
Урок 77 

Тема уроку: Необоротність теплових процесів. Ентропія. 

Мета: ввести поняття оборотних та необоротних теплових процесів; 

поняття ентропії та другого закону термодинаміки; сформувати ключові та 

предметні компетентності. 

Хід уроку 

Внаслідок зміни внутрішньої енергії тіла (теплопередачі або виконання 

роботи) ми спостерігаємо процеси, що супроводжуються зміною його 

термодинамічних параметрів.  

Ми знаємо, що в природі теплова енергія завжди передається від тіла з 

більшою температурою до тіла з меншою температурою. Тобто, усі тіла 

прагнуть до встановлення термодинамічної рівноваги їх систем. 

Спрямованість процесів 
1. Необоротні (природні)- передавання тепла від тіла з більшою Т до тіла з 

меншою Т. 

2. Оборотні (штучні) - передавання тепла від тіла з меншою Т до тіла  з 

більшою Т - самовільний процес в природі неможливий 

В термодинаміці процеси відбуваються в ізольованих системах. Тому 

розрізняють два випадки: 

1) процес, який проходить у 

прямому і зворотному напрямку (від 

А→В→A), не створюючи змін у 

навколишньому середовищі 

називають оборотним; (цей процес 

має бути рівноважним) 

2) необоротний процес – 

це такий процес, який проходить у 

прямому і зворотному напрямку, 

створюючи зміни у навколишньому середовищі. 

Ентропія, S – кількісна характеристика невпорядкованості системи; що більшої 

є хаотичність системи, то більше значення S. 

Ілюстрація самочинного нерівноважного 

процесу в ізольованій системі. Після зняття 

перегородки газ розповсюджується у всьому об'ємі, 

переходить із впорядкованого стану (всі частинки 

1850 р. німецький фізик Рудольф Клаузіус сформулював другий закон 

термодинаміки для рівноважних процесів на основі дослідних фактів. Закон 

підтверджує необоротність теплових процесів у природі. 

Також вчений увів поняття ентропії (1854) 

Ентропія - фізична величина, яка використовується для опису термодинамічної 

системи, є одною з основних термодинамічних величин.  

А → В – прямий процес; 

В → А – зворотний процес. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


ліворуч) до безладу (всі частинки будь-де). При такому процесі ентропія 

зростає.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулювання другого закону термодинаміки: 

 

 

 

 

 

 

 

Враховуючи поняття ентропії, другий закон термодинаміки має ще одне 

формулювання: У ізольованій макроскопічній системі ентропія 

залишається або незмінною, або зростає (у нерівноважних процесах), 

досягаючи максимуму при встановленні термодинамічної рівноваги (закон 

зростання ентропії). 

Д.з.: 1. Перегляньте відео за посиланням  

www.youtube.com/watch?v=jCBqwrZc-zY 

www.youtube.com/watch?v=Tc2OTr5GcDg 

www.youtube.com/watch?v=d5PDwA73zRI 

www.youtube.com/watch?v=F-9QxW7uQdg 

www.youtube.com/watch?v=2qaUZ18fWr4 

www.youtube.com/watch?v=CP2Mazi1Cc4 

www.youtube.com/watch?v=NYBMtSC1jZU 

2. Дайте відповідь на запитання: 

1. Чому створення «вічного двигуна другого роду» було б корисним для 

людства? 

2. Чому двигун не може працювати вічно? 

3. Чи може система самочинно перейти зі стану з меншою енергією до 

стану з більшою енергією? 

 

  

 

За Р. Клаузіусом: неможливо 

перевести теплоту від більш холодної 

системи до більш гарячої, якщо не 

відбувається інших одночасних змін в 

обох системах або тілах, які їх 

оточують. 

 

За А. Пуанкаре: неможливо привести в 

дію теплову машину за допомогою лише 

теплового резервуара. 

 

За М. Планком: неможливо 

побудувати періодично діючу машину, 

вся діяльність якої зводиться до 

підняття тягаря й охолодження 

теплового резервуара. 

 

За В. Томсоном: неможливо перевести 

здійснити такий періодичний тепловий 

процес, єдиним результатом якого буде 

виконання роботи за рахунок теплоти, 

відібраної в нагрівника. 

http://www.youtube.com/watch?v=jCBqwrZc-zY
http://www.youtube.com/watch?v=Tc2OTr5GcDg
http://www.youtube.com/watch?v=d5PDwA73zRI
http://www.youtube.com/watch?v=F-9QxW7uQdg
http://www.youtube.com/watch?v=2qaUZ18fWr4
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Урок 78 

Тема: Властивості насиченої і ненасиченої пари. 

Мета: 1) узагальнити уявлення учнів про перехід до різних агрегатних 

станів речовини, про залежності швидкості випаровування від різних зовнішніх 

та внутрішніх чинників, увести поняття насиченої та ненасиченої пари; 

2) розширити уявлення учнів про навколишній світ, продовжити 

формування поняття матерії за допомогою дослідів, що експериментально 

підтверджують властивості насиченої та ненасиченої пари; 

3) показати практичне значення розглядуваної теми в побуті, на 

виробництві. 

Хід уроку 

Розгляньте схему і пригадайте, які є стани речовини, і що відбувається 

при переході від одного стану в інший. 

 
1.Пароутворення. Випаровування 

Процес перетворення рідини на пару називають пароутворенням. Якщо 

пароутворення відбувається з вільної поверхні рідини, його 

називають випаровуванням. Випаровування відбувається за будь-якої 

температури: наприклад, вода поступово «вивітрюється» з будь-якої відкритої 

посудини. 

Від яких же чинників залежить швидкість випаровування? 

Приклад Властивість випаровування 

Влітку білизна сохне скоріше, ніж 

взимку 

Швидкість випаровування 

залежить від температури 

зовнішнього середовища 

Для охолодження гарячого напою на 

нього дують 

Швидкість випаровування 

збільшується з появою вітру над 

вільною поверхнею рідини 

При виході з води навіть у спекотний 

день людина відчуває мерзлякуватість 

При випаровуванні 

температура рідини зменшується 

Мокрі речі швидше сохнуть у 

розправленому вигляді 

Швидкість випаровування 

залежить від площі вільної 

поверхні рідини 

якщо нанести на руку краплю води, в Швидкість випаровування 



іншому місці — краплю спирту, то рука 

буде відчувати температурну різницю 

залежить від роду рідини 

Гаряча вода випаровується на морозі 

скоріше, ніж холодна 

Швидкість випаровування 

залежить від градієнту температур 

Молекулярна картина випаровування 

Серед молекул рідини завжди є молекули, кінетична енергія яких 

достатня для того, щоб, подолавши тяжіння інших молекул, вилетіти з рідини. 

Саме з цієї причини й відбувається випаровування. А оскільки рідину 

залишають найшвидші молекули, середня кінетична енергія решти молекул. 

Ось чому рідина під час випаровування охолоджується. 

2. Кипіння 

Демонстрування відеофрагментів  

www.youtube.com/watch?v=Lxiiv9yW0jk – кипіння , кипіння води при 

зниженому тиску 

www.youtube.com/watch?v=XVgKQvNXVRA - Навіщо у цій водоймі 96 000 000 

кульок 
Кипіння, як і випаровування, — це пароутворення. Випаровування 

відбувається з поверхні рідини за будь-якої температури і з будь-яким 

зовнішнім тиском; а кипіння — це пароутворення в усьому об’ємі рідини за 

характерної для кожної речовини температури, яка залежить від зовнішнього 

тиску. 

· Кипіння — це інтенсивний перехід рідини в пару, який відбувається під 

час утворення пухирців пари у всьому об’ємі рідини за певної температури. 

У рідині завжди є розчинене, або поглинуте рідиною, повітря. Під час 

нагрівання рідини це повітря розширюється, збираючись у бульбашки, які 

спочатку виникають на стінках чи дні посудини. У бульбашках міститься 

насичена пара, тиск якої за певної температури є максимальним і зростає з її 

підвищенням. Стінки бульбашок розтягуються, доки під дією виштовхувальної 

сили, що збільшується разом зі зростанням об’єму, бульбашки не відриваються 

від дна чи стінок і не піднімаються вгору. Потрапивши у верхні шари рідини, де 

тиск стовпа рідини на бульбашки менший, ніж внизу, останні будуть ще 

збільшуватися в об’ємі. Під дією виштовхувальної сили бульбашки досягають 

поверхні, де атмосферний тиск повітря значно менший за тиск пари в 

бульбашках, тому вони почнуть лопатись. Але якщо рідина ще не нагрілася до 

кипіння, то в бульбашку, що лопається, проникає холодне атмосферне повітря, 

в ній конденсується насичена пара, і бульбашка різко закривається. Він 

припиняється в момент початку кипіння рідини. Досягнувши температури 

кипіння рідини, тиск насиченої пари в бульбашках настільки збільшується, що 

коли вони лопаються через великий тиск гарячої пари, холодна не встигає 

проникати всередину них і пара йде в атмосферу. Це і є процес кипіння. 

Кожна рідина кипить за певної температури, яку 

називають температурою кипіння. Величину температури кипіння кожної 

рідини наведено у фізичних довідниках. 

Температура кипіння залежить від зовнішнього тиску над рідиною. У разі 

підвищення тиску температура кипіння збільшується, у разі зменшення — 

зменшується. 

http://www.youtube.com/watch?v=Lxiiv9yW0jk
http://www.youtube.com/watch?v=XVgKQvNXVRA


3. Насичена і ненасичена пара 

Якщо процес випаровування відбувається в закритій посудині, то за 

деякий час кількість рідини в посудині припинить зменшуватися, хоча швидкі 

молекули продовжуватимуть переходити в пару. Це відбувається тому, що 

одночасно з випаровуванням в посудині відбувається конденсація. 

Якщо рівень рідини не змінюється, це означає, що обидва процеси йдуть з 

однаковою швидкістю, тобто за кожну секунду рідина покидає в середньому 

стільки ж молекул, скільки їх переходить з пари в рідину. У цьому випадку 

говорять, що рідина і пара перебувають у динамічній рівновазі. 

Пару, що перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, 

називають насиченою парою. 

Саме така пара міститься над поверхнею рідини в закритій посудині. 

якщо процес випаровування йде швидше за процес конденсації, говорять, що 

над рідиною перебуває ненасичена пара. якщо повітря з посудини, у якій 

міститься рідина, попередньо відкачано, то над поверхнею рідини буде тільки 

насичена пара. 

Тиск, густина і концентрація насиченої пари є максимальними за певної 

температури і не залежать від об’єму. У разі спроби зменшити об’єм насиченої 

пари «зайві» молекули перейдуть в рідину, тобто частина пари сконденсується, 

а тиск, густина і концентрація решти насиченої пари не змінюються. 

Відповідно, закони ідеального газу до насиченої пари застосовувати не 

можна. 

Змінити тиск насиченої пари можна, змінивши її температуру. Під час 

нагрівання збільшується кінетична енергія молекул пари, підсилюються удари 

об стінки посудини, що призводить до збільшення тиску. При цьому 

порушується динамічна рівновага між рідиною й парою, бо кількість молекул, 

які покидають рідину, перевищуватиме кількість молекул, які в неї 

повертаються. 

Відповідно, нагріваючись, насичена пара стає ненасиченою, і навпаки, 

охолоджуючись, ненасичена пара стає насиченою. 

Температуру, за якої ненасичена водяна пара стає насиченою, 

називають точкою роси. 

Залежність тиску від температури насиченої пари не підлягає закону 

Шарля. 

Бо в результаті нагрівання ідеального газу за сталого об’єму зростає не 

лише  його молекул, а й кількість цих молекул (зростає маса пари). Тому 

тиск насиченої пари з підвищенням температури зростає швидше, ніж тиск 

ідеального газу. 

 
Властивості насиченої пари 

□ Насичена пара має максимально можливі густину та тиск за даної 

температури. 



□ Густина та тиск насиченої пари залежать від температури. 

□ Тиск та густина пари зростають при збільшенні температури. 

□ Тиск насиченої пари та густина не залежать від об’єму.  

Важливо! До насиченої пари газові закони застосовувати НЕ 

МОЖНА!!! 

Д.З. Дайте відповіді на запитання: 

1. Чому випаровування рідини відбувається за будь-якої температури? 

2. Як можна пояснити, що за одних умов одні рідини випаровуються 

швидше, інші — повільніше? 

3. Які явища природи пояснюються конденсацією пари? Наведіть 

приклади. 

4. Які явища спостерігаємо в рідині перед тим, як рідина починає кипіти? 

5. Звідки беруться в рідині «швидкі» молекули? 

6. Чим відрізняється насичена пара від ненасиченої? 

7. Вийшовши спекотного дня з річки, ви відчуваєте прохолоду, це 

відчуття посилюється за вітряної погоди. Поясніть, чому так відбувається. 

8. Що охолодиться швидше за однакових умов: масний суп чи чай? 

9. Чому влітку температура води відкритих водоймищ завжди нижча за 

температуру навколишнього повітря? 

10. Чому спітнілій людині шкідливо виходити на холодне і сухе повітря? 

11. Чому взимку скельця окулярів беруться туманом, коли ви заходите у 

приміщення? 

12. Яке значення для організму людини має утворення поту? 

13. Чому скошена трава висихає швидше за вітряної погоди? 

14. Як у лазні за зовнішнім виглядом відрізнити труби з гарячою і 

холодною водою? 

15. Навіщо, стерилізуючи консерви парою за температури 120°С, в 

автоклавах навмисно підвищують тиск пари? 

16. Як пояснити, що динамічна рівновага рідини і пари в різних рідинах 

настає за різних температур? 

Виконання тестових завдань 
. Швидкість випаровування води з відкритої склянки зростає після: 

A) накривання склянки; 

Б) наливання до склянки шару масла; 

B) охолодження склянки; 

Г) нагрівання склянки. 

2. Рідина у відкритій склянці, що стоїть на столі в кімнаті, під час 

випаровування: 

A) охолоджується; 

Б) нагрівається; 

B) збільшує свій об’єм; 

Г) зменшує свою густину. 

3. Як змінюються густини рідини та її насиченої пари зі зростанням 

температури? 

A) Густина рідини збільшується, пари — зменшується; 

Б) густина рідини зменшується, пари — збільшується; 

B) густини рідини та пари збільшуються; 



Г) густини рідини та пари зменшуються. 

4. Який графік залежності тиску від температури всередині герметичної 

посудини, у якій міститься невелика краплина води та насичена водяна пара, 

відповідає процесу її нагрівання? Після випаровування краплини нагрівання 

продовжують. 

 
5. Об’єм насиченої пари за сталої температури зменшили вдвічі. Як 

змінилася концентрація молекул насиченої пари? 

A) Збільшилася в 4 рази; 

Б) збільшилася у 2 рази; 

B) не змінилася; 

Г) зменшилася у 2 рази. 

6. Герметичну склянку з невеликою кількістю води нагріли, збільшивши 

абсолютну температуру на 10 %. як змінився тиск насиченої пари в склянці? У 

склянці весь час є певна кількість води. 

A) Зменшився на 10 %; 

) не змінився; 

B) збільшився на 10 %; 

Г) збільшився більш ніж на 10 %. 

Розв'язання задач 

1. Визначте густину насичених водяних парів за температури 301 К, якщо 

їхній тиск за цієї температури дорівнює 2,1 10
3
 Па. 

2. Визначте тиск водяної пари за 300 К, якщо його густина за цієї 

температури 0,02 кг/м
3
. 

 


