Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Θερµοδυναµική

Η ενέ ργεια διατηρείται, αλλά και υποβαθµίζεται.
Σύµφωνα µε τον 1ο Θερµοδυναµικό νόµο, η ενέργεια διατηρείται. Η µεταβολή στην εσω- τερική
ενέργεια ενός συστήµατος, µπορεί να προκύψει αν το σύστηµα ανταλλάξει ενέρ- γεια µε δύο
ισοδύναµους τρόπους. Είτε µέσω έργου, είτε µέσω θερµότητας.
∆ηλαδή το έργο και η θερµότητα εµφανίζονται σαν δυο ισοδύναµοι τρόποι µεταφοράς ενέργειας.
Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος να πει, ότι είτε έχω αποθηκευµένη µια ενέργεια 1000J σε µια
ποσότητα νερού, µε τη µορφή της δυναµικής ενέργειας (έχοντας το νερό αυτό σε κάποιο ύψος)
είτε µε τη µορφή της εσωτερικής (θερµικής) ενέργειας (έχοντας αυξήσει τη θερµοκρασία της
ίδιας ποσότητας νερού) το αποτέλεσµα είναι το ίδιο.
Εδώ όµως έρχεται ο 2ος Θερµοδυναµικός νόµος για να µας πει, ότι τα πράγµατα δεν είναι έτσι.
Και αυτό γιατί:
Ενώ µπορούµε να πάρουµε έργο W=1000J, αν αφήσουµε το νερό να πέσει από την πρώ- τη
δεξαµενή, δεν µπορούµε να κατασκευάσουµε µια θερµική µηχανή, µέσω της οποίας να
αντλήσουµε θερµότητα 1000J από την δεύτερη δεξαµενή και να πάρουµε έργο 1000J. Η
ενέργεια που είναι αποθηκευµένη σαν θερµική ενέργεια είναι χειρότερης ποιότητας από την
αντίστοιχη µηχανική ενέργεια…
Έτσι συνηθίζουµε να λέµε ότι η θερµότητα είναι κατώτερης ποιότητας ενέργεια, σε σύγκριση
µε το έργο.
Αλλά ένα ποσό θερµότητας έχει πάντα την ίδια αξία; Η απάντηση είναι όχι.
«Σε όσο µικρότερη θερµοκρασία βρίσκεται ένα ποσό θερµότητας τόσο υποβαθµισµένο είναι».
Ας το δούµε µε µια εφαρµογή.

Άσκηση:
Πρόκειται να εκµεταλλευτούµε ένα ποσό θερµότητας Qh=1000J, το οποίο θα αντλήσουµε
από µια δεξαµενή Α, χρησιµοποιώντας µια θερµική µηχανή η οποία θα χρησιµοποιεί σαν
δεξαµενή χαµηλής θερµοκρασίας την ατµόσφαιρα σε θερµοκρασία 27°C. Πόσο είναι το
µέγιστο ποσό έργου που µπορούµε να πάρουµε στην περίπτωση που η θερµοκρασία της
δεξαµενής Α είναι:
i)

θ1=227°C

ii) θ2= 127°C
iii) θ3= 20°C
Απάντηση:
Τη µέγιστη ποσότητα έργου µπορούµε να την πάρουµε αν χρησιµοποιήσουµε µια µηχανή
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Carnot που να απορροφά θερµότητα από τη δεξαµενή Α, θα παράγει έργο και θα αποδίδει κάποια
θερµότητα στο περιβάλλον.
Η απόδοση της µηχανής αυτής θα είναι:

e =1−

Tc
Th

Αλλά και

e=

W
Qh

Από (1) και 2) παίρνουµε:
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i) Με αντικατάσταση στην τελική εξίσωση (3) έχουµε:
W1=1000J·(1-300/500) = 400J
ii) Αντίστοιχα:
W2=1000J·(1-300/400) = 250J
iii) Στην τρίτη περίπτωση προφανώς η µηχανή µας δεν µπορεί να λειτουργήσει, αφού δεν µπορεί
να αντληθεί θερµότητα από τη δεξαµενή Α, που έχει χαµηλότερη θερµοκρασία από την
ατµόσφαιρα ( δεξαµενή χαµηλής θερµοκρασίας). Συνεπώς το ποσό της θερµότητας αυτής
είναι πλήρως µη εκµεταλλεύσιµο.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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