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Aiheena tänään

• Lämmönsäätely

• Haihtuminen

• Lämpöopin pääsäännöt

• Lämpöä hyödyntävät koneet
– Lämpövoimakone

– Jäähdytyskone

– Lämpöpumppu

• Osapaineet

• Ilmankosteus



• Hypertermia: Elimistön lämpötila nousee liian korkeaksi.
– pyritään estämään fysikaalisella säätelyllä (lämmönsiirtymismekanismit, 

erityisesti hikoilu)

– hengenvaara, kun t > 42 C°

– biologisia seurauksia: ensin aineenvaihdunnan tarkoitukseton kiihtyminen, 
lopulta mm. entsyymien koaguloituminen

• Hypotermia: Elimistön lämpötila laskee liian matalaksi.
– pyritään estämään metabolisella säätelyllä (mm. lihastyö)

– vaarallista, kun t < 35 C°

– kylmäkuolema, kun t < 24 C°

– seurauksia: mm. entsyymitoiminta alenee, hermoimpulssien kulku 
heikkenee

Lämmönsäätely



Haihtuminen

• Tapahtuu kaikissa lämpötiloissa nestepinnoilta

• Vaatii höyrynpaine-eron

– Jos ilma on tarpeeksi kosteaa, hikoilu ei onnistu, 

vaikka olisi todella kuumaakin.

• Kuluttaa paljon energiaa:

– Ominaishöyrystymislämpö r = Q/m



Lämpöopin pääsäännöt

Nollas pääsääntö:

• Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot 

tasoittuvat.

• Mahdollistaa lämpötilan mittaamisen

Ensimmäinen pääsääntö:

• Energia säilyy: ∆U=ΔQ+W

– ∆U on sisäenergian muutos, ΔQ siirtyvä lämpö



Lämpöopin pääsäännöt jatkuu

Toinen pääsääntö:

1) Termodynaamiset prosessit suuntautuvat kohti 
tasapainoa eli niissä entropia kasvaa.

2) Hyötysuhde ei voi koskaan olla 100%

(lämpövoimakonetta, joka muuttaisi kaiken 
ottamansa lämmön työksi ei voida rakentaa.)

Kolmas pääsääntö:

Absoluuttista nollapistettä (0K=-273,15˚C) ei voida 
saavuttaa



Kaasu ja työ

• Kaasu tekee työtä laajetessaan
𝑊 = 𝑝∆𝑉

• Lämmön siirtyminen ja mekaaninen työ 

muuttavat kaasun sisäenergiaa, joka on 

mikroskooppisten osien potentiaali- ja 

liike-energiaa
∆𝑈 = 𝑄 +𝑊



Lämpövoimakone (Carnot sykli)



Hyötysuhde

• Hyötysuhde kuvaa kuinka tehokkaasti laite 

muuttaa saamaansa energiaa 

hyötyenergiaksi

𝜂 =
𝐸𝑎𝑛𝑡𝑜
𝐸𝑜𝑡𝑡𝑜

• Hyötysuhde on aina välillä 0-1

• Se ilmoitetaan usein prosentteina



Lämpövoimakoneen hyötysuhde

• Lämpövoimakoneen hyötysuhde 

𝜂 =
𝑊

𝑄1

• Suurin teoreettinen hyötysuhde eli Carnot-
hyötysuhde 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑇1 − 𝑇2
𝑇1



Jäähdytyskone

• Ottaa kylmäsäiliöstä lämpömäärän Q1 ja siirtää se työn 

W avulla lämpösäiliöön: Q2=Q1+W

• Jäähdytyskoneen tehoa kuvaa 

suorituskyky:

• Maksimaalinen suorituskyky:



Lämpöpumppu

• Toimii kuten jäähdytyskone, mutta 

tavoitteena on lämmittää lämpösäiliötä

• Suorituskyky:

• Maksimaalinen suorituskyky:



Osapaine kaasussa

• Osapaine kuvaa kaasuseoksessa olevan 

tietyn kaasun aiheuttamaa painetta

• Osapaine on se paine, joka muodostuisi 

jos jokin kaasu poistettaisiin 

kaasuseoksesta ja paine mitattaisiin 

samassa tilavuudessa

• Daltonin lain mukaan kokonaispaine on 

sen komponenttien osapaineiden summa



Dalton-esimerkki

0,41 mol typpikaasua, 

0,35 mol happea ja 2,4 

mol hiilidioksidia 

sullotaan 4,5 litran 

pulloon. Mikä on paine 

pullossa, kun lämpötila 

on nolla celsiusta?

Kuva: http://www.lucky-luke.de/content/e5/e24/e44/dieDaltons.gif



Ilmankosteus

• Höyryä sanotaan kylläiseksi, jos se on dynaamisessa 
tasapainossa

• Ilman absoluuttinen kosteus eli paljonko vettä on 
tietyssä tilavuudessa eli

𝜌ℎ =
𝑚ℎ

𝑉
• Maksimikosteus on suurin mahdollinen absoluuttinen 

kosteus, joka ilmaan ”mahtuu”

• Suhteellinen kosteus lasketaan absoluuttisen 
kosteuden ja maksimaalisen kosteuden suhteena

𝜑 =
𝜌ℎ

𝜌ℎ𝑚𝑎𝑥



Esim.

• Paljonko vettä Pekan keuhkoihin tiivistyy 

saunassa hengittäessä, kun hänen 

keuhkonsa täyttyvät tyhjistä täysiksi? 

Hänen keuhkojensa vitaalitilavuus on 4,3 

litraa. Kylläisen vesihöyryn paine 37 

asteessa on 6,3kPa, ja sisäänhengitetyn

ilman veden osapaine on kymmenesosa 

ilmakehän kokonaispaineesta. 

Lämpölaajenemista ei tarvitse huomioida.


