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ABSTRACT

Heat is popularly referred to surroundings temperature thermal optimum level. This concept of heat defines body condition and in 
physical terminology it means quantity connected with internal energy change. When something is „warmer” in physics language 
it indicates this body has higher temperature. Heat as work is one of many ways to convey energy to the thermodynamics system. 
Energy is characterised by chaotic molecules movement (atoms, molecules and ions). Heat means also amount of internal energy 
which is given in heat process. To show difference between heat as a physical phenomenon and as a physical quantity we use „heat 
exchange” or „heat energy flow” defining internal specific process course and amount of heat which is in physical quantity defining 
as internal energy change caused by this effect. Heat as a physical quantity defines amount of energy which is exchanged between 
bodies. The bodies aren’t in thermal equilibrium what means they have different temperatures. This internal energy exchange causes 
bodies temperature change staying in thermal connection. Then they are heated and refrigerated. Heat unit in SI system is joule (J). 
In physical formulas heat is meant as letter Q. In different unit systems heat is worded as calories and erges. Aim of researches in 
this thesis is to show dependences between bodies surfaces areas in thermal connected with surroundings and pace of heat loss from 
researched area in relation to mass. In methodical assumptions bodies (water) have the same volumes and temperatures at the time 
of starting research but they have different surface areas what allow for conclusion about living organism and influence mentioned 
processes on animals homeothermy (endothermy).
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Wprowadzenie

W termodynamice klasycznej ciepłem jest zmiana 
energii wewnętrznej układu niepowodująca wykonania 
pracy makroskopowej.

Zgodnie z I zasadą termodynamiki w układzie za-
mkniętym ciepło dopływające do układu zmienia energię 
wewnętrzną lub powoduje wykonanie pracy przez ten 
układ. Przepływ energii, będący ciepłem, zmienia entro-

pię układu. Potocznie przez ciepło rozumie się temperatu-
rę otoczenia na poziomie optimum termicznego (Jaworski 
i in. 1971). W ten sposób rozumiane pojęcie ciepła wy-
nika z faktu, że termin ten określa stan ciała, a w termi-
nologii fizycznej – wielkość związaną ze zmianą energii 
wewnętrznej. Stwierdzenie, że coś jest „cieplejsze” ozna-
cza w języku fizyki, że ma wyższą temperaturę. Ciepło  
w fizyce jest obok pracy jednym ze sposobów przekazy-
wania energii wewnętrznej układowi termodynamiczne-
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mu (Halliday i in. 2003, Atkins 2001). Powszechnie zna-
nym zjawiskiem w przyrodzie jest utrata ciepła. Organi-
zmy żywe uciekają się do różnych sposobów zachowania 
swojej temperatury ciała. Często zauważyć to można na 
przykładzie zwierząt, gdy jest im zimno, kulą się jak naj-
bardziej mogą. Jednak gdy świeci słońce, pokładają się  
w jego promieniach tak, aby jak najwięcej ciała było przez 
nie oświetlane. Zdolność do zachowania stałej tempera-
tury ciała bez względu na temperaturę otoczenia określa 
się jako homoiotermię/endotermię lub stałocieplność. 
Pozwala ona na zachowanie równowagi między ciepłem 
traconym a wytwarzanym przez organizm. Zwierzęta wy-
kazujące tę cechę wykształciły liczne mechanizmy, które 
ją umożliwiają. Należą do nich między innymi redukcja 
lub zwiększenie powierzchni utraty ciepła, regulacja tem-
pem metabolizmu tkankowego poprzez ilość ruchów od-
dechowych klatki piersiowej i uderzeń serca na minutę, 
stroszenie piór i włosów, dreszcze. Z innym problemem 
borykają się organizmy poikilotermiczne/egzotermiczne, 
czyli zmiennocieplne. Na temperaturę ich ciała wpływa 
temperatura otoczenia. Życie w ekstremalnych warun-
kach termicznych wymaga specjalnych przystosowań, 
przeżycie bowiem w temperaturach minusowych, w któ-
rych zamarzają płyny ciała lub w warunkach pustynnych 
przy temperaturach sięgających 60oC i powyżej, które 
zagrażają denaturacją białek komórkowych, możliwe 
jest tylko dla organizmów określanych jako ekstremofile.  
Z tym problemem zwierzęta były sobie w stanie poradzić 
poprzez uruchamianie takich systemów, jak: hibernacja  
w niskich temperaturach, estywacja w wysokich, stoso-
wanie poduszek termicznych izolujących od gorących pu-
stynnych podłoży, wykształcanie systemów ochronnych 
na powierzchni ciał odbijających promienie słoneczne czy 
wreszcie zmianę aktywności dobowej na czas bardziej 
odpowiedni dla organizmu. Ważną cechą organizmów  
o znaczeniu termoregulacyjnym jest zdolność do regulacji 
powierzchnią ciała, jak np. długie lub krótkie uszy, cho-
wanie głowy w ramionach lub chowanie kończyn (sta-
nie na jednej nodze – ptaki) oraz zwijanie ciała w kłębek  
w tunelach drążonych w śniegu. Mechanizmy te mają słu-
żyć zwiększaniu lub redukcji powierzchni utraty ciepła. 
Niezwykle ważnym zjawiskiem wpływającym na tempo 
procesu utraty ciepła z powierzchni ciał jest również sto-
sunek tej powierzchni do masy ciała.

Metodyka badań

Do każdego z dwóch naczyń A i B o wymiarach: 
A – dł. 50 cm, szer. 29 cm, = 1,450 cm2 i wys. 16 cm, 
B – dł. 32 cm, szer. 26 cm, = 832cm2 i wys. 30 cm (fot. 1),
nalano 3 litry wody o temperaturze 50°C (fot. 2). Za-
łożeniem badawczym było porównanie tempa spad-

ków temperatur zachodzących w tym samym czasie  
w obu pojemnikach. Temperaturę cieczy w pojemni-
kach mierzono co 20 minut aż do spadku do wartości 
minimalnej, po której nie następowały dalsze zmiany 
(fot. 3). (Doświadczenie przeprowadzano w warun-
kach pokojowych w pomieszczeniu o temperaturze ok. 
22°C.) Wyniki różnicy obniżenia temperatury wody 
zapisywano w tabeli według wzoru:

Czas, który upły-
nął od momentu 
nalania wody do 

naczyń

Temperatura 
wody  

w naczyniu A

Temperatura 
wody  

w naczyniu B

0 minut 50°C 50°C
20 minut ... ...

Fot. 1. Pojemniki użyte do eksperymentu (fot. Gołąbek)
Photo 1. Boxes used in fluid temperature experiment (photo. 
Gołąbek)

Fot. 2. Pomiar temperatury cieczy (fot. Gołąbek)
Photo 2. Measurement (photo. Gołąbek)
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Budowa i właściwości wody

Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tle-
nu i dwóch atomów wodoru. Badając cząsteczkę wody, 
wyznaczono kąt pomiędzy wiązaniami. Wynosi on 105°. 
Wzór strukturalny wody jest następujący: wodór jest za-
wsze jednowartościowy, a tlen dwuwartościowy.

Tlen na ostatniej powłoce walencyjnej ma 6 elektro-
nów (ponieważ leży w 16 grupie), a wodór 1 elektron 
(leży w 1 grupie).

W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne 
spolaryzowane.

Dzięki obecności biegunów dodatniego i ujemnego  
w cząsteczce, cząsteczki wody mają zdolność asocjacji, 
czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe 
grupy.

Fot. 3. Cykliczne pomiary temperatury wody (fot. Gołąbek)
Photo 3. Cyclical water temperature measurements (photo. Gołąbek) 

Najważniejsze parametry charakteryzujące wodę to:
* temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 
273,152519 K 
* temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97°C 
= 373,12 K 
* punkt potrójny 0,01°C = 273,16 K, 611,657 Pa 
* gęstość w temperaturze 3,98°C: 1 kg/l (gęstość mak-
symalna)
* temperatura krytyczna: 647,096 K[2] (ok. 374°C)
* ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa [2] 
* ciepło właściwe: 4187 J/(kg•K) = 1 kcal 
* masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
* względna przenikalność elektryczna w stałym polu 
elektrycznym: 87,9 (0°C), 78,4 (25°C), 55,6 (100°C)
* barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w war-
stwach wielometrowych niebieska [3])
* mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie 
czysta: klarowna) 
* zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna) 
* konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej 
jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 
18 MΩm) 
* twardość (woda chemicznie czysta: 0) o twardość 
ogólna o twardość węglanowa (przemijająca) o twar-
dość niewęglanowa (trwała) 
* odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0) o utlenial-
ność wody (woda chemicznie czysta: 0)
* Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H-O są 
silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment 
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dipolowy, czyli jest silnie polarna.
* Pod wpływem ciśnienia większego niż 3900 MPa 

zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód  
o temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Woda, Atkins, 2001).

Sens fizyczny ciepła

Ciepło to  zmiana energii układu, która zależy od 
drogi procesu. Ilość ciepła zależy od sposobu bądź dro-
gi przeprowadzenia procesu, dlatego ciepło jest funkcją 
procesu. W termodynamice statystycznej zmiana energii 
układu jest wynikiem oddziaływań cząsteczek biorących 
udział w określonym procesie. Gdy zmiana energii wy-
nika z uporządkowanego ruchu cząsteczek, to z makro-
skopowego punktu widzenia zmiana energii jest pracą, 
ale gdy ruchy cząsteczek są nieuporządkowane – to za 
ciepło (cieplny przepływ energii). Z mikroskopowego 
punktu widzenia energia wewnętrzna jest sumą energii 
kinetycznej chaotycznego ruchu jego cząstek oraz ener-
gii wzajemnego oddziaływania na siebie tych cząstek. 
Przepływ energii w wyniku nieuporządkowanego ruchu 
cząsteczek jest ciepłem (cieplnym przepływem energii). 
Transport ciepła (cieplny przepływ energii) może zacho-
dzić poprzez: przewodzenie ciepła, czyli bezpośredni 
kontakt układów i jest to wymiana energii, która odby-
wa się w wyniku wzajemnego oddziaływania cząsteczek 
ciał. Inny rodzaj transportu ciepła odbywa się przez kon-
wekcję, czyli przenoszenie energii w cieczach i gazach 
w wyniku ruchu makroskopowych ilości substancji. Ru-
chy te występują na skutek różnicy gęstości substancji 
w różnych temperaturach, np. w polu grawitacyjnym 
planety ciepłe masy wody lub gazów unoszone są do 
góry, a chłodne masy opadają, ponieważ mają większą 
gęstość w pewnym zakresie temperatur. Transport ciepła 
to również promieniowanie cieplne, czyli ruch drgający 
ładunku elektrycznego wywołujący w drgających czą-
steczkach promieniowanie elektromagnetyczne, zwane 
promieniowaniem termicznym/cieplnym, które może 
być pochłonięte przez inne ciało.

Wyniki

Na podstawie tych obserwacji można postawić tezę, 
że utrata ciepła wiąże się w powierzchnią ciała.

Wraz z upływem czasu następują spadki tempera-
tury wody. W naczyniu A po upływie 60 minut różnica 
temperatur od wartości początkowej – 50oC do ustale-
nia stałego poziomu – 22oC wynosi 28oC. Spadki tem-
peratury wody w naczyniu B są dwukrotnie wolniejsze. 
Temperatura wody w tym naczyniu osiąga wartość 22oC 
po upływie 120 min (tab. 1). Najbardziej intensywny 

Tabela 1. Spadki temperatury wody w naczyniach w czasie
Table 1. Water temperature drops in vessels over time

Czas, który upły-
nął od momentu 
nalania wody do 

naczyń

Temperatura 
wody w naczy-

niu A

Temperatura 
wody w naczy-

niu B

0 minut 50°C 50°C

20 minut 34°C 36°C

40 minut 30°C 32°C

60 minut 26°C 29°C

80 minut 22°C 27°C

100 minut 22°C 25°C

120 minut 22°C 22°C

spadek temperatury wody w naczyniu B odbywa się  
w pierwszych 20 i 40 minutach przebiegu doświadcze-
nia i wynosi 4oC. W kolejnych minutach trwania pomia-
ru spadki temperatury wynoszą 3 i 2oC, aż do osiągnię-
cia stałej, niezmieniającej się temperatury 22oC.

Ryc. 1. Różnice w spadku temperatury wody w naczyniu A  
i naczyniu B w zależności od czasu
Fig. 1. Differences in water temperature drop in vessel A and 
vessel B depending on time

W każdym pomiarze spadku temperatury wody  
w obu naczyniach prowadzonych w tym samym czasie 
spadek temperatury wody w naczyniu B jest wolniejszy.

Ryc. 2. Dynamika spadku temperatury wody w naczyniu A 
i naczyniu B
Fig. 2. Dynamics of temperature drop in vessel A and vessel B
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Wnioski

Temperatura cieczy w naczyniu A spadła z 50°C do 
22°C w czasie 80 minut.

W naczyniu B ten sam proces trwał 120 minut.
Doświadczenie to pokazuje, że ciała o tej samej ma-

sie, lecz innych powierzchniach tracą swoją temperatu-
rę w różnym czasie.
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STRESZCZENIE

Potocznie przez ciepło rozumie się temperaturę oto-
czenia na poziomie optimum termicznego. W ten spo-
sób rozumiane pojęcie ciepła wynika z faktu, że określa 
ono stan ciała, a w terminologii fizycznej – wielkość 
związaną ze zmianą energii wewnętrznej. Stwierdze-
nie, że coś jest „cieplejsze” oznacza w języku fizyki, 
że ma wyższą temperaturę. Ciepło w fizyce jest obok 
pracy jednym ze sposobów przekazywania energii we-
wnętrznej układowi termodynamicznemu. Energia ta 
ma charakter chaotycznego ruchu cząstek (atomów, 
cząsteczek, jonów). Ciepło oznacza również ilość ener-
gii wewnętrznej, przekazywanej w procesie cieplnym. 
Różnicując ciepło jako zjawisko fizyczne od ciepła 
jako wielkości fizycznej używa się określenia wymiana 
cieplna lub cieplny przepływ energii, określając w ten 

Największy spadek temperatury wody w naczyniu 
B nastąpił w 20 i 80 minucie trwania doświadczenia.  
W naczyniu A największy spadek temperatury wody 
nastąpił w pierwszych 20 minutach doświadczenia,  
a w kolejnych etapach przebiegu eksperymentu zacho-
dził stopniowo.

sposób przebieg określonego procesu, zaś ilość ciepła, 
która jest wielkością fizyczną określa się zmianę ener-
gii wewnętrznej wywołaną tym zjawiskiem. Ciepło 
jako wielkość fizyczna określa ilość energii wewnętrz-
nej wymienianej między ciałami, które nie znajdują 
się w równowadze termicznej, czyli mają różne tem-
peratury. Taka wymiana energii wewnętrznej wywołu-
je zmianę temperatur ciał pozostających w kontakcie 
termicznym. Następuje wówczas ich ogrzewanie lub 
schładzanie. Jednostką ciepła w układzie SI jest dżul 
(J). We wzorach fizycznych ciepło oznacza się literą 
Q. W innych układach jednostek ciepło wyrażane jest 
przez kalorie, ergi.

 Celem badań przedstawionych w pracy jest wyka-
zanie zależności między powierzchnią ciał pozostającą 
w kontakcie termicznym z otoczeniem a tempem utraty 
ciepła z badanej powierzchni w relacji do masy. Za-
łożenia metodyczne uwzględniały te same objętości 
badanego ciała (woda) i taką samą ich temperaturę w 
momencie rozpoczęcia badań, ale różne powierzchnie 
traconego przez nie ciepła. Uzyskane wyniki umożli-
wiły ocenę tempa utraty ciepła z różnych powierzchni, 
co pozwoli na wnioskowanie odnoszące się do organi-
zmów żywych i wpływu wymienionych procesów na 
zjawisko homoiotermii (endotermii) u zwierząt. 


