
TERMOMECHANIKA
10) Nevratné změny stavu plynu
 Skutečné termodynamické děje jsou  nevratné, například stav plynu po nevratné ex-

panzi nelze vrátit pouze kompresí do původního stavu.
 Při reálných změnách stavu plynu dochází například ke tření při proudění plynů, ztrá-

tová energie při proudění se mění na “nevratné” teplo, čímž vzrůstá entropie plynu,
která je mírou nevratnosti.

 Entropie   plynu je mírou degradace tepelné energie a pro nevratné změny platí, že ent-

ropie vrůstá, pak  0
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 Termodynamický děj je nevratný i tehdy, je-li určitý proces složen z vratných změn a
alespoň jedné nevratné, pak je takový proces jako celek nevratný.

 Při proudění plynu potrubím vzniká tření mezi částicemi tekutiny i mezi částicemi a
stěnou a vzniká teplo, které sdílením tepla přejde do okolního prostoru.

 Takovéto teplo vzniklé  třením v plynu nelze přeměnit v mechanickou práci a dodat
opět plynu bez vzniku jiných změn, pak změna je ne-
vratná.

 Sdílení  tepla  mezi  dvěma plyny   (přičemž T1 >  T2)
přestupuje teplo z plynu  o teplotě vyšší do plynu o
teplotě nižší a teplo nemůže bez jiných změn přestu-
povat opačně,  pak sdílení tepla je změnou nevratnou.

 Škrcení  plynu   je  termodynamický  děj,  kdy  plyn  proudí  zú-
ženým průřezem potrubí a je vlastně expanzí plynu  z tlaku p1

na p2, přičemž není konána mechanická práce a jeho entalpie a
tím i teplota se nemění, ale pokles tlaku plynu za clonou způso-
bí změnu entropie a nevratnost dané změny.

 Samovolné míšení dvou plynů v důsledku neustálého pohybu
molekul (Brownův pohyb) vnikají molekuly jednoho plynu do
prostoru druhého se nazývá difúze plynů a jedná se nevratnou
změnu, protože vzniklou směs plynů nelze samovolně rozdělit.

 Při  skutečné  expanzi  plynu  ve  válci  (například  spalin  v
pístovém zážehovém motoru) proudí plyn a vzniká tření mezi
částicemi plynu a také mezi stěnami válce a částicemi plynu a práce potřebná k překo-
nání třecího odporu při pohybu plynu se přemění v teplo, které přejde do okolí.

 Zpět do plynu teplo přejít  nemůže, protože by muselo přestupovat  z látky o teplotě
nižší do látky o teplotě vyšší a ani není možné teplo vzniklé třením v plynu přeměnit v
mechanickou práci a dodat opět plynu, aniž by vznikaly jiné změny, a proto popsanou
termodynamickou změnu nazýváme nevratnou adiabatickou expanzí.
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