
Tema 8. Energia tèrmica

(Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178- 200)



ÍNDEX

8.1. Formes de transferir energia

8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica

8.4. Determinació de la calor en diferents processos físics.

8.3. Calor

8.3.1. Formes de transferència de la calor

8.3.2. Efectes de la calor



D1

8.1. Formes de transferir energia

- L’energia es transfereix

En el Tema 7 hem estudiat que l’energia no s’està quieta, constantment passa d’uns

cossos a uns altres. L’energia es transfereix (o es transmet) d’un cos a un altre, SI UN

OBJECTE PERD ENERGIA ÉS PERQUÈ UN ALTRE EN GUANYA, i quan es transfereix

es transforma.

Exemple 1. Quan nosaltres empenyem un carro part de la nostra energia química es

transfereix a la taula en forma d’energia cinètica.

Per tant nosaltres perdem energia química però el carro guanya energia cinètica.
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Com es transfereix l’energia?

Unitats d’energia : Joule (J)

Fent un Treball Mitjançant calor Mitjançant ones

Transferència 

d’energia que té lloc 

quan una força 

produeix un 

desplaçament

· La transferència d’energia que 

té lloc entres dos cossos pel fet 

d’estar a una temperatura 

diferent. L’energia passa del 

cos calent al més fred fins que 

les seves temperatures 

s’igualen.

Llum, so, radiació 

tèrmica…

Treball, calor i ones no són formes d’energia, sinó processos mitjançant els 

quals l’energia es transferida.

6.3. Com es transfereix l’energia d’un cos a un altre?
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6.2. Temperatura, calor i energia tèrmica

Creus que són correctes aquestes frases des del punt de vista científic?

Avui fa molta calor!

Els cossos calents tenen més calor

NO!!!!

Passa el mateix que amb treball, a la vida quotidiana es confon

temperatura, energia tèrmica i calor, com si tot fos el mateix, però des

del punt de vista científic aquests termes són diferents.



D4

És una propietat que tenen els cossos i la percebem a través del sentit del

tacte. D’acord amb aquesta percepció parlem de cossos calents o freds.

Si un cos està més calent que un altre, diem que el primer està a una temperatura

més alta que el segon.

Temperatura

La temperatura està relacionada amb l’agitació tèrmica (energia cinètica) de

les partícules (àtoms, molècules o ions) que constitueixen el material.

Més agitació tèrmica   implica    una major temperatura

Àtoms d'heli

T = 40ºC T = 15ºC

La fletxa representa la velocitat de les partícules
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La temperatura depèn del nombre de partícules?

NO, només depèn del l’agitació tèrmica de les partícules, és a dir, de la seva

energia cinètica mitjana.

En els dos recipients les partícules tenen la mateixa 
energia cinètica mitjana (agitació tèrmica) per tant, estan 
a la mateixa temperatura.

Àtoms d'heli

T = 15ºC

La fletxa representa la velocitat de les partícules

T = 15ºC
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Existeixen tres escales de temperatura (escales termòmetriques):

Escala Celsius Escala Kelvin Escala Fahrenheit

Punt de fusió de l'aigua
(a 1 atm)

Punt d'ebullició de l'aigua
(a 1 atm)

temperatura mímima
=

zero absolut

100 ºC

0 ºC

-273 ºC

100 divisions 100 divisions

373 K

273 K

0 K

180 divisions

212 ºF

32 ºF

- 460 ºF

El Kelvin és la unitat del

Sistema Internacional (SI)
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Equivalències entre temperatures.

Equivalència entre  tºc i    T

Equivalència entre  tºF i    T

T (temperatura en Kelvin)

tºc (temperatura en graus Celsius) tºF (temperatura en graus Fahrenheit)

T =  tºC + 273 tºC =   T  - 273

tºC =  (tºF - 32) : 1,8 tºF = 1,8· tºC + 32
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Un butlletí de notícies dels Estats Units informa que la temperatura

de Florida és de 91ºF. A quants ºC correspon? I a quants kelvin?

Exemple 1. 

T =  tºC + 273

tºC =   (91-32):1,8 = 32,8ºC

tºC =  (tºF - 32) : 1,8

T =  32,8 + 273 = 305,8 K

Expressa en ºF i K 37ºCExemple 2. 

tºF = 1,8· 37 + 32 = 98,6ºF

T =  37 + 273 = 310 K

tºF = 1,8· tºC + 32
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La calor és una forma de transferir energia d’un cos a un altre.

Calor i energia tèrmica

El cos a està a més temperatura que el

cos b, i per tant, l’energia cinètica mitjana de

les seves partícules és més gran.

Quan posem en contacte els dos

cossos, les partícules del cos a

transfereixen a les del cos b una part de de

la seva energia (calor o energia tèrmica).

També es produeix una determinada

transferència d’energia, encara que petita,

del cos b al cos a.

a  T = 40ºC b   T = 15ºC
T = 27,5ºC

En el moment en què el flux d’energia

arriba a ser igual en els dos sentits, dien que

els cossos a i b es troben EN EQUILIBRI

TÈRMIC: tots dos cossos es troben a la

mateixa temperatura.

L’ENERGIA TRANSFERIDA ENTRE DOS

COSSOS A CAUSA D’UNA DIFERÈNCIA

DE TEMPERATURA S’ANOMENA

CALOR O ENERGIA TÈRMICA.



D10

Conducció Aquesta és la forma típica de transferència de la calor a través del sòlids.

Les partícules que constitueixen el sòlid a

l’escalfar-se, xoquen amb les partícules

veïnes, i d’aquesta manera es transfereixen

l’energia tèrmica de veïna a veïna.

Convecció 

La massa d’aire o d’aigua calenta perd

densitat i ascendeix, i alhora és reemplaçada

per aire o aigua freda, més dens, que

descendeix. Aquests desplaçaments reben el

nom de CORRENTS DE CONVECCIÓ.

Aigua 
freda 
baixa

Aigua 
calenta 
puja

Aquesta és la forma típica de transferència de la calor a través dels líquids

i dels gasos.

8.3. 1 Formes de transferència de la calor
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RADIACIÓ Transferència de calor mitjançant ones electromagnètiques.

El Sol emet calor mitjançant ones que

travessen l’espai fins arribar a la superfície

de la Terra.

Tots els cossos calents (bombeta, flama d’una espelma, el Sol, els

radiadors) ementen calor per radiació. Aquesta emissió és més gran com

més elevada és la temperatura del cos.

L’aire 
fred 
baixa

L’aire 
calent 
puja

Aquest noi li arriba

la per radiació (ja

que el radiador

està calent) i per

convecció de la

massa d’aire.
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8.3.2 . Efectes de la calor.

A l’escalfar un cos, es poden observar els següents efectes:

- Augment de la temperatura

- Canvi de l’estat d’agregació

- Dilatació del cos.

Recordem dues coses:

1) Calor es mesura en:

Joule (J) Unitat del Sistema Internacional

Calories (cal)

Equivalència 1 cal   =   4,18  J               1 J =  0,24 cal
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2) Per passar de massa (kg, g…) a volum (m3, l, cm3 ….) necessitem la densitat del

cos.

Exemple.

En un recipient tenim 2 l d’etanol de densitat 0,8 g/cm3 a 20ºC.

Quina massa d’etanol tinc?

2 l d'etanol·
1 l d'etanol

1000 cm3

1 cm3

0,8 g
· = 1600 g = 1,6 kg d'etanol

NOMÉS L’AIGUA TÉ UNA DENSITAT DE 1 g/cm3 o 1000 kg/m3
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3) Una variació de temperatura té el mateix valor en l’escala Celsius que en l’escala

Kelvin.

Suposem, per exemple, que un cos incrementa la temperatura de 20ºC a 40ºC

To = 20 + 273 = 293 K

Tf = 40 + 273 = 313 K

∆T = Tf – T0 = 313 – 293 = 20 K

∆t = tf – t0 = 40 – 20 = 20 ºC
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Calor absorbida o cedida per un cos

Anem a veure de quins factors depèn la calor absorbida o cedida per un cos:

Factor 1

Això representa una certa quantitat de calor (Q)

1 kg d'aigua

t = 20 ºC

1 kg d'aigua

t = 40 ºC

Q1 Q2 =  2Q1

L’increment de la temperatura
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Factor 2 La massa del cos

Això representa una certa quantitat de calor (Q)

1 kg d'aigua 2 kg d'aigua

t = 40 ºC

Q1 Q2 =  2Q1

t = 40 ºC



D17

Factor  3 La pròpia naturalesa del cos

2 kg d'aigua 2 kg d'etanol

t = 40 ºC

Q1
Q2

t = 40 ºC

Q2   <    Q1
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La naturalesa de cada substància es reflecteix en una magnitud física anomenada:

-CALOR ESPECÍFICA O CAPACITAT CALORÍFICA ESPECÍFICA (c)

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/calor/calor-calentamiento22.htm?1&1

La calor específica d’una substància, c, és la calor que ha de rebre la unitat de massa

d’una substància perquè augmenti la seva temperatura 1 kelvin (= 1ºC)

Exemple. c (aigua) = 4180 o

L’aigua ha de rebre 4180 J per tal que 1 kg d’aigua augmenti la seva temperatura de

21ºC a 22ºC, és a dir, 1ºC.

J

kg K

J

kg ºC
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CALOR ESPECÍFICA d’algunes substàncies a 20ºC

Substància

Aigua líquida 4180

Gel (-10ºC) 2090

Vapor d’aigua (110ºC) 2010

Etanol 2424

Alumini 889

Ferro 443

Plom 130

Mercuri 140

J

kg K
Quines substàncies costen

menys escalfar?

Aquelles que tinguin una

capacitat calorífica, c, més

petita.
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Hem vist que la calor absorbida o cedida per un cos depèn de:

- l’increment de la temperatura

- la seva massa

- la seva naturalesa (capacitat calorífica específica o calor específica, c)

Aquests tres factors es resumeixen en l’expressió següent:

Q = m c ∆t Q = m c (tf – to)

On Q = calor absorbida o cedida (J)

m = massa del cos (kg)

c = calor específica

tf = temperatura final de la variació (K o ºC)

to = temperatura inicial de la variació (K o ºC)

J

kg K

J

kg ºC

AQUESTA EXPRESSIÓ NOMÉS ES

VÀLIDA QUAN TOTA LA CALOR ES

FA SERVIR PER AUGMENTAR LA

TEMPERATURA DEL COS SENSE

QUE AQUEST EXPERIMENTI CAP

CANVI D’ESTAT.
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Q = m c ∆t Q = m c (tf – to)

Hi ha un conveni de signes:

Q (+) indica que la calor és absorbida pel cos.

Q (-) indica que la calor és cedida pel cos.

Exemples.

Pàg. 187 Exercici 15

Pàg 187 Exercici 16.


