
 
 

D) TERMOQUIMICA 

 
1. Hi ha cuiners que acostumen a tenir a mà bicarbonat de sodi (hidrogencarbonat de sodi) per a 
quan se’ls crema l’oli. Quan tiren aquesta substància sobre el foc, sufoca les flames i, a més, es 
descompon i  dóna diòxid de carboni, que també contribueix a apagar-les. L’equació de 
descomposició del bicarbonat de sodi és:    
       
  2 NaHCO3 (s)  →  Na2CO3 (s) + H2O (l) + CO2(g)     ΔH > 0 
 

 
 

Podries explicar les dues causes per les quals el bicarbonat de sodi serveix per sufocar les flames? 
Criteris de correcció: 
 

0,5 punts si raona que la descomposició del bicarbonat és un procés endotèrmic  
0,5 punts si raona que el diòxid de carboni impedeix la reacció de combustió 
 

Solució  
Com que la descomposició del bicarbonat és un procés endotèrmic, absorbeix calor i per tant refreda l'oli. A 
més, el diòxid de carboni desplaça l’oxigen i també impedeix la combustió de l’oli. 

 
 
2. A les centrals tèrmiques es fa servir carbó, derivats del petroli o gas natural. 
Comparem la producció d’energia a partir de 2 combustibles diferents: el carboni (component 
fonamental del carbó), i el metà (component fonamental del gas natural). 
A partir de les dades de l’entalpia de combustió de cadascun d’aquests compostos, raona quin és el 
combustible, per unitat de massa, que resulta més eficient des del punt de vista energètic i quin, el 
que té menors conseqüències en l’efecte hivernacle. 
∆H0

combustió (carboni)= -393,51 kJ/mol            
∆H0

combustió ( metà)= -890,36 kJ/mol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteris de correcció: 
  0,5 punts si justifica el més eficient segons l’entalpia per cada g de combustible 
 0,5 punts si justifica el combustible de menors conseqüències en l’efecte hivernacle per la quantitat de diòxid de carboni  format per cada 
g de combustible 



 
Solució 
 Es calcula la quantitat de calor que es desprèn i els mols de CO2 que es produeixen per cada gram  de  
               Combustible:  
  Per 1 g de C es desprenen 32,79 kJ i es formen   0,083 mols de CO2 
  Per 1 g de CH4 es desprenen  55,64 kJ  i es formen 0,0625 mols de CO2 
 Per tant el metà és més eficient i contribueix menys a l'efecte hivernacle. 
 
 
3. Al mercat podem trobar envasos de begudes (cafè, xocolata, té, etc) que s’autoescalfen, i d’igual 
manera, algunes que s’autorefreden. L’envàs d’aquestes begudes consta de dos dipòsits separats: en 
un, va envasada la beguda que hem de consumir, i a l’altre va la substància química amb una petita 
quantitat d’aigua, separades aquestes per una membrana. 
 
 
 
 

 

 

 
L’envàs porta un botó que al pressionar-lo trenca la membrana i permet que l’aigua entri en 
contacte amb la substància química.  
Algunes de les substàncies que s’utilitzen són el clorur de calci i el nitrat d’amoni. Raona, a partir 
de les dades, quina substància s’utilitza en els envasos autoescalfables i quina en els 
autorefredables. 
 
 Dades. ∆H0

dissolució (NH4NO3)= 26,4 kJ/mol  
∆H0

dissolució (CaCl2)= -77 kJ/mol 
 
 

Criteris de correcció: 
 0,5 punts si relaciona les reaccions endotèrmiques i exotèrmiques amb el canvi de temperatura dels voltants 
0,5 punts si justifica quin compost baixarà la temperatura de l’entorn i quin l’augmentarà 
 

 
Solució: 

 La dissolució del nitrat amònic és un procés endotèrmic, (∆Hº >0). Quan té lloc un procés endotèrmic , aquest 
absorbeix calor de l’entorn i per tant el refreda,  disminueix la temperatura de la beguda. El nitrat amònic 
serà una substància emprada en els envasos que s’autorefreden. 
La dissolució del clorur de calci, és un procés exotèrmic, (∆Hº <0). Quan té lloc un procés exotèrmic, aquest 
dona calor a l’entorn i per tant l’encalenteix, augmenta la temperatura de la beguda . El clorur de calci serà 
una substància emprada en els envasos que s’autoescalfen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. La fotosíntesi és un procés bàsic per a la vida clarament no espontani, i que té lloc gràcies a 
l’absorció de l’energia lluminosa del Sol. Mitjançant aquests procés les plantes sintetitzen matèria 

orgànica (que podem representar com a glucosa C6H12O6) a 
partir del compostos inorgànics CO2 i H2O segons la reacció:  
 
6 CO2(g) + 6 H2O (l)    →  C6H12O6(s) + 6 O2 (g) 
 
Sabent que el signe de la variació d’entropia és negativa, 
explica el perquè és un procés no espontani. 
 
 
 

 
 
 
 
Criteris de correcció: 
 
 0,5 punts si raona que el procés és endotèrmic. 
 0,5 punt si explica correctament els signes de ∆H, i  ∆G. 
 
Solució: 
 A l’enunciat s’indica que té lloc l’absorció d’energia lluminosa, el que indica que és una reacció 
 endotèrmica. La variació d’entalpia és positiva, (∆H >0). 
 Aplicant l’expressió   ∆G = ∆H – T ∆S  substituint   ∆H >0, ∆S<0  resulta ∆G >0   
 La variació de l’energia lliure de Gibbs és positiva, el que confirma la no espontaneïtat del  procés. 
 
 
 
5. A partir de la figura, contesta raonadament 
 

a) Justifica quin signe tindran la variació d’entalpia 
estàndard (ΔH°) i la variació d’entropia estàndard 
(Δ S°) del procés de vaporització de l’aigua 
líquida. 

b) Raona si es pot produir espontàniament el procés a 
temperatura ambient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criteris de correcció: 

0,5 punts per cada apartat. 
 

Solució:  
a) La variació d’entalpia estàndard (ΔH°) del procés serà positiva. El seu valor es pot obtenir de la diferència 
entre els valors de les entalpies corresponents   

 ΔH° = ∆Hpº -∆Hrº = -242-(-286) = 44 kJ/mol 
 La variació d’entropia estàndard (ΔS°) del procés de vaporització de l’aigua líquida serà positiva a causa del 
augment del grau de desordre microscòpic. Els gasos tenen més entropia que els líquids.  

 b) Aplicant l’expressió   ∆Gº = ∆Hº – T ∆Sº 
 La variació de l’energia lliure de Gibbs serà negativa i per tant el procés serà espontani si  el valor absolut del  
              producte  T ∆Sº  és major que el valor de la variació d’entalpia, ∆Hº.    
 A major temperatura major possibilitat d’espontaneitat, al augmentar el valor de T ∆Sº 



 
6. El vinagre és una solució diluïda d'àcid acètic. Un procediment per a la seva obtenció consisteix 
en deixar vi en contacte amb l'aire. El vi es una dissolució d'alcohol etílic (i altres soluts) en aigua. 

En el procés intervenen bacteris, fonamentalment del gènere, 
“acetobacter”, les quals duen a terme l'oxidació de l'etanol a àcid 
acètic. 
 
La reacció es la següent:  
CH3-CH2OH(l) + O2 (g) → CH3-COOH(l) + H2O(l) de la qual sabem: 
ΔHo < 0     
 

 
Justifica la possible espontaneïtat d’aquesta reacció en condicions estàndard 

  
Criteri de correcció: 
 0,5 punts si justifica que l’entropia és negativa. 
 0,5 punts si raona que la reacció es espontània a causa del valor negatiu de ΔGo.  
 
Solució: 
 La reacció és exotèrmica.  La variació d’entalpia és negativa, (∆H <0). 
 La variació d’entropia és negativa (ΔSο<0). Augmenta el grau d’ordre microscòpic (hi ha menys mols de gas  
              en els productes) 
 Aplicant l’expressió   ∆G = ∆H – T ∆S    i substituint  els signes de ∆H i ∆S, la variació de  
             l’energia lliure de Gibbs serà negativa, a temperatures suficientment baixes.  

 
 
7. Les truites i els salmons necessiten una concentració molt gran d'oxigen dissolt en aigua per 

viure. Això fa que només puguin viure en aigües molt fredes. Explica 
aquest fet des d’un punt de vista termodinàmic tenint en compte que 
el procés de dissolució d'oxigen en aigua és exotèrmic 

O2 (g) → O2 (aq) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criteri de correcció: 
 0,5 punts si raona que ΔS<0 
 0,5 punts si raona que la reacció és espontània a temperatures baixes a causa del valor negatiu de ΔG. 
 
Solució:   
 ΔSο<0, augmenta l’ordre (hi ha menys mols de gas en els productes). ΔG=ΔH -TΔS<0 a baixes  temperatures. 
 Veure raonament exercici 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. La hidrazina és un combustible tòxic utilitzat per alguns avions i coets. Si s’utilitza el peròxid 
d’hidrogen com a comburent la reacció que es produeix és: 

 
N2H4 (l) + 2 H2O2 (l) →  N2 (g) + 4 H2O (l)  ∆H= -710 kJ 

 
 

a) Justifica quin signe té la variació d’entropia 
d’aquesta reacció.  

b) Justifica si la reacció serà o no espontània. 
 
 
 

Criteris de correcció: 
0,5  punts si justifica raonadament el signe de la variació d’entropia. 
0,5 punts si justifica raonadament si la reacció és o no espontània 

 
Solució:  
 ΔS>0, augmenta el desordre (hi ha mes mols de gas en els productes). ΔG=ΔH -TΔS <0 sempre  espontània 
 
 
9. -La nitroglicerina, 1,2,3-trinitroxipropà, va ser descoberta al 1846 pel químic italià Ascanio 
Sobrero. És un compost orgànic que s’obté mesclant àcid nítric concentrat, àcid sulfúric i glicerina. 
El resultat és un producte líquid a temperatura ambient, altament explosiu i molt sensible a 
qualsevol moviment brusc. El químic Alfred Nobel, al 1867, va solucionar aquest problema 
absorbint nitroglicerina sobre un suport porós. Havia nascut la dinamita. 

 

Sabent que el procés d'explosió de la nitroglicerina segueix l'equació següent: 

2C3H5N3O9 (l) →6 CO2 (g) +5 H2O (g) + 3N2 (g) + 1/2O2 (g) 

a) Justifica el signe de la variació d’entropia 
b) Tindrà cap relació la magnitud de l’explosió amb la variació de l’entropia de la reacció?Raona la 
resposta 
 
Criteris de correcció: 

0,5 punts si justifics el signe de la variació d’entropia 

0,5 punts si justifica que Δsreacció >0, ja que tots elñs productes de la reacció són gasosos i produiran una gran ona explosiva. 

Solució 

a) El nombre de mols de gas als productes és major que en els reactius per tant el desordre 
augmenta i la variació d’entropia també. 

b) A l’explosió de la nitroglicerina es produeix un gran augment de l'entropia ja que passem de 4 
mol de reactiu en estat líquid a 29 mols de productes en estat gasós. El ràpid alliberament d’aquests 
gasos origina una ona expansiva de gran energia. 


