
Termodinamika feladatok 3.

1. feladat.

a) 10 ◦C h®mérséklet¶, 0,15 kg tömeg¶ Hg-ra ráöntünk másfél deci 70 ◦C-os
vizet. Határozzuk meg a közös h®mérsékletet, feltéve, hogy a rendszer zárt,
h®szigetelt. A Hg s¶r¶sége 13,6-szerese, fajh®je harmincad része a vízének.

b) Három különböz®: t1, t2, t3 h®mérséklet¶ folyadékot keverünk össze ka-
loriméterben. Fázisátalakulás nem történik. Tömegeik m1,m2,m3, fajh®ik
c1, c2, c3. Mi lesz a közös h®mérséklet?

2. feladat. Egy 2 kg-os, 90 ◦C-os bronz darabot 1 liter 20 ◦C-os vízbe merítünk.
A közös egyensúlyi h®mérséklet 32 ◦C. Mekkora a bronz fajh®je? [cbronz =
0, 1 cal/(g ◦C)]

3. feladat*. A fentiekhez hasonló kalorimetriai feladatokban feltételezzük, hogy a
rendszer bels® energiája csakis h®közlés miatt változik, s ez a változás cm∆t,
vagyis a térfogati munkavégzést elhanyagoljuk. Mekkora a térfogati munka szi-
lárd testek és folyadékok esetén ∆t h®mérsékletváltozás következtében? Hány
százalékos hibát jelent ennek elhanyagolása a h®mennyiséghez képest? Hasz-
náljuk a folyadékokra jellemz® c = 4000 J/(kg ◦C), α = 10−3 1/◦C, ρ =
1000 kg/m3 értékeket. Mi a helyzet gázok esetén?

4. feladat*. Mennyi h® átadásával érhet® el, hogy egy 40 g-os, 0 ◦C-os jégkocka
27 ◦C-os vízzé alakuljon? A jég olvadásh®je L = 80 cal/g, a víz fajh®je c =
1 cal/(g ◦C).

5. feladat. Az emberi test fajh®je jó közelítéssel megegyezik a vízével. Mennyi
víznek kell elpárolognia egy 70 kg-os ember b®rfelületér®l ahhoz, hogy az ember
h®mérséklete 1 ◦C-al csökkenjen? A víz párolgásh®je az emberi test átlagosan
37 ◦C-os h®mérsékletén 573 cal/g. [12 dkg]

6. feladat. Mennyi h® szükséges ahhoz, hogy 2 kg jeget −10 ◦C-ról 200 ◦C-os
g®zzé hevítsünk? A jég fajh®je a vízének fele, a víz forrásh®je 540 cal/g, a
vízg®z fajh®je (állandó nyomáson) 0,44 cal/(g ◦C). [10 + 160 + 200 + 1080 +
88 kcal = 1538 kcal]

7. feladat*. Egy ember átlagosan 15-ször lélegzik percenként, egy-egy liter leveg®t
belélegezve. Mennyi h®t von el a szervezett®l a belélegzett leveg® felmelegítése
télen percenként? Mekkora teljesítménynek felel ez meg? Tegyük fel, hogy a
küls® h®mérséklet −13 ◦C, s a leveg® átveszi a test 37 ◦C-os h®mérsékletét. A
leveg® fajh®je 0,238 cal/(g ◦C).

8. feladat. Egy 40 g-os, -10 ◦C h®mérséklet¶ jégkockát 3 dl t h®mérséklet¶ vízbe
ejtünk. Mekkora legyen t, ha azt szeretnénk, hogy a jégkocka teljesen felolvad-
jon? Mekkora lesz a közös t1 h®mérséklet, ha t = 20 ◦C? Mennyi jég fagy ki
a kockára, ha a víz kezdetben t = 0 ◦C-os? [t > 11, 3 ◦C, 7,6 ◦C, 2,5 g]
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9. feladat*. Mennyi jég marad az el®z® feladatban leírt rendszerben, ha a kezdeti
h®mérséklet t = 4 ◦C?

10. feladat. Egy 2 g-os, 300 m/s-os sebességgel haladó lövedék egy 1 kg-os fa-
darabba csapódik be, mely egy fonál végén lóg, s a becsapódás után kileng.
Feltéve, hogy az �elveszett� mechanikai energia (a lövedék és a fadarab kez-
deti mozgási energiájának különbsége) fele fordítódik a lövedék felmelegítésére,
hány fokkal melegszik fel a lövedék, ha az ólom fajh®je 0,13 J/(g ◦C). [173 ◦C]

11. feladat. Egy szoba leveg®jét T1-r®l T2 h®mérséklet¶re melegítjük. A nem tö-
kéletes szigetelés miatt a leveg® nyomása változatlan marad, azaz a leveg® egy
része kiszorul a szobából. Feltéve, hogy a falak h®mérséklete még nem válto-
zott meg, s a leveg® ideális gáz, mutassuk meg, hogy a leveg® bels® energiája
nem változik. (Útmutatás: az ideális gáz bels® energiára vonatkozó állapot-
egyenlete: E = CV nT + konstans, a térfogattól függetlenül. Itt CV az állandó
térfogaton mért (konstans) mólh®. Ha eredetileg n mol leveg® volt a szobában,
hány mol marad bent a felmelegedés után?)
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