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QUÈ ÉS LA TERMODINÀMICA?

• Ciència que estudia els processos de transformació de
l’energia i la matèria, en particular les transformacions de
calor en treball i a l’inrevés

• És una ciència macroscòpica, que es basa en l’aplicació del
mètode científic als fenòmens que involucren una gran
quantitat de molècules

• La part més ben fonamentada, és la coneguda com a
Termodinàmica de l’equilibri. La seva construcció formal es
basa en quatre lleis o principis, formulats a partir de
l’experiència durant tot el segle XIX i començament del XX.
La part corresponent als processos de no equilibri,
desenvolupada a partir de mitjans del segle XX, encara no
està ben fonamentada



Consum energètic en una casa
(el problema de la nevera)

Ahorra energía en casa cuidando bien el frigorífico

El frigorífico, tras el aire acondicionado y la caldera, es el electrodoméstico
que más energía consume, una tercera parte de toda la electricidad de la
casa.

Con tan sólo considerar algunos detalles podremos ahorrar hasta un 20 %
del consumo eléctrico del frigorífico, por ejemplo:
-Regular la temperatura de la nevera según las instrucciones del
fabricante, dado que un grado menos de temperatura supone un 5 % más
de consumo.
-Colocar la nevera lejos de fuentes de calor, como microondas, horno o el
sol directo, ya que si no su consumo de energía aumentará.

Consumo de energía en un hogar que NO cuida su frigorífico: 400 Kwh
Factura (euros/ 2 meses):  50,61
Consumo de energía en un hogar que SÍ cuida su frigorífico: 320 Kwh
Factura (euros/ 2 meses):  44,08

AHORRO TOTAL (si cuidamos bien nuestro frigorífico):
-Cada 2 meses ahorraremos 6,53 euros en electricidad
-En un año ahorraremos hasta 39,18 euros

Calculado a partir de: término de potencia contratada 3,3 Kw y siendo el término de la
energía de 0,080401 euros/Kwh (precios vigentes desde el 1 de enero de 2003)

www.terra.org/html/s/ecologia/dinero/img_dinero/nevera.jpg&imgr

Què és la Temperatura?
(termòmetres)

•La temperatura és una magnitud intensiva (no depèn del tamany del cos), que dóna idea de si en
posar dos cosos en contacte tèrmic, hi haurà algun canvi o no

• La temperatura és una mesura de l’energia cinètica de les molècules que composen el cos. Per
això hi ha un zero absolut de temperatura que és quan o no hi ha matèria o les molècules estan en
el seu estat més baix d’energia (no poden fer res)

• Es diu que dos coses estan en equilibri tèrmic, si tenen la mateixa temperatura (Principi 0 de la

Termodinàmica)

• La experiència diu que si dos cosos tenen diferent temperatura i haurà un fluxe d’energia, en
forma de calor, del de temperatura mes alta al de la més baixa (mai a l’inrevès)

• El calor no és una substància (teoria del calòric) sino una forma de bescanviar energia que no
sigui en forma de treball

•Un termòmetre és un instrument per mesurar la temperatura

•La forma de contruir-lo és mitjançant la calibració del sistema, que consisteix en posar-lo en
contacte tèrmic amb dos sistemes diferents ben caracteritzats. Normalment s’agafa l’escala
centr ígrada o de Celsius, que assigna 0ºC a la temperatura de congelació de l’aigua pura saturada
d’aire a 1 atm de pressió, i 100 ºC a la d’ebullició en les mateixes condicions



Tipus de termòmetres

• Termòmetre de gas a volum (o a pressió) constant, es mesura la
pressió (o el volum)

• termòmetre de mercuri, basat en la dilatació del metall, es
mesura la longitud del capi·lar

Hi ha diferents tipus de termòmetres, en funció de la variable que es mesura

•termòmetre de ressistència (Pt), es mesura el canvi de la
ressitència elèctrica amb la temperatura

• termoparell, es mesura la diferència de potencial elèctril
entre dos fils de diferents metalls

• termòmere digital, es mesura la variació de la resposta
d’un microxip en un circuit electrònic

Escales de temperatura

Escalas de Temperatura. En el en año 1714, un fabricante de instrumentos holandés de
nombre Daniel Fahrenheit, construyó un termómetro de mercurio que indicaba 0° para la
temperatura de congelación del agua, en una mezcla e amoníaco y sales, y de 100º
para la temperatura media del cuerpo humano, con lo que le correspondía 32º a la
temperatura de congelación del agua y 212° a su temperatura de ebullición. Más tarde,
en 1741, un astrónomo sueco de nombre Andrè Celsius diseño una nueva escala,
llamada escala Celsius en la cual 0° correspondía al punto de congelamiento del agua y
100° al de ebullición. Estas dos escalas se llamadas hoy día, Fahrenheit y Celsius
respectivamente.

Andrè Celsius
(1701-1744)

Daniel G. Fahrenheit
(1686-1736)
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Lord Kelvin
(1824-1907)

� 
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En 1848, William Thomson
(Lord Kelvin) adoptó la
escala de temperaturas
absolutas que coincide con
la de los gases ideales.



Com es fan coses?
(calor i treball com a formes d’energia)

• Les forces de la natura poden fer treball que es pot emprar per fer coses:
• El camp gravitatori de la Terra està associat al concepte d’energia potencial gravitatòria
=> energia hidràulica dels pantans
• El camp elèctric produït per un sistema de càrregues elèctriques està associat al
concepte d’energia potencial elèctrica => motors elèctrics

• Hi ha maneres de fer treball que no estan associades a forces de la natura:
• El treball d’expansió/compressió d’un fluid (líquid, gas) dins d’un èmbol

• Hi ha altres formes de bescanviar energia snse la realització de treball:
• El canvi de temperatura que es produeix en posar en contacte dos cosos a diferent
temperatura
• La combustió de llenya (biomassa) en una llar de foc o una caldera
• La dilatació dels cosos mitjançant l’escalfament
• L’escalfament del medi per radiació electromagnètica (radiació de cos negre)

• Concepte de calor com a forma de bescanviar energia diferent a la del treball:
• Antoine Laurent Lavosier, un dels pares de la Química moderna, va intentar explicar
(1787) els processos de combustió mitjaçant l’anomenada teoria del calòric, dient que hi
havia una substància sense massa, anomenada calòric, que passava d’un cos a l’altre
• Els experiments de mitjans del segle XIX van desmentir que la calor fos una substància,
sinó que era una altra forma diferent del treball de bescanviar energia

L’equivalència entre calor i treball

James P. Joule
(1818-1889)

Julius R. von Mayer
(1814-1878)

• Viatge a l’illa de Java de Julius Robert von Mayer en 1842.
Observa diferències en el color de la sang (menys contrast entre
venes i artèries). Va inferir que era degut a un menor consum
metabòlic i per tant menys consumició d’oxigen. Relaciona la
producció de calor degut als aliments amb el treball que es pot fer

• James Prescott Joule va realitza molts experiments, entre 1843 i
1852, per a trobar l’equivalent mecànic de la calor, que es
l’equivalent entre el treball produit (mesurats en joules) i l de el
calor mesurat en calories) (1 J = 4.184 cal)

Aparell ideat per Joule per a mesurar la calor generada en un líquid
agitat a partir del treball fet pel pes quan cau



La conservació de l’energia interna
(el primer principi de la Termodinàmica)

• Hermann Ludwig Fernidand von
Helmholtz, va generalitzar els
experiments de Mayer i Joule i va
formular en 1847 la llei de la
conservació de l’energia (Primer

Principi de la Termodinàmica):

• Introducció del concepte d’energia interna, U, com a magnitud extensiva (depèn de
la quantitat de matèria del cos) associada als moviments i interaccions internes de
les molècules del cos

• Aquesta magnitud és la responsable de que es puguin fer coses, o be en forma de
treball, o bé en forma de calor

• L’energia interna d’un cos tancat (no bescanvia matèria amb el medi), quan està en repòs
(no hi ha canvi d’energia cinètica) o no hi actuen forces externes (no hi ha canvi d’energies
potencials), només pot variar, si es bescanvia amb altres cosos o amb el medi, o en forma
de treball o en forma de calor
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Es pot convertir tota la calor en treball?

• Abans de la introducció de la llei de conservació de l’energia, ja es veia que
es podia obtenir treball a partir de el calor bescanviada entre dos cosos.

• Fou Nicolas Léonard Sadi Carnot qui en 1824 va introduir el concepte de
rendiment d’una màquina tèrmica observant que per a convertir calor en treball
mecànic necessita de dues fonts de calor, una de més calenta, on extreu la
calor i una altra de més freda, on va a parar la calor que no s’ha ogut convertir
en treball

A l’igual que l’aigua, que cau en un molí, fa
un treball fent rodar la roda, sense pèrdua
d’aigua, Carnot pensava que la calor que
“cau” d’un estat d’elevada a un altre de
baixa temperatura, realitza un treball
sense pèrdua de calor. Ara sabem, gràcies
al segon principi de la Termodinàmica, que
només una part de la calor que cau es
converteix en treball

N.L. Sadi Carnot
(1796-1832)



Espontaneïtat dels processos
(el segon principi de la Termodinàmica)

• No tots els processos que conserven l’energia es produeixen de
forma espontània:

• la calor va sempre de calent a fred
• el sucre sempre es dissol en aigua
• l’oli i l’aigua mai es barregen (sense emulsionants)
• la paret que separa dos compartiments d’un gas a diferents
pressions es desplaça fins que les pressions s’igualen
• a temperatura i pressió ambient l’aigua és líquida si es troba en
un recipient tancat, però s’evapora en un sistema obert a
l’atmosfera

• Rudolf Julius Emmanuel Clausius, va introduir (1850-1856) el
concepte d’entropia (S), definida com el calor reversible bescanviada
en un procés per unitat de temperatura, de forma que els processos
espontanis (irreversibles) complissin la següent desigualtat:

Els processos reversibles no són freqüents, ja que s’han de realitzar de forma molt lenta perquè en cada moment la
temperatura del sistema estigui definida i les demés formes de bescanviar energia estiguin en el que s’anomenen
estats d’equilibri (no hi ha desequilibris). També s’anomenen processos d’equilibri

R.J.E. Clausius (1822-1888)
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Màquines tèrmiques
(escala de temperatures absolutes )

•  William Thomson (Lord Kelvin), el 1850-1851, va generalitzar el treball
de Carnot a partir de la introducció de l’escala de temperatures
absolutes, que surt de forma natural del comportament d’una màquina
tèrmica reversible: “no és possible cap procés cíclic que tingui com a
resultat convertir tota el calor absorbida d’un sol focus calorífic en treball”

Lord Kelvin (1824-1907)
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• Rendiment d’una màquina tèrmica
(màquina de vapor, motor de combustió)

• Calor dissipat que contribueix a augmentar
l’entropia de l’Univers quan el procés és
espontani (irreversible)
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• Escala termodinàmica de temepratures absolutes
Kelvin va construir un termòmetre formal fent servir com a
variable termomètrica lal calor bescanviada amb els focus d’una
màquina tèrmica reversible: T > 0



Màquines frigorífiques
(nevera i aire acondicionat-bomba de calor)
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Això explica el funcionament eficient de les neveres

• Eficiència d’una
màquina frigorífica
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I també l’estalvi energètic de fer servir
bombes de calor per preescalfar
(coeficient de calefacció)
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• Diferència entre una
màquina tèrmica i una
màquina frigorífica

I què passa amb la matèria?
(l’equilibri termodinàmic )

•  Josiah Willard Gibbs, considerat el pare de la
Termodinàmica Química, va introduir en 1873 el
concepte d’energia lliure (associada amb la capacitat
de fer treball útil, no d’expansió, a T i p constants).
Avui s’anomena a aquesta magnitud, energia de

Gibbs, G

• El segon principi de la Termodinàmica s’expressa
en termes d’aquesta nova magnitud com:

Josiah Willard Gibbs (1823-1903)

• Què causa els processos espontanis associats als components químics dels sistemes?
• difusió de soluts dissolts en aigua
• canvis de fase de substàncies pures
• processos osmòtics (pas a través de membranes)
• òsmosi inversa (desalinització i depuració d’aigües)

• L’equilibri termodinàmic garanteix que no hi hagi processos espontanis (irreversibles):
• equilibri tèrmic: temperatura definida, constant i homogènia => bescanvi de calor reversible
• equilibri mecànic: pressió definida, constant i homogènia => bescanvi de treball reversible
• equilibri material (de fases, químic i electroquímic); què és el que està definit?
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Els processos materials
(el potencial electroquímic )

• Procés de l’òsmosi en membranes
semipermeables només a l’aigua:

-el potencial químic de l’aigua pura és més gran
que quan està en dissolució (òsmosi)
-s’arriba a l’equilibri osmòtic quan la pressió en el
compartiment del dissolvent fa que el potencial
químic de l’aigua prengui el mateix valor en
ambdós compartiments (pressió osmòtica)
-Si augmentem la pressió en el compartiment de la
dissolució, el procés s’inverteix, i ara és el
dissolvent que passa del compartiment de la
dissolució al de l’aigua pura (òsmosi inversa)

• Gibbs va introduir (1876-1878) el concepte de potencial químic d’una substància, com a la
magnitud intensiva que indica com canvia l’energia interna d’una fase homogènia d’un sistema en
afegir-hi una quantitat infinitesimal d’aquesta substància (generalitzat, per J.A. Guggenheim el
1933, a substàncies iòniques, com a potencial electroquímic). El segon principi de la termodinàmica
indica quins són els processos espontanis en termes del  valor del potencial electroquímic
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Processos de canvi de fase
o de pas per membranes:

Quantes fases diferents pot presentar
simultàneament una substància pura?

• Substàncies pures (aigua): c = 1

-Una sola fase: f  = 1  => l = 2 (p, T); regió en el
diagrama de fases pT

-Dues fases en equilibri: f = 2   =>  l = 1; corba de
coexistència de dues fases; pressió de vapor: pv(T)

-Tres fases en equilibri; f = 3  =>  l = 0; punt triple

-Punt critic, és punt per sobre del qual la fase líquida i la
de gas es confonen (fluid)

• Gibbs també va trobar una expressió per indicar de quantes maneres independents (graus de
llibertat) pot un sistema bescanviar energia amb el medi (regla de les fases de Gibbs)
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l = graus de llibertat                                 

c =  components químics independents    

f =  fases diferents que presenta el sistema

2 =  temperatura i pressió                          
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El diagrama de fases de l’aigua

• S’han caracteritzat diverses fases sòlides,
anomenades gel I, II, etc., que només són
estables a presions molt elevades

El diagrama de fases de l’aigua
(alguns exemples d’aplicació)

• Concepte d’humitat relativa: % de vapor d’aigua en l’atmosfera, mesurat en termes de la seva
pressió parcial, respecte a la màxima que pot tenir a la temperatura de treball (pressió de vapor)

• Quan la humitat relativa és suficienment alta,
passa que a la nit, al baixar la temperatura, la
pressió parcial de vapor d’aigua pot superar el
valor de la pressió de vapor a aquesta nova
temperatura => formació de rosada (tnocturnq >
0ºC) o de gebra (tnocturnq < 0ºC). En aquestes
condicions la humitat relativa passa a ser del
100% i es parla de que l’aigua (líquida) està en
equilibri amb el seu vapor

• Si en condicions ambientals, 1 atm de pressió i
20ºC de temperatura, l’aigua és estable en fase
líquida, perquè s’aixuga la roba quan l’estenem?

• Perquè surt fum (vapor d’aigua) quan obrim el
congelador de la nevera?

• Perquè fem sevir l’olla a pressió per cuinar?



Altres diagrames de fases
(dioxi de carboni, CO2 i carboni, C)

Fig. 2: Diagrama de fases del C

Com es manté la temperatura a la Terra?
(absorció i emissió de radiació)

• La radiaicó del cos negre. Tot cos material
mantingut a una temperatura constant està
en equilibri termodinàmic amb la radiació,
mitjançant l’absorció-emissió de radiació.
L’espectre de la radiació emesa depèn de la
temperatura del cos



Com es manté la temperatura a la Terra?
(l’efecte hivernacle)

• L' efecte hivernacle és el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que s'escalfi, permetent
l'entrada de radiació solar visible, però impedint o dificultant l'emissió de calor des del planeta. El
nom d' efecte hivernacle s'utilitza perquè, d'acord amb una descripció simplista, els hivernacles
s'escalfen d'una manera aproximadament similar (tot i que de fet no és així)

Gasos d'efecte hivernacle

Els responsables de aquest efecte en
l'atmosfera són els gasos hivernacle;

    * El vapor d'aigua (H2O) n'és el principal.
    * El diòxid de carboni (CO2), és el segon
    * L'ozó (O3) n'és el tercer

I altres gasos en menor proporció.

    * Metà (CH4)
    * Òxid nitrós (N2O)
    * Hexafluorur de sofre (SF6)
    * CFCs

Com es manté la temperatura a la Terra?
(l’albedo)

• L’albedo és la fracció d’energia solar (d’ona curta) reflectida per la Terra cap a l’espai. És una
mesura de la reflectivitat de la superfície terrestre. El gel, especialment si està recobert de neu, té
un gran albedo. L’aigua és molt absorbent i quasi no reflecteix la radiació.



Com es manté la temperatura a la Terra?
(balanç energètic global)

La temperatura mitjana de la Terra és 14-15 ºC

Comparació d’efectes hivernacles
(La Terra i Venus)

La Terra
Tsup = 300 k
(78%  N2,, 21% O2)

Venus
Tsup = 750 k
(98% CO2, 2% N2)

Tota l’aigua de Venus ha desaparegut degut a que l’efecte hivernacle
s’ha disparat i no ha pogut arribar a un equilibri com el de la Terra



Condicions planetàries perquè existeixi aigua
líquida en la superfície d’un planeta

• La temperatura de l’atmosfera planetèria augmenta degut a l’efecte hivernacle, des del valor que
tindria, en mitjana, a partir d’un valor efectiu que hi hauria si no hi hagués efecte hivernacle, fins al
valor real que s’assoleix quan el vapor d’aigua arriba al seu valor de saturació (pressió de vapor),
cosa que no ha pogut succeir a Venus

• On és l’aigua de Mart?

Venus, La Terra, Mart

MOLTES GRÀCIES!

Francesc MAS i PUJADAS
Departament de Química Física

Universitat de Barcelona

La Garriga, 15 de gener de 2008

AULA DE LA UNIVERSITAT A L’ABAST
Fundació Universitària Martí l’Humà



Com es poden fer coses contra el
segon principi?

• El segon principi de la Termodinàmica diu que no pot haver-hi processos espontanis que facin
dismunir l’entropia de l’univers

• Es podrien produir dos o més processos de forma simultànea, de manera que un procés es fés
de forma espontània (produís molta entropia) i l’altre n’agafés una part per anar en contra del que
li permet el segon principi, si es fes sol?

 L’experiència diu que si que es poden observar moltes situacions d’aquestes a la Natura

Lars Onsager (1903-1976)
Nobel de Química 1968

Ilya Prigogine (1917-2003)
Nobel de Química 1977

• Lars Onsager (1929-1931) i Ilya
Prigogine (1945-1947) van
desenvolupar l’anomenada
Termodinàmica de Processos

Irreversibles que formula de
forma general els acoblaments
de processos irreversibles i, per
tant, permet explicar com es
poden produir processos que el
segon principi no permet si es
produïssin de forma independent

Termodinàmica de processos
irreversibles
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! = dissipació d’energia (lliure) de Gibbs i està associada a la producció d’entropia generada pel
conjunt de processos irreversibles que es produeixen simulatàneament en el sistema

X
!
 (força) està a ssociat a un desequilibri

J
!
 (fluxe) es l’efecte produït pel desequilibri

� 

desequilibris 

tèrmic :  !T " 0 #  fluxe de calor        

mecànic :  !p " 0 #  fluxe de volum   

químic :  ! ˜ µ i
$( ) " 0 #  fluxe de matèria

% 

& 
' 

( 
' 

� 

! = J1X1 + J2X2 " 0 #
J1X1 > 0 #  espontani     

J2X2 < 0 #  no espontani

$ 

% 

& 



BIOENERGÈTICA
 Conversió d’energia lliure de Gibbs en

sistemes biològics

• V. Skulachev, “The laws of cell energetics”, Eur. J. Biochem., 208, 203-209 (1992)

• F. Montero, “Origen de la vida”, Biochemistry Departament, Universidad

Complutense de Madrid

• L’equilibri termodinàmic és la mort

• Com podem mantenir els processos energètics necessaris per

mantenir la vida?

• Mantenint desequilibris a expenses de fonts d’energia externes

                                                                .
¿Cómo definir la vida? Una definición difícil

¿Qué hacen los seres vivos?

• Nacen

• Crecen

• Se reproducen

• Mueren

• Evolucionan

No se puede entender la Vida sin la Evolución

El Origen de la Vida es el origen de la Evolución
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¿Qué es la Vida?

1ª Ley de la Bioenergética

Los organismos vivos evitan la utilización directa de fuentes

externas de energía en la producción de trabajo útil
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DE
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Fuentes de Energía:
• Luz
• Sustratos respiratorios + O2

Fuentes de Energía:

• Sustratos glicolíticos
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• Púrpuras

• Halobacterias

• Verdes

H+

H+

Na+

Na+

ATP

Na+

ATP

Na+

• Mutante defectivo

en ATPasa-H+





FOSFORILACIÓ OXIDATIVA
Com sintetitzem ATP a expenses de

l’O2 de la respiració
•Hipòtesi química (Slater, 1953)

•Hipòtesi quimiosmòtica (Mitchell, 1961)

Per la seva contribució a lla comprensió de la
transferència d’energia biològica a través de
la formulació de la teoria quimiosmòtica

Peter D. Mitchell (1920-1992)
Nobel de Química 1978

Nature (London), 191 (1961) 144-148

A model of oxidative phosphorylation in mammalian skeletal muscle,
Bernard Korzeniewski and Jerzy A. Zoladz, 2001, Biophysical Chemistry, 92, 17-34.

http://www.msu.edu/course/lbs/145/smith/s05/graphics/chemiosmosis.gif



Oxidation-Reduction Reactions and Proton Pumping
in Oxidative Phosphorylation

Rachel Casiday, Carolyn Herman, and Regina Frey, Department of Chemistry, Washington University St. Louis, MO 63130 (USA)

http://www.chemistry.wustl.edu/~courses/genchem/Tutorials/Cytochrome/ProtonPump.htm
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