
Termodynamika – kolokwium

GRUPA A: 

A-1. Zamknięty zbiornik z wodą został podgrzany od temperatury t1=20 st. C. do temperatury 
t2=528,65 K. O ile kelwinów i stopni Fahrenheita wzrosła temperatura tego zbiornika?

A-2. Obliczyć gęstość d propanu zamkniętego w zbiorniku pod ciśnieniem manometrycznym 
pm=1,6MPa i w temperaturze t=30 st. C. Wykorzystać równanie stanu gazu doskonałego. Masa 
atomowa propanu M=44*10-3 kg/mol. Ciśnienie na zewnątrz zbiornika pz=100kPa. 

A-3. O ile stopni wzrośnie temperatura n=60 moli dwuatomowego gazu doskonałego 
ogrzewanego w zbiorniku o stałej objętości V=1,2m3, jeśli pobierze Q=300kJ ciepła. Jakie będzie 
ciśnienie p gazu po ogrzaniu, jeśli jego temperatura początkowa tp=10 st. C? Wykorzystać 
równanie stanu gazu doskonałego.

A-4. Masę m=9kg wody ogrzano w stalowym zbiorniku o stałej objętości V=0,4m3 do temperatury 
t=190 st. C. Jakie ciśnienie p panuje w zbiorniku? Jaki jest stopień suchości x uzyskanej pary? 
Korzystać z tablic parowych. 

A-5. Woda o masie m=0,23kg znajduje się w cylindrze z ruchomym tłokiem pod stałym 
ciśnieniem p=100kPa. Do wody dostarczano ciepło, aż woda osiągnęła temperaturę t=400 st. C. 
Obliczyć objętość końcową Vk cylindra. Jaka będzie ta objętość, gdy ciśnienie będzie 4 razy 
większe przy taniej samej temperaturze. Korzystać z tablic parowych. 

GRUPA B: 

B-1. Termometr za oknem wskazuje temp. T= -22 st. C. Wyraź tę wartość w Kelwinach i stopniach 
Fahrenheita.

B-2. Balon o pojemnosci V=80cm3  napełniany jest wodorem do ciśnienia manometrycznego 
pm=120kPa. Obliczyć, wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego, masę m gazu w balonie, 
jeśli napełniano go w temperaturze t=20 st. C. Przyjąć, że ciśnienie atmosferyczne ma wartość 
pa=100kPa. Masa cząsteczkowa wodoru (cząsteczkowego) M=2*10-3 kg/mol.

B-3. O ile stopni wzrośnie temperatura czteroatomowego gazu doskonałego, jeśli n=50 moli tego 
gazu pobierze Q=350kJ ciepła przy stałym ciśnieniu. Jaka będzie objętość V gazu po ogrzaniu, 
jeśli temperatura początkowa tp=22 st. C., a ciśnienie bezwzględne gazu p=300kPa? Wykorzystać 
równanie stanu gazu doskonałego. 

B-4. Masę m=20kg wody ogrzano w cylindrze z ruchomym tłokiem przy stałym ciśnieniu 
p=650kPa w celu wytworzenia mieszaniny o stopniu suchości x=0,7. Obliczyć objętość końcową 
Vk zajmowaną przez tę mieszaninę. Korzystać z tablic parowych. 

B-5. Para wodna o początkowych parametrach: ciśnieniu p1=1,2MPa i temperaturze t=250 st. C. 
rozpręża się izotermicznie do ciśnienia p2=0,1MPa. Dla masy m=3kg pary obliczyć zmianę entropii
ΔS i ciepło Q wymienione z otoczeniem. S i ciepło Q wymienione z otoczeniem. Korzystać z tablic parowych. 


