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  Prin fenomen termic înţelegem, în general, orice fenomen fizic legat de mişcarea haotică, complet 

dezordonată care se manifestă la nivel molecular. Variaţia proprietăţilor fizice ale substanţei la încălzirea 

sau răcirea ei, schimbul de căldură dintre corpurile încălzite diferit, transformarea căldurii (obţinută prin 

arderea combustibililor) în lucru mecanic, etc. constituie exemple de fenomene termice.  În Fig. 1 a), b) 

și c) aveți câteva exemple de fenomene termice.  

 
1. INTRODUCERE  

  În Univers, materia se găsește sub două forme: câmp și substanță.  

  Câmpul este forma de existență a materiei care se manifestă prin intermediul unor interacțiuni.   

Substanța este forma de existență a materiei pe care o recepționă cu ajutorul organelor de simț: o vedem, 

o mirosim o pipăim,…Corpurile care ne înconjoară!  

  Substanța este alcătuită din molecule și atomi, care se află într-o continuă mișcare, haotică și 

dezordonată. Această mișcare nu este rezultatul unor cauze exterioare, este spontană, nu încetează 

niciodată și este dependentă de temperatură  

  Mişcarea haotică și dezordonată a moleculelor se numeşte agitaţie termică, sau mișcare Browniană. 

Denumirea de mişcare browniană vine de la numele botanistului Robert Brown care în 1827 a observat 

că particulele de polen aflate sub microscop se mişcau haotic. În anul 1905 Einstein descrie matematic 

ce se întâmplă cu particulele minuscule aflate sub loviturile moleculelor substanţei în care se află. Deşi, 

de exemplu, particulele de polen sunt de sute de ori mai mari decât moleculele de apă, pentru că o 

particulă de polen este lovită în acelaşi moment de mai multe molecule, fiecare lovind dintr-o altă 

direcţie, rezultatul ciocnirilor multiple este o mişcare abia perceptibilă a particulei de polen. Teoria 

einsteiniană a mişcării browniene are aplicaţii în explicarea modului în care poluarea, de pildă, se 

răspândeşte prin aer şi apă; de asemenea, aceeaşi teorie este folosită cu succes în determinarea efectelor 

inundaţiilor, dar şi în explicarea unor fenomene economice și bancare, cum ar fi fluctuațiile de preț pe 

piață.  

  Existența agitației termice a moleculelor oricărui corp poate fi pusă în evidență printr-o serie de 

experimente. De exemplu fenomenul de împrăștiere a moleculelor unui corp printre moleculele altui 

corp, fenomen care este cunoscut sub numele de fenomen de difuzie.  

  Difuzia este un fenomen ireversibil! Nu există fenomen invers difuziei, cum există în cazul altor 

fenomene, de exemplu: dilatare – contracție, topire – solidificare, etc.  

  

2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI  CARACTERISTICE STRUCTURII DISCRETE A SUBSTANȚEI  

  Atomii și moleculele sunt particule foarte mici, invizibile, masa lor neputând fi 

exprimată utilizând unitățile de masă convenționale. În acest scop, în anul 1961 a 

fost adoptată, printr-o convenție internațională, ca unitate de măsură, pentru masa 

atomilor și moleculelor, Unitatea Atomică de Masă, notată 1u, și egală cu a 12-

a parte din masa izotopului 𝟏𝟐𝟔𝑪.  

𝟏 

  

http://ael.ctcnvk.ro/econtent-fizica/PL-Fiz-AtC-1-2%20lectii/
http://ael.ctcnvk.ro/econtent-fizica/PL-Fiz-AtC-1-2%20lectii/


2  

  

1. Masa atomică relativă – este un număr care ne arată de câte ori masa unui atom este mai mare 

decât 1u.  

  Exemple de câteva mase atomice relative: 𝒎𝑯 = 𝟏, 𝒎𝑵 = 𝟏𝟒, 𝒎𝟏𝟐𝟔𝑪 = 𝟏𝟐 etc. Aceste numere, rotunjite 

la cel mai apropiat întreg, le găsiți, ca valoare exactă, în fiecare căsuță a Tabelului Periodic al 

Elementelor, sub simbolul fiecărui element. De exemplu, pentru argint, Fig. 2,  masa atomică relativă 

este 𝒎𝑨𝒈 = 𝟏𝟎𝟖 .  

2. Masa moleculară relativă – este un număr care ne arată de câte ori masa unei molecule este 

mai mare decât 1u. În acest caz lucrurile stau la fel, doar că trebuie să ținem cont de structura moleculară 

a fiecărui element sau substanță chimică. Exemple de câteva mase moleculare relative:    

 𝒎𝑯𝟐 = 𝟐, 𝒎𝑵𝟐 = 𝟐𝟖, 𝒎𝟏𝟐𝟔𝑪 = 𝟏𝟐 și așa mai departe… Observați că aceste mase nu au unitate de măsură, 

sunt numere. Spunem despre acest tip de mărimi că sunt adimensionale.  

3. Kilomolul, kmol – este cantitatea de substanță a cărei masă exprimată în kg este numeric egală 

cu masa moleculară relativă a substanței. Masa unui kmol se numește masă molară și se notează cu μ.   

Exemplu:                                   𝝁𝑯𝟐 = 𝟐𝒌𝒈,  𝝁𝑪𝑶𝟐 =                  𝟒𝟒𝒌𝒈,  etc.  

  Kilomolul   reprezintă  unitatea de măsură  pentru  cantitatea  de  substanță  și este  unitate  de  măsură 

fundamentală in Sistemul Internațional de Unități de Măsură, SI.  

Proprietățile Kilomolului  

1. 1 kmol de indiferent ce substanță, aflată în orice stare de agregare solidă, lichidă sau gazoasă,  conține 

totdeauna același număr de molecule:  

                                             𝑵𝑨 = 𝟔,𝟎𝟐𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟔𝒎𝒐𝒍𝒆𝒄/𝒌𝒎𝒐𝒍.  

Acest număr se numește numărul lui Avogadro și este o constantă importantă în fizică.   

2. 1 kmol de indiferent ce substanță aflată în stare gazoasă, în aceleași condiții de temperatură și  

presiune ocupă același volum, Vμ. Această afirmație reprezintă legea lui Avogadro.  

  S-a stabilit experimental, că 1 kmol de gaz, în condiții normale de presiune și temperatură ocupă   

  

totdeauna volumul:   .  (2)  

  

Condiții normale de presiune și temperatură înseamnă ( p0 = 1atm și t0 = 00C).  

  

3. METODE DE STUDIU AL FENOMENELOR TERMICE:  

A. TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ – studiază proprietățile corpurilor macroscopice,  

indiferent de starea lor de agregare și fenomenele termice la care participă aceste corpuri folosind 

ipoteze cu privire la structura lor intimă. În acest scop sunt elaborate modele, care ne ajută să ne 

imaginăm la nivel macroscopic și să înțelegem ceea ce se întâmplă la nivel microscopic, în limba 

greacă mikros = mic.       De exemplu, substanța este alcătuită dintr-un număr foarte mare, dar finit,  

de molecule.    

  Aceste molecule ni le imaginăm ca pe niște corpuri macroscopice, a căror mișcare se supune legilor 

mecanicii clasice.    Fiind vorba de un număr foarte mare de molecule, este evident că nu am putea 

studia mișcarea fiecărei molecule. Imaginați-vă că numai într-un metru cub de gaz, de exemplu, în 

codiții normale de presiune și temperatură, există un număr foarte mare de molecule egal cu:  
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Cunoscut sub numele de numărul lui Loschmidt.   

  Ansamblul format dintr-un număr foarte mare de elemente, în cazul nostru molecule, se numește 

ansamblu statistic. Acest ansamblu are o reprezentare macroscopică, dar comportarea lui se 

deosebește calitativ de comportarea fiecărei molecule în parte.   

  În acest caz acționează o altă categorie de legi, specifice acestor ansambluri, dar care nu mai sunt 

specifice sistemelor mecanice simple, numite legi statistice.    

Comportarea specifică a sistemelor de molecule este determinată de mișcarea haotică, în care factorul 

întâmplare are rol determinant: ciocnirile dintre molecule, vitezele, înainte și după ciocnire, direcțiile 

de mișcare…și așa mai departe, sunt absolut întâmplătoare.   

  În această situație acționează legile statistice!  

  Legile statistice stabilesc o dependență între mărimile macroscopice și valorile medii ale 

mărimilor caracterizează mișcarea moleculelor.  

  Mărimile fizice ale căror valori depind de valorile medii ale mărimilor ce caracterizează mișcarea 

moleculelor se numesc mărimi statistice, de exemplu presiunea și temperatura.  

 Mărimile statistice se referă numai la ansamblurile mari de elemente ale unui sistem și caracterizează 

comportarea acestuia doar ca ansamblu. De exemplu: într-un volum de gaz moleculele au viteza medie  

 se numește, așa cum vom vedea puțin mai târziu, viteză termică). Acest  

lucru înseamnă că sistemul se comportă ca și cum moleculele lui ar avea viteza v = 450m/s. Este  posibil 

ca nici una dintre molecule să nu aibă această viteză, dar, statistic vorbind, media vitezelor lor este v = 

450m/s.    De exemplu: un elev are la fizică două note de 10 și un 7. Media lui la fizică este 9, deși 

elevul nu a luat nici o notă de 9. Această medie este importantă deoarece ea ne ajută să facem o serie 

de aprecieri referitoare la comportamentul elevului în colectiv, în ce privește ordonarea elevilor în 

ordinea mediilor, stabilirea ierarhiei, precum și stabilirea nivelului de cunoștințe la fizică, cunoștințe de 

care va avea nevoie în vederea susținerii unor examene viitoare.   

  

MODELUL GAZULUI IDEAL (SAU PERFECT)  

Așa cum am spus, pentru a studia sistemele, din punct de vedere cinetico-molecular, este nevoie să 

facem anumite ipoteze în legătură cu aceste sisteme, să ne imaginăm un model. Modelul cel mai simplu, 

folosit pentru studiul gazelor, este modeleul gazului ideal.  

Un gaz este considerat ideal dacă îndeplinește următoarele proprietăți:  

1. Este format dintr-un număr foarte mare de particule identice, molecule sau atomi.  

2. Dimensiunile particulelor sunt mult mai mici decât distanțele dintre ele, astfel ele pot fi considerate 

puncte materiale (au masă, dar nu au dimensiuni).  

3. Particulele se află într-o continuă mișcare haotică, fără vre-o direcție preferențiată. Mișcarea fiecărei 

molecule, luată separat se supune legilor mecanicii clasice.  

4. Particulele interacționează, atât între ele cât și cu pereții vasului, numai în momentul ciocnirilor, care 

sunt perfect elastice.   

5. Mișcarea particulelor, între două ciocniri, este rectilinie și uniformă, nefiind influențată de forțele 

intermoleculare, de atracție sau respingere. Drumul parcurs de o particulă între două ciocniri este o 

linie dreaptă, se numește drum liber și are de fiecare dată altă valoare.     

  Valoarea medie a tuturor acestor drumuri se numește drum liber mediu, notat λ.  

  Din cele spuse mai sus se poate deduce că, în condiții normale de presiune și temperatură, orice gaz 

poate fi considerat gaz ideal  

  

GRADE DE LIBERTATE.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Josef_Loschmidt
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Josef_Loschmidt
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  Orice parametru independent, necesar pentru a indica, in mod unic poziția unui sistem în spațiu se 

numește grad de libertate.  

  Se numește legătură orice restricție aplicată unui sistem.  

  

    TEOREMĂ:  Fiecare legătură micșorează numărul de grade de libertate cu o unitate.   

    

Molecule monoatomice  O moleculă monoatomică este asimilabilă unui punct material care se 

poate mișca într-un spațiu cu trei dimensiuni. În acest caz, poziția ei la un moment dat poate fi 

determinată in mod univoc prin cele trei coordonate spațiale, ceea ce înseamnă ca are: i = 3 trei grade 

de libertate.  

Concluzie: o moleculă monoatomică are i = 3 grade de libertate.  

Molecule diatomice RIGIDE O moleculă diatomică este alcătuită din doi atomi, asimilați unor puncte 

materiale, supuși unor legături, ca o mică ganteră. Considerând fiecare atom ca fiind liber, avem, pentru 

fiecare din aceștia câte i1 = i2 = 3 grade de libertate, deci, total  6 grade de libertate.  

  Intre cei doi atomi exista o  legătură, care reduce cu o unitate numărul de gradelor de libertate:  

 i = (i1 + i2) - 1 = 6 - 1 = 5.  

Concluzie: o molecula diatomică rigidă are i = 5 grade de libertate.   

Molecule triatomice RIGIDE O moleculă triatomică este alcătuită din trei atomi, asimilați unor 

puncte materiale, supuși unor legături, plasați în vârfurile unui triunghi. Fiecare atom, dacă ar fi 

liber, ar avea câte trei grade de libertate: i1 = i2 = i3 = 3, deci total: i1 + i2 + i3 = 9.  

  Deoarece între atomii moleculei exista trei legături,  numărul gradelor de libertate se reduc cu trei 

unități: i = 9 - 3 = 6.  

Concluzie: o molecula triatomică rigidă are i = 6 grade de libertate.   

Molecule poliatomice RIGIDE O moleculă poliatomică este alcătuită din trei sau mai mulți 

atomi, asimilați unor puncte materiale, supuși unor legături, plasați în vârfurile unui poliedru, în 

general plan, supuși unor legături.  

  Pentru a determina pozițiile a trei atomi (după cum am arătat anterior), avem nevoie de șase 

coordonate. În momentul în care cunoaștem pozițiile a trei atomi, un al patrulea nu se poate afla 

decât într-o poziție determinata de geometria internă a moleculei.   

  Altfel spus, cunoscând geometria internă a moleculei, pentru a cunoaște poziția unui al patrulea 

atom nu avem nevoie de alte coordonate (al patrulea atom, față de primii trei nu are nici un grad de 

libertate, nu are nici o posibilitate de mișcare, cu atât mai mult pentru un al cincilea atom, al șaselea, 

s. a. m. d.) Concluzie: moleculele poliatomice rigide au i = 6 grade de libertate.  

  

POSTULATELE TERMODINAMICII. TEMPERATURA EMPIRICĂ  

• Primul postulat, formulat de L. Boltzman, denumit şi principiul general al 

termodinamicii.    Un sistem izolat ajunge totdeauna, după un interval de timp, într-o stare de 

echilibru termodinamic şi nu poate ieşi, singur, de la sine, din această stare. Procesul de revenire 

în noua stare de echilibru termodinamic se numește relaxare, iar timpul în care are loc acest proces 

se numește timp de relaxare, τ. Timpul de relaxare poate avea orice valoare, de la timpul de 

interacțiune nuclear, de ordinul 10-19s, până la timpul de dezintegrare nucleară 109ani.  

• Al doilea postulat, numit şi principiul zero al termodinamicii, este legat de alte 

proprietăți ale echilibrului termodinamic, considerat ca o formă particulară a agitației termice,  

precizează proprietăţile sistemului aflat în stare de echilibru termodinamic, prin două formulări 

echivalente:   

1. Două sisteme termodinamice aflate în echilibru termic cu un al treilea sistem, se găsesc în 

echilibru între ele. Din acest motiv postulatul al doilea se mai numește și postulatul tranzitivității.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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2. Orice mărime de stare  a unui sistem aflat în condiţii de echilibru termodinamic poate fi 

determinată în funcţie de parametrii de stare externi ai sistemului şi de o mărime ce caracterizează 

starea interioară a sistemului, numită temperatură, t.   

  După cum reiese din enunţurile de mai sus, acest postulat introduce temperatura ca parametru 

de stare intern, caracteristic stării de echilibru şi precizează 

tranzitivitatea echilibrului termodinamic.   În concluzie: 

Temperatura empirică, sau pe scurt temperatura, este o 

mărime fizică ce caracterizează stare de echilibru termic 

dintre două sisteme termodinamice. Este o mărime intensivă 

și este considerată o măsură a gradului de agitație termică a 

moleculelor sau atomilor din sistem, luat individual.  

 Cele mei cunoscute scări de temperatură empirică sunt scările 

Celsius și Fahrenheit.   

 Cea mai folosită este scara Celsius, cu unitatea de măsură 0C.   

Observație. În Statele Unite, Canada, Marea Britanie şi alte 

câteva ţări din Asia se foloseşte scara Fahrenheit, cu unitatea de 

măsură 0F.        

                                      10F = 1,80C + 32                        (3)          

  O altă scară de temperatură este scara Kelvin, numită și scară de temperatură termodinamică, 

sau scara absolută, este o scară remarcabilă datorită faptului că are originea în punctul numit zero 

absolut, adică cea mai mică temperatură care poate exista în natură,  

motiv pentru care unitatea ei de măsură, Kelvinul, K, a fost adoptată ca unitate fundamentală în  

Sistemul Internațional:  

                                     T = 273 + t,   exprimat în K                (4)                                               

MĂSURAREA TEMPERATURII  Pentru măsurarea cantitativă a temperaturii este necesar să alegem 

un corp de referință, ale cărui proprietăți fizico-chimice pot fi măsurate în raport cu variația temperaturii, 

pe care îl vom numi corp termometric. De exemplu mercurul, un semiconductor, sau o combinație de 

metale. Fenomenele fizice investigate vor fi dilatarea, conductivitatea electrică etc.…   A măsura 

temperatura înseamnă a găsi o corespondență între valoarea măsurată a mărimii fizice ce 

caracterizează corpul termometric și temperatură. Dispozitivele de măsurare a temperaturii, cu 

aplicații în foarte multe domenii de activitate a omului, se numesc termometre.  Termometrele sunt 

dispozitive relativ simple, în ce privește construcția, cu diferite grade de precizie, capabile să acopere 

un domeniu larg de temperatură (între -200 °C și +3000 °C).  

   Primii care au încercat să construiască dispozitive de măsurat temperatura au fost G. Galilei, E. 

Torricelli și alții, și toți au avut ales ca fenomen fizic măsurabil dilatarea termică a unor lichide sau 

gaze. Primul termometru modern a fost construit de fizicianul german D. G. Fahrenheit, după al cărui 

principiu este construit termometrul de cameră actual, Fig. 3., și numit termometrul cu mercur (sau 

cu alcool). Fahrenheit a fabricat primul termometru cu mercur, şi a stabilit ca 0° F temperatura 

stabilizată, de echilibru, atunci cantități egale de gheaţă, apă şi sare sunt amestecate. El definește apoi 

96° F ca temperatura indicată, "atunci când termometrul este deţinut în gură sau sub axila unui om în 

viaţă, în stare bună de sănătate", aceste puncte se numesc puncte termometrice. A. Celsius stabilește  

00C ca temperatura de solidificarea a apei și 1000C temperatura de fierbere a apei. Fiind o scară 

centesimală, scara Celsius este mai ușor de folosit, este mai practică și din acest motiv a fost adoptată 

cu prioritate.  

Alte tipuri de termometre:  

- Termometrul cu rezistență conține drept corp termometric un material conductor. În acest caz 

rezistența corpului termometric variază cu temperatura conform relației:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
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                                                       𝑹 = 𝑹𝟎(𝟏 + 𝜶𝒕)                                      (5)                  

Unde R0 este rezistența conductorului la t = 00C, iar α este coeficientul termic al rezistivității. 

Temperatura se calculează conform rel. (5).  

Substanțele care sun folosite la construcția termometrelor cu rezistență trebuie să îndeplinească 

condițiile:  

1. Coeficientul termic al rezistivității α să fie mare, pentru a asigura o sensibilitate mare 

termometrului. Din rel. (5):                           

𝜟𝑹 

     (6)  

  

2. Conductorul să aibă o rezistivitate electrică mare, pentru a un conductor cu o lungime mică.  

3. Substanța din care este confecționat corpul termometric să nu reacționeze chimic cu alte 

substanțe din mediul în care se măsoară temperatura. Cele mai utilizate materiale sunt platina, pentru 

intervalul de temperatură de la –1000C la +2000C și cuprul de la – 200C la +1000C.  

- Termistorii sunt termometre cu rezistență, la care corpul termometric este un material semiconductor. 

Rezistența semiconductorilor scade odată cu creșterea temperaturii după o lege exponențială. Pentru 

semiconductori coeficientul termic al rezistivității este negativ și de aprox. 10 ori mai mare, în valoare 

absolută, decât în cazul conductorilor. Din această cauză sensibilitatea  semiconductorilor este mult mai 

mare decât în cazul conductorilor, iar dimensiunile corespunzător mai mici. Precizia de măsurare a 

temperaturii, pentru acest tip de termometre este de ordinul 0,00010C. - Termocuplul este un ansamblu 

de două metale sudate la capete, Fig. 4a). Măsurarea temperaturii se   

 

face în conformitate cu efectul Seebeck: fenomenul de apariție a unei tensiuni electromotoare E, într-

un circuit electric închis, format din două conductoare de natură diferită, sudate la capete. Tensiunea 

electromotoare depinde liniar de diferența de temperatură dintre cele două suduri, Fig. 6b).  

Dacă sudura rece se ține la t0 = 00C, indicația mV va fi proporțională cu temperatura sudurii calde.  

Pentru domenii restrânse de temperatură, această dependență poate fi exprimată prin relația:                    

                                                       E = E0 + a∙t                                                             (7)  

unde a  este o constantă care depinde de natura termocuplului.  

Se poate defini și în acest caz o sensibilitate a termocuplului:                  

  

    (8)                                                                                                                                

  

  

TEOREMA ECHIPARTIȚIEI ENERGIEI DUPĂ GRADELE DE LIBERTATE. 

Energia totală conținută de ansamblul unui număr mare de particule individuale care fac 

schimb de energie între ele prin ciocniri mutuale este distribuită egal (în medie), pe toate 

particulele, corespunzător fiecărui grad de libertate.  

  Unui grad de libertate al unei moleculei de gaz îi corespunde o energie medie:  

  

                                                                       

(9)   
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unde am notat cu  k constanta lui Boltzman, k = 1,38∙10-23J/K,  

  

MĂRIMI STATISTICE, CINETICO-MOLECULARE  

1. Interpretarea cinetico-moleculară a noțiunii de temperatură  

  În teoria cinetico-moleculară energia cinetică medie a unei molecule va fi dată de relația:                                    

                                                           

                          (10)  

                   

unde am notat  masa unei molecule și  viteza pătratică medie a moleculelor. S-a 

constatat  experimental că gradul de agitație termică al moleculelor și deci și energia lor 

cinetică medie crește odată cu creșterea temperaturii și invers. De aici deducem că 

temperatura, din punct de vedere cinetico-molecular, reprezintă o măsură a agitației 

termice a moleculelor din sistem.   

 Sau, altfel spus,energia cinetică medie a moleculelor este proporțională cu temperatura și 

ținând cont și de rel. (10):  

       (11)                                                                                                                               

                     

  Pentru gazul monoatomic numărul gradelor de libertate i = 3.  

2. Interpretarea cinetico-moleculară a noțiunii de presiune  

  Moleculele se ciocnesc, în mișcarea lor haotică, cu pereții vasului. Aceste ciocniri vor fi 

cu atât mai dese și mai intense cu cât energia cinetică medie a moleculelor va vi mai mare 

– și evident, cu cât agitația termică și în mod implicit temperatura vor fi mai intense, mai 

mari. Intensitatea acestor ciocniri va fi sesizată, din punct de vedere macroscopic, cu 

ajutorul mărimii fizice statistice presiunea. Deci se poate spune că presiunea este 

proporțională cu energia cinetică medie a moleculelor. Mai exact, în teoria cinetico-

moleculară se poate demonstra matematic că: presiunea unui gaz, reprezintă două treimi 

din energia cinetică a tuturor moleculelor din unitatea de volum.  

                                                                  

                                                                                                                                               (12)  

    
  unde cu                                                                                 

                             (13)  

  

am notat concentrația moleculelor, raportul dintre numărul total de molecule și volumul gazului.                               

Observați că dacă înlocuim rel. (11), cu i = 3, în rel. (12) obținem:    

                                                                                                                

 (14)                                                                                                                                                                            

                                
cunoscută sub numele de formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare.  

ECUAȚII DE STARE  

1. Ecuația termică de stare a gazului ideal  

Dacă introducem rel. (11) în rel. (12), cu i = 3, obținem ecuația:  

                                                                             𝒑 = 𝐧𝐤𝐓                 (15)                                       care 

reprezintă ecuația termică de stare.   

Tot din rel. (4) putem deduce formula vitezei termice, 𝐯𝐓 :  
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(16)       

  

unde am făcut notațiile: 𝑹 = 𝒌𝑵𝑨 = 𝟖, 𝟑𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟑𝑱/𝒌𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝑲, numită constanta universală a 

gazelor, iar 𝝁 = 𝒎𝟎 ∙ 𝑵𝑨 reprezintă masa molară a gazului, așa cum am definit-o deja.  

OBSERVAȚIE:   

Dacă în ecuația (8) înlocuim n și k, cu valorile pe care tocmai le-am definit, obținem:  

  

          (17)  

   care nu este altceva decât o altă formă a ecuației 

termice de stare.   

Sesizați notația:
  

𝐍 𝐕 𝐦 

              (18) numită numărul de kmoli.  

2. Ecuația calorică de stare a gazului ideal  

  Energia internă reprezintă suma energiilor interne a tuturor moleculelor din sistem. Pentru un gaz 

oarecare energia internă va fi dată de relația:  

  𝐢 𝐢 (19)  

    𝑼 = 𝐍 ∙ ̅𝛆𝐜 = 𝛎 ∙ 𝐍𝐀 ∙ 𝟐 𝐤𝐓 = 𝟐  𝛎𝐑𝐓    

  

Relația:   𝑼 = 
𝐢 𝛎𝐑𝐓              (19’)  

  𝟐    reprezintă ecuația calorică de stare 

a gazului ideal.  

  

B. TERMODINAMICA – (în limba greacă therme = căldură și dynamikos = forță) – 

studiază fenomenele termice fără să se intereseze de structura intimă, compoziția atomo-

moleculară, a substanței. Ea studiază, experimental, fenomene la care participă corpuri ale căror 

dimensiuni sunt perceptibile pentru om. Astfel de corpuri, formate dintr-un număr foarte mare, 

dar finit, de molecule sau atomi se numesc corpuri macroscopice, iar fenomenele care au loc în 

aceste corpuri se numesc fenomene macroscopice, în limba greacă makros = mare și skopeo 

= a observa, a privi. Termodinamica operează cu mărimi fizice care pot fi măsurate, sau 

calculate direct. Din acest motiv, concluziile termodinamicii sunt independente de modul în 

care percepem structura intimă a substanțe, și sunt incontestabile.  

  Ca metodă de studiu al fenomenelor termice, termodinamica a apărut la începutul sec. al XIX-

lea, o dată cu apariția primelor motoare termice, motorul cu abur. Prima lucrare de 

termodinamică, „Considerații asupra forței motoare a focului și asupra mașinilor capabile să 

dezvolte această forță”  a apărut în anul 1924 și a aparținut inginerului Sady Carnot.  

4. NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN TERMODINAMICĂ  

- Sistem – un corp macroscopic, sau un ansamblu de corpuri macroscopice. Dacă sistemul studiat este 

din termodinamică se numește sistem termodinamic.  

- Mediul exterior, sau exteriorul – tot ceea ce nu aparține sistemului. Sistemele termodinamice 

studiate pot fi:  

• omogene – au aceeași compoziție chimică și aceleași proprietăți fizice în orice punct. De 

exemplu oxigenul dintr-o butelie, sau apa dintr-un pahar;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
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• neomogene – sunt alcătuite din mai multe substanțe, numite componenți și pot fi 

alcătuite din  

mai părți distincte și care pot fi  separate printr-o suprafață de separație. De exemplu amestecul de gaze, 

de lichide miscibile, sau nemiscibile (care se amestecă, sau care nu se amestecă), etc.;  

• izolate – nu interacționează cu mediul exterior: nu schimbă substanță și nici o formă de 

energie cu mediul exterior. De exemplu lichidul dintr-un termos;  

• neizolate – interacționează cu mediul exterior: nu schimbă substanță, dar schimbă 

energie. De exemplu sucul dintr-o sticlă astupată;   

• închise – nu schimbă substanță cu exteriorul, dar schimbă energie. De exemplu este 

cilindrul unui motor cu aprindere prin scânteie în perioada când supapele de admisie și evacuare sunt 

închise.  

• deschis – schimbă substanță și energie cu mediul exterior. De exemplu o cascadă;  

- Starea sistemului – totalitatea proprietăților fizico-chimice ale unui sistem, la un moment dat.  

- Parametri de stare – un ansamblu de mărimi fizice ce caracterizează starea sistemului și 

interacțiunea acestuia cu mediul exterior, din limba greacă parametreo = a măsura, a compara. 

Parametri de stare pot fi:  

 interni, depind de proprietățile interne ale sistemului, ex. densitatea, presiunea, temperatura;  

 externi, depind de proprietățile externe ale sistemului și de poziția corpurilor exterioare în raport 

cu sistemul, ex. volumul;  

 independenți, pot lua valori arbitrare, ex. masa, temperatura;  

 dependenți, se exprimă în funcție de parametrii independenți prin anumite relații matematice,  

  

ex. densitatea                     ,   sau presiunea p = nkT;  

  

 de poziție (de coordonată), ex. volumul;  de forță, ex. presiunea                 

    

- Transformare de stare, sau proces – trecerea unui sistem dintr-o stare în altă stare. Evident, 

transformarea de stare presupune modificarea parametrilor de stare. Transformările de stare, sau 

procesele termodinamice pot fi:  

 
o Procese de echilibru, sau cvasistatice. Trecerea sistemului dintr-o stare de echilibru  

termodinamic în altă stare de echilibru termodinamic se face foarte lent, astfel încât fiecare stare 

intermediară poate fi considerată stare de echilibru termodinamic. Astfel de procese se pot reprezenta 

grafic, Fig. 5a), stările intermediare A1, A2, A3, A4 sunt stări de echilibru termodinamic. Astfel de 

procese sunt o idealizare științifică și au rolul de a ne ajută să înțelegem esența fenomenelor. o Procese 

de neechilibu, sau necvasistatice. Sunt transformări rapide, bruște. Nu se pot  

reprezenta grafic, Fig. 5b). Între starea inițială 1 și starea finală 2 nu știm ce se petrece!  

o Procese deschise, Fig. 5 a), b), c) și e) sunt procese deschise.  

o Procese închise, sau ciclice, Fig. 5d), sistemul revine în starea inițială, dar pe alt drum. o 

Procese reversibile, Fig. 5e), sistemul revine în starea inițială pe același drum, fără ca  
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sistemul sau corpurile cu care intră în contact să-și modifice starea termodinamică.  

o Procese ireversibile, sistemul nu mai revine de la sine în starea inițială. Revenirea în starea  

inițială ar fi posibilă numai pe același drum și cu consum de energie. Procesele necvasistatice sunt 

ireversibile, de exemplu difuzia, conductibilitatea termică. Observați că există mai multe categorii de 

clasificare atât a sistemelor cât și a parametrilor de stare. De asemenea un sistem poate fi omogen și 

izolat sau un parametru poate fi intern, dar și independent în același timp.    

 Procesele specifice naturii sunt necvasistatice și ireversibile!   

6. ENERGIA INTERNĂ  

  Energia externă a unui sistem este o sumă dintre energia cinetică Ec, datorată mișcării de translație, 

rotație și vibrație a sistemului, ca întreg, energia potențială Ep, datorată poziției sistemului, ca întreg, 

într-un câmp de forțe, de ex. câmpul gravitațional. Energia externă este studiată în cadrul mecanicii.      

Energia internă U, este suma tuturor energiilor cinetice, �̅�𝐜, datorate mișcării termice, energiile 

potențiale determinate de forțele intermoleculare și energiile potențiale datorate câmpurilor externe de 

forțe, ale tuturor moleculelor din sistem.   

 Energia internă este o mărime macroscopică și un parametru intern, care poate depinde de o serie de 

parametri externi și temperatură, reprezentată prin agitația termică a moleculelor ce alcătuiesc sistemul. 

În caz particular, dacă menținem parametrii externi constanți, parametrii interni și deci și  energia 

internă U este funcție numai de temperatură.  

 OBSERVAȚIE. Energia totală a unui sistem este suma dintre energia externă și energia internă  În 

studiul pe care îl vom face în continuare, vom considera sistemul în repaus, deci parametrii externi 

fixați. Astfel Ec = 0, Ep = const.= 0, iar singura energie diferită de zero, și care nu poate fi niciodată zero, 

este energia internă, iar pentru gazul ideal U = U(T), rel. (19’).  

  

7. CĂLDURA  

  Atunci când două, sau mai multe sisteme (sau corpuri), 

cu temperaturi diferite, deci aflate în stări de echilibru 

diferite, sunt puse în contact termic, între ele va avea 

loc un schimb de energie până se va atinge o nouă stare 

de echilibru termodinamic, diferită de cele două și 

caracterizată de o altă temperatură. Astfel, fiecare 

sistem va suferi câte o transformare de stare, pentru a 

ajunge într-o stare termodinamică de echilibru comună, 

adică o stare în care cele două (sau mai multe) sisteme 

au aceeași parametrii.   

  Contactul dintre corpurile între care are loc schimb de energie numai sub formă de căldură se numește 

contact  

termic. Modalități ale schimbului de căldură dintre corpuri este ilustrat în Fig. 4. Două sau mai multe 

corpuri sunt în echilibru termic dacă, puse în contact termic, nu fac schimb de căldură.  

  Căldura este mărimea fizică ce caracterizează gradul de încălzire a unui sistem; căldura este o 

formă de energie, se notează cu Q și se măsoară în jouli, sau în calorii, 1cal = 4,1855 J.   

  Deoarece această formă de energie se manifestă doar atunci când sistemul suferă o anumită 

transformare, spunem despre căldură că este o formă a schimbului de energie.  

  Ca formă de energie, căldura este o consecință a agitației termice. Corpurile posedă căldură în mod 

natural, spontan  și etern, la fel ca și mișcarea termică. Pentru a stabili gradul de încălzire a unui corp 

este necesar să ne punem în contact termic cu acest corp, Fig. 6. Aceasta este o metodă calitativă. 

Informația pe care o obținem este dacă un anumit corp este mai cald sau mai puțin cald în raport cu 

simțurile noastre. Dar simțurile ne pot înșela…Din acest motiv folosim instrumente de măsurat 
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temperatura, iar în funcție de temperatura măsurată putem face aprecieri cantitative, în ce privește gradul 

de încălzire al unui corp.   

 Referitor la căldură trebuie să mai facem precizarea că ea este cedată sau primită de sistem. În legătură 

cu acest fapt facem următoarea convenție:  

  1.  Q > 0, dacă este primită de sistem și   2.  Q < 0, dacă este cedată sistem.  

  

  

  

8. LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ  

  Interacțiunea unui sistem cu mediul exterior prezintă un interes deosebit în studierea diferitelor 

fenomene fizice. Acțiunea forțelor exterioare  asupra sistemului poate genera două tipuri de consecințe:  

1. determină deplasarea pur mecanică a sistemului fără a-i modifica starea de echilibru 

termodinamic, caz studiat în mecanică;  

2. generează stări de neechilibru, sistemul urmând să efectueze anumite transformări, pentru a găsi 

o nouă stare de echilibru termodinamic, conform primului postulat al termodinamicii.   

  Să considerăm că asupra pistonului unui cilindru, în 

care am închis o anumită masă de gaz, acționează din 

exterior, pe direcție verticală, o forță constantă 𝐅⃗ , Fig.  

7. Considerăm că forța acționează foarte lent, astfel 

încât transformarea să fie considerată cvasistatică, 

adică pe = pi = pf = p.   

Lucrul  mecanic  efectuat,  conform  definiției, este  dat 

de  relația: L = F∙d, iar din definiția presiunii  F =  pe∙S. 

Astfel:  

       L = pe∙S∙Δh = pe∙ΔV = – p ∙ΔV              (20) 

Observați că dacă transformarea se desfășoară invers,  

dinspre Vf  spre Vi lucrul mecanic este L = + p ∙ΔV                             (20’)  

 Ca și în cazul căldurii facem precizarea că lucrul mecanic L poate fi cedat sau 

primit de sistem. Referitor la acest fapt facem următoarea convenție:  

Interpretarea geometrică a noțiunii de lucru  . În Fig. 8 am reprezentat un 

proces termodinamic. Pentru simplitate am considerat, așa cum se vede, un 

proces izobar. Din punct de vedere geometric, lucrul mecanic reprezintă aria unei suprafețe.  

  

PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII  

Pentru a se evalua modificarea suferită de un sistem ca urmare a interacțiunilor suferite cu mediul 

exterior, se introduce o mărime de stare, energia internă, U, funcție de parametri de stare ai sistemului.  

În cazul unui sistem care interacționează mecanic și termic cu mediul exterior, s-a constatat 

experimental:  

a) energia internă a unui sistem, izolat mecanic și termic, nu se modifică, indiferent dacă în 

interiorul sistemului se produc anumite procese fizice;  

 
                                      L =  p ∙ΔV                                            (21  

 
  

cu precizările:   1.   L > 0, dacă este cedat de sistem și     

  

                             2.   L < 0, dacă este primit sistem.  
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b) energia internă a unui sistem se modifică numai dacă între sistem și mediul exterior există 

schimb de căldură sau lucru mecanic.  

  Principiu I al termodinamicii: În orice transformare variația ΔU a energiei interne depinde doar 

de stările inițială și finală ale sistemului, fiind independentă de stările intermediare prin care trece  

sistemul:                                                      ΔU = Q – L                                               (22)  

  OBSERVAȚIE: Variația energiei interne a unui sistem este egală cu suma variațiilor energiei interne 

a elementelor care alcătuiesc sistemul: ∆𝑼 = ∑𝜟𝑼𝒊 .  

  Din acest motiv spunem că energia internă, ca și variația, au proprietatea de aditivitate, sunt mărimi 

aditive. Observați că, în cazul unei transformări ciclice, transformare închisă, Fig. 5d), ΔU = 0 și rezultă, 

în mod evident: L = Q și: dacă L = 0 și Q = 0 și viceversa! Adică un sistem nu poate efectua (ceda) 

lucru mecanic decât dacă primește vre-o formă de energie, de exemplu căldură.   

  Din acest motiv principiul I al termodinamicii se mai numește și legea transformării și conservării 

energiei.   Acest lucru nu a fost știut dintotdeauna de oameni. Multe sute de ani, oamenii au încercat să 

construiască mașini care ar fi trebuit să efectueze lucru mecanic, fără să consume vreun fel de 

energie…fără să consume combustibil.   

  O mașină care ar funcționa fără să consume vreo formă de energie se numește perpetuum 

mobile de speța I.   

  Din cele enunțate mai sus, deducem că:   

              
Nu se poate construi un perpetuum mobile de speța I.   

Aceasta este o altă formulare a principiului I al termodinamicii!  

   

Consecințe ale principiului I al termodinamicii.   

COEFICIENȚII CALORICI.  

Coeficienții calorici sun mărimi fizice care stabilesc dependențe între cantitatea de căldură schimbată 

de sistem cu mediul exterior, Q și variația ΔT a temperaturii.  

1. Capacitatea calorică, C – reprezintă cantitatea de căldură necesară unui corp pentru a-și 

modifica temperatura cu un grad:  

 (23)   [C]SI = 1J/K.                                                                    

OBSERVAȚIE: capacitatea calorică este o mărime caracteristică corpului și nu a substanței din care 

este alcătuit. Două corpuri, confecționate din același material, dar de mase diferite vor ave capacități 

calorice diferite.  

  Căldura specifică și căldura molară sunt mărimi specifice substanțelor respective, sunt constante de 

material. În continuare vom defini aceste mărimi.  

2. Căldura specifică, c – reprezintă cantitatea de căldură necesară unui kilogram dintr-un corp 

pentru a-și modifica temperatura cu un grad:   

 (24)   [c]SI = 1J/kg∙K.                                                               

Observați că C = mc.  

3. Căldura molară, C – reprezintă  cantitatea de căldură  necesară unui  kilomol  dintr-un corp 

pentru  a-și modifica temperatura cu un grad:  

   (25)                                                                                                              

   

[C]SI = 1J/kmol∙K. Ținând cont și de rel. (12) C = μc  

 Căldura și lucrul mecanic sunt mări de proces, adică depind de transformarea suferită de sistem. Pentru 

corpurile lichide și solide, acest lucru nu este evident. Pentru gaze, căldura schimbată depinde de 

proces, dacă schimbul se face la presiune constantă, sau la volum constant. Vom avea astfel, câte o 

căldură specifică și căldură molară la presiune constantă și la volum constant, corespunzător tipului de 

proces la care s-a făcut schimbul, cp, Cp și cV, CV.  
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Relația lui Robert Mayer stabilește o relație între coeficienții calorici la presiune constantă și  

coeficienții calorici la volum constant.   

   

Conform definiției (25) vom avea:      și  

                       

Dar conform principiului I al termodinamicii, rel. (22), Qp = ΔU + L și QV = ΔU, pentru că într-o 

transformare izocoră L = 0. Dacă ținem cont și de rel. (17) rezultă:  

                                                                      Cp – CV = R   (26)  

  

sau   𝒑 𝑽     

                                                                                                                      𝝁
 (26’) numită relația lui Robert Mayer.    

  

LEGILE GAZULUI IDEAL. PROCESE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL.  

În continuare vom defini legile gazelor și vom calcula ΔU, Q și L pentru diferite procese 

termodinamice simple, în cazul sistemelor închise, sisteme care nu schimbă masă cu mediul 

exterior, m = const.  
  

1. Legea transformării izoterme, sau legea Boyle-Mariotte. Proces izoterm, t = const., T = const.: 

La temperatură constantă, presiunea unui gaz variază invers proporțional cu volumul gazului.  

  

                                           (27)  sau                  𝒑𝑽 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.        (27’)  

Pentru o transformare izotermă, ecuația transformării, între două stări de 

temperatură constantă, se va  

scrie:                                              p1V1 =  p2V2 = const.  (28)                                            

  În Fig. 9 am reprezentat grafic 

un proces izoterm în coordonate 

pV, pT și VT. Dependența 

grafică a presiunii de volum, p = 

p(V) se numește izotermă. Mai 

multe izoterme, corespunzătoare 

unor temperaturi  constante 

 diferite, formează o 

familie de izoterme, Fig. 9a), 

unde cu T am notat temperatura 

absolută, rel. (4).   

Într-o transformare izotermă, conform rel. (19’).                                                                                            

ΔU = 0                      (29) Iar din formula matematică a principiului I 

rezultă:  

   

                      (30)  

  

OBSERVAȚIE. Formula (30) o vom accepta ca atare, urmând să fie explicată atunci când aparatul 

matematic ne va permite!  

  

2. Legea transformării izobare, sau legea Gay-Lussac. Proces izobar, p = const.  

La presiune constantă, volumul unui gaz variază direct proporțional cu temperatura.  

                                                              𝑽 = 𝑽𝟎(𝟏 + 𝜶𝒕)                              (31)  
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α este o constantă pentru toate gazele,  și se numește coeficientul termic de dilatare 

izobară.  

 

În Fig. 10 am reprezentat grafic un proces izobar în coordonate Vt, VT, pT și pV. Dependența grafică 

a volumului de temperatură, V=V(t), sau V=V(T) se numește izobară. Mai multe izobare, 

corespunzătoare unor presiuni constante diferite, formează o familie de izobare, Fig. 10a),b). Ținând 

cont de valoarea lui α și rel. (4), care definește 

valoarea temperaturii absolute, rel. (31) 

se va scrie:  

  𝟎 𝟎   (32)  

  𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 sau:  

  𝑽   

                   (33)  

  

Ecuația (33) reprezintă, de asemenea, o ecuație de stare, care spune că raportul dintre volum și 

temperatură, corespunzătoare unei anumite presiuni este totdeauna constant.  

Pentru o transformare izobară, ecuația transformării, între două stări de presiune constantă, se va scrie:   

  

   (34)  

  

În transformarea izobară                     𝐐𝐩 = 𝛎𝐂𝐩𝚫𝐓               (35)                                             

                                                        𝐋 = 𝐩𝚫𝐕 = 𝛎𝐑𝚫𝐓                                           (36)  

                      𝚫𝐔 = 𝛎𝐂𝐕𝚫𝐓                                              (37)  

  

3. Legea transformării izocore, sau legea Charles. Proces izocor, V = const.  

La volum constant, presiunea unui gaz variază direct proporțional cu temperatura.  

                                                              𝒑 = 𝒑𝟎(𝟏 + 𝜷𝒕)                               (34)  

β =  , este o constantă și se numește coeficientul termic al presiunii.  

 

În Fig. 11 am reprezentat grafic un proces izocor în coordonate pt, pT, VT și pV. Dependența 

grafică a presiunii de temperatură, p=p(t), sau p=p(T) se numește izocoră. Mai multe izocore, 



15  

  

corespunzătoare unor volume de gaz constante dar diferite, formează o familie de izocore, Fig. 

11a),b). Ținând cont de valoarea lui β și rel. (4), care definește valoarea temperaturii absolute, 

rel. (34) se va scrie:  

               (35)  

, 
  

sau: (36)                          

  

Ecuația (36) reprezintă, de asemenea, o ecuație de stare, care spune că raportul dintre presiune și 

temperatură, corespunzătoare unui anumit volum este totdeauna constant.  

Pentru o transformare izocoră, ecuația transformării, între două stări de volum constant, se va scrie:   

  

      (37)  

  

În transformarea izocoră                     𝐐𝐕 = 𝛎𝐂𝐕𝚫𝐓               (38)                                             

                                                        𝐋 = 𝐩𝚫𝐕 = 𝛎𝐑𝚫𝐓 = 𝟎                                           (39)  

                      𝚫𝐔 = 𝛎𝐂𝐕𝚫𝐓                                              (40)  

  

  

4. Legea transformării adiabatice. Proces adiabatic, Q=0, sistemul nu face schimb de energie sub 

formă de căldură.  

        Ecuația transformării adiabatice a fost stabilită în anul 1823 de S.D. Poisson, pentru care se  

numește și ecuația lui Poiss                                                                                                                        

on:  𝐩𝐕𝛄 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭.                     (41)                                 

                                                                                𝐂𝐩                                                    

        unde                                                                                                  
  

(42)  

                                                                                                                                              

Se numește indice adiabatic și trebuie calculat pentru fiecare tip de gaz în parte.   

Ecuația (38) este o ecuație de stare. Ecuația unei transformări adiabatice se va 

scrie:  

  

  𝐩𝟏𝐕𝟏𝜸 = 𝐩𝟐𝐕𝟐𝜸 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭.  sau:                        (43)  

  O transformare adiabatică este o transformare suferită de un sistem învelit adiabatic.   

  Învelișul adiabatic este un înveliș care nu permite schimb de căldură între sistem și mediul exterior.  

Învelișul adiabatic este o idealizare fizică. El practic, NU există. Există 

situații în care o anumită transformare se desfășoară cu o viteză foarte 

mare, astfel încât sistemul nu are timp să facă schimb de căldură. În 

acest caz putem spune că sistemul a suferit o transformare adiabatică 

și să o studiem ca atare.  

  În Fig. 12, am reprezentat grafic o transformarea adiabatică, în 

comparație cu o transformare izotermă. Se observă că amândouă 

transformările se reprezintă grafic prin câte o hiperbolă.  

Transformarea izotermă este o hiperbolă echilateră și deci este mai  

lentă. Transformarea adiabatică se reprezintă printr-o hiperbolă mai abruptă.  

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_Denis_Poisson
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_Denis_Poisson
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5. Legea transformării generale. Ecuația Clapeyron – Mendeleev.  

Transformarea generală este transformarea în care toți parametri variază.  Ecuația 

(17) se poate scrie:   

       .                                           (44)  

   

În cazul unui sistem închis, m = const., ecuația transformării se va scrie:  

  

.   sau    (45)                                                                           

  

Ecuația (42) este cunoscută sub numele de ecuația transformării generale, sau ecuația Clapeyron – 

Mendeleev  

  

CALORIMETRIE. Calorimetria se ocupă cu măsurarea căldurii și a căldurii specifice. La baza 

măsurărilor calorimetrice stau următoare fapte experimentale, consecințe ale principiului I al 

termodinamicii:  

1. Într-un sistem izolat alcătuit din corpuri cu grade de încălzire 

diferite, aflate în contact termic, după un anumit timp în sistem se 

stabilește echilibrul termic: toate corpurile vor avea același grad de 

încălzire, aceeași temperatură.   

2. Căldura primită de un corp pentru a se încălzi cu un anumit număr 

de grade este egală cu căldura cedată de același corp pentru a se răci 

cu același număr de grade, sau, căldura primită de un corp pentru a se 

topi este egală cu căldura ce dată de același corp pentru a se 

 solidifica,  respectiv  vaporizare-condensare, 

 sublimaredesublimare.   3. Două corpuri, cu grade de încălzire 

diferite (temperaturi diferite),  

aflate într-o incintă adiabatică, puse în contact termic, vor face schimb de căldură până când se stabilește 

echilibrul termic. Corpul mai cald va ceda căldură, iar corpul mai rece va primi căldură. Căldura Q1 

cedată de corpul mai cald este egală cu căldura Q2 primită de corpul mai rece:                               𝑸𝟏 = 

𝑸𝟐                                                 (46) Ecuația (43) se numește ecuația calorimetrică.  

În Fig. 13 este prezentat schematic aparatul numit calorimetru, aparat cu ajutorul căruia se obțin datele 

experimentale. Calorimetrul este construit astfel încât să permită schimbul de căldură între corpurile 

aflate în interiorul său, dar să nu permită schimbul de căldură cu exteriorul, adică să aibă pereții 

adiabatici.   

Pentru măsurarea căldurii și a căldurii specifice se folosesc următoarele metode:  

1. Metoda amestecurilor, între corpurile cu temperaturi diferite sunt puse în contact termic va avea loc 

un schimb de căldură până când se va atinge echilibrul termic. Temperatura finală a amestecului se 

numește temperatură de echilibru.   

2. Metoda schimbării stării de agregare, produce schimbării de agregare.  

3. Metoda electrică, cantitatea de căldură schimbată de corpuri și măsurată  este produsă prin efect 

termic.   

  

PRINCIPIUL AL II-lea AL TERMODINAMICII  

Principiul al II-lea al termodinamicii completează principiul I al termodinamicii, deși, istoric 

vorbind, principiul al II-lea a fost enunțat înaintea principiului I. Pentru a explica această 

afirmație trebuie să ne întoarcem puțin la mijlocul sec. al XIX-lea, perioada în care oamenii 

deveniseră foarte interesați de construcția și perfecționarea motoarelor termice.  
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Conform principiului I al termodinamicii, într-o transformare ciclică monotermă sistemul ar putea 

transforma integral căldura primită în lucru mecanic, rel. (44).  

 Transformarea ciclică se numește monotermă deoarece schimbul de căldură se face doar între 

sistem și sursa de căldură, sursa caldă.  

O mașină termică capabilă să realizeze o astfel de transformare se numește perpetuum mobile de 

speța a II-a.   

Experiența dovedește că acest lucru nu este posibil, deci:   

  
Nu se poate construi un perpetuum mobile de speța a II-a.   

  

Această afirmație este o formulare a principiului al II-lea al termodinamicii!  

Pentru a ceda lucru mecanic, sistemul trebuie să „colaboreze” cel puțin cu două surse de căldură.   

O astfel de transformare ciclică se numește transformare ciclică bitermă.  

Principiul al II-lea al termodinamicii constituie o generalizare a experienței, fapt pentru care există 

mai multe formulări.  

1. Formularea Clausius, fizician și matematician german considerat fondatorul termodinamicii:  

  Nu este posibil un proces ciclic prin care căldura să treacă de la sine de la un corp mai 

rece la un corp mai cald.  

2. Formularea Thomson (lord Kelvin):  

  Într-o transformare ciclică monotermă sistemul nu poate ceda lucru mecanic. Dacă 

transformarea ciclică monotermă este și ireversibilă, sistemul poate cel mult să primească lucru 

mecanic.  

3. Formularea Planck-Kelvin:   

  Nu este posibilă o transformare ciclică al cărei rezultat este transformarea în lucru mecanic a 

căldurii absorbită de la o sursă care se află la aceeași temperatură cu sistemul.  

Multitudinea de formulări ale principiului al II-lea al termodinamicii exprimă tenacitatea cu 

care oamenii au căutat să dezvolte teorii necesare perfecționării tehnologiilor construcției de 

mașini.  Primele mașini termice construite erau mașini cu un randament foarte mic. Doar o 

fracțiune foarte mică din căldura absorbită de la sursă caldă era transformată în lucru mecanic 

util.  

  

Principiul al II-lea al termodinamicii – Principiul entropiei  

Pentru a se stabili sensul de evoluție al sistemelor termodinamice izolate se introduce o mărime, 

entropie, S, funcție de parametri de stare ai sistemului.  

Pentru sistemele izolate, care evoluează reversibil entropia sistemului rămâne constantă:  

                                                        ∆𝑺 = 𝟎                                        (47)  

Pentru sistemele izolate, care evoluează ireversibil entropia crește:  

                                                       ∆𝑺 > 𝟎                                         (48)  

În general, pentru sistemele izolate rel. (44) și (45) se pot scrie:    

                                                      ∆𝑺 ≥ 𝟎                                         (49)  

În cazul proceselor termodinamice reversibile și izoterme, variația entropiei este dată de relația:                            

  𝑸 

                      (50)  

  

Ca și în cazul energiei interne, variația ΔS a entropiei unui sistem într-un proces izolat este egală cu 

suma variațiilor de entropie a elementelor care alcătuiesc sistemul:                                                          

                                                          ∆𝑺 = 𝚺𝚫𝑺𝒊                                 (51)  
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Ca să concluzionăm: Energia internă și entropia sunt funcții de stare ale sistemului, atașate celor două 

principii ale termodinamicii și au proprietatea, numită, de aditivitate.  

Din relația (47) rezultă și unitatea de măsură pentru entropie: J/K.  

Dacă exprimăm Q din rel. (47) și-l introducem în rel. (22), expresia principiului I al termodinamicii, 

obținem:  

                                                         ∆𝑼 = 𝑻𝚫𝑺 + 𝑳                            (52)  

numită ecuația fundamentală a termodinamicii pentru procesele reversibile.  

  

MAȘINI TERMICE. Randament și eficiență.  

  Dezvoltarea relațiilor de producție capitaliste a presupus, trecerea de la producția manufacturieră la 

producția industrială. Capitaliștii au fost primii care au înțeles că pentru a obține profituri cât mai mari 

este necesar să investească în proiectarea și construcția unor mașini.   

  Dacă inițial mașinile foloseau, pentru a funcționa, energia apei, vântului sau a animalelor, inclusiv 

energia oamenilor, odată cu creșterea producției industriale, care începând cu sec. al XVIII-lea ajunsese 

chiar de patru ori mai mare, aceste energii nu mai erau suficiente. Nevoia de energie i-a obligat pe 

oameni să se orienteze spre alte forme de energie, cum ar fi energia termică.  

  Istoric vorbind, acest fapt a fost sesizat încă de la începutul relațiilor de producție capitalistă, dar a 

devenit posibil de abia din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, odată cu începuturile revoluției 

industriale, perioadă în care dezvoltarea tehnologiilor a făcut posibil  apariția primelor motoare termice.  

  Motoarele termice erau necesare nu numai pentru creșterea producției industriale, dar și pentru 

transportul mărfurilor.   

  Obținerea energiei mecanice din energia termică a constituit și motivul pentru care, în fizică, a apărut 

un nou domeniu de studiu: termodinamica.   

  Rolul termodinamicii este de a descoperii legile care stau la baza construcției și perfecționării 

motoarelor termice.   

  Sistemele termodinamice, cu funcționare ciclică, care realizează transformarea energiei termice în 

energie mecanică, sau energiei mecanice în energie termică sunt numite mașini termice.  

  Deoarece aceste mașini au funcționare ciclică, conform principiului I al termodinamicii, rel. (22)
 

 
, pentru o mașină termică:  

                                                                   L = Q  (53)  

  Atenție, atât L cât și Q sunt sume algebrice a mai multor termeni, pozitivi și negativi, funcție de 

procesul pe care îl suferă sistemul termodinamic.   

  Motorul termic este o mașină 

termică ce realizează transformarea 

energiei  termice  în 

 energie mecanică.   

  Pompa de căldură este o mașină 

ce realizează transformarea energiei 

mecanice în energie termică.   

Mașina frigorifică este o mașină ce 

realizează transformarea energiei 

mecanice în energie termică, răcind 

o incintă sub temperatura mediului 

exterior.   

În Fig. 14 am prezentat diagramele de transfer energetic pentru fiecare tip de mașină în parte.   

  Atenție la convențiile pe care le-am făcut în legătură cu lucrul mecanic și căldura, pag. 8!  

http://manualdefizica.ro/wp-content/uploads/2013/03/NEVOIA-DE-ENERGIE.pdf
http://manualdefizica.ro/wp-content/uploads/2013/03/NEVOIA-DE-ENERGIE.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_industrial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_industrial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_industrial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_industrial%C4%83
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  Experiența demonstrează că un motor termic nu poate transforma integral căldura primită în 

lucru mecanic, sau altfel spus, un motor termic nu poate funcționa cu o singură sursă de 

căldură.   

  În Fig. 14 a) am prezentat schematic schimbul de energie dintre sistem și mediul exterior, se 

observă că energia termică primită de sistem de la sursa caldă Q1 nu se transformă integral în 

lucru mecanic L. O parte, Q2 este cedată unui alt sistem, de ex. mediului exterior, numit și sursa 

rece. Adică:  

                                                                 𝑸𝟏 = 𝑳 + |𝑸𝟐|                                                    (54)  

În acest caz, rentabilitatea motorului este exprimată cu ajutorul randamentului η:                                                 

                                                                                                                                                      

                 (55)                                                                                                                                 

sau:                                                                                                                             |𝑸𝟐|           (56)                                

                                             𝜼 = 𝟏 −     𝑸𝟏        
  

  

  

  Pentru pompa de căldură și mașina frigorifică rentabilitatea este exprimată în eficiență ε:  

   

      pentru pompa de căldură                                                                                                 (57)                                  

  |𝑳| 

  𝑸𝟐                 (58)      pentru mașina frigorifică  𝜺 = | 𝑳|  

  

OBSERVAȚIE:   

1. Eficiența unei mașini termice este diferită de randament, deși este definită ca un raport de 

tipul „util/consumat”. La pompa de căldură și la mașina frigorifică „utilul” nu este o parte din 

„consumat”, Fig. 14 b), c).  

2. Spre deosebire de randament, eficiența poate fi supraunitară. De exemplu, pompele de 

căldură pentru uz gospodăresc pot atinge eficiențe și de 400%.  

  

MOTOARE TRMICE  

   Motoare cu ardere externă, sunt motoare la care sursa de căldură este externă fluidului care 

suferă ciclul termodinamic.   

 Primul motor cu arderea externă a fost construit în sec al II-lea î.e.n. de Heron din Alexandria.    

Invenția lui a fost privită ca o jucărie și uitată repede datorită faptului că relațiile de producție 

nu erau favorabile unei aplicații în practică.  

 În anul 1707 Denis Papin construiește o mașină cu vapori, folosită ca pompă pentru scoaterea 

apei din minele de cărbuni. Principiul de funcționare era următorul: apa fierbea într-un cazan  

închis iar vaporii  treceau  într-un  cilindru care împingea  un  piston;   mișcarea alternativă  a  

pistonului   era comandată  manual  prin  deschiderea  și închiderea unor robinete. Randamentul 

unei astfel de mașini era de 1-2%!   În anul 1765, scoțianul James Watt  perfecționează  mașina  

cu vapori, dându-i   forma definitivă  sub care funcționează până în zilele noastre.  

  Motoare cu ardere internă, sunt motoare la care sursa de căldură este datorată unui proces 

de combustie suferit chiar de fluidul supus ciclului termodinamic. Motoarele cu ardere internă 

sunt motoarele termice cu cea mai largă răspândire. Ele au început să evolueze mult mai târziu 

datorită temperaturilor mari dezvoltate în corpul motorului(cca 2000 °C). Din acest motiv 

dezvoltarea lor a putut fi posibilă odată cu dezvoltarea metalurgiei care a ajuns să producă 

oțeluri și aliaje capabile să reziste la aceste temperaturi. Avantajul acestora față de turbinele cu 

abur este în principal că au gabarite mult mai reduse și pot fi puse în funcțiune imediat.  
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Motorul CARNOT – este motorul unei mașini termice ideale care funcționează după un ciclul, 

propus în 1820 de inginerul francez Nicolas Léonard Sadi Carnot și destinat comparării 

randamentului termic al diferitelor mașinilor termice.  

  Este un ciclu reversibil efectuat de o „mașină Carnot” legată la două surse de căldură de 

temperaturi diferite („sursa caldă”, T1 și „sursa rece”, T2).    Motorul folosește ca agent de lucru 

un gaz ideal.   

  Ciclul este alcătuit din două izoterme și două adiabate și este  parcurs în sensul acelor de ceasornic, 

Fig. 15.  

  Aici este bine să facem următoarea remarcă: dacă ciclul unei 

mașini termice este parcurs în sensul acelor de ceasornic 

mașina termică funcționează ca motor termic, iar dacă ciclul 

este parcurs în sens invers acelor de ceasornic, sensul 

trigonometric, mașina funcționează ca pompă de căldură.  

Din Fig. 15 se observă că:  

    (59)  

Având în vedere că transformările 2 → 3 și 4 → 1 sunt 

transformări adiabatice putem scrie:  

  𝑻   𝟏(57)𝑽𝜸𝟏 = 𝑻𝟐𝑽𝜸𝟐   și   𝑻𝟐𝑽𝜸𝟑 = 𝑻𝟏𝑽𝜸𝟒    

Din rel. (57) rezultă:  

 
  

   (60)  

  

Astfel, randamentul motorului Carnot este dat de relația:      

  

                (61)  

  

și este cel mai mare randament al unei mașini termice.  

Cum T2 este totdeauna mai mic decât T1, randamentul ciclului Carnot este totdeauna subunitar. Din 

relația de mai sus se pot trage două concluzii:  

1. Randamentul ciclului Carnot nu depinde de natura fluidului de lucru.  

2. Randamentul ciclului Carnot depinde doar de temperaturile celor două surse.  

  

Motorul OTTO   

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
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În anul 1878, Nikolaus Otto, 

a pus la punct un motor  

alimentat cu combustibil  

lichid, (benzină) cu un 

randament    de     22%.      

Motorul  Otto  este   un 

motor cu ardere internă, în 4  

timpi, cu  explozie,  cu 

aprindere prin scânteie. În  

Fig. 16 a) am prezentat 

principalele părţi 

componente ale cilindrului 

unui motor cu adere internă, 

în 4 timpi, cu aprindere  prin 

 scânteie electrică precum și 

ciclul termodinamic al 

motorului  

Otto.   

 Cilindrul  –  Reprezintă   

componenta în care culisează pistonul. Motorul descris aici are un singur cilindru, dar majoritatea 

motoarelor au mai mulţi cilindrii (4, 6, 8 sau mai mulți). În  cazul  motoarelor cu mai  mulți cilindri, 

aceștia pot fi aranjați în linie, în V sau opuşi orizontal (boxer).  

  În funcţie de configuraţie, diferă nivelul vibraţii şi zgomot, costul de fabricare şi caracteristicile ce le 

fac mai potrivite sau nu pentru anumite tipuri de autovehicule.  

Pistonul – Este  o piesă din mecanismul bielă-manivelă, confecţionat din aliaj de aluminiu, turnat, având 

formă cilindrică, care culisează în cilindru.  

Segmenţii – Sunt  inele elastice, din oțel, montate pe piston în canale executate pe suprafaţa cilindrică 

exterioară a pistonului, care au următoarele roluri:   

a) de a proteja ceilalţi segmenţi în momentul exploziei (segment de foc)  

b) de etanşare a jocului dintre cilindru şi piston  

c) de ungere şi radere (raclare) a uleiului depus pe peretele interior a cilindrului.  

Bujia – Piesă  componentă a unui motor cu aprindere prin scânteie care serveşte la aprinderea 

amestecului carburant în cilindru prin producerea unei scântei electrice între doi electrozi la un moment 

bine stabilit. Supapele – Au  rolul de a deschide şi închide orificiile prin care se realizează admisia 

combustibilului în cilindru şi evacuare gazelor arse. Supele execută o mişcare de translaţie, fiind 

comandate de camele de pe axul cu came (ca în animaţia alăturată, unde axul cu came are culoarea 

verde)  

Camera de ardere – Reprezintă  locul unde are loc compresia şi arderea amestecului de aer cu 

combustibil. Camera de ardere îşi schimbă volumul odată cu mişcarea pistonului, între PMI (punctul 

mort inferior) și PMS (punctul mort superior) . Capacitatea camerei de ardere, capacitatea cilindrică, 

oferă, de obicei, o idee asupra puterii motorului.  

Biela – Este  de forma unei tije sau a unei bare. Face legătura dintre piston şi arborele cotit. Ea este 

legată articulat la ambele capete de piston şi respectiv braţul arborelui cotit, astfel încât, împreună cu 

arborele cotit, transformă mişcarea alternativă de translaţie a pistonului în mişcarea de rotaţie a 

arborelui cotit.  

Arborele cotit, sau vilbrochenul – El  este cel care, împreună cu biela, transformă mişcarea de 

translaţie care vine de la piston, într-o mişcare circulară.  

Timpii de funcționare, într-un ciclu termodinamic sunt, Fig. 16 b):  
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1.TIMPUL 1 – ADMISIA: se  deschide  supapa  de admisie, pistonul începe să coboare spre PMI, iar în 

cilindru intră amestecul în carburant( aer și benzină ),  𝐴 → 1.  

2.TIMPUL 2 – COMPRESIA: pistonul  urcă  spre  PMS,  gazele  sunt  comprimate  adiabatic până la o 

presiune p2,  1 → 2.   

3.TIMPUL 3 – APRINDEREA ŞI DETENTA: cu foarte puțin timp înainte ca pistonul să ajungă la PMS 

bujia produce scânteia, amestecul ia foc, temperatura crește până la aprox. 2000°C iar presiunea aprox. 

25 atm, 2 → 3. Pistonul este împins jos, până la PMI, 3 → 4,  este  timpul motor.  Deplasarea  rapidă  

a pistonului nu face posibil transferul de căldură a gazelor arse către  mediul exterior. Din  această 

cauză această transformare poate fi considerată adiabatică.  

4.TIMPUL 4 – EVACUAREA :  se deschide   supapa  de  evacuare,  presiunea  din  cilindru coboară 

la presiune atmosferică, 4 → 1  şi  gazele  arse  sunt  evacuate  izobar  în  atmosferă cedând Q2, 1 → 

𝐴 și  ciclul  se repetă.   

  

Motorul DIESEL  

În anul 1892, Rudolf Diesel 

inventează un motor care să 

utilizeze o gamă largă de 

combustibili, inclusiv  praf 

 de  cărbune. Motorul a 

fost brevetat pe 23 febr. 1893 

și prezentat la Expoziția 

Universală de la Paris din 

1900, având drept combustibil 

uleiul de alune.   Motorul  

Diesel  este   un  

motor cu ardere internă, în 4  

timpi, cu  explozie,  cu 

aprindere prin compresie.  

În  Fig. 17 a) am prezentat 

principalele părţile componente ale cilindrului unui motor cu adere internă, în 4 timpi, cu aprindere 

 prin  compresie  

precum și ciclul termodinamic al motorului Diesel. Fiind tot motor cu ardere internă, cu explozie 

alcătuirea motorului Diesel este foarte asemănătoare cu cea a motorului Otto. Deosebirea apare în ce 

privește aprinderea și introducerea combustibilului în cilindru. Motorul Diesel nu mai are nevoie de 

bujie, dar are nevoie de un sistem de injecție a combustibilului în cilindru, injectorul și, în consecință, 

nu mai are nevoie nici de carburator. Părțile componente ale motorului Diesel sunt:  

 Cilindrul – Reprezintă  componenta în care culisează pistonul. Motorul descris aici are un singur 

cilindru, dar majoritatea motoarelor au mai mulţi cilindrii (4, 6, 8 sau mai mulți). În  cazul  motoarelor 

cu mai  mulți cilindri, aceștia pot fi aranjați în linie, în V sau opuşi orizontal (boxer).  

  În funcţie de configuraţie, diferă nivelul vibraţii şi zgomot, costul de fabricare şi caracteristicile ce le 

fac mai potrivite sau nu pentru anumite tipuri de autovehicule.  

Pistonul – Este  o piesă din mecanismul bielă-manivelă, confecţionat din aliaj de aluminiu, turnat, având 

formă cilindrică, care culisează în cilindru.  

Segmenţii – Sunt  inele elastice, din oțel, montate pe piston în canale executate pe suprafaţa cilindrică 

exterioară a pistonului, care au următoarele roluri:   

a) de a proteja ceilalţi segmenţi în momentul exploziei (segment de foc)  

b) de etanşare a jocului dintre cilindru şi piston  

c) de ungere şi radere (raclare) a uleiului depus pe peretele interior a cilindrului.  
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Injectorul – Este o supapă care injectează carburantul la motoarele cu ardere internă, fie în canalul de 

admisie, într-o antecameră de ardere (un sistem mult răspândit până în anii '90) sau direct în camera 

de ardere al motorului, după anii ’90.  

Supapele – Au  rolul de a deschide şi închide orificiile prin care se realizează admisia combustibilului 

în cilindru şi evacuare gazelor arse. Supele execută o mişcare de translaţie, fiind comandate de camele 

de pe axul cu came (ca în animaţia alăturată, unde axul cu came are culoarea verde)  

Camera de ardere – Reprezintă  locul unde are loc compresia şi arderea amestecului de aer cu 

combustibil. Camera de ardere îşi schimbă volumul odată cu mişcarea pistonului, între PMI (punctul 

mort inferior) și PMS (punctul mort superior) . Capacitatea camerei de ardere, capacitatea cilindrică, 

oferă, de obicei, o idee asupra puterii motorului.  

Biela – Este  de forma unei tije sau a unei bare. Face legătura dintre piston şi arborele cotit. Ea este 

legată articulat la ambele capete de piston şi respectiv braţul arborelui cotit, astfel încât, împreună cu 

arborele cotit, transformă mişcarea alternativă de translaţie a pistonului în mişcarea de rotaţie a 

arborelui cotit.  

Arborele cotit, sau vilbrochenul – El  este cel care, împreună cu biela, transformă mişcarea de 

translaţie care vine de la piston, într-o mişcare circulară.  

Timpii de funcționare, într-un ciclu termodinamic sunt, Fig. 17 b):  

1.TIMPUL 1 – ADMISIA: se deschide supapa de admisie, supapa de evacuare este închisă, iar pistonul 

începe să coboare spre PMI, iar în cilindru intră doar aer,  𝐴 → 1.  

2.TIMPUL 2 – COMPRESIA: pistonul  urcă  spre  PMS.  La sfârșitul compresiei temperatura aerului 

din cilindru ajunge la 700 – 800°C, iar presiunea la 35 – 50atm, în funcție de tipul motorului, 1 → 2 .   

3.TIMPUL 3 – APRINDEREA ŞI DETENTA: când pistonul ajunge la PMS începe injectarea 

combustibilului în cilindru, sub forma unor picături fine. Datorită temperaturii foarte mari, superioară 

temperaturii de aprindere a combustibilului, acesta suferă fenomenul de autoaprindere. Procesul de 

ardere este izobar, deoarece arderea este lentă, se face pe măsură ce combustibilul este injectat, 2 → 3 

.   Timpul 3 este timp mort.  

  Prin ardere combustibilul produce căldura Q1. Aceasta face ca temperatura și implicit presiunea 

gazului să crească și mai mult, împingând pistonul spre PMI. Gazele efectuează lucru mecanic 

adiabatic 3 → 4 .  

4.TIMPUL 4 – EVACUAREA : cu puțin timp înainte ca pistonul să ajungă la PMI se deschide   supapa  

de  evacuare,  presiunea  din  cilindru coboară la presiune atmosferică, la volum constant, 4 → 1  şi  

gazele  arse  sunt  evacuate  izobar  în  atmosferă eliminând Q2, 1 → 𝐴 și  ciclul  se repetă.  

  Motoarele Diesel au un randament mai mare și utilizează combustibili mai ieftini decât motoarele 

Otto, dar sunt motoare de dimensiuni mai mari. Datorită acestui fapt, motoarele Diesel au fost montate 

pe vapoare, locomotive și vehicule de mare tonaj.   

TRANSFORMĂRI DE FAZĂ.   

Definiții, clasificări, precizări.  

  Se numește fază o parte distinctă a unui sistem, omogenă, separată de celelalte părți ale sistemului 

printr-o suprafață. Faza poate fi separată de celelalte părți prin metode mecanice.  

  O fază poate fi formată dintr-un singur tip de molecule (vaporii unui lichid, un gaz, etc.) sau din mai 

multe tipuri de molecule dacă amestecul este omogen până la nivel molecular (soluţie nesaturată de 

zahăr în apă, cositorul - o soluţie solidă de Cu şi Zn  etc.).  

  Aici trebuie să facem o precizare : faza nu trebuie confundată, în mod absolut, cu starea de 

agregare, deși starea de agregare este considerată un tip de fază.  

  O serie de substanțe solide sau lichide pot exista în faze diferite, în aceeași stare de agregare. De 

exemplu, unele solide pot să existe sau să coexiste în faza solid amorf sau solid cristalin. Anumite 

substanțe lichide pot fi implicate în diferite fenomene sau pot avea proprietăți cristaline. În funcție de 
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faza în care se manifestă o anumită proprietate, cristalele lichide se pot clasifica în: termotropice și 

liotropice sau  nematice, smectice și colesterice. Aceste stări cristaline cu grade diferite de ordine 

moleculară se numesc faze.  

De asemenea,  fierul se poate găsi în diferite faze solide, în funcţie de structura cristalină, carbonul are 

două faze distincte, numite stări alotropice, diamantul şi grafitul, care au proprietăţi deosebite, etc.   

Trecerea unei substanțe dintr-o fază în altă fază se numeşte transformare de fază sau tranziţie de 

fază.    Exemple de transformări de fază: trecerea dintr-o stare de agregare în alta, dintr-o formă 

cristalină în alta, din conductor în supraconductor, fluid în suprafluid dintr-o stare în care substanţa are 

proprietăţi feromagnetice într-o stare în care ea are proprietăţi paramagnetice, etc.   După modul în 

care are loc transformarea de fază, acestea se clasifica în:  

• Transformări de fază de speţa I – transformări  care se produc la o anumită temperatură, cu 

absorbţie sau cedare de căldură numită căldură latentă. Din acest tip fac parte transformările de stare 

de agregare: vaporizarea-condensarea, topirea-solidificarea, sublimarea-desublimarea, transformările 

polimorfe etc.   

• Transformările de fază de speţa a II-a – transformări  care se produc pe un anumit interval de 

temperatură, în care absorbţia sau degajarea de căldură are loc odată cu creşterea sau scăderea 

temperaturii. Transformările de fază de speţa a II-a sunt legate de fenomenele de ordonare în cristale. 

Astfel, în zona de temperatură unde are loc transformarea sunt în contact două faze cristaline, una 

dezordonată, stabilă la temperatura mai înaltă şi alta mai ordonată, stabilă la temperatură mai mică. Din 

această categorie fac parte tranzițiile de conformaționale, care au loc în cristalele lichide, 

conductorsupraconductor, fluid-suprafluid, etc.   

  În continuare voi prezenta transformările de fază de speţa I – transformările de stare de agregare:  

transformările solid-lichid, lichid-vapori, vapori-solid.  

Vaporizarea şi condensarea  

Trecerea unei substanţe din faza lichidă în faza de vapori se numeşte vaporizare. Există mai multe 

modalităţi de vaporizare a unui lichid în funcţie de condiţiile: vaporizare în vid, în atmosferă gazoasă, 

la suprafaţa lichidului şi vaporizarea în toată masa lichidului.  

Cantitatea de căldură necesară pentru a vaporiza la temperatură constantă o unitate de masă dintr-un 

lichid se numeşte căldură latentă specifică de vaporizare, egală cu căldura latentă specifică de 

condensare :   

                                                           unde                                             

 (62)   

  

VAPORIZAREA ÎN VID  

  Dacă introducem  cantităţi  mici  dintr-un  lichid (de exemplu eter)  într-o 

cameră  barometrică, (Fig.18)  se  constată   că  vaporizarea în vid se  face 

instantaneu, iar presiunea în camera barometrică creşte (înălţimea coloanei de 

mercur scade)  până când, la  un moment dat,  lichidul rămâne deasupra 

mercurului fără  să  se mai evapore. Din acest moment  presiunea vaporilor 

de eter rămâne constantă, înălțimea coloanei de mercur nu se mai modifică, 

iar lichidul care ajunge în camera barometrică nu se mai vaporizează. Spunem 

în acest caz că vaporii sunt saturați, iar despre presiunea vaporilor că este 

presiunea vaporilor saturați.  

Experimentele au arătat că vaporii saturați au o serie de proprietăți:  

• Presiunea vaporilor saturanţi la o temperatură dată reprezintă presiunea de echilibru (dinamic) 

care se exercită asupra suprafeţei unui lichid în contact cu vaporii săi.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Termotropie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Termotropie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Termotropie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liotropie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liotropie&action=edit&redlink=1
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• Presiunea vaporilor saturanţi este mai mare decât presiunea vaporilor nesaturați la o temperatură 

dată. De aceea, ea mai este numită presiune maximă, pm.  

• Presiunea vaporilor saturanţi nu depinde nici de cantitatea fazei lichide, nici de cantitatea de 

vapori.  

• Presiunea vaporilor saturanţi depinde de temperatura natura şi de lichidului (a vaporilor).  

  VAPORIZAREA ÎN ATMOSFERĂ GAZOASĂ  

  Dacă vaporizarea unui lichid se face într-un vas închis în care se găseşte un gaz se constată că aceasta 

se face mai lent decât în vid şi presiunea vaporilor saturanţi are aceeaşi valoare ca şi atunci când 

vaporizarea s-ar fi făcut în vid.   

  Presiunea totală a amestecului este egală cu suma presiunilor parţiale ale gazului şi vaporilor.  

  EVAPORAREA  

  Vaporizarea unui lichid prin suprafaţa sa liberă, într-o atmosferă nelimitată se numeşte evaporare.      

Procesul de evaporare are loc neîntrerupt, presiunea vaporilor tinzând spre presiunea de saturaţie, pe 

care de fapt nu o atinge, moleculele lichidului migrând neîntrerupt spre straturile superioare ale 

atmosferei.  

  Viteza de evaporare este dată de expresia:  

  

                             (63)  

  

unde K este o constantă care depinde de unitățile de măsură alese, de natura substanței…etc. De 

exemplu: k poate depinde de viteza vântului.  

  Cele trei procese prezentate au loc la orice temperatură, neavând loc la anumite temperaturi aşa cum 

au loc alte tranziţii de fază.  

  Dacă mediul ambiant este saturat cu vapori (p=pm), evaporarea nu are loc (v=0). Evaporarea în vid 

(p0=0) se face instantaneu (v ). Pentru ca evaporarea să aibă loc, trebuie ca p<pm, dar şi ca p0>pm, 

deoarece în caz contrar lichidul începe să fiarbă.  

  Lichidele care au viteză mare de evaporare se numesc volatile, acestea având valori mari ale presiunii 

vaporilor saturanţi (pm f. mare).   

  Deoarece presiunea vaporilor saturanţi creşte cu temperatura, rezultă că evaporarea se intensifică odată 

cu încălzirea lichidului.  

  FIERBEREA LICHIDELOR    

  Fierberea  reprezintă procesul de vaporizare în tot volumul lichidului. În acest proces un rol deosebit 

îl joacă bulele de gaz care se formează pe impurităţile solide aflate în lichid, sau pe pereţii vasului care 

conţine lichidul. Condiţia care trebuie îndeplinită pentru ca fierberea să aibă loc este ca presiunea  

vaporilor saturanţi ai lichidului să devină cel puţin egală cu presiunea exercitată din exterior  

deasupra lichidului:                                      𝒑𝒎 ≥ 𝒑𝒆𝒙𝒕..                                               (64)  

  Această condiţie se poate realiza în diverse moduri. Dacă presiunea pext. este constantă, prin ridicarea 

temperaturii creşte pm şi prin îndeplinirea relaţiei (62) lichidul începe să fiarbă.   

  O altă metodă ar fi prin coborârea presiunii exterioare pext., menținând temperatura constantă. De 

exemplu, dacă într-un vas cu apă se evacuează aerul, apa începe să fiarbă chiar şi la temperatura camerei. 

Desigur că apa care fierbe la presiune scăzută nu posedă proprietăţile obişnuite ale apei fierte la 

presiunea atmosferică.  

Fierberea are loc după următoarele legi:  

1. Temperatura la care fierbe un lichid, numită temperatură de fierbere, se menţine constantă în 

timpul procesului şi depinde de presiunea exterioară.  
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2. Temperatura de fierbere depinde de natura lichidului și este o constantă de material. De ex. la 

p0=736 torr, tfierbere pentru câteva substanțe are valorile: Al 18000C, 

Cu 23000C, apa 1000C.   

  Trebuie specificat că pentru a avea loc fierberea lichidelor este 

indispensabilă prezenţa bulelor de gaz, care o mijlocesc. Dacă într-un lichid 

lipsesc bule de gaz, lichidul poate să nu fiarbă, chiar dacă este încălzit până la 

temperatura de fierbere corespunzătoare unei anumite presiuni. Un astfel de 

lichid se numeşte supraîncălzit.  Dacă în el se introduc mici particule solide, 

impurități, care să permită formarea bulelor de gaz, lichidul începe să  

fiarbă violent, iar temperatura lui coboară la temperatura de fierbere. În fig. 19 am reprezentat diagrama 

pT a tranziţiei de fază gaz-lichid  

  Deoarece rel. (15),  p = nkT, se poate aplica și unui sistem de vapori saturați, se observă că p crește 

odată cu creșterea temperaturii, cât și datorită creșterii concentrației n, care crește și el odată cu 

temperatura. Rezultă, astfel o creștere a presiunii vaporilor saturați mai rapidă decât o  funcție de gradul 

I, fig. 19.    Se observă că dependenţa pm = p(T) este delimitată la cele două capete de două puncte: 

punctul triplu (t), şi punctul critic (C), puncte a căror semnificaţie fizică o vom prezenta mai târziu.  

  Oricărui punct de pe curba tC  îi corespunde starea de echilibru lichid-vapori. Trecerea de la o fază la 

alta se poate face prin variaţia temperaturii, la presiune constantă, sau prin variaţia presiunii la 

temperatură constantă.  

  Să stabilim acum și diferenţa dintre gaz şi vapori:  

 Prin vapori se înţelege faza gazoasă aflată la temperaturi mai mici decât TC, atât sub formă de 

vapori saturanţi, cât şi nesaturați.  

 Prin gaz se înţelege acea stare a substanţei care are temperatura mai mare decât temperatura critică.  

  

LICHEFIEREA GAZELOR.  

  Numim lichefiere transformarea prin comprimare a vaporilor unei substanţe în lichid. Este, într-un 

fel, un fenomen invers fenomenului de vaporizare.    

Primele  încercări  de a  lichefia un gaz  datează încă 

de la  sfârşitul  secolului  al XVIII-lea, când s-a 

reuşit să se lichefieze dioxidul de sulf prin răcire, 

respectiv numai prin  supunerea lui la presiune 

ridicată.  

 Temperaturile la care se lucrează în vederea 

lichefierii depind de natura gazului. Unele gaze se 

lichefiază numai la temperaturi foarte coborâte, cum 

ar fi heliul, hidrogenul, oxigenul, altele la 

temperaturi obișnuite (CO2). Andrews a studiat 

compresibilitatea gazelor în procesul de lichefiere izotermă la diferite  

temperaturi pentru CO2, etilenă etc.  

La comprimarea unui gaz, distanţa dintre molecule scade, interacţiunile lor devenind mai intense.  

Apare astfel posibilitatea ca forţele de atracţie dintre molecule să determine trecerea substanţei din 

starea gazoasă în starea lichidă. Pe lângă tendinţa de apropiere datorată forţelor intermoleculare, întrun 

gaz există şi tendinţa de împrăştiere a moleculelor, datorită agitaţiei termice.   

 La începutul secolului al XIX-lea, Michael Faraday a putut lichefia dioxidul de carbon, acidul 

bromhidric, acidul iodhidric, fluorura de siliciu utilizând concomitent presiunea şi răcirea.  

În anul 1869 chimistul irlandez Thomas Andrews a reuşit să lichefieze dioxidul de carbon, măsurând  

presiunea în funcţie de volum, în timpul lichefierii – obținând așa numitele izotermele lui Andrews.   
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Într-un cilindru cu piston închidem o masă de gaz la o anumită temperatură. Gazul va fi supus unui 

proces de comprimare izotermă, reprezentat în Fig. 20.   

  Să urmărim comportarea gazului în procesul de comprimare izotermă urmărind izoterma T1.      

Observăm că la început, porțiunea 1 → 𝐴, comprimarea gazului determină creșterea presiunii, conform 

legii Boyle-Mariotte. Gazul se comportă ca un gaz ideal.  

  În punctul A volumul este VA și presiunea pA, iar în cilindru apar primii stropi de lichid. Continuând 

să comprimăm gazul,  𝐴 → 𝐵, presiunea rămâne și ea constantă, dar crește cantitatea de lichid din 

cilindru, în detrimentul cantității de gaz.  

  În punctul B volumul este VB și presiunea pB = pA, iar în cilindru tot gazul s-a transformat în lichid.  

  Continuând să comprimăm sistemul, observăm că pentru a obține variații mici de volum sunt necesare 

variații mari de presiune, 𝐵 → 2. Normal, lichidele sunt practic incompresibile!   

  Palierul AB, al izotermei T1 se numește palierul de coexistență al fazelor, iar lungimea lui scade odată 

cu creșterea temperaturii izotermei, Fig. 20.   

 Există o temperatură, numită temperatură critică, TC, pentru care palierul de coexistență al fazelor  

se reduce la un punct: punctul C. Când gazul atinge parametri critici (pC, VC, TC) tranziția lichid gaz se 

face brusc.  

  Dacă comprimăm izoterm gazul la o temperatură T > TC, gazul nu se mai lichefiază, comprimarea 

izotermă respectând legea Boyle-Mariotte.  

  Există o serie de gaze a căror temperaturi critice sunt destul de ridicate în raport cu temperaturile 

obişnuite (Cl2:1440C, CO2:31.10C) şi deci, prin simplă comprimare pot fi lichefiate.  

  Există însă unele gaze cu temperaturi critice scăzute (O2:-118,80C, N2:-267,90C, H2:-239,90C). Pentru 

a lichefia astfel de gaze, ele trebuiesc mai întâi răcite sub TC şi apoi comprimate.  

  TOPIREA ŞI SOLIDIFICAREA  

  Procesul de trecere a unui corp din fază solidă în fază lichidă se numeşte topire. Procesul invers se 

numeşte solidificare.   

Topirea și solidificarea sunt procese termodinamice care se produc ca urmare a acceptării sau cedării de 

căldură latentă de topire, egală cu căldura latentă specifică de solidificare:  

  

   (65)  

  

Din punct de vedere a structurii lor, corpurile solide se împart în două categorii: amorfe şi cristaline. 

Topirea corpurilor amorfe (sticla, ceara, smoala) nu are loc la o temperatură constantă, ci pe un interval 

de temperatură. Mai întâi corpul se înmoaie, apoi devine o pastă vâscoasă, ca în final, la o temperatură 

mai mare, să devină lichid cu vâscozitate mică.  

La topirea corpurilor cristaline se constată că 

temperatura rămâne constantă, dacă presiunea nu se 

modifică. Temperatura de topire Tt este constantă de 

material. În Fig. 21 am reprezentat diagrama tranziției 

de fază solid-lichid. În cazul corpurilor solide cristaline 

deosebim două cazuri:  

1. Corpuri care prin topire își măresc volumul, iar 

temperatura de topire tt creşte odată cu creșterea   

presiunii exterioare, situație întâlnită la majoritatea corpurilor (Fig. 21 a).  

2. Corpuri care prin topire își micșorează volumul, iar temperatura de topire tt scade cu creşterea 

presiunii exterioare Din această categorie face parte gheaţa, bismutul, fonta, galiul, etc. (Fig. 21 b). 

Curbele din Fig. 21 se numesc curbe de topire. Toate punctele de pe aceste curbe reprezintă stări de 

echilibru în care coexistă faza lichidă cu faza solidă.  
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Pentru ca un lichid să se solidifice este necesar ca în lichid să existe anumiți centri de cristalizare ca 

impurităţi, bule de gaz, sau mici cristalite în jurul cărora să înceapă formarea reţelei cristaline. Dacă 

lichidul este bine purificat, el poate fi suprarăcit fără să se solidifice. În această stare este însă instabil 

şi orice factor care intervine poate să determine cristalizarea. De obicei, structura obţinută este 

policristalină, iar în condiţii speciale se pot obţine monocristale.  

  SUBLIMAREA ŞI DESUBLIMAREA  

  Trecerea substanţei din starea solidă direct în starea de vapori se numeşte 

sublimare, iar procesul invers, desublimare. De exemplu, naftalina, 

camforul, iodul, sulful, bromul, la temperaturi şi presiuni obişnuite se 

vaporizează fără a se topi. În principiu, orice substanţă poate sublima, doar 

că la unele presiunea de vapori este mică.   Dacă vaporii proveniţi din 

procesul de sublimare sunt în echilibru dinamic cu solidul din care au 

provenit, ei se numesc vapori saturaţi.  

  În Fig. 22 am reprezentat diagrama pT a tranziției de fază solid-

vapori.  

  Fiecare punct de pe această curbă reprezintă o stare bifazică solid-vapori. Curba este limitată la un 

capăt de punctul triplu t şi la celălalt tinde spre 0K. Fenomenul de sublimare are loc numai dacă lipseşte 

faza lichidă, deci la presiuni mai mici decât pt. De exemplu, naftalina are punctul triplu la o temperatură 

mai mare decât temperatura obişnuită (200C)  şi de aceea în condiţiile p0 = patm. şi t=200C ea sublimează. 

Dacă temperatura creşte, ea se va topi şi apoi se va evapora.  

Sublimarea și desublimarea sunt procese termodinamice care se produc ca urmare a acceptării sau 

cedării de căldură latentă specifică de sublimare, egală cu căldura latentă specifică de desublimare:  

  

   (66)  

  

DIAGRAMA DE ECHILIBRU A UNEI SUBSTANTE. PUNCTUL TRIPLU.  

Punctul de intersecţie al diagramelor pT al 

tranzițiilor de fază  lichid-vapori, solid-lichid, 

solid-vapori ale unei substanţe se numeşte 

punctul triplu al substanţei respective. În acest 

punct coexistă cele trei stări de agregare.  

În Fig. 23 am prezentat diagrama de echilibru a 

fazelor pentru cele două categorii de substanțe: 

Fig. 23 a) substanțe care prin topire își măresc 

volumul și Fig. 23 b) substanțe care prin topire 

își micșorează volumul.  

Majoritatea substanţelor au doar o singură fază  

solidă, una lichidă şi una gazoasă. Există însă substanţe care în stare solidă pot prezenta structuri 

cristaline diferite, adică mai multe faze corespunzătoare aceleiaşi stări de agregare. O asemenea 

substanţă are mai multe puncte triple şi se numeşte substanţă polimorfă. Trecerea unei substanţe dintro 

formă cristalină în alta se numeşte transformare polimorfă, care este o tot o tranziţie de fază de ordinul 

I.  

Comportarea substanţelor în condiţii obişnuite de temperatură şi presiune, depinde de cum este valoarea 

presiunii pt în punctul triplu faţă de presiunea normală p0:  Dacă pt<p0 , atunci, încălzind substanţa, 

aceasta trece succesiv prin cele trei stări de agregare: solidă-lichidă-gazoasă.  

 Dacă pt>p0, atunci, încălzind substanţa, ea trece direct din faza solidă în faza de vapori.  



29  

  

Punctele triple ale unor substanţe au fost alese ca repere pentru realizarea unor scări de termometrice. 

Astfel, punctul triplu al apei (Tt=273,16K şi pt=4,58 torr) a fost ales ca punct fix al scării fundamentale 

de temperatură.  

  

ACTIVITĂȚI DE FIXARE A CUNOȘTINȚELOR ȘI DE EVALUARE  

   A. Formulaţi răspunsuri pentru următoarele întrebări:  

1. Ce este un fenomen termic?  

2. Ce înțelegeți prin agitație termică?  

3. Ce este kilomolul?  

4. Ce este o lege statistică?  

5. Ce sunt mărimile statistice? Exemple.  

6. Enunțați min. 3 proprietăți ale unui gaz pentru a fi considerat gaz ideal.  

7. Ce este gradul de libertate?  

8. Enunțați primul postulat al termodinamicii.  

9. Enunțați postulatul al II-lea  al termodinamicii, (oricare formulare).  

10. Mărimea fizică temperatură empirică. Definiție, simbol, unitate de măsură.  

11. Ce se înțelege prin sintagma „a măsura temperatura”?  

12. Descrieți, pe scurt, construcția și funcționarea termometrului.  

13. Enunțați teorema echipartiției energiei după gradele de libertate.  

14. Scrieți formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare, precizând semnificația și unitatea de 

măsură a fiecărei mărimi.  

15. Scrieți formula ecuației termice de stare, precizând semnificația și unitatea de măsură a fiecărei 

mărimi.  

16. Scrieți formula ecuației calorice de stare, precizând semnificația și unitatea de măsură a fiecărei 

mărimi.  

17. Definiți mărimea fizică temperatura (unui gaz) din punct de vedere cinetico-molecular.  

18. Definiți mărimea fizică presiunea (unui gaz) din punct de vedere cinetico-molecular.  

19. Ce este un sistem? Clasificare, exemple.  

20. Ce sunt parametri de stare? Clasificare, exemple.  

21. Mărimea fizică energia internă. Definiție, simbol, unitate de măsură.  

22. Lucrul mecanic în termodinamică. Definiție, simbol, unitate de măsură. Convenție: lucrul 

mecanic primit de sistem, lucrul mecanic cedat de sistem.  

23. Căldura, mărime fizică. Definiție, simbol, unitate de măsură. Convenție: căldura primită de sistem, 

căldura cedată de sistem.  

24. Ce este caloria?   

25. Principiul I al termodinamicii. Definiție, formulare matematică.  

26. Ce sunt coeficienții calorici? Exemple.  

27. Ce este un perpetuum mobile de speța I?  

28. Enunțați principiul al II-lea  al termodinamicii, (oricare formulare).  

29. Ce este un perpetuum mobile de speța a II-a?  

30. Ce este o mașină termică? Exemple.  

31. Ce este un motor termic? Exemple.  

32. Ce este motorul Carnot?  

33. Ce este o fază termodinamică? Exemple.  
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34. Ce se numește transformare de fază? Exemple.  

35. Ce este căldura latentă specifică de transformare de fază? Definiție, simbol, unitate d măsură.  

36. Cum se numește vaporizarea în toată masa lichidului? Descrieți în 2-3 fraze fenomenul.  

37. Cum se numește vaporizarea în atmosferă nelimitată? Exemplu.  

38. Ce este presiunea maximă a vaporilor saturați?  

39. Ce este temperatura critică, TC?  

40. Ce este punctul triplu al substanței?  
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