) pentan wg reakcji
Należy obliczyć kontrakcję fizyczną, chemiczną i całkowitą dla obu
przypadków.
Odpowiedź:
Przypadek

a

b

Zadanie 9.3.
Gaz koksowniczy ma następujący skład:

Dla sumy ciężkich węglowodorów CmHn reprezentatywne (uśrednione) wartości
m i n wynoszą: m = 2,2, n = 5.
Należy obliczyć:
a) minimalne zapotrzebowanie powietrza do spalania,
b) udział objętościowy CO2 w spalinach suchych,
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c) skład spalin suchych dla spalania zupełnego i całkowitego przy λ = 1,1.
Odpowiedź:
Ad a.
= 4,02 kmol powietrza / kmol gazu
Ad b. [CO2] = 0,121
Ad c. [CO2] = 0,109; [O2] = 0,021; [N2] = 0,870.
Zadanie 9.4.
W roztworze benzyny i benzenu udział masowy benzyny wynosi 0,6, zaś udział
benzenu C6H6 – 0,4. Skład pierwiastkowy benzyny jest następujący: c = 0,85,
h = 0,15.
Dla roztworu tego należy obliczyć:
a) minimalne zapotrzebowanie tlenu
,
b) zawartość CO2 w spalinach suchych dla spalania stechiometrycznego,
c) skład spalin suchych po spaleniu zupełnym i całkowitym przy stosunku
nadmiaru powietrza λ = 1,2.
Odpowiedź:
Ad a.
= 0,1034 kmol tlenu / kg paliwa
Ad b. [CO2] = 0,1584
Ad c. [CO2] = 0,1306; [O2] = 0,0369; [N2] = 0,8325.
Zadanie 9.5.
Spirytus techniczny zawiera 85% etanolu oraz 15% wody. Wartość opałowa
bezwodnego etanolu wynosi w temperaturze t = 25°C, Wd = 26,829 MJ/kg.
Należy obliczyć wartość opałową Wd oraz ciepło spalania Wg ciekłego spirytusu
technicznego.
Odpowiedź: Wd = 22,438 MJ/kg; Wg = 25,239 MJ/kg.
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VII. OBIEGI TERMODYNAMICZNE GAZÓW
10. II Zasada termodynamiki
Druga zasada termodynamiki (II ZT) określa warunki zamiany ciepła na pracę.
Niemożliwa jest żadna przemiana, której jedyny efekt wypadkowy byłby
równoważny przeniesieniu ciepła z układu o temperaturze niższej do układu o
temperaturze wyższej.
W przyrodzie są prawdopodobne tylko takie zjawiska w stosunku do których
suma przyrostów entropi wszystkich ciał biorących w nich udział jest większa od
zera
(10.1)
W zjawiskach odwracalnych

.

10.1. Podział obiegów termodynamicznych
Rozróżnia się:
- obiegi silnikowe, prawobieżne (kolejne przemiany zachodzą zgodnie
z ruchem wskazówek zegara),
- obiegi lewobieżne; urządzenia chłodnicze (ziębiarki), pompy ciepła
(sprężarki grzejne).
Dla otrzymania ciągłości pracy w silnikach zgodnie z II ZT potrzebne jest górne
źródło ciepła (kocioł w silnikach parowych, komora spalania w silnikach
gazowych) i dolne źródło ciepła (skraplacz lub atmosfera) pobierające ciepło
o niższej temperaturze. Schemat urządzenia silnikowego przedstawiono na rys
10.1a. W urządzeniach chłodniczych lub pompach ciepła (rys 10.1b) niezbędnym
elementem jest sprężarka (maszyna robocza), sprężająca gaz lub parę kosztem
doprowadzonej z zewnątrz pracy, podwyższająca temperaturę i ciśnienie czynnika.
Pracę l0 wykonaną przez czynnik podczas obiegu można wyznaczyć jako sumę
algebraiczną prac bezwzględnych poszczególnych perzemian.
Sprawność teoretyczna (energetyczna) obiegu silnika ηt jest to stosunek pracy
wykonanej przez silnik l0 do ciepła doprowadzonego qd do czynnika obiegowego;
(10.2)
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Z II ZT wynika, że ηt < 1.
Sprawność teoretyczna (energetyczna) obiegu ziębiarki jest to stosunek ciepła
qd pobranego z przestrzeni ziębionej do pracy napędowej
(praca napędowa jest
liczbowo równa bezwzględnej wartości pracy wykonanej w obiegu ziębiarki)
(10.3a)
Sprawność obiegu ziębiarki

może być większa lub mniejsza od jedności

Sprawność energetyczna obiegu pompy ciepła jest to stosunek ciepła qw,
oddanego do ogrzewanej przestrzeni do pracy napędowej
(10.3b)

Sprawność teoretyczna obiegu pompy ciepła jest zawsze większa od jedności

Jeżeli silnik Carnota pracuje odwracalnie to jego sprawność zależy tylko
od temperatur źródeł: górnego i dolnego
(10.4)
Sprawność teoretyczna obiegów lewobieżnych pracujących według obiegu
Carnota można obliczyć z wyrażeń
(10.5)

(10.6)
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10.2. Wybrane obiegi porównawcze
Obieg Carnota składa się z następujących przemian (rys 10.2):
1-2→izotermicznego
rozprężania,
2-3→izentropowego
rozprężania,
3-4→izotermicznego sprężania, 4-1→ izentropowego sprężania.
Obieg Otto (zwany również Beau de Rochas) charakteryzuje się
oprowadzaniem i odprowadzaniem ciepła przy stałej objętości (rys 10.3).
Stosowany jest jako teoretyczny obieg porównawczy silników z zapłonem
iskrowym. Obieg składa się z następujących przemian: 1-2→izentropowego
sprężania, 2-3→izchorycznwgo doprowadzenia ciepła, 3-4→izentropowego
rozprężania, 4-1→izochorycznego oziębiania.
Obieg Diesla. Obieg ten (rys 10.4) stosowany do wolnobieżnych silników
wysokoprężnych z samoczynnym zapłonem składa się z następujących przemian:
1-2→izentropowego sprężania, 2-3→izobarycznego doprowadzenia ciepła,
3-4→izentropowego rozprężania, 4-1→izochorycznego oziębiania.
Obieg Joule’a (rys 10.5) jest obiegiem porównawczym dla urządzeń
chłodniczych, gazowych. Składa się z następujących przemian: 1-2→sprężanie
izentropowe, 2-3→izobaryczne odprowadzenie ciepła, 3-4→rozprężanie
izentropowe, 4-1→izobaryczne doprowadzenie ciepła.
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PRZYKŁADY
Przykład 10.1.
Obliczyć parametry charakterystyczne trójpunktowego obiegu silnikowego dla
1 kg tlenu (M = 32 kg/kmol). Obieg składa się z 3 przemian politropowych o
wykładnikach z1 = 1,2, z2 = 0,5, z3 = 2. Przemiana pierwsza odbywa się przy
doprowadzeniu ciepła. Znane są następujące parametry: p1 = 10 bar, T1 = 1000 K,
T2 = 600 K. Obieg przedstawić schematycznie na wykresach p-v, T-s.
Przykład 10.2.
Obliczyć termiczne parametry stanu p, v, T w węzłowych punktach obiegu Otto
(rys. 10.3), pracę odniesioną do 1 kg czynnika roboczego i sprawność termiczną
obiegu przy danych: temperatura t 1= 70°C, ciśnienie p1 = 0,1 MPa, stosunek
v1/v2 = 8 (stopień kompresji). Ciepło doprowadzone do obiegu wynosi
qd = 250 kJ/kg. Czynnik roboczy ma własności powietrza: M = 29 kg/kmol,
ϰ = 1,4, cv = 0,716 kJ/kg K.
Przykład 10.3.
Do zbiornika, w którym znajduje się n1 = 0,01 kmol tlenu o parametrach
początkowych: p1 = 1 bar, t1 =17°C, doprowadzono dodatkowo rurociągiem
nd = 0,04 kmol tlenu o parametrach: pd = 1,5 bar, td = 37°C. Po dopełnieniu
zbiornika doprowadzono do zawartego w nim czynnika ciepło w ilości
Q1-2 = 1000 kJ ze źródła o stałej temperaturze Tźr = 1500 K, odprowadzając
jednocześnie do otoczenia pewną ilość ciepła. Parametry otoczenia wynoszą:
pot = 1 bar, tot = 27°C, temperatura końcowa gazu w zbiorniku t2 = tot = 27°C,
a ciśnienie p2 = 5,17 bar. Traktując tlen jak gaz doskonały obliczyć:
1) ilość ciepła Qot odprowadzoną do otoczenia oraz
2) sumę przyrostów entropi układu, obejmującego zbiornik i źródła ciepła.
Przykład 10.4.
Hel znajduje się w obiegu prawobieżnym składającym się z czterech przemian
określonych następującymi parametrami: p1 = p4 = 1 bar, p2 = p3 = 2 bar,
V1 = V2 = 1 m3, V3 = V4 = 2 m3, T3 = 1200 K. Traktując hel jak gaz doskonały
obliczyć;
1) pozostałe parametry termiczne obiegu,
2) ilość kmol n czynnika obiegowego,
3) pracę L0 obiegu,
4) sprawność termiczną obiegu,
5) sprawność obiegu Carnota oraz
6) przyrost entropii zjawiska, gdy temperatury źródeł ciepła wynoszą: TI = 1200 K,
TII = 300 K.
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Przykład 10.5.
Silnik cieplny działa według obiegu składającego się z: adiabaty 1-2, izobary 23, i izochory 3-1. Czynnikiem obiegowym jest dwuatomowy gaz doskonały,
którego skrajne temperatury wynoszą T1 = 1973 K, T3 = 288 K. Obliczyć:
1) temperaturę T2, stosunek ciśnień p1 /p2 i stosunek objętości v2 /v1,
2) sprawność energetyczną obiegu,
3) narysować obieg w układzie p-v i T-s (rys.10.7).
Przykład 10.6.
Gaz doskonały bierze udział w odwracalnym obiegu prawobieżnym. Obieg
składa się z następujących przemian: 1-2 izoterma, 2-3 izobara, 3-1 izochora.
Parametry stanu czynnika obiegowego wynoszą: V1 = 0,15 m3, p2 = 10 bar,
T3 = 600 K. Zmiana entropii podczas przemiany 1-2 wynosi
= - 170 J/K,
a z obiegu odprowadza się 164,5 kJ ciepła. Obliczyć:
1) pozostałe parametry stanu czynnika w punktach charakterystycznych,
2) prace poszczególnych przemian oraz sprawność obiegu.
Narysować obieg w układzie p-V i T-s.
Przykład 10.7.
Gaz doskonały wykonuje obieg odpowiadający silnikowi Carnota. W stanie
określonym przez koniec adiabatycznej ekspansji gaz ma następujące parametry:
p = 1 bar, V = 1,72 m3, T = 300 K. W stanie odpowiadającym końcowi
adiabatycznej kompresji i początkowi izotermicznej ekspansji V = 0,20 m3. Praca
przemiany 4-1 wynosi L4-1 = - 400,4 kJ. W wyniku adiabatycznego sprężania
ciśnienie wzrasta 10- krotnie, a podczas adiabatycznego rozprężania maleje 10krotnie. Obliczyć:
1) ilość kmol czynnika biorącego udział w obiegu,
2) pozostałe parametry punktów charakterystycznych,
3) prace i ciepła poszczególnych przemian oraz
4) sprawność obiegu. Przyjąć ϰ = 1,4.
Przykład 10.8.
Obieg chłodniczy składa się z następujących przemian: 1-2 sprężanie
adiabatyczne, 2-3 sprężanie izotermiczne, 3-4 ekspansja adiabatyczna, 4-1
ogrzewanie izobaryczne czynnika. Strumień czynnika obiegowego, którym jest hel,
wynosi 4500 m3 /h (w przeliczeniu na warunki normalne). Parametry czynnika
równe są odpowiednio: p1 = 1 bar, t1 = - 15°C, p2 = 3 bar, p3 = 15 bar. Traktując hel
jak gaz doskonały obliczyć:
1) strumień ciepła pobranego przez czynnik,
2) moc zużytą do napędu urządzenia,
3) sprawność obiegu.
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Przykład 10. 9.
Pompa ciepła pracuje według obiegu składającego się z następujących przemian
odwracalnych: 1-2 izobaryczne ochładzanie zachodzące w wymiennikach ciepła,
2-3 adiabatyczne rozprężanie w silniku, 3-4 izobaryczne ogrzewanie
w wymiennikach ciepła umieszczonych na zewnątrz budynku, 4-1 adiabatyczne
sprężanie zachodzące w sprężarce. Parametry stanu czynnika wynoszą
odpowiednio: t1 = 110°C, t2 = 20°C, t4 = - 15°C, p3 = p4 = 1 bar. Czynnikiem
obiegowym jest powietrze, które należy traktować jak gaz doskonały. Temperatura
powietrza na zewnątrz budynku wynosi tz = - 10°C, zaś we wnętrzu tw = 20°C.
Strumień ciepła przekazywanego przez pompę wynosi
= 5000 MJ/h. Obliczyć:
1) temperaturę T3 czynnika,
2) strumień czynnika obiegowego w kmol/s,
3) sprawność pompy ciepła,
4) moc napędową silnika elektrycznego.

215

ZADANIA
Zadanie 10.1.
Obliczyć parametry punktów charakterystycznych oraz sprawność obiegu Otto
(rys.10.3) przy następujących danych: czynnik - powietrze (M = 29 kg/kmol)
w ilości 1 kg, parametry: p1 = 1 bar, T1 = 300 K, p2 = 12 bar, ciepło doprowadzone
qd = q2-3 = 620 kJ/kg. Przyjąć: cv = 0,713 kJ/kg K, ϰ = 1,4.
Odpowiedź: ηt= 0,508
T, K
p, bar
v, m3/kg

1
300
1
0,861

2
610
12
0,146

3
1479
29,1
0,146

4
727,5
2,43
0,861

Zadanie 10.2.
Przez wyznaczone w poprzednim zadaniu punkty 1 i 3 (rys.10.9)
przeprowadzono obiegi Carnota, Diesla i obieg silnikowy Joule'a (izentropy 1-2, 34, izobary 2-3, 4-1). Obliczyć sprawności obiegów oraz parametry punktów
charakterystycznych.

Rys.10.9. Do zadania 10.2

Odpowiedź: ηtC = 0,798 > ηtJ = 0,619 > ηtD = 0,56 > ηtO = 0,508 (rys.10.9)
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p, bar
T, K
v, m3/kg

1
1
300
0,861

2
12
610
0,146

3
29,1
1479
0,146

4
2,425
727,5
0,861

5
266
1479
0,0159

6
29,1
786
0,077

7
1
564,5
1,62

8
0,11
300
7,88

Zadanie 10.3.
1 kg powietrza (M = 29 kg/kmol) o ciśnieniu 1 at i temperaturze t1= 80°C
sprężony zostaje do 1/10 swej objętości w cylindrze silnika Diesla, po czym
doprowadza się izobarycznie 185 kcal ciepła przy p2 = p3 = const. Następnie
spaliny rozprężają się do pierwotnej objętości V1 i przy stałej jej wartości
odprowadza się z obiegu ciepło na zewnątrz. Obliczyć sprawność obiegu, jeżeli
sprężanie i rozprężanie odbywa się według politropy o wykładniku z = 1,5. Dane
dodatkowe cp = 1,003 kJ/kg K.
Odpowiedź: ηt = 0,481
Zadanie 10.4.
Do zaizolowanego zbiornika, w którym znajduje się 5 kg ditlenku węgla
(M = 44 kg/kmol) o parametrach początkowych: p1 =1,5 bar, t1 = 27°C,
doprowadzono pewną ilość ciepła Q1-2 ze źródła o stałej temperaturze Tźr = 2500 K.
Temperatura gazu po podgrzaniu podniosła się do T2 = 750 K, a ciśnienie końcowe
do p2 = 3,75 bar. Traktując CO2 jak gaz doskonały obliczyć:
1) ilość ciepła Q1-2 pochłoniętą przez czynnik,
2) sumę przyrostów entropii
ciał uczestniczących w przemianie.
Odpowiedź: Q1-2 = 1,275 MJ,

= 2,08 kJ/K.

Zadanie 10.5.
Do zbiornika, w którym znajdowało się m1 = 5 kg helu (M = 4 kg/kmol,
ϰ = 1,67) o temperaturze t1 = 17°C i ciśnieniu p1 = 2 bar, doprowadzono
dodatkowo rurociągiem mr = 2 kg tego samego gazu. Temperatura helu
w rurociągu wynosiła tr = 37°C, zaś jego ciśnienie pr = 8 bar. Ciśnienie końcowe
gazu w zbiorniku p2 = 2,99 bar. Ze zbiornika odprowadzono równocześnie ilość
ciepła równą 1 MJ do źródła o stałej temperaturze tźr = - 33°C. Traktując hel jak
gaz doskonały, obliczyć temperaturę końcową T2 w zbiorniku oraz sumę
przyrostów entropi wszystkich ciał biorących udział w zjawisku.
Odpowiedź: T2 = 310 K,
= 5,97 kJ/K.
Zadanie 10.6.
Azot podlega trzem przemianom tworzącym odwracalny obieg prawobieżny
składający się z następujących przemian: 1-2 izobara, 2-3 adiabata, 3-1 izoterma.
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Parametry stanu czynnika obiegowego wynoszą: p1 = 18 bar, V1 = 6 dm3,
V2 = 15 dm3, t2 = 627°C. Temperatury źródeł ciepła zasilających obieg wynoszą
odpowiednio: tI = 800°C, tII = 10°C. Traktując azot jak gaz doskonały (ϰ = 1,4, Cp =
29,1 kJ/kmol K) obliczyć:
1) parametry p3, t3, V3,
2) sprawność energetyczną ηt obiegu rzeczywistego,
3) pracę obiegu,
4) sprawność obiegu Carnota ηtC.
Odpowiedź: p3= 0,72 bar, t3 = 85°C, V3 = 150 dm3, L0 = 22,4 kJ,
ηt = 0,395, ηtC = 0,74.
Zadanie 10.7.
Trójatomowy gaz doskonały uległ trzem kolejnym przemianom tworzącym
obieg prawobieżny: 1-2 izobara, 2-3 izochora, 3-1 sprężanie adiabatyczne.
Parametry punktów wynoszą: p1 = 20 bar, V1 = 80 dm3, t1 = 727°C, p3 = 4 bar.
Wyznaczyć:
1) parametry p2, V3, V2, T3, T2 gazu,
2) pracę i sprawność obiegu.
Odpowiedź: p2 = p1 = 20 bar, V2= V3 = 264,0 dm3, T3 = 665 K, T2 = 3320 K,
L0 = 186 kJ, ηt = 0,127.
Zadanie 10.8.
Obliczyć brakujące parametry punktów charakterystycznych i sprawność
silnikowego obiegu odwracalnego, składającego się z dwu politrop rozprężania
1 kg powietrza (M = 29 kg/kmol) o wykładnikach z1 = 0 i z2 = 1,2 oraz z trzeciej
politropy o nieznanym wykładniku z3. Znane są następujące parametry: p1 = 5 bar,
v1 = 0,2 m3/kg, p3 = 1 bar, v3 = 1 m3/kg. Przyjąć cp = 1,004 kJ/kg K.
Odpowiedź: z3 = 1, T1 = T3 = 348,4 K, p2 = p1 = 5 bar, v2 = 0,261 m3/kg,
T2 = 455,8 K, ηt = 0,129.
Zadanie 10.9.
1 kg powietrza (M = 29 kg/kmol) wykonuje obieg Carnota między izotermami
327°C i 27°C. Maksymalne ciśnienie czynnika roboczego w obiegu wynosi 20 bar,
a minimalne 1,2 bar. Obliczyć ilość ciepła wyprowadzonego i sprawność obiegu.
Odpowiedź: qw = - 33,45 kJ/kg, ηt = 0,5.
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Zadanie 10.10.
W obiegu Carnota bierze udział 2 kg powietrza (M = 29 kg/kmol,
cv = 0,172 kcal/kg∙K). Parametry charakteryzujące początek izotermicznego
rozprężania wynoszą: p = 100 bar, T = 1000 K. Ciepło doprowadzone Qd = 200 kJ,
a sprawność obiegu ηt = 0,7. Traktując powietrze jak gaz doskonały obliczyć;
parametry punktów charakterystycznych, prace bezwzględne, ciepła i przyrosty
entropii poszczególnych przemian.
Odpowiedź:
p, bar
V, m3
T, K

1-2
2-3
3-4
4-1

1
100
0,0573
1000
Q, kJ
200
0
-60
0

2
70,57
0,0812
1000

3
1,164
1,66
300

4
1,65
1,17
300

L, kJ
200
950
-60
-950

ΔS, kJ/K
0,2
0
-0,2
0

Zadanie 10.11.
Dane są parametry powietrza (M = 29 kg/kmol) wykonującego obieg Carnota
w stanie odpowiadającym końcowi rozprężania izentropowego: p = 1 bar,
T = 300 K. Ilość ciepła oddana w czasie izotermicznego sprężania wynosi 42 kJ/kg.
W wyniku izentropowego sprężania ciśnienie wzrasta 10 krotnie, a podczas
izentropowego rozprężania maleje 10 krotnie. Przyjmując, że w obiegu bierze
udział 1 kg powietrza obliczyć pozostałe parametry w punktach
charakterystycznych, ciepła, prace i zmiany entropii poszczególnych przemian
oraz sprawność obiegu.
Odpowiedź: ηt = 0,482
p, bar
T, K
v, m3/kg
q, kJ/kg
l, kJ/kg
ΔS, kJ/K

1
16,31
579,6
0,1028
1-2
81,2
81,2
140

2
10
579,6
0,1677
2-3
0
-200,4
0

3
1
300
0,860
3-4
-42
-42
-140

4
1,631
300
0,528
4-1
0
-200,4
0

Zadanie 10.12.
Azot (M = 28 kg/kmol) podlega trzem przemianom tworzącym odwracalny
obieg prawobieżny: 1-2 izobaryczne ogrzewanie, 2-3 adiabatyczne rozprężanie, 3-1
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izotermiczne sprężanie. Parametry stanu czynnika obiegowego wynoszą:
V3 = 0,15 m3,V2 = 15 dm3, t2 = 627°C, p1 = 18 bar. Praca bezwzględna przemiany
1-2, L1-2 = 16,2 kJ. Obliczyć pozostałe parametry w punktach charakterystycznych,
prace bezwzględne i ciepła poszczególnych przemian oraz sprawność obiegu.
Przyjąć: Cp = 29,1 kJ/ kmol K, ϰ = 1,4.
Odpowiedź: ηt = 0,395
p, bar
V, m3
T, K

1
18
0,006
360,0

2
18
0,015
900

3
0,72
0,15
360,0

Q, kJ
L, kJ

1-2
56,7
16,2

2-3
0
40,50

3-1
-38,4
-38,4
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Tłumaczenie tekstu z rysunków

Fig. 2.1.
nadciśnienie
podciśnienie
ciśnienie bezwzględne
ciśnienie atmosferyczne

overpressure
negative pressure
absolute pressure
atmospheric pressure

Fig. 5.1.
obszar niskich ciśnień

zone of low pressures

Fig. 8.2.
para
nasycona mokra
nasycona dry
nasycona przegrzana
punkt pęcherzyków
punkt rosy

steam
wet saturated
dry saturated
superheated saturated
bubble point
dew point

Fig. 10.1.
źródło górne
silnik
źródło dolne
maszyna robocza

upper source
engine
lower source
working machine

Fig. 10.9.
Obieg Carno
Obieg Diesla
Obieg Joule
Obieg Otto

Carnot cycle
Diesel cycle
Joule cycle
Otto cycle
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