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Tema 5.- TERMODINÀMICA 
 

1.-Indiqueu els signes de la calor i el treball en els processos següents: (a) Una enclusa es 
colpeja amb un martell i després es refreda. (b) El CO2 d’una bala rígida es calfa i n’augmenta la 
temperatura i pressió. (c) Una barreja d’H2 i O2 en un cilindre de parets adiabàtiques explota per 
l’acció d’una espurna i l’èmbol es desplaça amb augment de volum. (d) Un moll metàl·lic es 
comprimeix bruscament.  

 
2.-En cert procés se subministren a un sistema 500 cal de calor i al mateix temps es realitzen 

sobre aquest 100 J de treball mecànic. Determineu la variació de l’energia interna. 
 
3.-Un sistema termodinàmic realitza un procés des d’un estat inicial A fins a un altre estat B i a 

continuació torna novament a l’A, passant per l’estat C, com es mostra en la trajectòria A-B-C-A en 
el diagrama p-V de la figura. (a) Completeu la taula de la figura col·locant els signes corresponents 
(+) o (-) com convinga a les quantitats termodinàmiques relacionades en cada procés. (b) Calculeu 
el valor numèric del treball fet pel sistema durant el cicle complet A-B-C-A. 

 

 
 

4.-Un mol de gas perfecte a 0ºC i 1 atm es comprimeix reversiblement i adiabàticament fins 
que la seua temperatura s’eleva a 10ºC. Llavors s’expandeix reversiblement i isotèrmicament fins 
que la seua pressió és de nou d’1 atm. Determineu: (a) La pressió a què ha arribat després de la 
compressió adiabàtica. (b) El valor total de la variació de la seua energia interna. (c) La calor i el 
treball nets de tot el procés. Considereu Cp = 20.5 J K-1mol-1 i R = 8.3 J K-1mol-1. 

 
5.-Un litre d’oxigen (O2) a pressió i temperatura normals s’expansiona fins a un volum de 3 L. 

(1) Isotèrmicament, (2) isobàricament. Calculeu, en cada cas: (a) La pressió final. (b) La 
temperatura final. (c) La variació d’energia interna. (d) El treball realitzat. (i) La calor 
subministrada. (Cp = 7 cal K-1mol-1). 

 
6.-Demostreu la llei de Reech: “el pendent de les adiabàtiques és γ vegades major que el 

pendent de les isotermes”. 
 
 



 
 

7.-Es comprimeixen reversiblement i adiabàticament 20 g de N2 des d’un volum inicial de 17 
litres a un altre final d’11 litres, sent la temperatura inicial de 27ºC. Determineu el treball realitzat 
sobre el sistema i la seua variació d’energia interna. 

 
8.-Un dècim de mol d’un gas ideal diatòmic es troba en la part inferior del recipient de la 

figura, el pistó té una superfície de 50 cm2 i una massa de 100 kg i es troba a una altura h, sent la 
temperatura inicial de 273 K. Es calfa el gas i el pistó puja 10 cm. Determineu el valor de l’altura h, 
la temperatura final, la variació d’energia interna i la calor subministrada.  

 
 
9.-Es tenen 200 cm3 d’aire sec a 10ºC i 10 atm que s’expansionen fins que la pressió baixa fins 

a un valor d’1 atm. Determineu el volum final i la temperatura final si l’expansió és: (a) isotèrmica, 
(b) adiabàtica. Calculeu el treball realitzat en cada cas. (Cv = 5 cal K-1mol-1). 
 

10.-Una màquina tèrmica funciona entre les temperatures 127ºC i 27ºC i pren 1200 J del focus 
calent. El seu rendiment és el 80% del d’una màquina de Carnot funcionant entre les mateixes 
temperatures. Determineu: (a) El treball realitzat. (b) La calor cedida al focus fred. (c) La variació 
de l’entropia de l’univers per cicle. 

 
11.-Determineu el valor en joules de l’energia mecànica que gasta un refrigerador de Carnot 

per a extraure 1 J a 0ºC i doneu-lo a un cos a 100ºC, i la quantitat total de joules que es donen al cos 
calent. 

 
12.-Un sistema absorbeix 300 cal d’un focus a 300 K i 200 cal d’un focus a 400 K. Torna al seu 

estat original realitzant un treball de 100 cal i cedint 400 cal a un tercer focus a una temperatura T. 
(a) Quina és la variació d’entropia del sistema per al cicle complet i com és el rendiment del cicle? 
(b) Si el cicle és reversible, quin és el valor de la temperatura T? 

 
13.-Un motor d’un vaixell funciona segons un cicle de Carnot ideal que extrau calor de l’aigua 

del mar a 18ºC i cedeix una part a un dipòsit de gel sec a -78ºC. Si el motor ha de desenvolupar una 
potència de 8.000 CV, quant gel sec es consumirà durant la marxa d’un dia? Calor latent de 
sublimació del gel sec, Ls = 137 cal/g. 1 CV (cavall de vapor) = 736 W.  

 
14.-Calculeu la variació d’entropia quan s’arriba a l’equilibri en barrejar en un recipient aïllat 

100 g de gel a 0ºC i 20 g de vapor d’aigua a 100ºC. Les calors latents de fusió i vaporització del gel 
i del vapor d’aigua són Lf  = 80 cal/g i Lv  = 540 cal/g, respectivament.  
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