
LEGILE  GAZULUI  IDEAL 
 
Transformarea izoterma 

1. Un gaz, aflat în condiţii fizice normale, ocupă volumul V0= 1m
3
. Să se afle volumul V1 pe care îl va 

ocupa gazul la presiunea p1= 49.10
3
 N/m

2
. Temperatura gazului rămâne constantă, iar p0= 1.10

5
N/ 

m
2. 

 

2. Un gaz este comprimat izoterm de la volumul V1= 8.10
-3

m
3
 la V2= 6.10

-3
m

3
. Datorită comprimării 

presiunea a crescut cu p = 8.10
3
 N/m

2
. Să se afle presiunea iniţială p1 a gazului.  

3. Într-un cilindru cu piston se află închis aer. Masa pistonului este m= 6kg, iar aria secţiunii cilindrului 

S0= 20cm
2

. Să se determine masa m1 ce trebuie aşezată pe piston pentru ca volumul aerului să se 

micşoreze de două ori. Presiunea atmosferică este p0= 1.10
5
N/m

2
, temperatura rămâne constantă, iar 

frecarea se neglijează. 

4. Capătul unui tub cilindric, de rază r= 1cm şi lungime l= 25 cm, este închis cu un dop de cauciuc. 

Celălalt capăt este închis cu un piston . Când pistonul este împins în interiorul tubului pe o distanţă 

d= 8 cm, dopul sare. Cosiderând temperatura constantă, să se afle forţa de frecare dintre dop şi perete 

în momentul în care sare dopul. Presiunea atmosferică este p0= 1.10
5
N/m

2
, grosimea dopului  şi a 

pistonului se neglijează. 

5. Un tub de sticlă vertical de lungime L, închis la un capăt, conţine aer, separat de exterior cu ajutorul 

unei coloane de mercur de lungime h. Să se determine lungimea l a coloanei de aer dacă prin 

răsturnarea tubului cu capătul deschis în jos , se varsă jumătate din coloana de mercur. Densitatea 

mercurului este , iar presiunea atmosferică p0.  

6. Un tub de sticlă vertical, deschis la ambele capete, de lungime L= 30 cm, este cufundat în mercur 

astfel încât lungimea părţii cufundate este  L / 3. Apoi, capătul superior ala tubului se acoperă cu 

degetul şi tubul este scos din mercur. O parte din mercur va curge. Să se afle lungimea x a coloanei 

de mercur ce rămâne în tub. Presiunea atmosferică este p0= 1.10
5
N/m

2
, iar densitatea mercurului 

este= 13,6.10
3
kg/m

3
.  

7. La mijlocul unui tub aşezat orizontal, închis la ambele capete şi vidat, de lungime L=1m, se află o 

coloană de mercur delungime h=0,2m. Când tubul este adus în poziţie verticală, coloana de mercur 

se deplasează cu l=0,1m. Să se afle presiunea până la care a fost vidat tubul. Densitatea mercurului 

este= 13,6.10
3
kg/m

3
.  

8. Un cilindru orizontal, închis la ambele capete de lungime L= 1m şi S= 2.10
-3

m
2
, este împărţit în 

două compartimente egale printr-un piston mobil . În cele două compartimente se află aer la 

presiunea p0= 1.10
5
N/m

2 
 şi la aceeaşi temperatură. Se deplasează pistonul pe distanţa h=0,4m, faţă 

de poziţia iniţială. Ce presiune are aerul din fiecare compartiment? Ce forţă trebuie să acţioneze 

asupra pistonului pentru a-l menţine în această poziţie? 

 

Transformarea izobară 

1. Un gaz ocupă volumul V1= 0,25 .10
-3

m
3
 la temperatura T1= 300K. Ce volum V va ocupa gazul dacă 

temperatura gazului creşte la T2= 324K.  

2. Volumul ocupat de un gaz este V1= 20 .10
-3

m
3
. Gazul este răcit izobar la temperatura T2= 100K, iar 

volumul său devine V2= 5.10
-3

m
3
. Să se afle temperatura iniţială T1 a gazului.  

3. Un gaz este încălzit la presiune constantă de la temperatura T1= 300K la temperatura T2=400K. Să se 

afle cu cât la sută se modifică volumul gazului.  

4. Un gaz, închis într-un cilindru cu piston, se află la temperatura T1= 300k. Să se afle cu câte grade 

variază temperatura gazului, menţinut la presiune constantă, dacă volumul creşte cu n= 20%. 

5. Într-un tub cilindric orizontal, închis la ambele capete, se află aer în condiţii fizice normale. Tubul 

este împărţit în două părţi neegale cu ajutorul unui piston care se poate deplasa fără frecare. 

Volumele V1 şi V2 ale celor două părţi sunt legate prin relaţia V2= 2V1. Să se afle temperatura T1 

până la care trebuie încălzit aerul din compartimentul mai mic şi temperatura T2 la care trebuie răcit 

aerul din compartimentul mai mare pentru ca pistonul să ajungă la jumătatea tubului. Procesele de 

încălzire şi răcire a aerului se fac la presiune constant. 



Transformarea izocoră 

1. Balonul unei lămpi cu incndescență este umplut cu azot la presiunea p1= 5.10
4
N/m

2
 la 

temperatura T1=288K. Să se afle temperatura T2 a gazului când lampa funcționează dacă 

presiunea azotului devine  p2= 1.10
5
N/m

2
. 

2. Temperatura unui gaz scade izocor de la valoarea T1= 400K la T2= 200K. Să se afle cu cât la 

sută scade presiunea gazului. 

3. Presiunea gazului dintr-un balon este p1= 2,8.10
5 

N/m
2

. Dacă temperatura gazului scade cu 

T=85K, presiunea gazului scade ce p = 10
5
N/m

2
. Să se afle temperaturile T1 și T2 ale gazului 

în cele două stări, considerând ca balonul nu-și modifică volumul.  

4. Într-un cilindru cu piston mobil de arie S=30cm
2
 se află închis un gaz la temperatura T1= 300K. 

Forța ce acționează asupra pistonului este F1 = 3N. Să se afle cu cât trebuie să crească forța ce 

acționează asupra pistonului pentru ca volumul gazului să nu se schimbe dacă este încălzit la 

temperatura T2= 400K. In exteriorul cilindrului cu piston presiunea este normală (p0= 10
5
 N/m

2
).  

5. În două recipiente se află aer la temperatura T1= 300 K și respectiv T2 = 400 K. Raportul dintre 

presiunile aerului din cele două recipiente este p1/ p2 = 3. Să se afle raportul dintre presiunile 

celor două gaze după ce sunt aduse la aceeași temperatură.  

 

Transformarea  generală. Ecuația termică de stare. 

1. Un balon din cauciuc este  umplut cu aer. Parametrii de stare ai aerului din balon sunt: 

p1=0,98.10
5
N/m

2
, V1= 2,5.10

-3
m

3
, T1=300K. Când balonul este scufundat în apă a cărei 

temperatură este T2= 278K, presiunea aerului din balon devine p2=2.10
5
N/m

2
. Să se afle variația 

volumului aerului V. (R=8,31 J/mol.K). 

2. Într-un rezervor de păstrat oxigenul gazos, de volum V1=6 m
3
 se află oxigen la presiunea 

p1=120.10
5
N/m

2
 și temperatura T1= 300 K. Să se afle: volumul pe care îl ocupă oxigenul în 

condiții fizice normale și masa oxigenului . (R=8,31 J/mol.K). 

3. Să se afle masa și densitatea dioxidului de carbon (CO2) închis într-o butelie de volum         

V=4.10
-3

m
3
, la temperatura T=400K și la presiunea p=8,3.10

5
N/m

2
. (R=8,31 J/mol.K). 

4. O butelie de oțel ce conține oxigen, de volum V=30.10
-3

m
3
, pierde gaz. La temperatura T1=300K 

presiunea este p1= 72.10
5
N/m

2
. După un timp, la temperatura T2= 290 K, presiunea din butelie 

devine p2= 29.10
5
 N/m

2
. Să se afle masa oxigenului care a ieșit din butelie în acest timp.  

(R=8,31 J/mol.K). 

5. Un cilindru orizontal, închis la ambele capete de lungime L=0,65m este împărțit în două 

compartimente cu ajutorul unui piston termoizolant ce se poate mișca fără frecări. Într-un 

compartiment se află oxigen la temperatura T1= 400K, iar în celălalt se află aceeași masă de 

hidrogen la temperatura T2= 300K. Să se afle distanța la care se află pistonul față de unul din capetele 

cilindrului.  
6. Un cilindru orizontal, închis la ambele capete este împărțit în două compartimente cu ajutorul 

unui piston termoizolant ce se poate mișca fără frecări. Într-un compartiment se află un gaz de 

masă molară 1 la temperatura T1 , iar în celălalt se află aceeași masă dintr-un alt gaz de masă 

molară 2 la temperatura T2. Să se afle afle raportul dintre temperaturile T1 și T2 pentru ca 

pistonul să împartă cilindrul în două părți egale.  

7. Într-un cilindru orizontal, închis la ambele capete se află aer. Cilindrul este împărțit în două 

compartimente cu ajutorul unui piston termoizolant ce se poate mișca fără frecări. Inițial, 

raportul volumelor celor două compartimente este V1/ V2 = 2. Cum se modifică acest raport, 

dacă aerul din primul compartiment este adus la temperatura T1= 300K, iar cel din al doilea 

compartiment la temperatura T2 = 600K.  

8. Un cilindru închis la ambele capete, aflat în poziție verticală, este împărțit în două 

compartimente cu ajutorul unui piston mobil, fără frecare. Deasupra și dedesubtul pistonului se 

află mase egale  din același gaz la temperatura T1= 300K. Pistonul se află în echilibru mecanic 

iar volumul compartimentului inferior este V2 de n=5 ori mai mic decît volumul celui superior 

V1. Să se afle la ce temperatură T2 a fost încălzit sistemul dacă raportul volumelor devine        

V1
’
/ V2

’
= k=3.  


