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Tema 4.- CALOR I TEMPERATURA 
 

1.-(a) Un fuster disposa d’una cinta mètrica d’acer la longitud de la qual a una temperatura de 
20ºC és de 50 m. (a) Determineu la longitud de la cinta mètrica a la temperatura de 40ºC. (b) El 
mateix fuster usa la cinta per a mesurar l’amplària d’un tauló quan la temperatura és de 40ºC i el 
valor que llig és 3.5794 m. Determineu l’amplària real del tauló si la cinta s’ha calibrat per a usar-se 
a 20ºC. El coeficient de dilatació lineal de l’acer és α = 1.2 x 10-5 K-1. 

 
2.-Un flascó de vidre de 250 cm3 s’omple amb mercuri fins a la vora a 25ºC. Determineu la 

quantitat de mercuri que es desborda quan la temperatura del sistema augmenta fins a 100ºC si els 
coeficients de dilatació lineal del vidre i cúbic del mercuri són 0.4 x 10-5 K-1 i 18 x 10-5 K-1. 

 
3.-La temperatura i pressió estàndard són un estat d’un gas que es defineix a una temperatura 

de 0ºC = 273.15 K i una pressió d’1 atm = 1.013 x 105 Pa. Quin volum ha de tenir un recipient amb 
un mol d’un gas ideal en una habitació a temperatura i pressió estàndard? 

 
4.-En un motor d’automòbil, una barreja d’aire i gasolina es comprimeix en els cilindres abans 

d’encendre’s. En un motor típic la una relació de compressió és de 9 a 1, cosa que significa que el 
gas en els cilindres del motor es comprimeix fins a un volum final que és 1/9 del seu volum 
original. Si la pressió i temperatura inicials són 1 atm i 27ºC, respectivament, i la pressió després de 
la compressió és de 21.7 atm, determineu la temperatura del gas comprimit. 

 
5.-El volum d’un tanc utilitzat per a bussejar és 11 litres i la seua pressió manomètrica, quan 

està ple, de 2.10 x 107 Pa. Quan el tanc està “buit” conté 11 litres d’aire a una temperatura de 21ºC i 
una pressió d’1 atm (1.013 x 105 Pa), mentre que quan el tanc s’omple amb aire calent d’una 
compressora, la temperatura puja fins a 42ºC i la pressió manomètrica continua sent 2.10 x 107 Pa. 
Determineu la massa d’aire que es va agregar al tanc sabent que l’aire és una barreja de gasos: 
aproximadament 78% de nitrogen, 21% d’oxigen i 1% d’altres gasos; i la seua massa molecular 
mitjana és 28.8 g/mol. 

 
6.-En l’atmosfera terrestre la pressió p varia amb l’altura i d’acord amb l’equació general 

    

€ 

dp / dy = −ρg , en la qual ρ és la densitat i g l’acceleració de la gravetat. Determineu la variació de 
la pressió atmosfèrica amb l’altura en l’atmosfera terrestre, suposant que la temperatura és 0ºC en 
tots els seus punts i ignorant la variació de l’acceleració de la gravetat g amb l’altura. 

 
7.-S’està dissenyant un element de circuit electrònic fabricat amb 23 mg de silici la resistència 

elèctrica del qual és R = 1850 Ω, de manera que el corrent que passa per ell és I = 2 mA. Si el 
disseny no preveu l’eliminació de calor de l’element, amb quina rapidesa augmentarà la seua 
temperatura? La calor específica del silici és 705 J kg-1 K-1. 

 
8.-Un estudiant de física vol refredar 330 g d’un refresc baix en calories (quasi aigua pura), que 

està a 25ºC, per a fer-ho li agrega glaçons que estan a -20ºC. Determineu la massa de gel que ha 
d’agregar perquè la temperatura final siga 0ºC amb tot el gel fos, si pot considerar-se negligible la 
capacitat calorífica del got. Calors específiques: aigua, 4190 J kg-1 K-1, gel, 2100 J kg-1 K-1. Calor 
latent de fusió del gel, 334 J/kg. 



	  
	  

 
9.-Un enginyer de visita en una obra per a revisar-ne la infraestructura comuna de 

telecomunicacions beu el seu cafè matutí en una tassa d’alumini de massa 120 g. Cada matí la tassa 
està inicialment a una temperatura de 20ºC quan hi aboca 200 g de cafè que inicialment estava a 
75ºC. Determineu la temperatura final a què arriben en l’equilibri tèrmic la tassa i el cafè tenint en 
compte que la calor específica de l’alumini és 910 J kg-1 K-1 i suposant que la calor específica del 
cafè és la mateixa que la de l’aigua, 4190 J kg-1 K-1, i que no hi ha intercanvi de calor amb l’entorn. 
 

10.-Una olla gruixuda de cuina està feta de coure i la seua massa, incloent-hi la tapa de l’olla, 
és 2 kg. L’olla està inicialment a una temperatura de 150ºC, s’hi aboquen 100 g d’aigua a 25ºC, i es 
tapa ràpidament l’olla perquè no puga escapar el vapor. Determineu la temperatura final de l’olla i 
del seu contingut i determineu la fase (líquid o gas) de l’aigua. Suposeu que no es perd calor en 
l’entorn. Les calors específiques de l’aigua i el coure són 4190 J kg-1 K-1 i 390 J kg-1 K-1, 
respectivament. 

 
11.-Una habitació que es troba a 20ºC té un vidre de finestra de 2 m d’ample i 2.5 m d’alt, sent 

el seu gruix 3 mm. Determineu la calor perduda per minut per conducció a través de la finestra, 
sabent que la temperatura de l’aire exterior és de 12ºC i que la conductivitat tèrmica del vidre és 
0.0025 cal cm-1s-1K-1. 

 
12.-S’utilitza una caixa d’escuma de poliestirè per a mantenir fredes begudes. La caixa té un 

àrea de paret total (incloent-hi la tapa) de 0.8 m2 i el gruix de la paret és de 2 cm, i està plena amb 
gel, aigua i pots de refrescos baixos en calories (pràcticament aigua) a una temperatura de 0ºC. 
Determineu la raó del flux de calor cap a l’interior si la temperatura exterior és de 30ºC, com també 
la quantitat de gel que es fon en un dia, sabent que la conductivitat tèrmica de l’escuma de poliestirè 
és 0.01 W m-1 K-1 i la calor de fusió del gel és 3.34 x 105 J/kg. 

 
13.-Es fabrica una nevera amb fusta (kfusta = 0.0006 cal cm-1s-1K-1) d’1.75 cm de gruix que es 

folra interiorment de suro (ksuro = 0.0012 cal cm-1s-1K-1) de 3 cm de gruix. Si la temperatura en la 
superfície interior del suro és 0ºC i la de la superfície exterior de la fusta 12ºC. Quina és la 
temperatura en la interfase fusta-suro? 
 

14.-Una barra d’acer té una longitud de 10 cm i se solda totalment amb una barra de coure la 
longitud de la qual és 20 cm, sent per tant la longitud del sistema 30 cm. Les dues barres estan 
perfectament aïllades pels seus costats i tenen la mateixa secció transversal quadrada de 2 cm de 
costat. Es manté l’extrem lliure de la barra d’acer a una temperatura de 100ºC i es posa en contacte 
amb vapor d’aigua, mentre que l’extrem lliure de la barra de coure es manté a 0ºC i es col·loca en 
contacte amb gel. En aquestes condicions, determineu la temperatura en la unió de les dues barres i 
la raó de flux de calor total sabent que les conductivitats tèrmiques de l’acer i el coure són 50.2 
Wm-1K-1 i 385 Wm-1K-1, respectivament. 

 
15.-Una paret de gruix h s’ha format col·locant, una damunt de l’altra, dues planxes 

rectangulars de gruix h, seccions S i S’, i conductivitats k i k’, respectivament. Si cadascuna de les 
cares de la paret completa es troba a temperatures T1 i T2, respectivament, determineu, en el règim 
estacionari, el flux de calor que travessa la paret per unitat de temps, i també la conductivitat 
equivalent de la paret. 

 
16.-El cos humà té un àrea superficial total d’aproximadament 1.2 m2 i la seua temperatura 

superficial és de 30ºC. Determineu la raó total de radiació d’energia del cos. En el cas que l’entorn 
estiga a 20ºC, calculeu la raó neta de pèrdua de calor del cos per radiació. L’emissivitat del cos 
humà és molt propera a la unitat, siga la que siga la pigmentació de la pell i el valor de la constant 
de Stefan-Boltzmann és σ = 5.67 x 10-8 Wm-2K-4. 
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