
proporcionada per:

un combustible: Q = pc · q . η
pc: poder calorífic del combustible [J/g o J/m3]
q: quantitat de combustible [g o m3]
η: rendiment del sistema de combustió (caldera / motor tèrmic)

un panell solar: Q = dr · S . η
dr: densitat de radiació que arriba al panel per m2 [J/m2]
S: superficie de captació [m2]
η: rendiment del sistema de captació

necessària per:

escalfar una substància: Q = ce · q . ΔT
ce:calor específic de la substàcia [J/g·ºC o J/m3·ºC]
q: quantitat de substància [g o m3]
ΔT: increment de temperatura* [ºC]
*temperatura es mesura en Kelvin (zero absolut = -273ºC)

canvi d’estat: Q = q · L
q: quantitat de substància [g o m3]
L: calor latent [J/g o J/m3]

unitats:
S.I: J
1 cal = 4,18 J

ENERGIA TÈRMICA (calor) Q 

CALOR específic

Q = m · Ce · (T2–T1)

La quantitat de Q cedida o absorvida per un cos per variar la seva
temperatura depén de:

Massa del cos (m)
Tipus de substància què el constitueix (Ce)
Temperatures inicial i final (T2-T1)

Ce: calor específic d’una substància
Quantitat d’energia que cal subministrar
a 1g de substància per elevar la seva
temperatura 1 grau. [J/g·K]

Conveni de signes:

Q absovit: + Q cedit: -



Durant un canvi de fase, l’energia que rep el cos es destina a 
augmentar l’energia cinètica de les seves molècules per tal 
de realitzar el canvi de fase. 

Calor latent: 
quantitat de calor necessària per efectuar
el canvi de fase d’1 g de substància

CALOR latent

Absorció de Q provoca
augment de T, o
canvi de fase (sense augment de T)

calor de fusió Qf = m · Lf
calor d’evaporació Qv = m · Lv

Lf: calor latent de fusió
Lv: calor latent de vaporització [kJ/kg]

Fusió: de sòlid a líquid
Vaporització: de líquid a gas

Poder calorífic dels gasos: depén de la Temperatura (T) i la Pressió (P)
Condicions normals (CN):

Temperatura: TCN = 0ºC (273 K)
Pressió: PCN = 1 atm (101.300 Pa)

poder CALORÍFIC
La quantitat de Q subministrada per la combustió d’un combustible
depén de:

Quantitat de combustible (q = massa o volum)
Tipus de combustible (pc)
Rendiment del cremador (ƞ)

Q = q · pc · ƞ

PC: poder calorífic d’un combustible
Quantitat d’energia que desprén la combustió
d’1 unitat de combustible (1 g o 1 m3) [kJ/kg, kJ/m3]

P
PCN

pc = pcCN ·         ·           [K]
TCN

T



J14-S3A4. Un vehicle utilitza gasolina de poder calorífic pc = 42 MJ/L. quan circula per un terreny horitzontal a una 
velocitat v = 100 km/h, el motor gasta ce = 4,7 L/(100 km) i desenvolupa una potencia mecánica Pmec = 21 kW. 
Determineu:

Sabent que la calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(kgoC), determineu:

a) El consum, c, de gasolina en L/s. [0,5 punts]

b) La potencia tèrmica consumida, Ptèrm. [0,5 punts]

c) El rendiment, η, del motor. [0,5 punts]

d) La distancia, d, que pot recorrer el vehicle si el dipòsit de combustible té una capacitat V = 45 L. [1 punt]

J14-S4B4. en el gram premi de Fórmula 1 del circuit de Montmeló, un vehicle ha circulat a una velocitat mitjana v = 
192 km/h i ha tingut un consum mitjà de combustible per volta cm = 2,5 kg. El combustible utilitzat tenia una densitat ρ
= 0,74 kg/L. el circuit té una longitud d = 4,655 km i el gran premi es disputava a 66 voltes. Determineu:

a) El consum del vehicle, c, en L/(100 km). [0,5 punts]

b) El temps, t, que ha necessitat el vehicle per a completar el gran premi en hores, minuts, segons i  
mil·lèsimes de segon. [0,5 punts]

c) El rendiment, η, del motor. [0,5 punts]

d) La massa de combustible, mcomb, que portava inicialment el vechicle si en finalitzar la cursa li n’ha sobrat
un 1,5%. [1 punt]



J16-S3A3. Una cafetera eléctrica disposa de dues resistències: una resistència d’escalfament Re i una de 
manteniment Rm.
En la primera fase d’elaboració del café, funciona només la resistència d’escalfament, que proporciona una 
potencia P1 = 700 W i escalfa l’aigua fins a T1 = 120 ºC sense que es produeixi un canvi d’estat. Quan l’aigua
arriba a la temperatura T1, es connecten les dues resistències en sèrie i proporcionen una potencia P2 = 260 W.
La temperatura inicial de l’aigua és T0 = 20 ºC, el volum d’agua escalfat és V = 0,5 L i la cafetera està connectada
a la xarxa eléctrica de tensió U = 230 V.

Sabent que la calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(kgoC), determineu:

a) L’energia E1 necessària per a escalfar l’aigua en la primera fase. [1 punt]

b) El temps t1 de durada de la primera fase. [0,5 punts]

c) El valor de les resistències Re i Rm. [1 punt]

J16-S5B4. En un habitatge unifamiliar s’utilitzen captadors solars de superficie S = 2,2 m2 per a produir aigua calenta, que 
es complementen amb un escalfador elèctric de potencia P = 1800 W els dies en què la radiació solar no és suficient.
L’aigua que entra en el sistema té una temperatura de 10 ºC i es vol que surti a 45 ºC. Es calcula que el consum diari
d’aigua és c = 240 L.

Sabent que la calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(gºC), determineu:

a) La irradiació solar diària mínima Idia, en MJ/m2, necessària per a produir tota l’energia amb un únic captador solar. [1 punt]

Si la radiació solar diària és una tercera part de la radiació mínima necessària i es vol cobrir, com a mínim, el 60% de la 
demanda amb energía solar, determineu:

b) El nombre de captadors que cal instal·lar. [1 punt]

c) L’energía eléctrica diària consumida Edia, en kWh, si s’instal·la el nombre de captadors determinat en l’apartat b. [0,5 
punts]



S15-S5A4. Una estufa de butà té una potencia calorífica máxima Pmàx = 3,05 kW. El butà es distribueix liquat, en 
bombones que contenen una massa de butà mb = 12,5 kg i que tenen una forma aproximadament cilíndrica de 
diàmetre d = 300 mm i alçària h = 450 mm.
El poder calorífic del butà és cb = 49,61 MJ/kg i té una densitat, abans del procés de liquació, de ρ= 2,52 kg/m3. 
Determineu:

a) El consum c en kg/h, si funciona a la máxima potència. [0,5 punts]

b) La durada d’una bombona tb si funciona a la máxima potència. [0,5 punts]

c) La reducció de volum, en tant per cent, que experimenta el butà en el procés de liquació per a introduir-lo
a la bombona. [0,5 punts]

d) El gràfic de la durada d’una bombona en hores, en funció de la potencia P, indicant les escales. [1 punt]

J14-S3B4. En un centre d’ensenyament, el consum diari d’aigua calenta sanitària és c = 850 L. Cal incrementar la 
temperatura de l’aigua Δt = 20 ºC i per això s’hi instal·len 20 captadors solars de rendiment η = 0,45 i superficie s = 1,3 m2. 
La calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(gºC). Determineu:

a) L’energia diària que cal per escalfar l’aigua. [0,5 punts]

b) L’energia diària que ha de captar cadascun dels captadors. [1 punt]

c) Si la población on està situat el centre té una mitjana anual de sol de 2600 h, quina és la potencia mitjana
necessària de radiació solar per unitat de superficie? [1 punt]



Calculeu la quantitat de calor que precisem per fondre
totalment 250 kg de plom atemperatura ambient (20 ºC).



♠ Un local disposa d’una finestra de superficie S = 1,5 m2 amb vidre de conductivitat tèrmica λ = 1,7 W/(m K) i gruix e = 10 
mm. Si la temperatura exterior és ΔT = 12 ºC més baixa que la interior, determineu:
(És útil recordar que la potencia transmesa és P = λ(S/e)·ΔT)

a) La potencia tèrmica que el local perd per la finestra.

b) L’energía, en kW·h, perduda per la finestra en t = 8h.

Si la temperatura del local es manté mitjançant una estufa que utilitza combustible de poder calorífic pc = 35 MJ/kg i que té 
un rendiment η = 0,85, determineu:

c) El combustible necessari per restituir al local l’energía perduda per la finestra en t = 8 h.


