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De nota’s hieronder begeleiden de lessen thermodynamica. Hier is de bedoeling

niet om een zelf-consistente systematische behandeling te geven, noch axiomatisch

of geometrisch, noch operationeel. We willen namelijk de nadruk leggen op fenome-

nen en ideeën die meer algemeen in een fysische theorie behandeld worden en te

voorzien dat de thermodynamica uiteindelijk door de statistische mechanica en door

fluctuatietheorie moet aangevuld worden, zeker voor studenten fysica. Eerder wor-

den een aantal concepten werkbaar voorgesteld met bijzondere aandacht voor de

thermodynamische karakterisatie van evenwicht. Het is best dat de nota’s worden

aangevuld met tekstboeken thermodynamica waar mooie tekeningen, tabellen en di-

agrammen staan afgebeeld, en waar meer voorbeelden, toepassingen en oefeningen

worden besproken.

Minimale doelstellingen zijn

• het kunnen duiden van de aard en de inhoud van de thermodynamische hoofdwetten;

• het kunnen oplossen van vraagstukken uit de calorimetrie, met inbegrip van een

bruikbare notie van warmtecapaciteit;

• het kunnen berekenen van warmte, arbeid en efficiënties voor thermodynamische pro-

cessen;

• in het bijzonder het vertrouwd zijn met standaard kringprocessen en warmtemachines;

• het kunnen redeneren met behulp van thermodynamische potentialen, waardoor

toepassingen in chemische thermodynamica gemakkelijker worden;

• het beschikken over parate kennis in verband met de toestandsvergelijking van van

der Waals, het manipuleren van differentialen met hun experimentele interpretatie en

de fenomenologie van eenvoudige faseovergangen.
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I. INLEIDING

Het belangrijkste thema van de thermodynamica is de fysische studie van transformaties

van warmte in mechanische arbeid en de karakterisatie van macroscopisch gedrag in ter-

men van toestandsvergelijkingen en fasediagrammen. Thermodynamica laat toe om via een

klein aantal regels en werkwijzes voorspellingen te maken over het te verwachten gedrag en

uitzicht van systemen die bestaan uit een heel groot aantal deeltjes, zonder dat daarvoor

een gedetailleerd microscopisch beeld voorhanden moet zijn. De industriële revolutie werd

vanzelfsprekend in belangrijke mate gestimuleerd door de systematische ontwikkeling van

deze vraagstukken. Energieomzettingen, warmte en verlies (of dissipatie) speelden daarin

een voorname rol. Voor de 19de eeuw denken we aan stoommachines, maar het bleef belan-

grijk bij de invoering van elektrische lampen en “machines” aan het einde van de 19de eeuw.

William Thomson (de latere Lord Kelvin) gebruikte voor het eerst het woord thermody-

namic in een artikel uit 1849 over de efficiëntie van stoommachines, een onderwerp dat goed

was gestart in 1824 met het werk van Sadi Carnot. Slechts rond het midden van de 19de

eeuw beseften fysici echter dat warmte een vorm is van energie. We weten nu dat de basis

voor deze identificatie te vinden is in de kinetische gastheorie die alle thermische fenomenen

reduceert tot de wanordelijke beweging van atomen en moleculen. Daarover komt meer in

statistische mechanica. De benadering in de thermodynamica is echter anders. Hier is het

niet de mechanica die het vertrekpunt vormt, maar wel een aantal principes, postulaten

of hoofdwetten die gebaseerd zijn op experimentele evidentie. In 1878 definieert Maxwell

thermodynamica als

het onderzoek van de dynamische en thermische eigenschappen van lichamen, als volledig

afgeleid uit de Eerste en de Tweede Hoofdwet van de thermodynamica, zonder hypotheses

over de moleculaire samenstelling van de lichamen.

Heden ten dage kan dat dikwijls onbevredigend overkomen omdat we getraind worden in

het onderzoek hoe dingen echt werken. De procedure van de thermodynamica heeft echter

ook enorme voordelen. Het is vooral werkbaar — de thermodynamica heeft het voordeel voor

een groot deel onafhankelijk te zijn van vereenvoudigingen die we meestal moeten opleggen

aan onze (statistisch) mechanische berekeningen. Thermodynamische argumenten vinden

we dan ook in alle natuurwetenschappen. Het is opmerkelijk hoe je er dikwijls vlug mee

leert werken, meestal door standaard-voorbeelden te imiteren, zonder echt begrip van de
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microscopische inhoud van de vele thermodynamische relaties. Einstein was alleszins zeer

onder de indruk van het programma van de thermodynamica. In zijn autobiografische nota’s

schrijft hij:

Een theorie is des te meer indrukwekkend naarmate de eenvoud van haar premissen, hoe

meer verschillende soorten dingen met elkaar verbonden worden en hoe breder het toepass-

ingsgebied. Vandaar de diepe indruk die klassieke thermodynamica op mij maakte. Het is

de enige fysische theorie van universele inhoud die, naar ik overtuigd ben, nooit zal worden

verworpen.

Vandaag speelt thermodynamica nog altijd die rol en is relevant voor tal van toepassingen.

Het gaat niet alleen meer over stoommachines, maar het handelt soms over nog grotere

machines zoals in sterren, in onze zon of op meer wereldse schaal over krachtcentrales of

over ecologische processen. Denk aan discussies over duurzame energie, of hoe de economie

afhangt van efficiënt energieverbruik, en hoe het klimaat daardoor mogelijks bëınvloed kan

worden. Op kleinere schalen worden chemische motoren zelfs op moleculaire of op nano-

schaal belangrijk, en telkens vragen we ons opnieuw af: hoe werken ze (best)?

II. THERMODYNAMISCHE SYSTEMEN EN TOESTANDEN

In de mechanica is een toestand volledig beschreven op een bepaald ogenblik als je voor

alle massa’s de posities en de snelheden geeft. Natuurlijk, als het systeem enorm veel deeltjes

bevat, is het vinden of controleren van die micro-toestand geen gemakkelijke taak. Boven-

dien lijkt het meestal onnodig om al die specificaties te geven als we enkel gëınteresseerd

zijn in gemiddelde grootheden. Er zijn nu immers verschillende schalen van beschrijving.

Verkeersinformatie speelt zich ook niet af op het niveau van de individuele auto’s, maar zal

bijvoorbeeld eerder spreken over de lengte of het gebied van files, of over de zichtbaarheid

op de weg. Dat is ook het geval bij verscheidene wetenschapsdomeinen. We kunnen heel ver

geraken in de studie van biologie of van scheikunde zonder fysica te studeren. Er ontwikkelt

zich zelfs een eigen jargon en het lijkt soms alsof er autonome wetmatigheden kunnen gefor-

muleerd worden. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is niet omdat wij een bepaalde

schaal van beschrijving verkiezen en bepaalde grootheden daarin kunnen manipuleren dat

daarvoor een autonome en intern consistente theorie mogelijk is. Het is zelfs eerder ver-

wonderlijk dat autonome wetten op een ruwere schaal kunnen bestaan. Het is dikwijls via
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een lange geschiedenis van observaties, ervaring en experimenten dat de relevante en werk-

ende schaal van beschrijving wordt ontdekt. In thermodynamica is het niet anders. Dat

thermodynamica werkt, moet dan wel nog verklaard worden via theoretische inzichten en

conceptuele doorbraken: hoe kan autonoom macroscopisch gedrag worden afgeleid uit de

complexiteit van de microscopische wereld? Deze vraag, één van de belangrijkste uit de

statistische mechanica, is hier echter (nog) niet aan de orde.

T, P, µOMGEVING

SYSTEEM

E

NV

FIG. 1. Een thernodynamisch systeem kan mogelijks in contact staan met thermische, chemische

of mechanische reservoirs. Daarmee komen uitwisselingen in energie, deeltjes of volume overeen.

De thermodynamische toestand of macro-toestand van een (macroscopisch) systeem

voorziet veel minder dan in mechanica. Nemen we het voorbeeld van een homogeen gas of

een homogene vloeistof. We kunnen met een thermometer de temperatuur meten en met

een soort barometer kunnen we de druk meten. Meestal zijn de macroscopische eigenschap-

pen niet afhankelijk van de precieze vorm van het recipiënt, maar enkel van het volume.

We hebben dan drie veranderlijken: temperatuur T , druk P en volume V . Deze zijn niet

onafhankelijk. Eén gram lucht in een fles van één liter op kamertemperatuur heeft een

welbepaalde druk. Die afhankelijkheden kun je in een relatie stoppen, van de vorm

f(P, V, T ) = 0

Dat wordt een toestandsvergelijking genoemd. Die relatie hangt natuurlijk af van de eigen-

schappen van het fluidum. Welgekend is de toestandsvergelijking

PV = RT (II.1)
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voor één mol van een gas waar de temperatuur wordt uitgedrukt in de schaal van Kelvin,

de zogenaamde absolute temperatuur. Kamertemperatuur komt ongeveer overeen met 300

K. Meer algemeen moet je 273.15 bij de aflezing van een Celsius-thermometer tellen om de

temperatuur in Kelvin uit te drukken. Het symbool R in (II.1) staat voor de universele

gasconstante en is ook weer verbonden met wat we bedoelen met 1 mol gas; 1 mol van een

substantie komt overeen met NA = 6.022 × 1023 deeltjes (atomen of moleculen, naargelang

de kleinste karakteristieke substantie). Dat getal NA is de constante van Avogrado en is

verbonden met R door de constante van Boltzmann, genoteerd kB:

R = NA kB, kB = 1.381× 10−23
kg m2

s2K
(II.2)

R gebruik je als je per mol werkt; kB gebruik je als je per deeltje werkt. De eenheid van

druk is de Pascal, maar meestal werken we met 105 Pa = 1 bar. De atmosferische druk van

1 atm = 1013 mbar.

Keren we even terug naar (II.1). Deze vergelijking is slechts benaderend correct, maar

doet het goed voor verdunde gassen. Het is goed om te weten dat die ideale gaswet em-

pirisch is ontstaan. Rond 1660 al waren het Robert Boyle (vader van de chemie en zoon

van de graaf van Cork), Henry Power en Richard Towneley die vonden dat het product

PV constant blijft als je lucht samendrukt bij vaste temperatuur. Gay-Lussac, en dan zijn

we in Frankrijk rond 1805, toonde dat bij vaste druk het volume recht evenredig is met

de temperatuur. Avogadro voegde er iets later aan toe dat gelijke volumes gas, bij vaste

druk en temperatuur, ook een gelijk aantal deeltjes bevatten. Dat alles is af te lezen uit de

samenvatting (II.1).

Zijn er meerdere stoffen in een gasmengsel, dan zullen naast volume en temperatuur natu-

urlijk ook de concentraties van de stoffen een rol spelen. Wanneer we een vaste stof

beschouwen, is er niet alleen temperatuur en volume, maar kunnen er verschillende drukken

zijn naargelang de richting. Er kunnen ook spanningen of vervormingen zijn waar we reken-

ing mee wensen te houden. Tenslotte kan het ook gebeuren dat ons systeem bewegende

delen heeft en zullen de posities en snelheden van die delen ook moeten toegevoegd worden

aan de thermodynamische beschrijving.

Er kunnen nu transformaties optreden waarin die grootheden in tussentijd ofwel niet
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FIG. 2. Een Clausius-Clapeyron of PV -diagram. Het gearceerde gebied geeft een grafische inter-

pretatie van arbeid.

kunnen bepaald worden ofwel gewoon veranderen volgens bepaalde thermodynamische tra-

jecten. Het kan ondertussen gebeuren dat het systeem arbeid uitoefent op de omgeving of

omgekeerd. We denken bijvoorbeeld aan een gas in een cilinder waarvan één wand bestaat

uit een beweegbare zuiger. Als er een druk P is en de wand heeft een oppervlakte A die

verschoven wordt over een afstand ∆x, dan is de arbeid W , gelijk aan kracht PA maal

verplaatsing ∆x gelijk aan

W = P ∆V, ∆V = A∆x (II.3)

In combinatie met de toestandsvergelijking zal die uitdrukking een formule geven voor

de geleverde arbeid, hier expansie- of compressie-arbeid. Bij een isotherme (gelijke temper-

atuur) expansie van een ideaal gas, kunnen we in (II.3) de druk P vervangen door P = RT/V
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en krijgen we

W = RT
∆V

V
= RT∆(log V ) (II.4)

De arbeid geleverd door het systeem (1 mol gas) in de expansie van een volume V1 naar een

volume V2 is dus W = RT log(V2/V1).

Merk op dat we in de vorige afleiding op elk moment de ideale gaswet hebben gebruikt, alsof

het gas op elk moment zich perfect aanpast. Je kan je indenken dat zo een aanname niet

geldig blijft voor minder trage en meer explosieve transformaties.

We zullen ook verder graag werken met quasi-statische transformaties, dat zijn processen die

zo traag zijn, bijna statisch, dat er op elk ogenblik en bijna instantaan een relaxatie heeft

voorgedaan naar de thermodynamische toestand die hoort bij de ingestelde waardes van

volume, energie, enz. We kunnen ook nog transformaties klasseren naargelang ze bepaalde

grootheden onveranderd laten. Isothermisch is voor constante temperatuur, isobaar is

voor constante druk, isochoor is zonder arbeid (of in het eenvoudigste geval, met con-

stant volume). Later zullen we ook over adiabatische en isentropische transformaties willen

spreken. Reversibele (of tijdsomkeerbare) transformaties zijn quasi-statisch en isentropisch;

ze beschrijven trage processem zonder wrijving of dissipatie en waarbij op elk moment een

thermodynamisch evenwicht kan gedacht worden. We zullen verder zien dat thermody-

namisch evenwicht gekarakateriseerd kan worden door een homogene temperatuur, druk en

chemische potentiaal.

Bij de studie van thermodynamische transformaties gaan we dikwijls kijken hoe een

grootheid verandert als functie van (andere) veranderlijken. Daarvoor kunnen we de math-

ematische taal van differentialen gebruiken. Bijvoorbeeld, als f een functie is van twee reële

veranderlijken (x, y), waarvoor een Taylor-expansie zinvol is, dan kunnen we schrijven dat

f(x, y) = f(xo, yo) + (x− xo)
∂f

∂x
(xo, yo) + (y − yo)

∂f

∂y
(xo, yo) + . . .

waarin de puntjes voor termen van hogere orde staan. We ontwikkelen hier rond (xo, yo).

We kunnen die lineaire benadering afkorten tot

df = dx
∂f

∂x
+ dy

∂f

∂y

waarin we stellen dat df = f(x, y)− f(xo, yo), dx = x− x0 en dy = y − yo.
Evengoed kunnen we dat doen voor een zuiver fluidum waar bijvoorbeeld de temperatuur
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T functie is van veranderlijken druk P en volume V . We schrijven dan

T = T (V, P ), dT = dV
∂T

∂V
+ dP

∂T

∂P
(II.5)

om aan te geven welke functie we beschouwen. Evenzeer kunnen we een ander standpunt

nemen en de druk als functie van volume en temperatuur beschouwen: P = P (V.T ) waarvoor

dan

dP = dV
∂P

∂V
+ dT

∂P

∂T

We kunnen hierin dT vervangen door de uitdrukking in (II.5) zodat

dP = dV
∂P

∂V
+ {dV ∂T

∂V
+ dP

∂T

∂P
} ∂P
∂T

= dV {∂P
∂V

+
∂T

∂V

∂P

∂T
}+ dP

∂T

∂P

∂P

∂T
(II.6)

wat leidt tot de eis
∂P

∂V
+
∂T

∂V

∂P

∂T
= 0,

∂T

∂P

∂P

∂T
= 1

Analoge uitspraken gelden wanneer we starten van V = V (T, P ) enzovoort. We hebben dus

de volgende formules afgeleid:

∂T

∂V

∂V

∂P

∂P

∂T
= −1,

∂T

∂P
=
[∂P
∂T

]−1
(II.7)

waarin het belangrijk blijft de functies en de veranderlijken te herkennen. Bemerk de ietwat

vreemde triplet-relatie tussen de respectievelijke partiële afgeleiden — je zou kunnen denken

dat het product +1 zou geven,... maar nee.

De wiskunde geeft ons hier een relatie tussen afgeleiden van druk, temperatuur en volume die

moet voldaan zijn voor alle zuivere fluida in de natuur. Onthou dat elke afgeleide verwijst

naar een experiment.

III. FASEDIAGRAM VAN WATER

Een fasediagram geeft een tekening, bijvoorbeeld in een assenkruis, van de verschillende

mogelijke macroscopische toestanden als functie van controle-parameters. Neem bijvoor-

beeld water waarvoor we de locaties willen aanduiden waar ijs, vloeibaar water of stoom als

stabiele toestanden bestaan, als functie van de omgevingsdruk en -temperatuur. Bij elke

waarde van druk en temperatuur kan je proberen die macroscopsiche toestand (of fase) te

omschrijven. Dan krijg je het fasediagram van water; zie Fig.3.
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IJS WATER

DAMP

P (atm)

218

1

0.006

T (◦C)
0 0.001 100 374

kritisch

punt

tripel

punt

FIG. 3. Naargelang druk en temperatuur emergeert water op een andere manier.

Daarin zit trouwens een merkwaardigheid.

De druk P en de temperatuur T worden uitgezet op de verticale en horizontale assen. Elke

(P, T ) bepaalt een macroscopische toestand, gewoon punten in het fasediagram. Er zijn

speciale punten, het tripelpunt en het kritische punt. In het tripelpunt bestaan de drie ag-

gregatietoestanden samen. Als water naast ijs en waterdamp voorkomt, is de temperatuur

precies 0,01 graden Celsius of 273,16 K bij een druk van ongeveer 0,006 atmosfeer.

Wanneer men het kritische punt van verdamping bereikt, valt de scheiding tussen de

vloeistoffase en de gasfase weg. Dat is ontdekt door Charles Cagniard de la Tour in

1822. Hier krijg je een unieke aggregatietoestand van een pure stof, gekenmerkt door één

temperatuur, druk en volume, waar bij hogere temperaturen geen overgang van vloeistof

naar gas meer optreedt als druk of volume worden veranderd. Onder de kritische temper-

atuur kunnen we de gas en de vloeibare fase onderscheiden, bijvoorbeeld door de dichtheid.

Overal langs de dampspanningslijn is er een sprong in dichtheid (of molair volume) tussen

de gasfase en de vloeibare fase. Op de lijn zie je de twee fasen in evenwicht en ze zijn

te onderscheiden met een meniscus of scheidingvlak. Bij het kritische punt verdwijnt dat
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scheidingvlak en de sprong in dichtheden. Voor water ligt het kritische punt op 374,2oC en

218,2 bar. Dat zijn hoge waarden voor het dagelijks leven. Toegankelijker is het kritische

punt van kooldioxide op temperatuur van 31oC en 72.85 bar. Thomas Andrews was de

eerste om hier een systematiek rond te maken in 1869.

Meer eigenaardig en typisch voor water is de negatieve richtingscoëfficient van de smeltlijn:

een stuk ijs wordt weer vloeibaar door hard genoeg te duwen. Trouwens, de maximale

dichtheid van water bereikt een maximum van 1 gram per kubieke centimeter bij 4oC.

Onder die temperatuur zal het warmere water in een vijver onderaan blijven zitten en het

begint te bevriezen aan het oppervlakte. IJs drijft, want het heeft een lagere dichtheid.

Dieper in de vijver blijft het water omtrent 4oC; een geluk voor de vissen.

IV. NULDE WET VAN DE THERMODYNAMICA

We kennen temperatuur uit dagelijkse ervaring. We kunnen het meten met diverse instru-

menten. Deze thermometers doen dikwijls een beroep op een eigenschap van een stof en hoe

die veranderen onder temperatuursvariaties. Zo ontdekte de groep rond Kamerlingh Onnes

in Leiden (1911) supergeleiding door op zoek te gaan naar de temperatuursafhankelijkheid

van elektrische weerstand. Een ander veelgebruikt verschijnsel zijn kristaltrillingen en hoe

die afhangen van de temperatuur. Natuurlijk kennen we ook de thermometers die gebaseerd

zijn op volume-uitzettingen. Je wilt ook nakijken hoe gasthermometers werken bij constant

volume, die beroep doen op de ideale gaswet (II.1): als we de druk uitzetten als functie van

de temperatuur bij constant volume, vinden we een rechte die de temperatuur-as snijdt in

het absolute nulpunt.

Twee systemen kunnen contact maken op verschillende manieren. Ook het resultaat kan

variëren naargelang energie, volume of deeltjes kunnen uitgewisseld worden. Bij thermisch

contact kan energie worden uitgewisseld, bijvoorbeeld door botsingen tussen de deeltjes van

het ene met het andere systeem. Thermisch evenwicht ontstaat wanneer de netto stroom

energie nul is geworden. Thermisch evenwicht blijkt een stabiele thermodynamische toes-

tand te zijn. Bovendien, als systeem A in thermisch evenwicht is met systeem B, en systeem

B is in thermisch evenwicht met een derde systeem C, dan is ook A in thermisch evenwicht

met C. Dat is de nulde wet van de thermodynamica. Systemen in thermisch contact streven

naar thermisch evenwicht en dat laatste bepaalt eeen equivalentierelatie. Elke klasse van
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systemen die onderling in thermisch evenwicht zijn met elkaar, draagt een label, en dat is

precies de temperatuur. Temperatuur bepaalt welk thermisch evenwicht er optreedt.

V. DE EERSTE WET VAN DE THERMODYNAMICA

In de mechanica en reeds in een bepaalde versie in het werk van Newton en Leibniz, is

er behoud van energie: kinetische (of bewegings-)energie kan overgaan in potentiële energie.

Denk aan een slinger die van hoog naar laag valt en daarin zijn snelheid vermeerdert, en

omgekeerd. Of denk aan een beweging x(t) (positie) van een deeltje in 1 dimensie waarvoor

de kinetische energie

K(t) :=
1

2
mv2(t),

d

dt
K(t) = mv(t)

dv

dt
(t) = F v(t)

verandert door de uitgeoefende kracht F . Rechts zien we het uitgebrachte vermogen, kracht

maal snelheid, of de verandering in kinetische energie zal totaal verrekend worden in de

arbeid die op het deeltje wordt uitgeoefend. Indien de kracht conservatief is, kunnen we nog

wat verder en gebruiken dat dan F = −dU/dx impliceert

F v(t) = − d

dt
U(x(t)) =⇒ K + U = constant

waardoor de som van de kinetische en de potentiële energie constant is langs het gevolgde

traject.

De eerste wet van de thermodynamica is een uitdrukking van behoud van energie voor ther-

modynamische systemen. De verandering van energie gedurende een transformatie is gelijk

aan de hoeveelheid energie die het systeem van de omgeving krijgt. We gaan uit van het

postulaat: als de energie van een systeem verandert, dan moet via één of ander mechanisme

energie van buiten naar binnen of van binnen naar buiten gekomen zijn. De totale energie

is behouden.

In thermodynamica classificeren we de mechanismen gewoonlijk in twee categorieën:

arbeid en warmte. Arbeid is zoals hierboven voor mechanische systemen, maar dan op

het niveau van de macroscopische vrijheidsgraden; bijvoorbeeld door de beweging van en

zuiger of wand van een systeem. Al de energie-overdracht die microscopisch is en niet kan

uitgedrukt worden in termen van de beschouwde macroscopische veranderlijken, noemen we
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warmte. Warmte is dan een spontane energiestroom tussen lichamen die op verschillende

temperatuur zijn. Arbeid is niet automatisch of spontaan; je hebt er meestal een externe

bron voor nodig. Misschien juist daardoor is het concept warmte het meest moeilijke. Uit

het dagelijks leven komt gauw de verwarring met temperatuur en met het adjectief warm.

In de thermodynamica is warmte altijd in beweging. Je spreekt niet over de warmte van een

systeem, wel over de energie. Net als arbeid draagt warmte energie over.

De eerste hoofdwet zal nu gewoon de balans maken van de energie in termen van arbeid en

warmte. Dat is, de inwendige energie van een materiaal (gas, vloeistof,...) kan op verschil-

lende manieren veranderen: bijvoorbeeld door het systeem op te warmen (of af te koelen),

of door het systeem arbeid te laten verrichten op de omgeving.

Deze koele formulering verbergt zowel het conceptuele als het experimentele werk in het

midden van de 19de eeuw waarin men stilaan tot de conclusie kwam dat warmte en arbeid in

elkaar om te zetten zijn. Dat was vooral het werk van Robert Mayer (1842), James Prescott

Joule (1843) en van Hermann von Helmholtz (1847).

Denk aan een bad met water. We wensen de temperatuur ervan te verhogen. Uit ex-

perimenten hebben we geleerd dat er zeker twee verschillende manieren zijn. We kunnen

ten eerste een vuurtje maken en het water ermee verwarmen. De uitgeoefende arbeid is

praktisch nihil. We hebben alleen het water in contact gebracht met de hete vlammen en het

volume van het water is zeer weinig veranderd. Een tweede manier bestaat erin draaiende

schroeven te plaatsen in het bad en de temperatuur te doen stijgen via wrijving. Zo lang de

peddels draaien, verhoogt de temperatuur van het water. Daarvoor moeten we wel arbeid

uitoefenen. Overeenkomstig is er een grote hoeveelheid negatieve arbeid uitgeoefend door

het water dat de beweging van de peddels tegenwerkt. Ook al zijn begin- en eindtoestand

van het water dezelfde in beide scenario’s, de arbeid die het systeem heeft uitgeoefend, is

dat niet. We zeggen dat arbeid pad-afhankelijk is of dus afhankelijk van de manier waarop

het systeem van de ene thermodynamische toestand naar een andere gaat.

We willen echter wel verder werken met het principe van behoud van energie. We komen

zo bij de equivalentie van mechanische arbeid en warmte. Wanneer een systeem thermisch
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gëısoleerd is, krijgen we net als in mechanica

∆E = W

waarin W de arbeid is die aan het systeem wordt geleverd. Als warmte kan stromen (denk

aan het installeren van een temperatuurverschil buiten en binnen het systeem), veranderen

we dat in het meer algemene

∆E = Q+W (V.1)

waar Q staat voor warmte, energie die het systeem krijgt in vormen anders dan arbeid.

Dat is de eerste wet van de thermodynamica. Ik wil hier niet verbergen dat het verschil

maken tussen arbeid en warmte soms lastig kan zijn. Dat is precies ook de eerste wet van

de thermodynamica: het is allemaal Joule.

VI. UITZETTING

Wanneer de temperatuur van een stof (het zij vast, vloeistof of gas) verandert, zal deze

stof uitzetten of krimpen. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in de moleculaire

structuur van de stof. Als een stof op een bepaalde temperatuur gebracht wordt, dan zullen

atomen of moleculen bewegen en trillen met een zekere amplitude. Wanneer nu de temper-

atuur aangepast wordt, dan zullen ze ofwel minder trillen (met kleinere amplitudes) ofwel

meer trillen (met grotere amplitudes), en de snelheid van de deeltjes verandert. Bovendien

kan de interactie tussen de deeltjes minder werkzaam worden. Door dat alles kan de typische

afstand tussen de verschillende atomen of moleculen veranderen; de stof zet uit of krimpt

op macroscopisch niveau.

Om de grootte van deze (positieve of negatieve) uitzetting te berekenen definiëren we

eerst α en β, respectievelijk lineaire en volumetrische uitzettingscoëfficiënten bij constante

druk P ,

α :=
1

L

∂L

∂T

∣∣∣∣
P

β :=
1

V

∂V

∂T

∣∣∣∣
P

(VI.1)

Als we aannemen dat de uitzetting lineair is binnen een klein lengteverval, dan kunnen we

evengoed schrijven dat α =
1

L

∆L

∆T
, en evenzeer dat β =

1

V

∆V

∆T
. Daaruit leiden we af hoe de
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uitzetting van een stof te beschrijven is bij een temperatuursverandering ∆T :

∆L = αL∆T

∆V = βV∆T (VI.2)

Tussen α en β bestaat er natuurlijk een verband. Om dat verband te vinden, kunnen we

gewoon V = L3 nemen in (VI.1) of (VI.2), of we kunnen iets trager een homogene en

isotrope blok beschouwen met volume V = ` × b × h. Voor elke richting kunnen we de

lineaire uitzetting opschrijven:

V + ∆V = (`+ ∆`)(b+ ∆b)(h+ ∆h)

V + βV∆T = (`+ α`∆T )(b+ αb∆T )(h+ αh∆T )

V (1 + β∆T ) = ` b h (1 + α∆T )(1 + α∆T )(1 + α∆T )

V (1 + β∆T ) = V (1 + α∆T )3 ' V (1 + 3α∆T )

wanneer α∆T ≪ 1. Bijgevolg, β = 3α.

Je kan uitzetting bestuderen bij constante temperatuur (isotherm) als functie van druk.

Als je de druk verhoogt, krimpt het lichaam, toch onder omstandigheden van thermody-

namisch evenwicht. (Bepaalde metamaterialen kunnen uitzetten bij hogere druk; ze hebben

een negatieve compressibiliteit.) Daarvoor definiëren we de isotherme compressibiliteit

κT := − 1

V

dV

dP
|T

waar het minusteken de conventie wilt dat κT > 0. Er zijn nog andere compressibiliteiten

zoals de adiabatische (zonder warmte, δQ = 0):

κS := − 1

V

dV

dP
|Q=0

Het onderschrift S bij κS verwijst naar een notie (entropie) die later nog aan bod zal komen.

Voor een vaste stof is er weinig verschil tussen κT en κS; dat is belangrijk voor geofysische

processen. Voor een fluidum is er wel verschil, en zal ongetwijfeld de geluidssnelheid gere-

lateerd zijn aan compressibiliteit. De voortplanting van geluid in een gas is adiabatisch;

de drukoscillaties zijn zo vlug dat er geen energiestroompjes zijn tusen gebieden met een
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verschillende dichtheid of temperatuur.

We kunnen ook nog een spanningscoëfficiënt δ invoeren,

δ :=
1

P

dP

dT
|V

Je wilt nakijken dat voor een ideaal gas geldt dat

β

δκT
= P

VII. WARMTECAPACITEIT

De warmtecapaciteit drukt een inertie (traagheid) uit voor temperatuursverhoging door

opwarming. Bijvoorbeeld, er is echt meer warmte nodig om water enkele graden in temper-

atuur te doen stijgen, dan zand. Water verandert niet zo gauw van temperatuur. Het vraagt

1 calorie (dat is 4.186 J) om 1 gram water een graad Celsius te doen stijgen (of meer precies,

te doen stijgen van 14,5oC tot 15,5oC). Meer algemeen stellen we een lineair verband voor

Q = C ∆T

waarin Q de geleverde warmte is en ∆T is het verschil in temperatuur voor een materiaal

met warmtecapaciteit C. Natuurlijk mag dat temperatuursverschil ∆T niet te groot zijn,

want de warmtecapaciteit C = C(T ) kan zelf nog afhangen van de temperatuur T . We

schrijven daarom liever

δQ = C(T ) dT

voor een warmtepuls δQ bij temperatuur T . Bemerk dat warmtecapaciteit extensief is; het

schaalt met de hoeveelheid stof. Je hebt twee keer zoveel warmte nodig om twee bakste-

nen met eeen graad Celsius te doen stijgen, dan voor één. Daarom karakteriseren we een

materiaal beter door specifieke warmte, soortelijke warmte (per volume of per massa) of

door molaire warmte (per mol). Zo is de molaire warmte gelijk aan de warmte opgenomen

door 1 mol van een stof per graad temperatuur stijging. (Herinner: 1 mol is de hoeveel-

heid substantie die evenveel deeltjes bevat als er zich atomen koolstof bevinden in precies

12 gram 12C ; zo voert men ook molaire massa, molair volume, molaire concentratie, enz. in).
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Warmtecapaciteit speelt een belangrijke rol in calorimetrie. De eerste wet van de ther-

modynamica kan ook gebruikt worden in de afwezigheid van arbeid, en dan krijg je typisch

relaties als

mW cW (Tf − TW ) +mXcX(Tf − TX) = 0

waarin het onderschrift “W” bijvoorbeeld voor water staat. De idee is dat je een stof X

(bijvoorbeeld een baksteen) bij temperatuur TX in een bak water legt bij begintemperatuur

TW . Je wacht tot er thermisch evenwicht ontstaat bij eindtemperatuur Tf , waaruit je de

specifieke warmte cX van de baksteen kunt afleiden. Wanneer het water fasovergangen zou

ondergaan, omwille van de veranderingen in temperatuur, dan geldt die formule niet meer

onveranderd, en moet je rekening houden met latente warmte L. Bij een faseovergang (zoals

water naar damp of van vast naar vloeistof) krijg je een verandering in interne energie en

moet er warmte Q geleverd worden om de verandering van fase te maken, L = Q/m. Je

spreekt naargelang ook over smeltwarmte of verdampingswarmte.

Merk ook op dat, omdat warmte pad-afhankelijk is, ook C(T ) dat kan zijn: je kan de

temperatuur proberen te verhogen door warmte te leveren op verschillende manieren. Denk

aan een gas; je kan ofwel het volume ofwel de druk constant houden. We schrijven dan

CV = warmtecapaciteit bij constant volume

en, wat gemakkelijker te meten is (bijvoorbeeld door het alom presente atmosferische druk-

bad)

CP = warmtecapaciteit bij constante druk

Je kan je goed voorstellen dat altijd CP > CV , want als je het volume niet constant houdt,

gaat zekere warmte “verloren” aan arbeid; niet alles wordt ingezet om de temperatuur te

verhogen, maar ook aan expansie.

Laat ons nu verder kijken of we die warmtecapaciteiten kunnen verbinden met energie-

grootheden. Daarvoor hebben we de eerste wet. Bij constant volume is ∆E = Q en dus

is

CV =
(∂E
∂T

)
N,V

waarin we ook hebben gepreciseerd dat de variatie van temperatuur gebeurt bij vast volume

V (en deeltjesaantal N). Wanneer de druk constant blijft, is P∆V = ∆(PV ) en is Q =
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∆(E + PV ). Daarom is het nuttig een nieuwe “potentiaal” in te voeren: H := E + PV , de

enthalpie. Je krijgt dan dat bij constante druk P

CP =
(∂H
∂T

)
N,P

A. Vuistregel: equipartitie

Het product van de constante van Boltzmann kB met de temperatuur T definieert een

natuurlijke (thermische) energieschaal kBT . (Bij kamertemperatuur is dat van de orde van

een kracht ter grootte van piconewton maal een afstand ter grootte van micrometer, zoals bij

de arbeid geleverd door moleculaire motoren (kinesine, myosine,...) in onze spieren bijvoor-

beeld.) Uit allerlei beschouwingen die meer thuishoren in de statistische mechanica, treedt

naar voren dat men een goed idee kan krijgen over de energie van een systeem in evenwicht

bij temperatuur T door het aantal vrijheidsgraden te vermenigvuldigen met kBT/2: dan

krijg je de equipartitieregel

E = f
kBT

2

met f het aantal vrijheidsgraden. Dat moeten we wel meer specifiëren.

Laat ons beginnen met een mono-atomisch ideaal gas zoals Helium of Argon onder kamerom-

standigheden. Zo een gas kunnen we opvatten als bestaande uit N puntdeeljtes. Elk deeltje

kan zich bewegen in de drie dimensies van de ruimte. Dat maakt f = 3N vrijheidsgraden.

De inwendige energie van Helium is daarom

E =
3

2
NkBT =

3

2
nRT

Bij een diatomisch gas zoals lucht of H2 kunnen nog meer vrijheden worden benut. Denk

nu aan een halter met de beide atomen aan de uiteinden. Bij lage temperaturen gedraagt

het gas zich misschien nog alsof het bestaat uit puntdeeltjes, maar bij hogere temperatuur

(zoals in deze kamer) zien we rotatievrijheden. De halter kan rond het middelpunt draaien

in een horizontale en verticale richting. Dat zijn twee extra vrijheden. Als gevolg zullen

diatomische gassen bij kamertemperatuur een molaire warmte hebben van

CV =
5

2
R per mol

Komen daar nog vibraties bij (denk nu over de halter als een veer), dan krijg je nog eens twee

extra vrijheden. Bij heel hoge temperaturen verwacht je dan voor diatomische moleculen
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een molaire warmte van CV = 7R/2 per mol.

Zo kennen we sinds 1819 de wet van Dulong en Petit, die stelt dat voor elk kristal, de

specieke warmte C van een vaste stof wordt gegeven door 3R/M , wwaarin M de molaire

massa is, of de molaire warmte van kristalen is dus 3R. Dat begrijpen we door te stellen dat

er 3 vibratierichtingen zijn in een kristal met telkens twee vrijheidsgraden, of f = 6N voor N

atomen en C = 6N × kBT/2. Dat alles blijkt experimenteel uitzonderlijk goed te kloppen,

tenminste zolang we de temperaturen niet al te laag beginnen te nemen. Dan komen er

namelijk belangrijke kwantumeffecten; dat was trouwens het onderwerp van de voordracht

van Einstein in Brussel in 1911 bij de eerste Solvay-conferentie.

B. Relatie van Mayer

Er is een bruikbare relatie tussen CV en CP voor gassen. We beginnen met de eerste wet

dE = δQ− PdV waardoor

δQ =
∂E

∂T
|V dT +

∂E

∂V
|T dV + P dV

of

δQ = CV dT + {∂E
∂V
|T + P} dV, dV =

∂V

∂P
|T dP +

∂V

∂T
|P dT

zodat, omdat δQ = CP dT + {∂E
∂V
|T + P} ∂V

∂P
|T dP ,

CP = CV + {∂E
∂V
|T + P} ∂V

∂T
|P

Die laatste formule is handig, want ze geeft het verschil CP −CV in termen van interessante

fysische grootheden, die afzonderlijk meetbaar kunnen zjn. Bijvoorbeeld, die laatste factor

∂V
∂T
|P is gegeven via de (volumetrische) uitzettingscoefficient bij vaste druk. Anderzijds, hoe

de energie afhangt vna het volume zal afhangen van de microscopische interacties. Voor

een ideaal gas is ∂E
∂V
|T = 0, omdat de energie er enkel afhangt van de temperatuur en van

het aantal mol gas. Voor een reëel gas verwachten we dat de energie ook afhangt van de

dichtheid, want dat geeft immers een maat voor de gemiddelde afstand tussen twee deeltjes,

wat een rol kan spelen in de interactie-energie. Voor een ideaal gas is ∂V
∂T
|P = R/P per mol,

zodat voor een ideaal gas

CP − CV = R, per mol
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wat we de relatie van Mayer noemen. Julius R. von Mayer is best bekend voor zijn oor-

spronkelijke formulering van de eerste wet van de thermodynamica, dat energie noch gemaakt

noch vernield kan worden. Hij was ook als eerste bij de beschrijving van energieomzettingen

(licht naar suikers) in planten.

C. Adiabatische expansie

We zullen tonen dat voor een ideaal gas, bij een quasi-statische adiabatische transfor-

matie, geldt dat

PV γ = constant, TV γ−1 = constant (VII.1)

waarin γ = CP/CV de adiabatische exponent wordt genoemd. Dat is bruikbaar in tal van

toepassingen. Denken we bijvoorbeeld aan de vraag welke adiabatische compressie zou nodig

zijn in een zuiger om lucht van 20 graden Celsius naar 500 graden Celsius te krijgen. Dat

is wat bij benadering gebeurt in een Dieselmotor voor de ontsteking. We moeten gewoon

eisen dat
Vi
Vf

=
(Tf
Ti

) 1
γ−1 =

(773

293

)2.5 ' 11

waarin we gebruikt hebben dat voor lucht ongeveer γ = 1.4.

We bewijzen nu de formule (VII.1).

Adiabatisch betekent dat δQ = 0 = dE +PdV . Daarin geldt voor de energie van een ideaal

gas dE = CV dT of dus −PdV = CV dT . Anderzijds kunnen we met de ideale gaswet daar

P vervangen door nRT/V . Besluit,

−nR dV

V
= CV

dT

T

Maar door de relatie van Mayer is nR = CP − CV zodat

(1− γ)
dV

V
=

dT

T
=⇒ TV γ−1 = constant =⇒ PV γ = constant

wat moest bewezen worden.

We weten uit de equipartitieregel dat

γ =
2 + f

f



19

met f nu het aantal ‘inwendige’ vrijheidsgraden per deeltje, en dus geeft γ informatie over de

inwendige structuur van de deeltjes waaruit het systeem bestaat. Bijvoorbeeld en ongeveer,

f = 3 voor edelgassen als Helium, Neon en Argon, f = 5 voor di-atomische gassen als H2,

O2, N2 en CO, f = 6 voor waterdamp, ammoniak en H2S.

VIII. MECHANISMEN VAN ENERGIETRANSFER

Wanneer de temperatuursgradiënten niet al te groot zijn, gebeurt er typisch thermische

geleiding. Bij thermische geleiding zal door onderlinge interactie of botsingen energie lokaal

herverdeeld worden en zich zo kunnen transporteren. De richting van de thermische geleiding

is, in het algemeen, van warm naar koud en de energiestroom JE is in eerste benadering

evenredig met de temperatuursgradiënt: dat is de wet van Fourier. (Je hebt al opgemerkt

dat er met het woord wet nogal gestrooid wordt in de thermodynamica. Dat is ten dele

historisch. Natuurlijk zijn dat allemaal geen fundamentele wetten, maar moeten we ze ooit

afleiden uit meer elementaire wetmatigheden van de microscopische dynamica.)

JE = −k A dT

dx

waarin k de thermische geleidingscoëfficiënt is. Dat is een materiaalconstante; goede ther-

mische geleiding gaat meestal samen met goede elektrische geleiding. De thermische geleid-

ingscoëfficiënt van de lucht in de aula is ongeveer 0.023 W/ m K; ter vergelijking zilver heeft

een (erg grote) geleidbaarheid van ongeveer 430 W/m K.

De stroom van energie JE is hier volgens de x−as gekozen waarop het oppervlak A loodrecht

staat. Vermits energie behouden is, is die stroom voor alle plaatsen x gelijk in het materiaal.

Het minteken geeft de goede richting van de stroom, positief van hogere naar lagere tem-

peraturen. Als we nu de configuratie bekijken waarin een materiaal de wand vormt tussen

een warme en een koude ruimte (zoals in beglazing of in isolatie), dan schrijven we meer

praktisch

JE = k A
Th − Tc
L

waarin L de dikte van het materiaal (de wand) is tussen temperaturen Th > Tc. We kunnen

natuurlijk meer ingewikkelde configuraties bekijken, bijvoorbeeld een sandwich waarin twee

verschillende materialen met diktes L1 en L2 in serie worden geplaatst tussen de ruimtes

met temperaturen Th en Tc. Nemen we even aan dat op de plaats waar de twee materialen
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elkaar raken we een temperatuur T hebben, dan zal de stroom van Th naar T gelijk zijn aan

J
(1)
E = k1A

Th − T
L1

J
(2)
E = k2A

T − Tc
L2

en de laatste formule geeft de stroom tussen de plaats op temperatuur T en de buitenkant

op temperatuur Tc. Nu komt het belangrijke inzicht: die twee stromen zijn gelijk, wat

ook k1 en k2 zijn, van zodra zich een stationair regime heeft gevormd. Dat is niet anders

dan bij vernauwingen of verbredingen in een waterloop: door het behoud van deeltjes,

zullen er per oppervlak loodrecht op de stroomrichting op elke plaats evenveel deeltjes per

seconde passeren, ook al zal elk deelje in het nauwere deel sneller moeten gaan. Of denk

aan elektrische stoom die door twee weerstanden in serie gaat. Hier is het net hetzelfde door

behoud van energie:

JE = J1
E = J2

E =⇒ T =
k2
L2
Tc + k1

L1
Th

k2
L2

+ k1
L1

wat impliceert dat JE = A(Th − Tc)/
(
(L1/k1) + (L2/k2)

)
. Meer algemeen kan je zo afleiden

dat

JE = A
Th − Tc∑n

i=1
Li
ki

de stroom is door een serieschakeling van n materialen met geleiding ki en dikte Li. De

verhouding L/k wordt de R−waarde van een materiaal genoemd; dezelfde letter als voor

“weerstand” bij elektrische geleiding.

Evengoed kunnen we thermische geleiding bij parallelle materiaalschakelingen bespreken;

daar is de stroom additief/optelbaar.

Een tweede vorm van energietransfer treedt op wanneer er beweeglijke elementen worden

ingeschakeld om “nog betere” geleiding mogelijk te maken bij grotere temperatuursver-

schillen. Dan spreken we van convectie. Dat kunnen we gemakkelijk zien gebeuren bij de

transfer van energie in vloeistoffen. Nemen we bijvoorbeeld een pot olie tussen een hete

plaat en een gekoelde bovenkant, dan zullen er dra convectierollen verschijnen met typische

patronen. Deze zijn op veel grotere schaal zichtbaar in atmosferische verschijnselen. We

spreken over Rayleigh-Bénard convectie.

Tenslotte een woord over thermische straling; we voelen dat nog het meest. Alles straalt,

niet alleen de zon, ook de aarde, je lichaam en de muren van deze kamer. De lucht kan
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bitter koud zijn en toch kan je een stralend vuurtje stoken door met een vergrootglas de

zonnestralen in een brandpunt op paper te richten. Die straling is elektromagnetisch, en

hangt af van de temperatuur van het lichaam en mogelijks van het materiaal. De kleur

van het voorwerp verraadt voor een stuk de temperatuur. De thermische straling is immers

frequentieafhankelijk; sommige kleuren krijgen een sterkere intensiteit afhankelijk van de

temperatuur. Het begrijpen van die processen valt in de doorsnede van thermodynamica en

elektromagnetisme. Het klassieke beeld is dat de deeltjes in het lichaam bewegen of trillen

met een zekere waarde van de kinetische energie (die verbonden is met de temperatuur).

Vermits die deeltjes nu meestal elektrisch geladen zijn, hebben we eigenlijk kleine antennes

in het materiaal die elektromagnetische straling uitzenden. Dat beeld is echter niet geheel

correct, zoals bleek uit vele studies rond het einde van de 19de eeuw. We vinden er de

oorsprong van het probleem van de zwarte straling en het begin van de oude kwantumme-

chanica met de formule van Planck voor de intensiteit van thermische straling als functie

van de frequentie.

De wet van Stefan-Boltzmann geeft een uitdrukking voor het vermogen van de stralings-

warmte. Dat is natuurlijk weer evenredig met het oppervlakte A van het lichaam, maar nu

ook met de vierde macht van de temperatuur. De stroom is dus

J = e σ T 4A

waarin 0 < e < 1 de emissiviteit is en σ = 5.7 × 10−8W/(m2K4) is de constante van

Stefan. In de limiet waar e = 1 spreken we van een zwart lichaam. In elk geval geldt dat

de emissiviteit van een oppervlak gelijk is aan de absorptiecoëfficiënt. Dat laatste is een

voorbeeld van een optische reciprociteit, een interessante symmetrie van de natuur.

IX. DE TWEEDE WET VAN DE THERMODYNAMICA

De eerste wet zegt dat we geen machine kunnen maken die energie vernietigt of pro-

duceert. Deze wet stelt echter geen grenzen aan de mogelijkheid om één vorm van energie

in een andere vorm te transformeren. We kunnen bijvoorbeeld nog dromen over de totale

omzetting van warmte in arbeid zonder andere gevolgen. We zouden dan de omgeving

koelen en arbeid leveren en zo zou onze machine nooit uitgeput geraken. Edoch, de tweede

wet van de thermodynamica zegt dat er toch altijd een prijskaartje aanhangt. Sinds de
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verdrijving uit de tuin van Eden is het een experimenteel feit dat we zullen werken in het

zweet onzes aanschijns.

Er zijn heel wat verschillende versies van de tweede wet. Laten we hier beginnen met een

meer operationele versie, zoals die van Kelvin of van Planck:

Het is onmogelijk om een motor te maken die in een cyclus werkt en geen ander effect

heeft dan het opnemen van warmte uit een reservoir en het uitvoeren van een even grote

hoeveelheid arbeid.

Zulke machine zou geen andere invloed hebben op de wereld dan het omzetten van warmte

in arbeid. Eigenlijk verwondert die onmogelijkheid ons niet: arbeid verwijst naar een geor-

dende beweging, bijvoorbeeld bij de expansie of compressie van een zuiger, terwijl warmte

verwijst naar alle bewegingen van onderliggende vrijheidsgraden — de meestal ongeziene en

ongeordende beweging der (meer) microscopische delen van het systeem. Die veelheid van

wanorde omzetten in orde zonder verdere hulp en via het doorlopen van een kringproces

lijkt inderdaad onmogelijk.

Een andere versie is van Clausius: er is geen proces mogelijk wiens enige resultaat is het

laten afkoelen van een koud lichaam en het opwarmen van een warmer lichaam.

Terwijl al die versies bruikbaar zijn, is het nog meer nuttig om een algemeen (en ietwat

abstracter) kader te maken waarin die 2de wet zich het best uitdrukt. Een goede theorie is

altijd het meest praktisch,... (maar we zullen moeten wachten op de statistische mechanica

om een meer microscopische afleiding te maken.)

We poneren het bestaan van een additieve toestandsfunctie (de entropie S) die nooit kan

afnemen in een thermisch gëısoleerd systeem.

Vermits de entropie niet kan dalen in een thermisch gëısoleerd systeem, moet ze er een max-

imum bereiken — dat noemen we thermodynamisch evenwicht. Dat entropie additief is,

betekent dat entropieën kunnen optellen, bijvoorbeeld om de entropie van een nieuw geheel

te kennen.

Nemen we bijvoorbeeld twee gëısoleerde systemen met entropie S1 en S2, dan is de totale

entropie gelijk aan de som S1 + S2. Brengen we die twee systemen nu in contact met

elkaar zodat ze energie of volume of deeltjes kunnen uitwisselen, en wachten we op ther-

modynamisch evenwicht. Het nieuwe geheel zal een entropie S hebben die groter is dan de
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originele som,

S ≥ S1 + S2

Meer algemeen zal voor elke verandering waardoor twee thermodynamische evenwichten

worden verbonden, gelden dat

∆S ≥ 0

Dat is de pijl van de tijd. Hebben we echter volmaakt omkeerbare processen, dan moet

∆S = 0. We vatten samen: we starten met een thermodynamische toestand voor een ther-

misch gëısoleerd systeem met entropie Si. Nu laten we dat systeem evolueren, bijvoorbeeld

door een wand weg te trekken, onder adiabatische omstandigheden (zonder warmte met de

buitenwereld), tot relaxatie naar een nieuw thermodynamisch evenwicht met entropie Sf .

Dan zal altijd Sf ≥ Si met gelijkheid enkel indien het proces tijdsomkeerbaar (reversibel)

was. Spontane veranderingen hebben een stricte ongelijkheid, Sf > Si en dan is er entropie

gecreëerd.

A. Thermodynamische temperatuur

Beschouw opnieuw twee delen die oorspronkelijk gescheiden zijn en een totale energie

E = E1 + E2 hebben. Natuurlijk zijn ook volumes en deeltjesaantallen additief, maar we

concentreren ons nu eerst op energie-uitwisselingen. Inderdaad, we vragen ons af voor welke

E1 (bij gegeven totaal E) de entropie van het geheel maximaal is. Die entropie S voor het

contact is een functie van E1 en E en we schrijven

S(E,E1) = S1(E1) + S2(E − E1)

Na contact krijgen we een nieuwe evenwichtstoestand met een grotere entropie. We vragen

ons nu af, voor welke E1 de oorspronkelijke S(E,E1) in feite niet zou veranderen - dus reeds

evenwicht zou uitdrukken. Daarvoor moet

∂S

∂E1

= 0

zoals hoort bij een maximum. Dus,

∂S

∂E1

=
∂S1

∂E1

+
∂S2

∂E1

= 0
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Gebruik nu dat
∂S2

∂E1

= − ∂S2

∂E2

zodat we besluiten dat een thermodynamisch evenwichtige verdeling van de energie moet

voldoen aan
∂S1

∂E1

=
∂S2

∂E2

(IX.1)

Dat inspireert: we weten al dat thermisch evenwicht wordt gekarakteriseerd door gelijke tem-

peratuur. We worden daarom uitgenodigd om de thermodynamische temperatuur opnieuw

te definieren als
1

T
=
∂S

∂E

waardoor (IX.1) gewoon T1 = T2 wordt. Dat is niet strict nodig en andere mogelijkheden

zijn wiskundig compatibel, maar die keuze zal de juiste blijken te zijn.

De verandering van entropie bij het samenbrengen van de twee deelsystemen is dus

∆S = S1(E
∗)−S1(E1)+S2(E−E∗)−S2(E−E1) ' −

1

T1
(E1−E∗)−

1

T2
(E∗−E1) =

( 1

T1
− 1

T2

)
∆E1

waarin T1 en T2 de oorspronkelijke temperaturen zijn. Bemerk dat ∆S ≥ 0 automatisch

impliceert dat de energietransfer gebeurt van het warmere naar het koudere deel.

B. Warmtemachines

Warmtemotoren of warmtemachines nemen energie op door warmte en in een cyclisch

proces wordt een fractie daarvan gebruikt om arbeid te verrichten. Voorbeelden vinden we

in automotoren, elektriciteitscentrales of stoommachines.

Het is heel belangrijk voor de efficiëntie van een machine om uit te maken welke transfor-

maties mogelijk zijn. In het begin van de 19de eeuw volgt Sadi Carnot zijn vader Lazare

op in meditaties over perfecte machines en efficiëntie. Deze abstractie, want dat was het,

leidt Sadi Carnot tot het bedenken van een veralgemeende warmtemotor die warmte aan

een bron onttrekt en arbeid levert. Om continu te opereren heeft de motor ook een koud

reservoir nodig waarin warmte wordt gedumpt. Elke motor werkt eigenlijk tussen minstens

twee verschillende temperaturen Th > Tc.

Laat ons nu eerst de eerste wet toepassen, behoud van energie. In 1 draai (cyclus) van de

motor levert die een arbeid W (let op de andere tekenconventie!), door het omzetten van

warmte Qh onttrokken aan het warme reservoir.
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Qh

Qc

Tc

Th
warm

koud

FIG. 4. Abstractie van een warmtemachine.

Dat kost ook een energie Qc die naar het koude reservoir stroomt. Met deze conventies

zijn alle grootheden positief, W,Qh, Qc > 0. De balans over zulke draai is

Qh = W +Qc, W = Qh −Qc



26

De tweede wet geeft de totale verandering in entropie voor deze draai van de motor:

∆S = ∆Sh + ∆Sc, ∆Sh = −Qh

Th
,∆Sc =

Qc

Tc

waarin we gebruikt hebben dat de verandering van entropie in een reservoir pure verwarm-

ing/koeling is op een reversibele manier. We krijgen bovendien door de tweede wet dat

∆S ≥ 0 =⇒ −Qh

Th
+
Qc

Tc
≥ 0,

Qc

Qh

≥ Tc
Th

De efficiëntie van zulke warmtemachine is

e :=
W

Qh

= 1− Qc

Qh

≤ 1− Tc
Th

en helemaal rechts verschijnt de maximale thermische (of Carnot) efficiëntie. Het hangt

enkel af van de absolute temperaturen van de warmte- en koudereservoirs wat de maximaal

mogelijke efficiëntie is. Wanneer die gehaald wordt, spreken we over een Carnot-motor, ter

ere van Carnot die in staat was te denken aan een reversibele machine, één die in de omge-

keerde richting kan lopen, terug naar de begintoestand. Hij realiseerde zich dat geen enkele

warmtemotor meer efficiënt kan zijn dan een reversibele die tussen dezelfde temperaturen

werkt.

Deze pure gedachten (Réflexions sur la puissance motrices du feu, 1824) impliceren prak-

tisch bruikbare inzichten. De uitbreiding naar meerdere reservoirs werd gegeven door Kelvin

in 1854 en door Rudolf Clausius voor een continu proces (sommen worden integralen):∮
δQ

T
≥ 0 (IX.2)

waarin nu δQ ≥ 0 als er warmte naar de omgeving vloeit. Het linkerlid is een “continue som”

over “infinitesimale” bijdrages. We verbeelden een kring of cyclisch proces waar de machine

(systeem) contact maakt met reservoirs (omgeving) bij temperatuur T en daardoor een

energie δQ afgeeft. (Let dus op: hier is δQ > 0 indien het systeem warmte afgeeft.) Indien

het proces reversibel is, treedt de gelijkheid op in (IX.2) en is T ook de (ogenblikkelijke)

temperatuur van het systeem: Dan is ∮
δQ

T
= 0 (IX.3)

voor elke cyclus. Fixeren we nu twee thermodynamische toestanden α en α′ en bekijken we

een reversibel pad α→ α′, waarlangs we ∫ α′

α

δQ

T
(IX.4)
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willen berekenen. Daarna zijn vele paden α′ → α die de kring zouden sluiten en voor elk

zulke kring moet (IX.3) gelden. Dat impliceert dat (IX.4) enkel kan afhangen van begin- en

eindtoestand, en dus moet (IX.4) het verschil zijn van een toestandsfunctie, of∫ α′

α

δQ

T
= S(α)− S(α′) (IX.5)

onafhankelijk van het gevolgde pad α → α′ en enkel afhankelijk van begin- en eindtoes-

tand, respectievelijk α en α′. Hier is voor Clausius de oorspong van de entropiefunctie (als

toestandsgrootheid) S. Afgekort staat er dat de entropie-verandering in het systeem gelijk

is dS = −δQ/T (reversibel) wanneer δQ de uitgaande warmte is. Op die manier ontdekt

Clausius in 1865 een nieuwe functie van de thermodynamische toestand. Hij noemt S de

entropie, naar het Griekse τρoπη, vlucht, wending of omkeer.

Laat ons nu eerst reversibel bewegen van α→ α′ om daarna op een willekeurige manier de

kring te sluiten. Als onmiddellijk gevolg van (IX.2)–(IX.5), door de cyclus te sluiten, krijgen

we

0 ≤
∮
δQ

T
= S(α′)− S(α) +

∫ α′

α

δQ

T
(IX.6)

waar de rechterintegraal om het even welk pad neemt tussen de thermodynamische toes-

tanden α′ en α, waarin van het reservoir bij temperatuur T telkens een energie δQ wordt

afgegeven (de warmte). We hebben dus

S(α′)− S(α) ≥ −
∫ α′

α

δQ

T
=

∫ α

α′

δQ

T

voor om het even welk pad tussen α en α′, of in het algemeen is dS ≥ −δQ/T . De tweede

wet van de thermodynamica wordt zodoende samengevat in de ongelijkheid

δQink ≤ T dS

met Qink = −δQ de opgenomen warmte. Gelijkheid geldt voor reversibele processen.

Dat noemen we het warmtetheorema van Clausius. In het bijzonder, voor een thermisch

gëısoleerd systeem kan de (systeem)entropie nooit dalen. De term δQ/T is gelijk aan de ve-

randering in entropie van het systeem voor reversibele transformaties. Nemen we nu echter

een zeer groot reservoir waar de warmte −δQ binnenkomt: die verandering is zo klein voor

de omgeving dat we kunnen zeggen dat die −δQ/T precies de verandering van entropie in

de omgeving is. Daardoor ontstaat de theoretisch meest bekende formulering. Zetten we
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alles aan dezelfde kant van de vergelijking, dan krijgen we

Stot(einde)− Stot(start) ≥ 0 (IX.7)

dat de totale entropie van het universum, reservoirs plus systeem, stijgt. Zoals Clausius

schrijft, De entropie van de wereld streeft naar een maximum. Dat is de tweede hoofdwet.

In 1928 omschrijft de astronoom en kosmoloog Arthur Eddington het belang van deze wet:

De wet dat entropie altijd stijgt —- de tweede wet van de thermodynamica — neemt, denk

ik, de supreme plaats in tussen de natuurwetten. Als iemand je erop wijst dat je theorie-tje

over het universum in tegenspraak is met de wetten van Maxwell — dan, des te slechter voor

de vergelijkingen van Maxwell. Als het in tegenspraak bevonden wordt met observatie — wel,

experimentatoren maken er soms een zootje van. Maar als je theorie in conflict komt met de

tweede wet van de thermodynamica kan ik je geen hoop geven; niets anders dan te vervallen

in diepste vernedering is het lot van je theorie.

Een meer praktische versie van de 2de wet kan omschreven worden door de uitspraak

dat er geen proces bestaat waarvan het enige resultaat is dat er warmte stroomt van een

koud naar een warm reservoir. Meer populair kan men zeggen dat de natuur zo werkt dat

de totale “wanorde” enkel kan toenemen. Het is de “drang” naar evenwicht. In termen

van de werking van machines kan men zeggen: ook al is de energie principieel behouden,

toch is de bruikbare energie altijd aan het afnemen. Er is nooit een energiecrisis; energie is

behouden en is in overvloed aanwezig in zeeën en luchtmassa’s. Wat echt bedoeld wordt,

is dat “edelere” vormen van energie, deze met lage entropie, in verschillende betekenissen

onbereikbaar of duurder worden. Energie degenereert en wordt niet langer bruikbaar om

arbeid te leveren. Het wordt ooit inzichtelijker door naar de statistische interpretatie van

evenwicht te kijken, maar dat komt pas bij statistische mechanica.

De gelijkheid (IX.5) is de operationele definitie van entropie. We hoeven ons echter niet

alleen tot thermische uitwisselingen te beperken. Hebben we, zeg, een gas opgesloten in

een volume V bij druk P en bij energie E en temperatuur T , en we maken een kleine

“verplaatsing” naar een nieuw evenwicht over ∆E en ∆V , dan is de reversibele verandering

van de entropie S(E, V ) nog steeds gelijk aan

∆S =
1

T
Q =

1

T
(∆E +W ) =

1

T
(∆E + P ∆V ) (IX.8)
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waarin T de (absolute) temperatuur is en P is de druk. Daarvan zullen we in het vervolg

nog nodig hebben dat voor ∆V = 0
∆E

∆S
= T (IX.9)

C. De motor van Carnot

Geen enkele warmtemachine die werkt tussen twee warmtereservoirs is meer efficiënt dan

de corresponderende Carnot-machine. Zulke machine zal je natuurlijk niet vinden, en zelfs

is het niet zo aantrekkelijk, want de machine zou veel te traag werken. Het is meer een

theoretische concept en limietgeval. Hieronder zullen we ze wel “realiseren” als een specifiek

thermodynamisch kringproces.

We beelden ons een ideaal gas in die we kunnen samendrukken of laten expanderen met

behulp van een wrijvingsloze zuiger. De cyclus zal bestaan uit twee adiabatische en twee

isotherme (reversibele) processen. Bekijken we Fig.5. Van punt A naar B is er een isotherme

expansie bij temperatuur Th. Het gas absorbeert energie Qh en doet arbeid WAB om de

zuiger te tillen. Het pad van B naar C is een adiabatische expansie, waarbij de temperatuur

zakt van Th naar Tc, en met arbeid WBC om de zuiger te tillen. Ten derde, van C naar

D, krijgen we een isotherme compressie bij Tc. Het gas zendt warmte Qc naar het koude

reservoir en arbeid WCD wordt op het gas gedaan. We keren terug naar A met een adia-

batische compressie en de temperatuur stijgt naar Th. Er wordt een arbeid WDA op het gas

uitgeoefend.

De volgende formules kunnen worden ingevuld:

Qh = WAB = nRTh log
VB
VA
, QC = WCD = nRTc log

VC
VD

waardoor
Qc

Qh

=
Tc
Th

log(VC/VD)

log(VB/VA)

Anderzijds gelden de adiabatische relaties ThV
γ−1
B = TcV

γ−1
C en ThV

γ−1
A = TcV

γ−1
D of

VB/VA = VC/VD. Daaruit volgt Qh/Th = Qc/Tc of de efficiëntie is

e = 1− Tc
Th

Als numeriek voorbeeld, kunnen we Qh = 240 J, Qc = 100 J en Tc = 15 C nemen. Dan

moet W = 140 J, e = 58.3 percent en Th = 691 K zijn.
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FIG. 5. De Carnot-cyclus voor een ideaal gas.

X. VOORBEELDEN VAN MOTOREN

A. Otto-cyclus

De Otto-cyclus is een ideale benzinemotor, de eerste interne verbrandingsmotor gebouwd

door Nico Otto in 1862-1876. Het kringproces wordt gevormd door twee adiabaten te

verbinden via twee isochoren. We denken aan lucht met benzinedamp die arbeid levert

bij de adiabatische expansie. De uitlaat, bij constant volume V1 zorgt voor uitstoot van

warmte, waarna een adiabatische compressie volgt. De ontsteking Qh bij constant volume

V2 brengt de druk weer omhoog, zie Fig.6.

We willen de efficiëntie kennen in termen van de volumereductie V1/V2. We behandelen het

gas als ideaal met f vrijheidsgraden per deeltje:

Qh = E3 − E2 =
f

2
kBN(T3 − T2) =

f

2
V2(P3 − P2),

Qc = E4 − E1 =
f

2
kBN(T4 − T1) =

f

2
V1(P4 − P1)
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FIG. 6. De Otto-cyclus voor een ideaal gas.

Anderzijds hebben we de adiabatische relaties

P1V
γ
1 = P2V

γ
2 , P3V

γ
2 = P4V

γ
1

zodat
P4 − P1

P3 − P2

=
(V2
V1

)γ
en dus is

Qc

Qh

=
(V2
V1

)γ−1
=⇒ e = 1−

(V2
V1

)γ−1
De efficiëntie is dus een eenvoudige functie van de volumeverandering. Als we werken met

γ = 1.4 (diatomisch ideaal gas) en een reductie van V1/V2 ' 8 vinden we ongeveer e = 0.56,

wat natuurlijk een overschatting is. Een benzinemotor haalt hooguit een e = 30percent.

Let er nog op dat we ook kunnen schrijven dat

e = 1− T1
T2

< 1− T1
T3

of e = 1− T4
T3

< 1− T1
T3

waar het rechterlid de Carnot-efficiëntie voorstelt voor een warmtemechine die werkt tussen

reservoirs op temperaturen T1 en T3, de laagste en de hoogste uit de Otto-cyclus.
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FIG. 7. De Diesel-cyclus voor een ideaal gas.

B. Diesel-cyclus

Uit het voorgaande zou je kunnen denken dat we de efficiëntie gemakkelijk kunnen ver-

hogen door de verhouding V1/V2 te vergroten. Dat gaat echter niet zomaar voor een ben-

zinemotor wegens problemen met pre-ontsteking. We kunnen eens kijken naar een Diesel-

motor (van de onfortuinlijke Rudolph Diesel, 1897) waar we enkel lucht ontsteken door een

grote compressie, zie Fig.7.

Er worden weer twee adiabaten verbonden. Nu kan gerust V2/V1 ' 1/20.

We rekenen

Qh = E3 − E2 + P2(V3 − V2) =
f

2
NkB(T3 − T2) + P2(V3 − V2) =

f + 2

2
P2 (V3 − V2)

en Qc = E4 − E1 = fV1(P4 − P1)/2. Daarom is

Qc

Qh

=
1

γ

V1
P2

P4 − P1

V3 − V2
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FIG. 8. De Stirling-cyclus voor een ideaal gas.

En nog altijd, P1V
γ
1 = P2V

γ
2 , P3V

γ
3 = P4V

γ
1 , P2 = P3, zodat

Qc

Qh

=
1

γ

V1
V3 − V2

[
(V3
V1

)γ − (V2
V1

)γ
] =

(V2
V1

)γ−1 1

γ

(
V3
V2

)γ − 1(
V3
V2

)
− 1

Daarom,

e = 1−
(V2
V1

)γ−1 1

γ

(
V3
V2

)γ − 1(
V3
V2

)
− 1

We herkennen de efficiëntie van de Otto-cyclus, waarbij de laatste factor groter is dan 1.

C. Stirling-cyclus

We bekijken Fig.8.

De gëıdealiseerde Stirling-cyclus bestaat uit twee isothermen die verbonden zijn met twee

isochoren. We berekenen de efficiëntie bij een ideaal gas.
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Hier is bij de isothermen

W12 = NkBTh log
V2
V1
, W34 = −NkBTc log

V2
V1

zodat de totale arbeid gelijk is aan W = NkB(Th − Tc) log V2/V1. Wat betreft de warmtes

hebben we

Q12 = W12 = NkBT log
V2
V1
, Q41 = E1 − E4 =

f

2
NkB(Th − Tc)

en Qh = Q12 +Q41. Bijgevolg is

1

e
=
Qh

W
=

Th
Th − Tc

+
f

2 log V2/V1

Daarin is de eerste term het inverse van de Carnot efficiëntie en de laatste term is kleiner

dan 1.

Wanneer bijvoorbeeld Th = 2Tc en V2/V1 = 10 wordt e = 32 percent.

Robert Stirling (van de Stirling-motor, uitgevonden vóór Carnot) wordt beter niet verward

met James Stirling (van de Stirling-benadering en beschermeling van Newton).

XI. BEREKENING VAN ENTROPIE-VERANDERINGEN

A. Bij ideaal gas

Bekijken we de vrije expansie van één mol ideaal gas in een compleet gëısoleerde cilinder,

dan kunnen we zeker zeggen dat de geleverde arbeid en warmte nul is. De verandering

in energie en temperatuur T is nul en het volume verandert van Vi naar Vf . Wat is de

verandering van entropie? We verwachten dat ∆S > 0, want het gas in de cilinder is hier

het universum en de transformatie is spontaan: het gas neemt het grootst mogelijke volume

in. In het bijzonder geldt natuurlijk niet dat ∆S = Q/T . Nu komt een sluwe methode om

die ∆S toch te berekenen; S is een toestandsgrootheid en dus kunnen we ∆S = Sf − Si

berekenen door een andere reversibele transformatie te beschouwen met dezelfde begin- en

eindtoestand en waarvoor dus de begin- Si en eindentropie Sf van het gas gelijk zijn als bij

de originele spontane transformatie. De (nieuwe, ingedachte) reversibele transformatie doet

een zuiger in de cilinder heel erg traag en zonder de minste wrijving bewegen van volume

Vi naar volume Vf terwijl ervoor gezocht wordt dat er warmte Qrev binnenstroomt uit de
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omgeving om de energie constant te houden. Dan is

δQrev = RT
dV

V

zoals bij een isotherme expansie van één mol ideaal gas. Daarom is

∆S = R

∫ Vf

Vi

dV

V
= R ln

Vf
Vi

Bemerk wel dat bij het (ingedachte) reversibele proces er nog entropieverandering van de

omgeving optreedt en wel precies gelijk aan −∆S (want bij reversibele processen is de totale

entropieverandering gelijk aan nul).

Meer algemeen kunnen we een reversibele verandering indenken tussen (Ti, Vi)→ (Tf , Vf ).

Dan is de ontvangen warmte door het systeem gegeven door δQ = dE + PdV met dE =

nCV dT . Daarom is

∆S = nCV log
Tf
Ti

+ nR log
Vf
Vi

(Let op om de temperatuur hier in Kelvin te zetten.)

B. In calorimetrie

1. Bijvoorbeeld bij smelten en opwarmen

Als we twee lichamen in thermisch contact brengen, vloeit warmte van het ene naar het

andere lichaam. Dat is een spontaan proces, dus irreversibel, maar we kunnen telkens weer

gebruiken dat de entropieverandering bij een reversibel proces tussen dezelfde begin- en

eindtoestanden gelijk is aan de gezochte entropieverandering.

De entropieverandering bij het smelten (verdampen) zelf, bij smelttemperatuur (kooktem-

peratuur) T is dan

∆S =
mL

T

waarin L de latente warmte is. Bijvoorbeeld, bij het smelten van water bij T = 273K is

L = 3.33 × 105 J/kg. Die sprong in entropie is direct zichtbaar in de discontinuiteit van

de “orde.” De latente warmte L is een warmte bij constante druk en is dus zelf de en-

thalpiesprong, L = ∆H.
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Natuurlijk zullen we ook entropieveranderingen hebben bij temperatuursdalingen en stijgin-

gen (zonder faseovergang), die telkens zijn uit te rekenen als

∆S =

∫ Tf

Ti

δQ

T

Als we bijvoorbeeld 200 g water van 20oC tot 100oC verwarmen, is de entropietoename

∆S = 840J/K log
373

293
= 200J/K

we hebben hier gebruikt dat er voor water per gram en per graad Celius 1 calorie nodig is.

Als we 1 kg water op T1 = 353.15 K adiabatisch mengen met 1 kg water op T2 = 293.15

K, is de eindtemperatuur 323.15 K en de totale verandering in entropie is de som van

entropieveranderingen. Een korte berekening geeft ∆S = 36.2 J/K.

2. Bij een heel groot bad

Brengen we lichaam A met warmtecapaciteit CA en bij temperatuur TA in thermisch con-

tact met lichaam B met warmtecapaciteit CB en bij temperatuur TB, dan zal de eindtem-

peratuur Tf gegeven worden door

Tf =
CATA + CBTB
CA + CB

Dat volgt nog altijd uit de eerste wet, als we aannemen dat er geen fasetransformaties in het

spel zijn waarvoor latente warmte zou vrijkomen. Nemen we aan dat B staat voor “bad”,

in de zin dat we denken dat lichaam A in contact komt met een heel groot reservoir. De

warmtecapaciteiten zijn extensief, en we kunnen die “bad-limiet” dus preciseren door een

parameter

λ :=
CA
CB
↓ 0

in te voeren, en die naar nul te voeren. Zoals we verwachten, zal onder die limiet Tf → TB:

de eindtemperatuur is die van het grote bad.

Kijken we ook eens naar de verandering in entropie, in het totaal

∆S = ∆SA + ∆SB = CA ln
Tf
TA

+ CB log
Tf
TB

waarbij we telkens hebben aangenomen dat de warmtecapaciteiten niet variëren met de

temperatuur, zodat we gewoon CA,B
∫ Tf
TA,B

dT/T kunnen integreren. Die uitdrukking voor
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∆S is nooit negatief, als we de juiste waarde voor Tf invullen. Laat ons nu weer de limiet

λ ↓ 0 nemen. We herschrijven daarvoor de tweede term

CB ln
Tf
TB

=
CA
λ

log{λTA + TB
(λ+ 1)TB

} =
CA
λ

ln{1 + λ[
TA
TB
− 1] +O(λ2)}

waarin we alles vanaf orde λ2 verzameld hebben in O(λ2). Vanaf hier is de limiet gemakkelijk

te nemen:

lim
λ↓0

∆S = CA log
TB
TA

+ CA [
TA
TB
− 1]

Merk opnieuw op dat een fysicus weet dat het gevonden rechterlid nooit negatief kan worden

(omwille van de tweede wet), terwijl de wiskundige dat gemakkelijk kan bewijzen door te

gebruiken dat log(x/y) + y/x− 1 ≥ 0 voor alle x, y > 0 met gelijkheid enkel wanneer x = y

[doe de substitutie y/x− 1 = z en merk op dat exp z ≥ 1 + z voor alle z ≥ 0.].

3. Bij geleiding

Brengen we een staaf aan de beide zijden in contact met een andere temperatuur (zeg

T1 en T2), dan zal er een warmtestroom vloeien doorheen de staaf. Die stroom kunnen

we stationair (tijdsonafhankelijk) veronderstellen indien de warmtebaden aan de uiteinden

voldoende groot zijn. Stellen we met J1 de warmte die aan de ene kant buitenvloeit en met

J2 de warmte die aan de andere kant buitenvloeit, dan moet (vanwege behoud van energie

in dat stationaire regime) J1 + J2 = 0. De tweede wet van de thermodynamica eist nog

J1/T1 + J2/T2 ≥ 0, dat wil zeggen dat de entropie van de omgeving moet stijgen. Uit die

twee relaties volgt dus ( 1

T1
− 1

T2

)
J1 ≥ 0

wat ons bevestigt dat de stroom van “warm” naar “koud” vloeit.

We gaan dat even toepassen op een koelmachine. Bij een koelmachine wordt een arbeid

W geleverd om een stroom te laten vloeien van “koud” naar “warm.” We veranderen lichtjes

van notatie. Stel dat Qc de warmte is die binnenkomt vanuit het koele reservoir, dan stelt

de eerste wet dat Qh = Qc+W . De tweede wet voegt toe dat Qh/Th−Qc/Tc ≥ 0. Bijgevolg

is er een bovengrens voor de performantie,

Qc

W
≤ Tc
Th − Tc
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4. Bij een val

Stel dat een bal van 10 kg van op 100 m valt bij een temperatuur van 20oC. De bal komt

tot volledige sstilstand en dissipeert zijn energie aan de omgeving. We nemen even aan

dat de bal zelf niet is veranderd zodat alle entropiestijging in die omgeving is. De grootte

daarvan is 9.81 kJ/293.15 K = 33.5 J/K.

XII. THERMODYNAMISCHE POTENTIALEN

Verschillende fysische situaties geven aanleiding tot verschillende thermodynamische po-

tentialen. Afhankelijk van het soort contact van systeem met omgeving (gëısoleerd, ther-

misch, mechanisch of diffusief) krijgen we andere “natuurlijke” veranderlijken waarbinnen

we evenwicht kunnen karakteriseren en verbanden maken met warmte of arbeid.

A. Entropie en energie

We hebben reeds kennisgemaakt met de (inwendige) energie E, die behouden is volgens

de eerste wet van de thermodynamica. We kunnen E(V, P,N) of E(V, T,N) of E(P, T,N)

enzovoort beschouwen al naargelang onze wensen, maar meer fundamenteel de entropie

S = S(E, V,N) te beschouwen als functie van de behouden grootheden E, V en N voor een

gëısoleerd systeem. De intensieve grootheden volgen dan als afgeleides van de entropie naar

die grootheden. We hebben al gezien dat

∂S

∂E
|V,N =

1

T

als definitie van thermodynamische temperatuur.

De redenering kan echter ook herhaald worden voor het invoeren van de chemische potentiaal

µ,
∂S

∂N
|E, V = −µ

T

Chemisch of diffusief evenwicht veronderstelt uniforme chemische potentiaal. Duiden we

met n de hoeveelheid substantie aan uitgedrukt in molen (meervoud van mol), dan is ook

µ = (∂E/∂n)S,V wat aangeeft hoeveel energie het kost om langs dS = 0 (isentropisch) en

bij constant volume (isochoor) een mol stof aan het systeem toe te voegen. Deze betekenis
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is dus min of meer analoog aan de betekenis van het woord potentiaal in de elektriciteitsleer

(energie nodig om een eenheidslading vanuit het oneindige naar een bepaalde positie te

brengen).

Tenslotte, voor mechanisch evenwicht is er uniforme druk P nodig en

∂S

∂V
|E,N =

P

T

Op die manier krijgen we dat voor een elementaire verandering van entropie tussen twee

evenwichten geldt

T dS = dE + P dV − µ dN

Dat herschrijft de eerste wet voor een reversibele transformatie, en waarbij deeltjes kunnen

verdwijnen en binnenkomen.

Onthouden we echter dat de entropie ook afhankelijk kan beschouwd worden van andere

mogelijke behouden en onbehouden veranderlijken, naargelang de fysische situatie. Voor een

thermodynamisch systeem waarop enkel adiabatische transformaties werken, zal de entropie

nooit dalen. Anderzijds kan het ook gebeuren dat de E, V of N niet behouden zijn, of kan

het zijn dat tijdens een transformatie noch E, V of N veranderen, maar wel de entropie.

B. Helmholtz vrije energie

Wanneer we naar thermisch open systemen gaan, wordt energie-uitwisseling (warmte)

mogelijk en is de energie van het systeem niet langer strict behouden. Het is dan beter

om de grootheid E om te wisselen met T , de temperatuur. We zullen daarom de vrije

energie van Helmholtz definiëren. Je weet hoe de reversibele verandering van energie bij

een verandering van entropie de (absolute) temperatuur definieert: TdS = dE (bij constant

volume). Dat impliceert dat je de entropie S = S(T, V,N) kan uitdrukken als functie van

de temperatuur T . Vervangt men nu in E(S, V,N) de entropie S door de temperatuur T ,

dan definieert men de Helmholtz vrije energie als

F (T, V,N) = E(S(T, V,N), V,N)− TS(T, V,N) = E − TS

Het rechterlid is een afkorting voor wat in het midden staat en moet meer en meer vertrouwd

worden.



40

Laat ons even doorrekenen en de veranderingen evalueren voor een reversibele transformatie:

dF = dE − TdS − SdT = −PdV + µdN − SdT

We zien de natuurlijke veranderlijken (T, V,N) verschijnen. We kunnen ook aflezen dat

S = −(
∂F

∂T
)V,N , P = −(

∂F

∂V
)T,N

Bij constante T en V is dF = µdN .

Laat ons nu kijken naar de eerste betekenis van die potentiaal.

We beschouwen een systeem in evenwicht met een thermostaat op temperatuur T . Evenwicht

is gekarakteriseerd door maximale entropie. De totale entropie is de som S + St waar St de

entropie van de thermostaat voorstelt. De totale energie E + Et is constant waarin Et de

inwendige energie van de thermostaat voorstelt. Zodus, de verandering van entropie van die

thermostaat is

dSt =
1

T
dEt = − 1

T
dE

De thermostaat is zo groot verondersteld dat er geen temperatuursveranderingen zijn:

d2St = − 1

T
d2E

De eis van maximale entropie

d(S + St) = 0, d2(S + St) < 0

vertaalt zich nu als

d(S − 1

T
E) = 0, d2(S − 1

T
E) < 0

en de thermostaat is eruit gezwierd (niet helemaal : T wordt gegeven door de thermostaat).

Kijk nu eens: de evenwichtsvoorwaarden zijn uitgedrukt in termen van de (Helmholtz) vrije

energie. De eliminatie van de thermostaat komt neer op een transformatie naar een nieuwe

bruikbare thermodynamische potentiaal. Als een systeem op temperatuur T wordt gehouden

wordt evenwicht gekarakteriseerd als minimum van de vrije energie. Voor irreversibele pro-

cessen bij constante T, V zal de Helmholtz vrije energie monotoon dalen en het minimum

bereiken in thermodynamisch evenwicht.

Nu komen we aan de meer praktische kant. De arbeid verricht op een systeem bij een re-

versibele transformatie is dE − TdS. (Als de transformatie ook nog adiabatisch is (zonder

warmteuitwisseling) is die arbeid dE.) Dat wil zeggen, die arbeid is

dF = d(E − TS) = −SdT − PdV + µdN
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de variatie in zijn vrije energie. We kunnen de vrije energie meten door arbeid te meten.

In een reversibel isothermisch proces bij constante N is dF = −PdV . Algemener, de door

een systeem in een isotherm reversibel proces verrichte uitwendige arbeid is gelijk aan de

vermindering van de vrije energie van het systeem. Niet alleen zal de inwendige energie

verminderen maar, omdat warmte uit de omgeving wordt opgenomen en de entropie dus

stijgt, zal de vrije energie F = E − TS nog meer dalen. Voor isotherme processen speelt

de vrije energie dus dezelfde rol als de inwendige energie voor adiabatische processen. Als

ons systeem arbeid verricht, gaat dat niet ten koste van zijn inwendige energie maar (precies

omdat het in contact staat met de thermostaat) ten koste van zijn vrije (dat is, beschikbare)

energie. Het is daarom niet verwonderlijk dat in specifieke toepassingen het woord ‘energie’

niet altijd slaat op ‘inwendige’ energie maar wel (bijvoorbeeld) op ‘vrije’ energie. Daarnaast

worden er benamingen ingevoerd die het soort energie directer weergeven (bijvoorbeeld,

oppervlaktespanning gelijk aan vrije energie per oppervlak). Het hangt dus af van de inhoud

aan vrije energie in welke mate ons systeem isotherm nuttige arbeid kan verrichten. In de

zee zit er heel wat energie maar de beweging van de moleculen is nogal willekeurig (veel

entropie) zodat de beschikbare (nuttige) energie niet zomaar gelijk is aan de energie van de

zee: de energie-crisis is er een vrije-energie-crisis.

C. Enthalpie

Hier volgt al een tweede vervanging, voor wanneer een systeem in een drukbad zit. Het

volume wordt vervangen door de druk P (en dE = PdV bij constante S). De enthalpie is

H(S, P,N) = E + PV

met natuurlijke veranderlijken (S, P,N):

dH = dE + PdV + V dP = TdS + µdN + V dP

voor een reversibele transformatie. Er volgt

(
∂H

∂S
)P,N = T, (

∂H

∂P
)S,N = V

Je merkt opnieuw dat voor isobare processen dP = dN = 0 de warmte een toestandsgroot-

heid is, gegeven door de verandering in enthalpie. In het bijzonder is de warmtecapaciteit
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bij constante druk gegeven door

CP = (
∂H

∂T
)P,N = (

∂H

∂S
)P,N (

∂S

∂T
)P,N = T (

∂S

∂T
)P,N

In technische toepassingen vinden warmte-uitwisselingen dikwijls plaats met de atmosfeer

als druk-reservoir en de enthalpie speelt dus een voorname rol. Als we 36 kJ energie via

een elektrische verwarmer in een open beker met water toevoegen, dan zal de enthalpie van

het water toenemen met 36 kJ.De enthalpie speelt dus bij isobare processen dezelfde rol als

de inwendige energie bij isochore processen (dN = 0 en dV = 0 impliceren dE = TdS):

als dN = dP = 0 dan is dH = d(U + PV ) = TdS − PdV + µdN + PdV + V dP = TdS.

Bij processen bij constant volume of constante druk hangt de toegevoerde warmte dus niet

meer af van de gevolgde weg. Zo begrijpen we de wet uit de chemische calorimetrie die Hess

reeds in 1840 had uitgesproken:het totale warmte-effect van een isobare of isochore chemische

reactie is onafhankelijk van de doorlopen tussentoestanden.

Bij een faseovergang bij vaste druk zal er mogelijks een sprong zijn in entropie van het

systeem en de bijhorende sprong in enthalpie is de latente warmte.

Tenslotte het variatieprincipe: als we een systeem onder constante druk houden, moeten we

het minimum van de enthalpie zoeken om evenwicht te specifiëren.

D. Gibbs vrije energie

We kunnen ook S en V tegelijk vervangen; dan krijg je de Gibbs functie (of Gibbs

potentiaal of vrije enthalpie)

G(T, P,N) = H − TS = E − TS + PV

Als ons systeem in contact staat met een reservoir bij vaste temperatuur en druk wordt

stabiel evenwicht gevonden bij minimale Gibbs vrije energie.

We krijgen hier voor een reversibele transformatie

dG = dE − TdS − SdT + PdV + V dP = −SdT + V dP + µdN

zodat

(
∂G

∂T
)P,N = −S, (

∂G

∂P
)T,N = V, (

∂G

∂N
)P,T = µ
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Bemerk dat de Gibbs vrije energie het meest geschikt is voor thermodynamica bij controleer-

bare druk en temperatuur, een typische labo-situatie. We vinden de Gibbs vrije energie dan

ook terug als centrale potentiaal is heel wat chemische thermodynamica. Het is ook de enige

potentiaal waarvan precies 1 van de drie natuurlijke veranderlijken extensief is. Voor vaste

P en T is G als functie van N een homogene functie van graad 1. De stelling van Euler over

homogene functies in Sectie XII F impliceert dan dat

G(P, T,N) = N (
∂G

∂N
)P,T = µ(T, P )N

Met andere woorden, de chemische potentiaal is de Gibbs vrije energie per deeltje. Die

hangt af van druk en temperatuur; bijvoorbeeld

(
∂µ

∂P
)T,N =

1

N
(
∂G

∂P
)T,N =

V

N

wat voor een ideaal gas leidt tot de differentiaalvergelijking

(
∂µ

∂P
)T,N =

kBT

P

of µ(P, T ) = µ(P o, T ) + kBT ln P
P o

waar P o een referentiedruk is.

Voor systemen die bestaan uit meerdere soorten deeltjes, in aantal N1, N2, . . . krijgen we

G = µ1N1 + µ2N2 + . . .

telkens met bijhorende chemische potentiaal, wat relevant is voor chemische reacties die zich

afspelen bij constante temperatuur en atmosferische druk.

In een irreversibel proces bij constante T en P zal de Gibbs functie monotoon dalen tot haar

minimale waarde in thermodynamisch evenwicht. Bemerk dat de Gibbs functie in isotherme

processen de rol overneemt van de enthalpie bij adiabatische processen.

E. Groot-potentiaal

Analoog, transformeren met S en N geeft de groot-potentiaal

A(T, V, µ) = E − TS − µN

waar we de chemische potentiaal µ opnieuw in een actieve rol plaatsen. Nu hebben we een

fysische situatie waar deeltjesuitwisseling ook mogelijk is met een reservoir op temperatuur
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T en met chemische potentiaal µ.

En kan het nog wat meer zijn, bijvoorbeeld een vervanging van de drie veranderlijken S, V en

N? Dat geeft echter (letterlijk) niets, want E−TS+PV −µN = 0; dat is de Gibbs-Duhem

relatie waarover het goed mediteren is.

Merken we tenslotte op dat de benaming “thermodynamische potentialen” als verza-

melwoord voor de inwendige energie, de enthalpie, de Helmholtz vrije energie, enz. niet

universeel is. Men gebruikt ook dikwijls de benaming ‘karakteristieke functies’ (niet te

verwarren natuurlijk met bepaalde functies uit de wiskunde; ‘karakteristiek’ is hier bijna

letterlijk te nemen (er zijn telkens ‘karakteristieke’ parameters)). Om de verwarring moge-

lijks nog groter te maken, noemt men de Gibbs functie G soms niet alleen ‘de vrije enthalpie’

of de ‘Gibbs vrije energie,’ maar ook wel eens ‘de thermodynamische potentiaal.’ Tenslotte

gebruiken bepaalde auteurs graag de benaming thermodynamische potentiaal in plaats van

(molaire) chemische potentiaal.

F. Homogene functies en extensieve grootheden

Doorheen de geschiedenis, zeker vanaf Newton, is er een nauw verband tussen ontdekkin-

gen in de fysica en ontwikkelingen in de wiskunde. Zo is de bovenstaande theorie van

thermodynamische potentialen ook een belangrijk onderwerp in de convexe analyse, en wor-

den die potentialen met elkaar verbonden met de zogenaamde Legendre-transformatie. Hier

is een ander (gemakkelijker) voorbeeld.

Thermodynamische potentialen en andere grootheden (E, S, V,H, F,N) zijn extensief, dat

wil zeggen dat ze evenredig zijn met het aantal deeltjes. Of nog, verdubbelen we N , dan zal

de energie E ook ongeveer verdubbelen. Wiskundig valt dat onder te brengen in de theorie

van homogene functie. Een reële functie f met reële veranderlijken x, y, z, . . . is homogeen

van graad n = 0, 1, 2, . . . indien

f(λx, λy, λz, . . .) = λn f(x, y, z, . . .) (XII.1)

voor elke λ ∈ R. Thermodynamische potentialen zijn dus homogene functies van graad 1.

De stelling van Euler zegt dat voor homogene en differentieerbare functies van graad n geldt
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dat

n f(x, y, z, . . .) = x
∂f

∂x
+ y

∂f

∂y
+ z

∂f

∂z
+ . . .

Het bewijs krijg je door de definitie (XII.1) af te leiden naar λ in λ = 1. Ten tweede zullen

partiële afgeleiden van een homogene functie van de graad n zelf homogeen zijn van de

graad n − 1. Dat laatste heeft een toepassing bij de Gibbs potentiaal G = G(N1, N2, . . .),

wat natuurlijk een homogene functie is van graad 1:

G =
∑
i

Niµi,
∑
i

Ni dµi = 0

XIII. THERMODYNAMISCHE FUNCTIES VOOR EEN IDEAAL GAS

Voor een ideaal gas kennen we uitdrukkingen voor de entropie en voor de inwendige

energie, zoals

E = CV T, S(V, T ) = So +R log V + CV log T (XIII.1)

waarin we N = NA vast veronderstellen. Anderzijds hebben we uit de toestandsvergelijking

dat

P (
∂V

∂T
)P = R

en zoals we kunnen checken (en later zullen herhalen) is

(
∂V

∂T
)P = −(

∂S

∂P
)T

Verder is

CP = T (
∂S

∂T
)P

de warmtecapaciteit bij constante druk. We kunnen daaruit besluiten dat

dS = (
∂S

∂T
)PdT + (

∂S

∂P
)TdP =

CP
T
dT − R

P
dP

wat, na integratie, een verandering van veranderlijken (P versus V ) geeft voor (XIII.1):

S(P, T ) = S ′o −R logP + CP log T (XIII.2)

Er is natuurlijk een slimmere manier om dat af te leiden. We substitueren gewoon V = RT/P

in (XIII.1). Vergelijken we wat we op die laatste manier krijgen met (XIII.2), dan zien we

wat we gewonnen hebben:

CP =
5

2
NkB = CV +NkB
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Opnieuw uitgedrukt per mol is voor een ideaal gas dus CP − CV = R wat de relatie van

Mayer is.

De thermodynamische potentialen (altijd N = NA vast) zijn nu gemakkelijk te krijgen.

De Helmholtz vrije energie is

F = CV T (1− log T )−RT log V − TSo

De enthalpie is

H = (CV +R)T = CPT

en de Gibbs functie is

G = CPT (1− log T ) +RT logP − TS ′o

We kunnen eens een rekenvoorbeeld nemen. Stel de reactie van de gassen 2H2 +O2 −→
2H2O. Daarin is de verandering van het aantal mol ∆N = −3 mol. Bij 298 K geldt dan

dat ∆H −∆E = (−3)mol RT = −7.4kJ. In het geval van vaste stoffen of zelfs vloeistoffen

is het verschil tussen ∆E en ∆H natuurlijk veel geringer (kleinere P∆V ).

XIV. VERGELIJKINGEN

Niet dat we nog geen belangrijke thermodynamische relaties en identiteiten zijn tegengekomen,

maar hier volgen nog een aantal die steeds bovenaan in de hitparade te vinden zijn.

A. Vergelijkingen van Gibbs-Helmholtz

Dat zijn essentieel relaties tussen de thermodynamische potentialen die vrij onmiddellijk

volgen uit de definities. We geven er een paar en jij moet ze afleiden:

E = F + TS = F − T (
∂F

∂T
)V,N

wat kan herschreven worden als

E = T 2(
∂φ

∂T
)V,N

met φ = −F/T = S − E/T de functie van Planck (ook: eerste Massieu functie). Analoog,

H = E + PV = F − T (
∂F

∂T
)V,N − V (

∂F

∂V
)T,N
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en

G = F + PV = F − V (
∂F

∂V
)T,N = −V 2 ∂

∂V
(
F

V
)T,N

B. Relaties van Maxwell

Veronderstel dat x1, y1;x2, y2; . . . ;xn, yn paren zijn van geconjugeerde veranderlijken,

zoals (T, S); (P, V ), (µ,N). De Maxwellrelaties zijn altijd van de vorm

(
∂y1
∂x2

)x1,x3,...,xn = ±(
∂y2
∂x1

)x2,x3,...,xn

en volgen uit identiteiten
∂2f

∂xi∂xj
=

∂2f

∂xj∂xi

waarin voor f een of andere thermodynamische potentiaal wordt genomen. Meer specifiek

worden ‘de’ relaties van Maxwell de volgende vier gelijkheden genoemd:

(
∂T

∂V
)S = −(

∂P

∂S
)V , (

∂T

∂P
)S = (

∂V

∂S
)P

(
∂S

∂V
)T = (

∂P

∂T
)V , (

∂S

∂P
)T = −(

∂V

∂T
)P

We doen de afleiding nog eens concreet voor de eerste relatie. Dat is rap gebeurd, want

we hebben onthouden dat

T =
∂E

∂S
(S, V,N), P = −∂E

∂V
(S, V,N)

en de afgeleide van T naar V zowel als de afgeleide van −P naar S, is de tweede afgeleide

van E naar S en V . De tweede, derde en vierde relatie gaan analoog. (Doe het maar

voor alle zekerheid.) Het plezante en nuttige aan de relaties van Maxwell is dat een aantal

“vreemde” afgeleides een fysische en meetbare uitdrukking krijgen. Bijvoorbeeld, hoe de

druk verandert bij een isochore verandering van de entropie is door de eerste relatie gelijk

aan de isentropische compressie.

C. TdS-vergelijkingen

Er zijn zoveel thermodynamische relaties als je wilt. Hier nog enkele.

Veronderstel dat we een reversibele transformatie beschouwen waarin de totale variatie van
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de druk en van het deeltjesaantal nul is, terwijl het volume V en de temperatuur T wel

veranderen. We schrijven

0 = dP = (
∂P

∂V
)TdV + (

∂P

∂T
)V dT

waarin nog

dT = (
∂T

∂V
)PdV

Combineren we die relaties, dan zien we dat

(
∂P

∂T
)V (

∂T

∂V
)P (

∂V

∂P
)T = −1

wat de triplet-formule van (II.7) is.

Probeer nu de de volgende TdS-vergelijkingen (bij dN = 0) af te leiden:

TdS = CV dT + T (
∂P

∂T
)V dV

en

TdS = CPdT − T (
∂V

∂T
)PdP

met de warmtecapaciteiten CV,P , waarvoor, zoals het hoort, Q = CV dT bij dV = 0 en

Q = CPdT bij dP = 0.

D. Mayer-relatie, vervolg

We kijken terug naar Sectie VII. De belangrijkste warmtecapaciteiten kan je schrijven

als

CV = T (
∂S

∂T
)V , CP = T (

∂S

∂T
)P

en, voor gassen althans, belangrijk te onderscheiden.

We kunnen eens onderzoeken hoe die warmtecapaciteiten veranderen als V of (respec-

tievelijk) P variëren bij constante temperatuur T . Onze vertrouwde truc met tweede afgelei-

den geeft

(
∂CP
∂P

)T = T [
∂

∂P
(
∂S

∂T
)P ]T = T [

∂

∂T
(
∂S

∂P
)T ]P

en we kunnen een relatie van Maxwell gebruiken om te besluiten dat

(
∂CP
∂P

)T = −T (
∂2V

∂T 2
)P
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Op analoge manier is

(
∂CV
∂V

)T = T (
∂2P

∂T 2
)V

Bekijken we S(T, V (P, T )) dan wordt

(
∂S

∂T
)P = (

∂S

∂T
)V + (

∂S

∂V
)T (

∂V

∂T
)P

zodat

CP − CV = T (
∂S

∂V
)T (

∂V

∂T
)P = T (

∂P

∂T
)V (

∂V

∂T
)P

waar we opnieuw de Maxwellrelaties hebben ingeschakeld. Nu denken we aan de triplet-

formule (II.7) om te besluiten dat

CP − CV = −T [(
∂V

∂T
)P ]2(

∂P

∂V
)T = −TV [

1

V
(
∂V

∂T
)P ]2

1
1
V

(∂V
∂P

)T
> 0 (XIV.1)

Deze uitdrukking kan je gebruiken om uit de experimenteel zoveel gemakkelijker te meten

waarden van CP deze van CV te halen. (Verifieer nog eens wat er gebeurt voor een ideaal

gas.)

E. Compressibiliteiten

We keren terug naar Sectie VI.2.

De isothermische compressibiliteit is

κT = − 1

V
(
∂V

∂P
)T > 0

en de isobare expansie-coëfficiënt is

β =
1

V
(
∂V

∂T
)P

zodat (XIV.1) kan herschreven worden als

CP − CV = TV
β2

κT

Het is toch merkwaardig hoe zulke experimenteel geverifieerde relaties zomaar volgen uit een

aantal simpele aannames en teruggaan op de studie van de entropie, een statistisch begrip.

Nochtans zijn alle grootheden in principe uit te drukken in mechanische grootheden, maar

het is meestal volstrekt onmogelijk om die relaties rechtstreeks uit de mechanica te halen.
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De verhouding tussen de warmtecapaciteiten kan uitgedrukt worden via de adiabatische

compressibiliteit (belangrijk voor de geluidssnelheid),

κS = − 1

V
(
∂V

∂P
)S,N

We hebben immers dat

−V κT = (
∂V

∂P
)T = −(∂V

∂T
)P

(∂P
∂T

)V
, (
∂S

∂T
)P = CP/T

en analoog

−V κS = (
∂V

∂P
)S = −( ∂S

∂P
)V

( ∂S
∂V

)P
, (
∂S

∂T
)V = CV /T

De verhouding
κT
κS

=
CP
CV

= γ

is natuurlijk de adiabatische coëfficiënt γ.

XV. TWEE-FASEN EVENWICHTEN IN ÉÉN-COMPONENT SYSTEMEN

We beschouwen hier zuivere fluida (1 component) die in verschillende fases (aggrega-

tietoestanden) kunnen bestaan. Er is natuurlijk het voorbeeld van water–ijs–stoom, en

andere voorbeelden zijn diamant–grafiet, of supergeleidend-geleidend, ferromagnetisch–

paramagnetisch enzovoort. Welke fase we bij een bepaalde druk P en temperatuur T zien,

of beter, welke de evenwichtsfase is, hangt af van de Gibbs vrije energie

G = H − TS

die moet geminimaliseerd worden. Dat impliceert een competitie tussen twee tendensen,

ofwel minimaliseren we H (de energie, zeg maar), ofwel maximaliseren we de entropie S van

het systeem. De beslisser (bij vaste druk althans) is de temperatuur T : bij lage temperatuur

wint de fase die de laagste enthalpie heeft, en bij hoge temperatuur krijgen we als evenwicht

de fase met de hoogste entropie. Er zal (bij vaste druk) dan een unieke overgangstemperatuur

To zijn waar we een fase-evenwicht vinden: coëxistentie tussen de twee fasen.

We kunnen dat best eens bekijken in een grafiek van G als functie van T , zie Fig.9.

Dat is een zeer algemene schets die kwalitatief altijd juist is. Immers

∂G

∂T
= −S < 0,

∂2G

∂T 2
= −∂S

∂T
= −CP

T
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G

T

Pvast

FIG. 9. De Gibbs vrije energie als functie van de temperatuur.

wat aantoont dat G een dalende en concave functie is van T . Op de Fig.10 zien we dat voor

T < To de fase α de laagste Gibbs vrije energie heeft, en dus het stabiele evenwicht zal zijn;

voor T > To is β de evenwichtsfase.

Als we bij constante druk de temperatuur verhogen zal er op To een sprong gebeuren in

de eerste afgeleide van G naar T , dat is een sprong in de entropie. We spreken over een 1ste

orde faseovergang en de sprong ∆S in entropie gaat gepaard met een latente warmte

∆H = To∆S

We kunnen hetzelfde bekijken bij constante T en de druk P laten variëren. Daarvoor

hebben we Fig.11, waarin we gebruiken dat

∂G

∂P
= V > 0,

∂2G

∂P 2
=
∂V

∂P
= −V κT < 0

voor de isotherme compressibiliteit κT := −∂V
∂P
/V . Opnieuw is er een overgang, bij druk Po

tussen de β- en de α−fase. We kunnen bijvoorbeeld denken dat α de diamant-fase voorstelt,

die inderdaad onder hoge druk (diep in de aarde) gemaakt wordt. (Hoe hou je dan je
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FIG. 10. Een knik in de Gibbs vrije energie bij een faseovergang.

diamanten stabiel in je kamer?) Er is duidelijk een sprong in dichtheid (of specifiek volume)

bij Po; diamant heeft een veel grotere dichtheid dan grafiet.

XVI. RELATIE VAN CLAUSIUS EN CLAPEYRON

We zijn nu gëınteresseerd om de coëxistentielijn te volgen, waar de twee fases α en β

samen bestaan. Voor fase-evenwicht moet Gα = Gβ; de Gibbs vrije energie is er continu,

want anders zou enkel de fase met de kleinste vrije energie stabiel zijn. Met andere woorden,

de twee sprongen in enthalpie en in entropie moeten elkaar opheffen

Hβ −Hα = To(S
β − Sα)

Dat moet zo blijven over alle (T, P ) van coëxistentie:

dGα = −SαdT + V αdP = −SβdT + V βdP = dGβ

oftewel
dP

dT
|coex =

∆S

∆V
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FIG. 11. De Gibbs vrije energie als functie van de druk.

wat we de relatie van Clausius-Clapeyron noemen. Het geeft de helling van de coëxistentielijn

als de verhouding van de twee sprongen bij de 1ste orde faseovergang. Die helling is veelal

positief in de richting van hogere temperatuur. Negatieve helling vind je bijvoorbeeld op de

smeltlijn van water waar de entropie stijgt van ijs naar water, maar ook de dichtheid. Ook

bij bismut en gallium vermindert het volume bij smelten.

Laten we eens kijken naar de verdampingslijn (of, dampspanningslijn — tussen de damp-

fase en de gecondenseerde fase). Dat is waar de vloestof gaat koken; er ontstaan dampbellen

doorheen de hele vloeistofmassa, die openbarsten aan het vrije vloeistofoppervlak. (Bij ver-

damping ontsnappen enkel watermoleculen aan dat oppervlak.) Het koken van een zuivere

vloeistof heeft voor een zekere druk plaats bij een bepaalde temperatuur, die kenmerkend is

voor de aard van de vloeistof, zolang we niet voorbij het kritische punt gaan. We kunnen

de vorm van die dampspanningslijn wat concreter berekenen.
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FIG. 12. Dampspanningslijn.

Daarlangs is de dichtheid van de dampfase veel lager dan die van de vloeistoffase, molair

∆V = V g =
RT

P

waar we ook hebben aangenomen dat de damp de ideale gaswet volgt. Als we aannemen dat

de verdampingswarmte L = T∆S niet afhangt van de temperatuur in het (P, T )−interval

waarover we integreren, krijg je als lokale richtingscoëfficiënt van de dampspanningslijn

dP

dT |coex
=

LP

RT 2
of P = Po exp−L

R
(1/T − 1/To)

waarin Po de dampdruk is bij temperatuur To (als referentiewaardes). De dampdruk of

dampspanning zal natuurlijk van het materiaal afhangen, en kan ook besproken worden bij

de overgang vast—damp (sublimatie). Bijvoorbeeld, wolfraam heeft nog een lage dampspan-

ning bij zeer hoge temperatuur. (Waarvoor zou dat nuttig kunnen zijn?)

Opmerking: Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen waterdamp en lucht.

We kunnen wel spreken over luchtvochtigheid, en komen dan bij de thermodynamica van
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mengsels — zie nog verder bij Sectie XXI. Dat heeft natuurlijk niets te maken met kokende

lucht, maar wel met verdamping van water. Koude lucht kan minder waterdamp bevat-

ten dan warme lucht. (Trouwens, wat je niet wilt meemaken: bij temperaturen boven het

kookpunt van water kan lucht om het even welke hoeveelheid waterdamp bevatten zonder

dat condensatie optreedt.) Als je de druk constant laat en de lucht afkoelt, kan de lucht

verzadigd geraken met waterdamp (relatieve luchtvochtigheid van 100percent). Dat kan je

buiten opmerken in de vorm van dauw. Maar dat dauwpunt kan gerust onder het vriespunt

liggen en in dat geval spreken we van rijp (bij de rijptemperatuur). Als het dauwpunt boven

de 15oC komt te liggen, noem ik het weer laf of zwoel. Als het dauwpunt te laag komt te

liggen, dan vind ik het te droog.

XVII. DE TOESTANDSVERGELIJKING VAN VAN DER WAALS

Johannes Diderik van der Waals (1837–1923) was een Nederlandse thermodynamicus, en

winnaar van de Nobelprijs in 1910 voor zijn werk over de toestandsvergelijking van gassen

en vloeistoffen. Dat werk speelde een erg belangrijke rol bij de start van het beschrijven en

begrijpen van fase-overgangen.

Ideale gassen condenseren niet. De deeltjes hebben geen volume en geen onderlinge in-

teracties. We verwachten dat het gedrag heel wat realistischer wordt, wanneer we aannemen

dat de deeljes dichtbij elkaar afstoten (bijvoorbeeld met botsingen zoals voor harde bollen)

en elkaar aantrekkken als ze wat verder van elkaar afzitten. Dat betekent dat we ten opzichte

van een ideaal gas de bijdrages van druk en volume willen her-evalueren. Van der Waals

stelde voor te denken aan

(P + a
N2

V 2
)(V −Nb) = NkBT

Er zijn dus twee parameters a en b. Die laatste telt het eigen volume van de deeltjes mee.

De druk wordt oneindig als V zo klein wordt als Nb. Ten tweede zal a de intermoleculaire

interacties meenemen. Immers, de druk is de afgeleide van de energie naar het volume, en

de energie zal nu ook kunnen afhangen van de dichtheid:

a
N2

V 2
= −aN2 ∂

∂V
(

1

V
), Eintermolec = aN

N

V

Voor kleinere molecules zoals stikstof of water zijn redelijke waardes voor b1/3 in de buurt



56

P

V

vloeistof gascoëxisentie
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FIG. 13. Van der Waals isothermen.

van enkele Angstrom, terwijl b/a enkele eV kan zijn. Voor Helium is a nog veel kleiner.

We kunnen beginnen met de druk te plotten als functie van het volume, Fig.13; dat

vraagt naar de isothermen:

P =
NkBT

V −Nb − a
N2

V 2
(XVII.1)

Natuurlijk, voor grote T of voor grote volumes krijgen we isothermen zoals bij het ideale

gas. Bij lagere temperaturen wordt het gedrag veel rjker. Het lijkt er wel even op dat de

druk kan toenemen bij lagere volumes; zo doen echte fluida niet, maar ook niet een van der

Waals fluidum. Daarom moeten we de Gibbs vrije energie bekijken.

Evenwicht wordt gespecifieerd door minimale Gibbs vrije energie. Als we enkel de druk

veranderen is dG = V dP en dus is

∂G

∂V
=
∂G

∂P

∂P

∂V
= V

∂P

∂V
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FIG. 14. De Gibbs vrije energie als functie van de druk voor een van der Waals fluidum.

en het rechterlid volgt uit vergelijking (XVII.1), zodat

∂G

∂V
= −V NkBT

(V −Nb)2 + 2a
N2

V 2

wat we kunnen integreren tot

G = −NkBT log(V −Nb) +
N2kBTb

(V −NB)
− 2aN2

V
+ c(T )

met integratieconstante c(T ) die nog van de temperatuur kan afhangen. Nu kunnen we de

Gibbs vrije energie G parametrisch plotten, dat is zoals in Fig.14.

We nemen een rij punten van de isotherm en we duiden aan hoe ze verschijnen in een

(G,P )−plot. Wanneer de druk verlaagt langs een isotherm, is er opeens een abrupt stijgen

van het volume: dat is een faseovergang van vloeibaar naar dampfase, een mirakel. De

Maxwell-constructie geeft nu de “juiste” isothermen; we moeten punten op de isotherm

verbinden zodat het oppervlakte onder en boven de “schijnbare” van de Waals-isotherm

gelijk is.
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Het kritisch punt is het unieke punt op de originele van der Waals-isothermen waar zowel

de eerste als de tweede afgeleides van P naar V nul zijn. Door wat te rekenen vind je

Vc = 3Nb, Pc =
a

27b2
, kB Tc =

8a

27b

Nu komt het tweede mirakel. Wanneer we de van der Waals vergelijking herschijven voor

de gereduceerde veranderlijken

t :=
T

Tc
, p :=

P

Pc
, v :=

V

Vc

krijgen we een toestandsvergelijking die niet meer afhangt van a of b

(p+
3

v2
) (v − 1

3
) =

8

3
t

Voor gegeven t en p is v bepaald, onafhankelijk van de substantie. Dat was een eerste

voorbeeld van universaliteit; na herschaling is de vloeistof-damp overgang bij alle fluida

gelijk.

XVIII. JOULE PROCES VAN VRIJE EXPANSIE

Het Joule process gebeurt met constante energie. Het is expansie in een vacuum bij

thermische isolatie. We zijn gëınteresseerd in de temperatuursverandering.

De conditie dat dE(T, V ) = 0 kan worden geschreven als

dE =
(∂E
∂T

)
V

dT +
(∂E
∂V

)
T

dV = 0

Zodoende is de Joule coëfficiënt µJ :=(∂T
∂V

)
E

= −
(
∂E
∂V

)
T(

∂E
∂T

)
V

De noemer herkennen we als CV , en voor de teller kunnen we gebruiken dat(∂E
∂V

)
T

= T
( ∂S
∂V

)
T
− P = T

(∂P
∂T

)
V
− P

Conclusie,

µJ = − 1

CV
[T
(∂P
∂T

)
V
− P ]

Voor een ideaal gas is er natuurlijk geen temperatuursverandering. Voor reële gassen is er

op grotere afstand een aantrekkingskracht tussen de moleculen. De potentiële energie stijgt

dus bij de expansie, ten koste van de kinetische energie.
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FIG. 15. Joule-Thomson experiment.

XIX. JOULE-THOMSON EXPERIMENT

Het effect van Joule–Thomson (of Joule–Kelvin of Kelvin–Joule, ontdekt in 1852) beschri-

jft de verandering in temperatuur wanneer een gas of vloeistof door een ventiel of poreuze

plug wordt geperst zonder warmteuitwisseling met de omgeving. Bij kamertemperatuur

zullen alle gassen afkoelen bij zo een Joule-Thomson proces, behalve waterstof, helium en

neon.

Bij dat experiment van Joule-Thomson stroomt, zeg, een gas van een gebied van hoge

druk P1 naar een gebied van lagere druk P2 doorheen een plug. Het gas is verder thermisch

gëısoleerd. We tonen dat het gas ofwel afkoelt ofwel opwarmt wanneer het de plug passeert.

Laat één mol gas in volume V1 bij druk P1 links van een ventiel (plug); zie Fig.15.

De arbeid op het gas bij persing is

W = −
∫ 0

V1

PdV −
∫ V2

0

PdV = P1V1 − P2V2

want de druk wordt links en rechts van het ventiel constant gehouden. Er is ook geen warmte

en dus is de verandering van energie

∆E = E2 − E1 = W = P1V1 − P2V2

of de enthalpie is constant gebleven: H1 = H2 in het begin- en eind-evenwicht. Wanneer

enthalpie constant is, is

dH(T, P ) =
(∂H
∂T

)
P

dT +
(∂H
∂P

)
T

dP = 0
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of de verandering in temperatuur bij een Joule-Thomson experiment kan berekend worden

uit de formule (∂T
∂P

)
H

= −
(
∂H
∂P

)
T(

∂H
∂T

)
P

De noemer kennen we al: CP =
(
∂H
∂T

)
P

. Anderzijds is

dH = TdS + V dP = T
(∂S
∂T

)
P

dT + (V + T
(∂S
∂P

)
T

) dP

waarin (∂S
∂P

)
T

= −
(∂V
∂T

)
P

= −β V

zodat
(
∂H
∂P

)
T

= V − TβV .

De Joule-Thomson coëfficiënt is dus

µJT :=
(∂T
∂P

)
H

=
V

CP
(βT − 1)

De inversietemperatuur is die temperatuur waarbij het teken van µJT omdraait. (Let op:

de coëfficiënt β = β(T ) hangt ook af van de temperatuur T .) Bij de expansie van een gas

is de drukverandering altijd negatief. Vandaar: als de temperatuur van het gas onder de

inversietemperatuur ligt, zal het gas bij expansie afkoelen. Bijvoorbeeld, voor stikstof is die

inversietemperatuur 621 K (348oC) en voor zuurstof is die 764 K (491oC); ze zullen afkoelen

bij isenthalpische expansie rondom kamertemperatuur. Echter, bij gassen zoals helium en

waterstof ligt de inversietemperatuur behoorlijk laag, en zij zullen bij kamertemperatuur

dan juist opwarmen in een Joule–Thomson expansie.

XX. DE DERDE WET

Er is een derde wet van de thermodynamica die ons dusdanig minder zal bezighouden,

ook al omdat de betekenis ervan vooral met een (kwantum) statistische mechanische behan-

deling beter kan uitgelegd worden. We beperken ons tot een thermodynamische formulering.

Een eerste formulering is die van Walther Nernst uit 1907 die, als besluit van empirisch

werk van Thomsen en Berthelot, stelde dat de verandering van entropie nul wordt op een

isotherm bij het absolute nulpunt. Met andere woorden, de isotherm bij T = 0 valt samen

met de adiabaat. Nog anders, je kan geen reversibel adiabatisch proces hebben, waardoor
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je van positieve temperatuur het absolute nulpunt bereikt. Men noemt dat ook de fysische

onbereikbaarheid van het absolute nulpunt.

Dat alles heeft een aantal waarneembare gevolgen. Ten eerste, de verandering in enthalpie

en in Gibbs vrije energie zullen ongeveer dezelfde zijn bij heel lage temperatuur; immers

(∆H−∆G)/T = ∆S voor reversibele transformaties. Een ander gevolg is dat de thermische

(isobare) uitzettingscoëfficiënt β nul wordt bij het absolute nulpunt. Evenzeer, maar met de

bijkomende aanname dat ∂S/∂T begrensd blijft rond T ↓ 0. moeten de warmtecapaciteiten

C(T ) → 0 naar nul gaan bij het absolute nulpunt. Dat is natuurlijk niet wat we weten

van ideale gassen. Het is een kwantummechanisch fenomeen, dat een belangrijke rol heeft

gespeeld in de ontwikkeling van de fysica bij lage temperatuur, maar waarover we hier verder

niet willen schrijven.

Meestal krijgen we echter de formulering van Planck, waarbij de entropie van het absolute

nulpunt wordt vastgelegd: bij het absolute nulpunt zal de entropie de waarde nul bereiken.

Of er ook een maximale temperatuur bestaat, weet ik niet. In elk geval kan je wel

systemen krijgen bij een temperatuur die theoretisch hoger is dan oneindig, ∂S/∂E < 0.

Die paradoxale verwoordingen zijn gewoon een gevolg van minder goede notatie uit het

verleden, maar, fysisch gesproken, zijn ze opnieuw kwantummechanische effecten.

XXI. MENGSELS

We bespreken hier aspecten van moleculaire mengsels. De moleculen bestaan samen, kun-

nen elkaar afstoten of aantrekken, maar zijn op zich niet gebonden en maken geen nieuwe

moleculen. Neem bijvoorbeeld appelsap waarin je veel deeltjes hebt van verschillende orig-

inele substanties zoals water, suikers, vitamines,. . . .. Dat kan inderdaad ingewikkeld worden.

Een emulsie is bijvoorbeeld een mengsel van twee eigenlijk onmengbare vloeistoffen. Het et-

ymologisch correcte voorbeeld is hier melk, een emulsie van vet en water. Eenvoudiger

(homogene) mengsels zijn lucht of suikerwater of zeewater.
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A. Waarom mengen?

Complete zuiverheid is moeilijk, ja onmogelijk te bereiken. Als we eerst twee gescheiden

substanties of systemen hebben bestaande uit A− respectievelijk uit B-deeltjes (moleculen),

en we verwijderen vervolgens de scheiding, dan gaan ze toch altijd een beetje mengen. Dat

komt door de mengentropie. Het mengen van A en B leidt tot een verhoging van de en-

tropie. We kunnen dat immers op veel manieren doen. We bekijken een concrete berekening.

Laat ons de aantallen deeltjes aanduiden met NA (nu niet te verwarren met het getal van

Avogadro) en NB zodat

N = NA +NB,
Nb

N
= x

voor de fractie x ∈ [0, 1] van B in het mengsel.

Voor een ongemengde combinatie van A- en B-deeltjes, is de totale (Gibbs) vrije energie

gewoon de som

G = (1− x)Go
A + xGo

B

Als functie van de fractie x is dat een rechte lijn, zie Fig.16.

Nu gaan we het mogelijk maken dat ze mengen, door bijvoorbeeld een wand of scheiding

te verwijderen. De nieuwe Gibbs vrije energie zal verschuiven tot G+∆G. Als ∆G < 0, dan

krijgen we een stabiel mengsel. Er zijn twee bijdrages in ∆G = ∆H−T∆S, de enthalpische

∆H en de entropische ∆S. Laat ons eerst het geval bekijken van een ideaal mengsel waar

∆H = 0 in goede benadering; dat wil zeggen dat er geen energisch of volumetrische factoren

veranderen bij het mengen. De A- en B-deeltjes zijn wel verschillend, maar ze interageren

onderling hetzelfde als met de andere. De term ∆S is de mengentropie en is altijd aanwezig.

Dus, ∆S > 0 maakt ∆G < 0 bij een ideaal mengsel. We kunnen nog meer in detail gaan

en ∆S berekenen als functie van de fractie x. Die mengentropie is immers evenredig met de

logaritme van het aantal combinaties van NA uit N , of

∆S(x) = kB log
N !

NA!NB!
' −NkB[x log x+ (1− x) log(1− x)] > 0

waarin we de Stirling-benadering hebben gebruikt (N,NA, NB � 1). Maak een tekening van

die functie voor x ∈ [0, 1]. Je merkt dat ∆S als functie van x altijd positief is en maximaal

bij x = 1/2. Je ziet ook dat de afgeleide naar x onbegrensd is rond x = 0 en x = 1. Dat

betekent dat de tendens om te mengen oneindig groot is bij de kleinste mogelijkheid. Het
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FIG. 16. Ideaal mengsel.

feit dat daardoor ∆G een vertikale helling heeft rond x = 0, 1 zal belangrijk blijven, ook als

het mengsel niet ideaal is.

Niet ideale mengsels hebben dikwijls gelijkaardige kenmerken aan ideale mengsels, maar niet

geheel en altijd. Nu is de molaire vrije energie na mengen

G = (1− x)Go
A + xGo

B +RT [x log x+ (1− x) log(1− x)] + ∆H (XXI.1)

Je kan al voorspellen dat voor hoge temperaturen T , de mengentropie sowieso meest be-

langrijk is en dat er echt gemengd zal worden. Bij lagere temperaturen wordt ∆H wel

belangrijk, en is dus de onderlinge interactie tussen de A- en de B-deeltjes belangrijk. Het

mengen van de moleculen kan energetisch minder voordelig zijn. Dat is ook getekend in
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FIG. 17. Enthalpische bijdrage voor niet-ideaal mengsel.

Fig.17.

Dat combineren met de mengentropie kan een vrije energie geven waarin er een minder

triviale afhankelijkheid is van T en x. Het kan nu ook gebeuren dat de vrije energie een

stuk concaaf wordt, en dat duidt op een onstabiel mengsel. We kunnen twee punten kiezen

op de graaf van G en die verbinden met een rechte lijn. Dat komt fysisch overeen met een

ongemengde toestand van een A-rijkere en een B-rijkere fase. Als die rechte lijn onder de

graaf van G valt, voorspellen we dus gedeeltelijke ontmenging. Dat kan je krijgen bij lagere

temperaturen. Inderdaad merk je bij het mengen van twee stoffen (bijvoorbeeld water en

fenol) dat er een fasediagram ontstaat als functie van x en T met enerzijds een homogeen

mengsel, bij hogere T of x(1−x) klein, en met twee gescheiden fases voor T laag of x ' 1/2.

Water en fenol mengen spontaan en stabiel vanaf een temperatuur van 67 C.

Ook vaste stoffen kunnen mengen bijvoorbeeld met verschillende kristalstructuren. Daarvoor

moet ∆H betaald worden. Het kan echter nog ingewikkelder worden, want in bepaalde

gevallen kunnen afhankelijk van de fractie x verschillende kristalstructuren ontstaan. Zo is
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messing een legering (“mengsel”) van koper en zink met vijf mogelijke kristalstructuren.

B. Fasetransformaties bij mengsels

Laat ons het specifieke voorbeeld bespreken van lucht, een ideaal mengsel van stikstof en

zuurstof. Er is ongeveer 79 procent stikstof, en stikstof kookt bij 77.4 K. Er is ongeveer 21

procent zuurstof en dat wordt al vloeibaar bij 90.2 K. Dat is voor de zuivere gassen; wat nu

met het mengsel lucht? Natuurlijk zal daarin niet eerst alle zuurstof vloeibaar worden, en

dan alle stikstof. Hoe het wel gaat, kunnen we weer afleiden uit de studie van de vrije energie.

Hier hebben we dus gewoon twee keer formule (XXI.1) (met ∆H = 0), voor de gasfase

en voor de vloeistoffase. Nu volgen we Fig.18, waar we de veranderingen opmerken wanneer

de temperatuur T daalt van boven 90.2 K tot onder 77.4 K.

Hier moet je weer opmerken dat in het gebied 77.4 < T < 90.2K een mogelijkheid bestaat

om een scheiding tussen gas- en vloeistoffase te hebben. Je kan immers een rechte lijn trekken

tussen een punt op de gaslijn en een punt op de vloeistoflijn, die onder de vrije energie gaat.

Dat betekent dat je onder 81.6 K een vloeistof in evenwicht met een gas krijgt, en elk is

een mengsel van zuurstof en stikstof. De vloeistof is eerst erg zuurstof-rijk. Wanneer de

temperatuur nog verlaagt, bevat de gasfase steeds minder zuurstof. Bij 79.0 K bereikt de

vloeistof de samenstelling van 21 procent zuurstof en 79 procent stikstsof, en is er geen gas

meer. Het laatste beetje gas bevatte nog 7 procent zuurstof.

C. Verdunde oplossingen

Een verdunde oplossing is een mengsel waarin één component (het solvent) veel hogere

concentratie heeft dan de opgeloste stof. In het bijzonder is elke B−molecule omgeven door

A−molecules, en interageren de B−molecules niet onderling. Dat ideaal-beeld veroorzaakt

dat voor elk B−molecule de enthalpie stijgt met een waarde f(P, T ) afhankelijk van druk en

temperatuur. Voor het pure solvent hebben we een Gibbs vrije energie gelijk aanNAµo(T, P ).

We hebben dan bij verdunde oplossing

G = NAµo(T, P ) +NBf(T, P )− T∆S
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FIG. 18. Lucht bij condensatietemparturen.
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waar ∆S de oplossingsentropie is. Dat is een mengentropie waarvoor we de gepaste benader-

ing maken:

∆S = kB ln
(NA +NB)!

NA!NB!
= kB log

NNB
A

NNB
B e−NB

voor NA � NB � 1. Aldus,

G = NAµo(T, P ) +NBf(T, P )− kBT NB logNA +NB kBT logNB −NBkBT

voor de Gibbs vrije energie van een verdunde oplossing. Nu kunnen we de chemische poten-

tiaal berekenen voor solvent en opgeloste stof in die oplossing, door G af te leiden naar NA,

respectievelijk NB:

µA = µo(T, P )− NB kBT

NA

, µB = f(T, P ) + kBT log
NB

NA

Het is belangrijk op te merken dat de chemische potentiaal van A is gedaald — wat ook

normaal is. Daarin is het de verhouding NB/NA die alles bepaalt. De molaliteit m is

evenredig met die verhouding:

m =
aantal mol van de opgeloste stof

aantal kilogram solvent

We krijgen dan

µB = µo(T, P ) + kBT logm

waarin µo de chemische potentiaal is onder m = 1.

D. Osmose

We nemen een situatie waar de verdunde oplossing is gescheiden van het pure solvent

door een half-doorlaatbaar membraan. Dat wil zeggen dat dat alleen de A−moleculen er

door geraken en niet die van de opgeloste stof. Bijvoorbeeld, de watermoleculen kunnen door

de wand, maar niet de suiker. Bij vaste druk en temperatuur is de chemische potentiaal

van A gedaald in de oplossing en dus kleiner dan in het pure solvent. Het gevolg is een

deeltjesstroom: de solventdeeltjes gaan door de wand vanuit het pure solvent in de richting

van de oplossing. Deze stroom heet osmose. We kunnen die stroom natuurlijk stoppen door

een drukverschil aan te leggen. Stel dat P1 de druk is aan de kant van het pure solvent en

P2 is de druk van de oplossing. Dan stopt de stroom wanneer

µo(T, P1) = µo(T, P2)−
NB kBT

NA
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In lineaire orde, µo(T, P2) = µo(T, P1) + (P2−P1)
∂µo
∂P

voor klein drukverschil P2−P1, zodat

(P2 − P1)
∂µo
∂P

=
NB kBT

NA

We herinneren ons dat de chemische potentiaal gewoon de Gibbs vrije energie is per deeltje

en dat de afgeleide van de Gibbs vrije energie naar de druk gegeven wordt door het volume.

Daarom is
∂µo
∂P

=
V

N

waarin we nu gerust mogen aannemen dat V het volume is van de oplossing en N = NA.

Daarom is de osmotische druk gelijk aan

P2 − P1 =
NB kBT

V
=
nBRT

V
(XXI.2)

waarin nB/V het aantal mol opgeloste stof per volume geeft. De uitdrukking (XXI.2) is de

formule van van ’t Hoff, de Nederlandse thermodynamicus uit het begin van de 20ste eeuw

(en eerste Nobelprijswinnaar chemie). Einstein merkte in het begin van zijn artikel uit 1905

over Brownse beweging op dat (XXI.2) erg lijkt op de formule voor de druk van een ideaal

gas.

Stel bijvoorbeeld dat NB/NA = x en dat een mol solvent een volume v inneemt; dan

zal een druk aanleggen ter grootte xRT/v de stroom van solvent-moleculen stoppen. In

plantencellen kan die osmotische druk tamelijk hoog worden, tot zo een 7 atm, zeker veel

te hoog voor dierlijke cellen. Dat vraagt een stevige begrenzing van plantencellen (cellu-

lose). Verse rauwkost... vraagt een stevig gebit en brengt mogelijks een mindere vertering

(waarvoor koken of fermenteren helpen).

E. Dampdruk van een mengsel

We bekijken een verdunde oplossing bij het kookpunt wanneer er evenwicht is met de

dampfase:

µo(T, P )− NB kBT

NA

= µdamp(T, P ) (XXI.3)

waar µo de chemische potentiaal is van het pure solvent. We hebben aangenomen dat de

damp zuiver is. Stel nu dat de dampdruk bij temperatuur T gelijk is aan P0:

µo(T, P0) = µdamp(T, P0)
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FIG. 19. Osmotische druk.

We ontwikkelen nu µdamp(T, P ) en µo(T, P ) voor P rond P0: bijvoorbeeld, µo(T, P ) =

µo(T, P0) + (P − P0)
∂µo
∂P

en vullen we dat in in (XXI.3), dan volgt

µo(T, P0) + (P − P0)
∂µo
∂P
− NB kBT

NA

= µdamp(T, P0) + (P − P0)
∂µdamp

∂P

of

(P − P0)
(V
N

)
vloei −

NB kBT

NA

= (P − P0)
(V
N

)
damp

De laatste factor is gewoon kBT/P0 (ideaal gas) terwijl het volume per deeltje in de vloeistof-

fase kan verwaarloosd worden: we krijgen een isotherme dampspanningsverlaging

P − P0 =
−NB

NA

P0 of
P

P0

= 1− NB

NA

(XXI.4)

wat een speciaal geval van de wet van Raoult voorstelt: de dampdruk is verminderd met de

verhouding van opgeloste stof over oplossing. Je zou kunnen zeggen dat het aantal moleculen

van het solvent (water) aan de oppervlakte is verlaagd, waardoor ze minder goed in de damp

ontsnappen. De meer algemene wet van Raoult (1882) spreekt over de dampdruk van een

mengsel waarin elke component bijdraagt aan de dampdruk: de totale dampdruk is de som

van de de dampdrukken horende bij elke pure component vermenigvuldigd met de fractie
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FIG. 20. Kookpuntsverhoging — vriespuntsverlaging.

ervan.

F. Kookpuntsverhoging en vriespuntsverlaging

Onzuiverheden kunnen leiden tot kookpuntsverhoging en vriespuntsverlaging bij water.

Je kan dat direct begrijpen door de Gibbs vrije energie voor de drie fases (ijs, vloeibaar

en damp) te tekenen als functie van de temperatuur. Door de onzuiverheden zal de Gibbs

vrije energie van de vloeibare fase dalen en die van ijs en damp blijven; daardoor wordt het

vriespunt verlaagd en het kookpunt verhoogd — zie Fig.20.

Voor verdunde oplossingen kunnen we dat ook doorrekenen.

We gebruiken dezelfde strategie als in de vorige Sectie. Laat ons nu kijken bij vaste druk

om te zien wat de verschuiving is in temperatuur. Neem T0 het kookpunt van het pure

solvent bij druk P :

µo(T0, P ) = µdamp(T0, P )

We ontwikkelen opnieuw (XXI.3), maar nu voor T rond T0:

µo(T0, P ) + (T − T0)
∂µo
∂T
− NB kBT

NA

= µdamp(T0, P ) + (T − T0)
∂µdamp

∂T
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of

−(T − T0)
( S
N

)
vloei −

NB kBT

NA

= −(T − T0)
( S
N

)
damp

waarin S de entropie. Het verschil in entropie tussen de vloeistof en de damp is gegeven

door de latente warmte (verdampingsdarmte) L gedeeld door T0. We kunnen nog N ' NA

en T ' T0 stellen in hogere orde termen, waardoor we besluiten dat

T − T0 =
NBkBT

2
0

L
=
nBRT

2
0

L
(XXI.5)

en dat is de positieve verschuiving in kooktemperatuur.

Als voorbeeld kunnen we een kilogram zeewater nemen. Die bevat 35 g opgeloste zouten

(NaCl). Die 35 g zout maakt 35/29 mol ionen. Verder is L = 2260 J. Dan vinden we

T = T0 + 0.6K wat vrij beperkt blijft.

Bemerk dat we hier weer (zoals bij osmose of dampdrukverschuiving) te maken hebben

met een colligatieve eigenschap; dat wil zeggen dat de mate waarin het optreedt enkel

afhangt van de mate van oplossing en niet van de stof zelf. Colligatieve verschijnselen zijn

dus bepaald door het aantal deeltjes in het systeem. Dat komt natuurlijk door de entropis-

che oorsprong van die verschijnselen — het is enkel de macht der aantallen die hier speelt

en niet een bepaalde interactie of bijzondere eigenschap van de deeltjes. We kunnen dat

ook tot ons voordeel inverteren: door de kookpuntsverhoging te meten weten we hoeveel

deeltjes er zijn opgelost.

Een laatste voorbeeld van een colligatieve eigenschap is vriespuntsdaling of cryoscopie.

De temperatuur waarop een vloeistof vast wordt, daalt als er andere stoffen in opgelost zijn.

De formele uitwerking is geheel gelijk aan de bovenstaande.
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XXII. AANRADERS — REFERENTIES

Veel elementen van chemische thermodynamica zijn hier gëınspireerd door het boek An

Introduction to Thermal Physics van Daniel V. Schroeder, in het bijzonder H5. Je

vindt er ook heel wat oefeningen.

Een standaard tekstboek is Thermodynamics and an Introduction to Thermo-

statistics van Herbert B. Callen. Daar vind je een meer systematische behandeling van de

thermodynamica.

Een oudere klassieker is de Thermodynamics van Enrico Fermi.

Op het web is er natuurlijk ook veel fraais te bewonderen. Zo kan je vanaf http://stp.clarku.edu/notes/

(Chapter 2 in het bijzonder) veel materiaal bekijken en inoefenen.
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XXIII. VRAGEN EN OEFENINGEN

1. Bespreek de ongelijkheden tussen: warmte en temperatuur, verdampen en koken, isen-

tropisch en adiabatisch, isotherm en adiabatisch, ideaal en van der Waals gas, energie

en vrije energie, ...

2. Teken een TS-diagram van de Carnot cyclus en van de Otto-cyclus.

3. Wat kan je doen met 1 Joule, en met 1 kJoule?

4. Beschrijf een procédé om een mengsel van 90percent zuurstof en 10 percent stikstof te

maken uit lucht, door herhaaldelijk afkoelen en opwarmen.

5. Neem een gëısoleerd vat waarin, gescheiden door een wand zich twee kamers bevinden

van 1 kubieke meter. In de ene kamer zit er helium bij eeen druk van 220 kPa en een

temperatuur van 127oC. In de andere kamer zit stikstofgas bij 400 kPa en 227oC. Nu

wordt voorzichtig de wand tussen de kamers weggetrokken en de gassen mengen om

een nieuw evenwicht te maken. Bereken de einddruk en de eindtemperatuur.

6. Leid een formuile af voor vriespuntsdaling in verdunde oplossingen.

7. Leer de eenheden en redenen van druk, zoals mm Hg = 0.1333 kPa, 1 bar = 100 kPa, 1

atm = 760 Torr, 1 Torr = 0,1333 kPa. Wat is een manometer, en hoe kan die werken?

8. Het molair volume v van een gas is gekenmerkt door ofwel

a) dv =
R

P
dT − RT

P 2
dP, ofwel b) dv =

2R

P
dT − RT

2P 2
dP

Welke relatie (a) of b)) is mogelijk/onmogelijk en, indien mogelijk, bepaal v als functie

van P en T .

9. Beschouw een kringproces waaarin adiabatisch A→ B, isothermischB → C en isobaar

C → A, voor 3 mol lucht. De temperaturen zijn TA = 300 K en TB = 340 K. Bereken

totale warmte en arbeid.

10. Leid de formule (XXI.5) af uit een combinatie van de wet van Raoult (XXI.4) en de

relatie van Clausius-Clapeyron voor de dampdruk.
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11. 1 mol ideaal gas (γ = 1.4) heeft oorspronkelijk een druk P en volume V . Het wordt

adiabatisch samengedrukt tot de druk 2P bedraagt. Hierna expandeert het gas bij

constante druk tot het volume terug V is. Uiteindelijk wordt het gas isochorisch

afgekoeld tot de druk terug P bedraagt.

a. Bepaal de temperatuur bij elke stap van de cyclus;

b. Bepaal Q en W bij elke stap en voor de totale cyclus.

12. Waarom moet de thermische (isobare) uitzettingscoëfficiënt β nul worden bij het ab-

solute nulpunt? Dat volgt uit de derde wet van de thermodynamica, door het principe

van Nernst te gebruiken in de vorm

∂S

∂P
|T → 0, T ↓ 0

Leg uit.

13. Zweten doet afkoelen, tenminste als het zweet kan verdampen. Bij hoge luchtvochtigheid

loopt dat minder goed. Leg uit.

14. Een thermisch gëısoleerde cilinder is volledig afgesloten. De cilinder bevat 2 kamers

gescheiden door een luchtdichte, wrijvingsloze zuiger die vastgehouden wordt zodat

het volume aan de linkerkant V0 en aan de rechterkant 3V0 bedraagt. De temperatuur

T0 is aan beide kanten gelijk. De druk aan de linkerzijde bedraagt P0, en aan de

rechterkant 2P0. Beide kamers zijn gevuld met eenzelfde mono-atomisch gas. Wat

wordt de uiteindelijke temperatuur, druk en volume van beide kamers nadat de zuiger

losgelaten wordt. De zuiger zelf is een goede thermische geleider.

15. Een cilinder bevat heliumgas bij een temperatuur van 300K. We voegen energie toe op

een reversibele manier zodat we het gas tenslotte op 500K krijgen, en we beschouwen

daarvoor twee manieren: A) isovolumetrisch, en B) isobaar. Hoe verhouden zich de

verandering in entropie van het heliumgas?

a) ∆SA > ∆SB; b) ∆SA < ∆SB; of c) ∆SA = ∆SB ?

16. Twee mol van een diatomisch ideaal gas bevindt zich op een temperatuur van 27 graden

Celsius in een volume van 3,2 liter. Het gas ondergaat een isobaar proces, waarbij 3,4

kJ warmte wordt toegevoegd aan het systeem.

a) Wat is het eindvolume van het gas?
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b) Vervolgens wordt het gas teruggebracht naar zijn beginvolume via een adiabatisch

proces. Hoeveel arbeid is hiervoor vereist?

c) Bepaal het verschil in inwendige energie voor beide processen.

17. Maak een tekening van de Gibbs vrije energie in de overgang tussen vaste stof, vloeistof

en gas als functie van de temperatuur, voor een verdunde oplossing ten opzichte van

het pure solvent. Verantwoord en leg uit hoe je daaruit ziet dat er zowel kookpuntsver-

hoging als vriespuntsverlaging optreedt.

18. Leg een ijsblokje in een glas water. Drijft het of zakt het, en waarvan hangt dat af?

19. Een zuiver fluidum heeft een vrije energie F (V, T,N) = −NkBT ln(V −Nb)−aN2/V +

C(T,N) waarin a, b constantes en C(T,N) een bepaalde functie is van de temperatuur

en het deeltjesaantal. Bereken de druk, als functie van (V, T,N).

Welk soort fluidum bekijken we hier?

20. We plaatsen ons in de thermodynamica van een ideaal gas:

a.Geef een concreet voorbeeld van een adiabatisch process waarbij de totale entropie

stijgt (en niet constant blijft).

b.Geef een concreet voorbeeld van een isotherm process waarbij de warmte niet nul is.

21. Beschouw 10 liter gas bij atmosferische druk. Het gas wordt isothermisch ineengedrukt

tot een volume van 1 liter. Daarna expandeert het traag en adiabatisch tot 10 liter.

a) schets de processen in een (P, V ) diagram voor een monoatomisch ideaal gas.

b) Doe hetzelfde als in a) voor een diatomisch gas.

c) Wordt er netto arbeid geleverd op of door het systeem?

d) Is die arbeid groter of kleiner voor het diatomisch gas?

22. Een Van der Waals gas heeft als toestandsvergelijking (per mol)

(P +
a

V 2
)(V − b) = RT

waarin a en b constantes zijn. Bereken het verschil tussen de specifieke warmtes bij

constante druk en bij constant volume. Toon op welke manier dat overgaat op de

Mayer relatie voor een ideaal gas (bv. a = b = 0 of neem V ↑ +∞ bij constante druk

p).
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23. Beschouw een van der Waals gas. Maak een tekening van de isothermen in een

PV−diagram.

Toon dat de Gibbs vrije energie (met dG = V dP voor dN = dT = 0) hier kan

geschreven worden als

G = −NkBT ln(V −Nb) +
(NkBT )(Nb)

V −Nb − 2aN2

V
+ c(T )

waar c(T ) enkel afhangt van de temperatuur.

Wat is het belang van die Gibbs vrije energie voor het bepalen van de stabiele fase?

24. Beschouw een motor die werkt volgens een Carnot-cyclus A→ B → C → D → A. Na

de adiabatische compressie van 15,0 tot 10,0 liter bevindt het monoatomisch ideaal gas

zich in toestand A, waar de druk en temperatuur 1, 40× 106 Pa en 400 graden Celsius

bedragen. Het gas bereikt tijdens de cyclus een maximaal volume van 24,0 liter. In

toestand B is de druk 8, 75× 105 Pa voor een volume van 16,0 liter. In toestand D is

het volume 15,0 liter.

• Maak een tekening in het PV− diagram die hoort bij deze cyclus.

• Bepaal druk, volume en temperatuur in toestand C.

• Bereken voor elk proces A → B,B → C, . . . de arbeid, warmte en verschil in

interne energie.

• Wat is de netto arbeid geleverd door de motor?

• Wat is de efficiëntie?

25. De formule van van ’t Hoff zegt dat de osmotische druk precies gelijk is aan de druk

van een ideaal gas van dezelfde concentratie als de opgeloste stof.

Bepaal de osmotische druk voor een biologische cel in puur water bij kamertemper-

atuur. In zo’n cel zijn er voor elke molecule “suiker” ongeveer 200 molecules water.

Eén mol water heeft een massa van 18 gram.

26. Diamant is thermodynamisch stabiel bij kamertemperatuur voor een druk die groter

is dan 15 kbar. We verhogen de temperatuur met zo’n 100K: hoeveel moet de druk

nu minstens zijn opdat diamant stabiel is? Gebruik dat bij die temperaturen 1 mol

diamant zich naar grafiet transformeert met een stijging van de entropie van zo’n 3.4

J/K, terwijl het volume toeneemt met 1.9 ×10−6m3.
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27. Een ideaal gas zit in een container van Vi = 300 liter bij een druk van 90 000 Pa. Nu

komt een proces dat bestaat uit twee stappen. Eerst is er een isochore druktoename

tot Pf = 100000Pa; daarna een isobare volumeverandering naar Vf . Je weet ook dat

van de begintoestand (Vi, Pi) naar de eindtoestand (Pf , Vf ) de energie U van het gas is

toegenomen met 1000 J. Verder weet je dat gedurende het hierboven beschreven proces

er in totaal 1000 J warmte is afgegeven. Bereken het eindvolume Vf . (Misschien wil

je eerst de arbeid berekenen en een PV -diagram tekenen.)

28. Warmte is een toestandsgrootheid voor isobare processen. Toon dat expliciet en geef

de thermodynamische potentiaal wiens verandering die isobare warmte geeft.

29. Er kan worden aangetoond dat voor een bepaalde substantie de inwendige energie E

afhankelijk is van V , N en S volgens:

E = const. N

(
N

V

)0.4

exp

(
0.4S

NkB

)
a. Toon aan dat er voldaan is aan de ideale gaswet. Dus moet je een relatie vin-

den tussen de druk, temperatuur, volume en deeltjesaantal. Dus moet je goede

uitdrukkingen vinden voor de temperatuur en de druk. Denk daarom aan ther-

modynamische definities van die grootheden.

b. Bepaal voor dat systeem de adiabatische constante γ.

30. Een koperen staaf van 1 kg wordt verwarmd bij atmosferische druk zodat de temper-

atuur van de staaf stijgt van 20 graden Celsius naar 50 graden Celsius. De lineaire

expansiecoëfficiënt van koper is α = 17 × 10−6 per graad Celsius. De dichtheid van

koper is 8, 92× 103 kg/m3. De specifieke warmte van koper is 387 Joule per kilogram

en per graad Celsius.

a) Wat is de arbeid op de staaf door de omgeving?

b) Hoeveel energie wordt aan de staaf gegeven in de vorm van warmte?

c) Wat is de verhoging in inwendige energie van de staaf?

31. Een cilinder bevat heliumgas bij een temperatuur van 300K. Door een warmte van

12 500 Joule te voorzien bij constante druk stijgt de temperatuur naar 500 K. Hoeveel

warmte is nodig om dat zelfde te doen/bereiken, maar bij constant volume?
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32. Vijf mol van een monoatomisch ideaal gas gaat isotherm bij temperatuur T van volume

6V naar volume V . Daarna is er een isochoor proces met temperatuursverandering

van T naar 4T waarna weer isotherm van V naar 6V en tenslotte isochoor van 4T

naar T . In functie van T en V , wat is

a) de netto energie opgenomen via warmte door het gas gedurende één cyclus

b) de efficiëntie van de machine.

Maak een tekening van deze cyclus in een PV -diagram.

33. Een mengsel van twee ideale gassen is oorspronkelijk op een temperatuur van 300 K

en neemt een volume in van 4 liter. Het mengsel bestaat uit 0.1 mol Helium en 0.2

mol stikstof.

Bereken de eindtemperatuur en de einddruk wanneer het gas reversibel en adiabatisch

wordt samengedrukt tot 99 procent van het initiële volume.

34. Veronderstel dat de volgende relatie geldt tussen de entropie S, het volume V , de

inwendige energie E en het deeltjesaantal N van een thermodynamisch systeem :

S = a[NV E]1/3,

met a een constante.

Bepaal de toestandsvergelijking (dat is een vergelijking tussen de druk P , het deeltjsaan-

tal N , het volume V en de temperatuur T ).

Wat is de specifieke warmte CV bij constant volume ?

Wat is de Helmholtz vrije energie F (T, V,N) ?

35. Eén mol He-gas bevindt zich in de begintoestand bepaald door druk P1 = 1 atm en

temperatuur T1 = 20o C. Eerst neemt het gas een hoeveelheid warmte Q = 4000 Joule

op terwijl het volume constant wordt gehouden. Daarna geeft het dezelfde hoeveelheid

warmte af, maar bij deze stap wordt de druk constant gehouden.

Bij elke stap: wat is de arbeid die het gas verricht?

Bepaal de eindtemperatuur T2 (na die twee stappen)

Wat is de totale verandering van interne energie in het gas?

36. Wanneer de druk van een vloeistof (1 kg) isothermisch toeneemt van 1 bar tot 3000

bar neemt de Gibbs vrije energie toe met 360 kJ. Wat is de dichtheid van de vloeistof?
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37. Zes mol van een monoatomisch ideaal gas gaat isotherm van 3V (en T ) naar V , daarna

isochoor van T naar 4T , isotherm van V naar 3V , isochoor van 4T naar T . In functie

van T en V , wat is

a) de netto energie opgenomen via warmte door het gas gedurende één cyclus

b) de efficiëntie van de machine.

Maak een tekening van deze cyclus in een PV -diagram.

38. Wat is het volume van 1 mol lachgas bij atmosferische druk en bij 0o Celsius?

39. Wat is de dampdruk bij 100o Celsius voor een systeem bestaande uit één component,

onder de volgende aannames :

1) de dampfase gedraagt zich als een ideaal gas,

2) de latente warmte λ bij het koken hangt af van de temperatuur T als

d

dT
(
λ

T
) =

1000J/K

T
− λ

T 2

40. Een station op de maan wordt geklimatiseerd door een thermische machine volgens

een Carnotcyclus. Gedurende de maandag bedraagt de buitentemperatuur 100 graden

Celsius en gedurende de maannacht -100 graden Celsius.

Welk vermogen dient men aan de machine toe te voeren om een constante temperatuur

van 20 graden Celsius in het station te houden :

a) gedurende de dag

b) gedurende de nacht

als men weet dat de wanden 0,5 kW per graad temperatuursverschil warmte doorlaten.

41. Wat is de arbeid verricht door een Van der Waals gas gedurende een isothermische

expansie? Vergelijk met een ideaal gas.

42. 1 mol van een diatomisch ideaal gas ondergaat achtereenvolgens een isotherme expansie

en een adiabatische contractie. Beide processen zijn reversibel. In de begintoestand

heeft het gas een druk van 10 atm en een volume van 2.0 l. In de eindtoestand is

de druk identiek aan de begindruk en het volume bedraagt 3 maal de beginwaarde.

Bepaal de verandering in entropie van het systeem.

43. Een machine met een efficiëntie van 20 procent werkt tussen twee reservoirs op tem-

peratuur 60C en -20C. De machine stoot per cyclus 8000 J energie uit in de vorm van
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warmte aan het koude reservoir.

Bepaal de geleverde arbeid per cyclus.

44. De entropie van een zwart gat hangt af van de energie E = Mc2 volgens

S = λE2

waar λ = 2πkBG/(~c5). Veronderstel thermodynamisch evenwicht en bereken de

temperatuur van een zwart gat met massa M = 1012 kg. Hierin is G = 6, 67.10−11

m3/kg.s2 en ~ = 1, 05.10−34 m2/kg. s.

45. Een blok lood met warmtecapaciteit CP = 1000 J/K wordt afgekoeld van T1 = 200 K

tot T2 = 100 K door

(a) het blok in een oneindig groot bad met temperatuur 100 K te gooien;

(b) eerst het blok in zulk bad met temperatuur 150 K te gooien en daarna in zulk

bad met temperatuur 100 K te gooien.

Bereken de verandering van de totale entropie in elk geval.

Bonus: wat is de verandering van die totale entropie in de limiet van reversibel koelen.

46. Schat de mate van lineaire uitzetting van een rail staal van 100 m bij een temperatu-

ursverandering tussen -20 tot 30 graden Celsius.

47. Beschouw een motor die werkt volgens een Carnot-cyclus A→ B → C → D → A. Na

de adiabatische compressie van 15,0 tot 10,0 liter bevindt het monoatomisch ideaal gas

zich in toestand A, waar de druk en temperatuur 1, 40× 106 Pa en 400 graden Celsius

bedragen. Het gas bereikt tijdens de cyclus een maximaal volume van 24,0 liter. In

toestand B is de druk 8, 75× 105 Pa voor een volume van 16,0 liter. In toestand D is

het volume 15,0 liter.

• Maak een tekening in het PV− diagram die hoort bij deze cyclus.

• Bepaal druk, volume en temperatuur in toestand C.

• Bereken voor elk proces A → B,B → C, . . . de arbeid, warmte en verschil in

interne energie.

• Wat is de netto arbeid geleverd door de motor?
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• Wat is de efficiëntie?

48. Een aantal n mol van een monoatomisch ideaal gas gaat isotherm van 2Vi (en Ti) naar

Vi, daarna isochoor van Ti naar 3Ti, isotherm van Vi naar 2Vi, isochoor van 3Ti naar

Ti. In functie van n,R en Ti, wat is

a) de netto energie opgenomen via warmte door het gas gedurende één cyclus

b) de efficiëntie van de machine.

Maak een tekening van deze cyclus in een PV -diagram.

49. Bepaal de efficiëntie van een proces dat een ideaal gas met CV = 12, 47 J/mol.K

doorheen de volgende cyclus voert. Start met n mol in (Po, Vo, To). Breng isochoor

naar een toestand met 2Po, V0, Breng nu isobaar naar een toestand met 2Po, 2Vo. Breng

dan isochoor naar een toestand met Po, 2Vo. Keer tenslotte terug naar Po, Vo.

50. 1 mol van een ideaal monoatomisch gas begint bij (punt A = ) een volume van 0, 75×
10−3m3 met een druk van 600 kPa. Het gaat nu isotherm naar 4, 5 × 10−3m3 en

een druk van 100 kPa. Noem dat punt B. Vandaar gaat het isobaar terug naar een

volume van 0, 75× 10−3m3. Dat is punt C. Tenslotte keren we isochoor terug naar het

beginpunt (A).

Bereken de warmteopname, de geleverde arbeid en de energieverschillen bij elke stap,

A→ B,B → C,C → A.

51. Maak een tekening van isothermen voor fluida (zoals water). Duid het kritisch punt

aan, en toon vloeistoffase versus gasfase, hoge versus lage temperatuur. Worden die

gereprodueerd door de van der Waals toestandsvergelijking?

52. Toon aan dat (∂CV
∂V

)
T,N

= T
(∂2P
∂T 2

)
V,N

53. Een ideaal mengsel van twee ideale gassen bestaat uit 0,1 mol Helium en 0.2 mol lucht.

Bepaal de bijhorende adiabatische exponent γ voor dat mengsel.

54. De entropie van (vloeibaar) water bij atmosferische druk en 100 graden Celsius is 0,31

calorie per gram en per graad Celsius. De entropie van stoom bij dezelfde temperatuur

en druk is 1,76 calorie per gram en per graad Celsius. De enthalpie H van stoom is
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onder die omstandigheden gelijk aan 640 calorie per gram.

Bereken de Gibbs vrije energie G = H − TS van (vloeibaar) water bij diezelfde tem-

peratuur en druk.

Welke afgeleiden van G zijn discontinu bij deze faseovergang?

Bereken ook de verdampingswarmte. Wat gebeurt er met G (stijgen, dalen,...) als we

zout bij het water doen en hoe bëınvloedt dat de kooktemperatuur?

55. 10 kg water op 80 graden Celsius ondergaat een isobare expansie tot de temperatuur

toegenomen is tot 240 graden Celsius. Het beginvolume is 5 m3. Bepaal het eindvolume

en de warmtetoevoer die nodig is tijdens dit proces.

56. Over niet-ideale fluida:

a. Teken de isotherm van Helium rond kamertemperatuur, en de isotherm van water

bij 100 graden Celsius in een PV−diagram. Zeg ook wat je bedoelt met een kritisch

punt.

b. Teken het fasediagram van water.

c. Schets het verloop van de Gibbs vrije energie voor water als functie van de temper-

atuur tussen 270 en 400 K en bij atmosferische druk

57. Dertig kilogram ijs van 0 graden Celsius wordt in een vat water gegooid bij 80 graden

Celsius.

a) Hoeveel kilogram water moet er zich in het vat bevinden opdat de eindtemperatuur

van het mengsel 6 graden Celsius is. Verwaarloos de warmtecapaciteit van het vat en

neem aan dat de warmtecapaciteit van water niet afhangt van de temperatuur.

b) Bereken de verandering van entropie in de wereld.

De smeltwarmte van ijs is 334 000 J/kg.

58. Diamant is thermodynamisch stabiel bij kamertemperatuur voor een druk die groter

is dan 15 kbar. We verhogen de temperatuur met zo’n 100K: hoeveel moet de druk

nu minstens zijn opdat diamant stabiel is? Gebruik dat bij die temperaturen 1 mol

diamant zich naar grafiet transformeert met een stijging van de entropie van zo’n 3.4

J/K, terwijl het volume toeneemt met 1.9 ×10−6m3.

59. Een reversibele warmtemachine is in contact met drie reservoirs, A, B en C, die respec-

tievelijk op temperaturen 600 K, 400 K en 300 K worden gehouden. De warmtemachine
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ontvangt netto 2500 kJ aan warmte van reservoir A, en levert 1000 kJ arbeid.

Bepaal de warmte (energiestroom) met de twee andere reservoirs.

60. Leg uit/Geef verklaring of voorbeeld:

a. Warmte onder isobare omstandigheden is een toestandsgrootheid.

b. Pasta koken in de bergen vraagt meer tijd.

c. Zoutwater heeft een lager smeltpunt.

d. Adiabatische processes hoeven niet te gebeuren bij constante entropie.

e. De Clausius-Clapeyron relatie toont ook hoe de smeltlijn voor water daalt (en niet

stijgt).

61. Een ideaal gas bestaat uit twee mol lucht gemengd met 1 mol Argon. Het bevindt zich

op een temperatuur van 30 graden Celsius in een volume van 4 liter. Het gas ondergaat

een isobaar proces, waarbij 3,8 kJ warmte wordt toegevoegd aan het systeem.

a) Wat is het eindvolume van het gas?

b) Vervolgens wordt het gas teruggebracht naar zijn beginvolume via een adiabatisch

proces. Hoeveel arbeid is hiervoor vereist?

c) Bepaal het verschil in inwendige energie voor beide processen.

62. In een cilinder van een dieselmotor bevindt zich lucht bij 20o Celsius. Het wordt

gecomprimeerd van een begindruk van 1 atm en een volume van 800 cm3 naar een

volume van 60 cm3. De compressie is adiabatisch.

a) Vind de einddruk en de eindtemperatuur van de lucht.

b) Waarom/Tot welk doel wil je dergelijke hoge eindtemperatuur bereiken?

63. Een ideaal gas zit in een container van Vi = 300 liter bij een druk van 90 000 Pa. Nu

komt een proces dat bestaat uit twee stappen. Eerst is er een isochore druktoename

tot Pf = 100 000 Pa; daarna een isobare volumeverandering naar Vf . Je weet ook dat

van de begintoestand (Vi, Pi) naar de eindtoestand (Pf , Vf ) de energie U van het gas

is toegenomen met 1000 J. Verder weet je dat gedurende het hierboven beschreven

proces er in totaal

1000 J warmte is afgegeven. Bereken het eindvolume Vf .

64. Beschouw een holle buis van lengte ` met binnendiameter R1 en buitendiameter R2.

De warmtegeleidingscoëfficiënt van de buis is een gegeven k. De binnenzijde van de
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buis bevindt zich op temperatuur T1, de buitenzijde op T2 < T1.

Wat is het warmtevermogen dat van de binnenzijde naar de buitenzijde van de buis

radieel weglekt?

65. IJs met een massa van 30 gram bij 0 graden Celsius wordt in een gëısoleerd vat met

40 gram water op 20 graden Celsius gegooid. Welke fractie van het ijs zal er smelten?

Smeltwarmte van water = 3,33 ×105 J/kg. Bereken de verandering van de entropie in

de wereld. Is dat een reversibel proces?

66. Teken de isothermen van een reëel fluidum, en duid de gasfase en vloeistoffase aan.

Waar is het kritisch punt?

67. Beschouw het smelten van 100 gram ijs op 0 graden Celsius. Wat is de enthalpiesprong?

Wat is de entropiesprong? Wat is de sprong in Gibbs vrije energie? De smeltwarmte

van ijs is 334 000 J/kg.

68. Eén mol stikstof (te zien als een diatomisch ideaal gas) heeft oorspronkelijk een druk P

en volume V . Het wordt adiabatisch samengedrukt tot de druk 2P bedraagt. Hierna

expandeert het gas bij constante druk tot het volume terug V is. Uiteindelijk wordt

het gas isochoor afgekoeld tot de druk terug P bedraagt.

a. Schat het aantal mol stikstof hier in het lokaal;

b. Bepaal de temperatuur bij elke stap van de cyclus in functie van de gegevens;

c. Bepaal warmte Q en arbeid W bij elke stap en voor de totale cyclus.

69. Twintig kilogram ijs van 0 graden Celsius wordt in een vat water gegooid bij 80 graden

Celsius. Het vat bevat net zoveel water zodat de eindtemperatuur van het mengsel

7 graden Celsius is. Verwaarloos de warmtecapaciteit van het vat en neem aan dat

de warmtecapaciteit van water niet afhangt van de temperatuur. Water heeft een

smeltwarmte van 3, 33× 105 J/kg.

a. Bereken de verandering van entropie in de wereld.

b. Wat is de verandering in enthalpie bij het smelten van het ijs?

c. Is dat smelten en afkoelen een reversibel proces?

70. Als je op een strand loopt, in de natte en vlakke strook vlak bij het water, zie je altijd

het gebied rond je voet even droog worden. Nochtans verwacht je net dat het gebiedje
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natter wordt doordat je het indrukt. Wat is de verklaring?

71. Als piloten erg hoog vliegen, zonder drukpak, begint plots het water op hun tong te

koken. Zoek eens op wat er precies gebeurt, en probeer eens een berekening te doen

om de hoogte te schatten waarop dat gebeurt (de “Armstrong limiet”). (De juiste

waarde ligt rond de 20 km.)

72. Hoe zou je de warmtecapaciteit van een baksteen kunnen meten?

73. Bij een ideaal gas is de energie E = CV T , waarin CV de warmtecapaciteit is bij constant

volume. Anderzijds geldt voor een adiabatische transformatie dat dE = −P dV waar

dV de volumeverandering is. Hoe kan dat laatste gelden als de energie van een ideaal

gas enkel afhankelijk is van de hoeveelheid stof en van de temperatuur?

74. Een ideaal gas ondergaat een cyclisch proces bestaande uit 4 stappen. Eerst is er

een isotherme compressie van een punt 1 naar een punt 2. Dan volgt een isobare

compressie van punt 2 naar punt 3, gevolgd door een isotherme expansie van punt 3

naar punt 4. Tenslotte keren we isobaar terug naar punt 1.

1) Teken een (P, V )−diagram.

2) Bewijs dat de netto arbeid in deze cyclus gelijk is aan

W = P1(V4 − V1) ln
P2

P1

75. Stel dat lucht (een ideaal gas dus) expandeert volgens een quasistatisch adiabatisch

proces van druk P = 1 Pa en volume Vi = 1 m3 naar een volume Vf = 8 m3.

a. Bereken de verrichte arbeid door het gas.

b. Bereken de verandering van entropie van het gas.

c. Wat zijn de begin- en eindtemperatuur voor 2 mol.

d. Wat verandert aan de antwoorden als we lucht vervangen door een ideaal mengsel

van 1 mol lucht en 1 mol Helium.

76. De Brayton-cyclus (2 adiabaten verbonden door 2 isobaren) wordt gebruikt om arbeid

te onttrekken van een gasgekoelde nucleaire reactor met helium als werkingsvloeistof

(molaire massa He = 4 g/mol). Heliumgas wordt met een temperatuur van 30 graden

Celsius en een druk van 20 atm in een compressor gebracht waar de druk adiabatisch
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wordt verhoogd tot 50 atm. Het heliumgas wordt daarna in het binnenste van de

reactor opgewarmd tot 1200 graden Celsius bij constante druk (energie afkomstig van

de splitsing van uranium en plutonium). Daarna wordt het naar een turbine gestuurd,

waar het adiabatisch expandeert. Vervolgens passeert het door een koeler, waarin de

warmte wordt afgegeven bij constante druk totdat de initiële condities weer bereikt

worden.

(a) Hoeveel bedraagt de temperatuur op het einde van de compressie?

(b) Hoeveel bedraagt de temperatuur op het einde van de expansie?

(c) Hoeveel warmte per kg helium wordt er overgedragen in de cyclus?

(d) Hoeveel arbeid per kg helium is er in de cyclus netto uitgeoefend?

77. De formule van van ’t Hoff zegt dat de osmotische druk precies gelijk is aan de druk

van een ideaal gas van dezelfde concentratie als de opgeloste stof.

Bepaal de osmotische druk voor een biologische cel in puur water bij kamertemper-

atuur. In zo’n cel zijn er voor elke molecule “suiker” ongeveer 200 molecules water.

Eén mol water heeft een massa van 18 gram.

78. Toon aan dat voor een adiabatische quasistatische transformatie van een ideaal gas

geldt dat de arbeid gelijk is aan

W =
PfVf − PiVi

γ − 1

in termen van begin- en eindvolumes en drukken.

Krijg je bij dezelfde begin - en eindtoestanden dan meer arbeid gedaan door lucht dan

door Argon-gas, of omgekeerd?

79. a. Geef voorbeelden van materialen met een relatief kleine en met een relatief grote

warmtecapaciteit.

b. Waarom moeten we bij gassen best een onderscheid maken tussen de warmteca-

paciteit bij constant volume en bij constante druk?

c. Welke fysische eigenschappen bepalen het verschil CP − CV ?

d. Wat is CP voor een ideaal mengsel van 2 mol Helium en 3 mol lucht rond kamertem-

peratuur?

80. Een kleine hoeveelheid van een zeker materiaal ondergaat een Carnot-cyclus tussen een

warmtebad van kokend Helium bij 1,76 K en een koude bad bij ongekende temperatuur.
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Tijdens het proces wordt 7.5 mJ energie geabsorbeerd uit het Helium-bad en wordt

0.55 mJ energie afgegeven aan het koude bad. Wat is de temperatuur van het koude

bad?


