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Exercici 1

Un escalfador  d’aigua  funciona amb gas butà  de  poder  calorífic  pbutà  =  47 
MJ/kg  i  pot  arribar  a  donar  un  cabal  d’aigua  q  =  6,5  l/min  i  elevar-ne  la 
temperatura  ΔT  = 50°C.  El  calor  específica de  l’aigua és  ce  =  4,18 J/(g  K). 
Determineu, en aquestes condicions:
a) La potència útil P. [1 punt]
b) El rendiment  η si el consum del combustible és qbutà = 2,1 kg/h. [1 punt]
c) El temps mínim tmín i la quantitat de butà m necessaris per escalfar 50°C un 
volum d’aigua V = 50 l. [0,5 punts]

Exercici 2

Una estufa de querosè té, segons catàleg, una potència calorífica màxima Pmàx 
= 3 kW i una autonomia amb aquesta potència ta = 17 h (temps de funcionament 
sense reomplir el dipòsit). El poder calorífic del querosè és  cq  = 46 MJ/kg i la 
seva densitat és  ρ = 0,8 kg/l.
Determineu:
a) El consum c, en l/s, a la màxima potència. [1 punt]
b) La capacitat V, en l, del dipòsit de querosè. [0,5 punts]
c) La potència P de l’estufa si s’ajusta el consum per tenir una autonomia tb = 36 
h.[0,5 punts]
Per a una potència de l’estufa 1 kW ≤ P ≤ 3 kW,
d) Dibuixeu, indicant les escales, el gràfic de l’autonomia, en h, en funció de la 
potencia P. [0,5 punts]

Exercici 3 

Una cuina portàtil té 2 cremadors que encesos consumeixen respectivament c1 
= 180 g/h i c2 = 150 g/h de propà. El poder calorífic del propà és pc = 49 MJ/kg i 
es subministra en bombones que en contenen  m  = 3 kg i valen  pbom  = 5  €. 
Determineu:
a) La potència nominal P1 i P2 de cada cremador i la potència nominal Pt de la 
cuina. [1 punt]
b) La durada t, en h, d’una bombona amb els 2 cremadors encesos. [0,5 punts]
c) El preu p, en €/(kW·h), de l’energia proporcionada per aquesta cuina. [1 punt]

Exercici 4

El grup motriu d’una locomotora diesel-elèctrica consta d’un motor diesel i una 
transmissió  elèctrica de potència  a les rodes.  El  consum específic  del  motor 
diesel  és  ce  =  260  g/(kW·h)  (relació  entre  el  combustible  utilitzat  i  l’energia 
generada).  La  densitat  del  gasoil  és   ρ =  850  kg/m3.  El  rendiment  de  la 
transmissió elèctrica és  η = 0,72. Si a v = 50 km/h la locomotora fa una força de 
tracció FT = 92 kN, determineu:
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a) La potència de tracció PT de la locomotora. [0,5 punts]
b) La potència Pmotor que dóna el motor diesel. [0,5 punts]
c) El consum c de combustible en g/s. [1 punt]
d)  El  combustible  V,  en  l,  consumit  en  t  =  1,5  h  de  funcionament  en  les 
condicionsesmentades. [0,5 punts]

Exercici 5

En el full de característiques d’una motobomba amb motor de gasolina 
s’indiquen, entre d’altres, les següents dades nominals:

Cabal: q = 0,4 m3/min Pressió: p = 0,2 MPa
Potència del motor a n = 3600 min-1: Pmot = 3,3 kW
Consum específic del motor: ce = 255 g/(kW·h)

El combustible utilitzat té un poder calorífic pc = 45 MJ/kg i una densitat �� = 0,84 
kg/dm3.

Determineu:

a) El rendiment nmotor del motor. (Tingueu en compte que el consum específic 
és la relació entre el combustible utilitzat i l’energia mecànica produïda.) [1 punt]
b) El consum c de combustible en l/h. [1 punt]
c) El rendiment nbomba de la bomba. [0,5 punts]

Exercici 6

El grup motriu (motor, reductor i transmissió) que acciona una escala mecànica 
de pujada té un rendiment electromecànic n= 0,58. Quan l’escala treballa de buit 
(sense passatgers) consumeix una potència elèctrica Pbuit = 3,2 kW. De mitjana, 
cada passatger està tp = 15 s sobre l’escala i fa necessari que a aquesta se li 
subministri  una energia  mecànica adicional  Ep  = 4,5 kJ.  Si  l’escala funciona 
durant  tt  =  9  h  transportant  una  mitjana  de  np  =  10  passatgers  simultanis, 
determineu:
a) El nombre total nt de passatgers transportats. [1 punt]
b) La potència elèctrica addicional Pp a causa dels passatgers. [1 punt]
c) L’energia elèctrica total consumida Et, en kW·h. [0,5 punts]

Exercici 7

Una cinta  transportadora és  accionada per  un grup motriu  (motor,  reductor  i 
transmissió) que té un rendiment electromecànic N = 0,68. Quan la cinta es mou 
de buit (sense càrrega) es consumeix una potencia elèctrica  Pbuit  = 2,4 kW i 
quan treballa en condicions nominals es consuméis Pnom = 3,5 kW. La cinta té 
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una llargada  L  = 18 m i  en condicions nominals  es mou a  v  = 0,5 m/s i  la 
distància entre paquet i paquet és d = 1,2 m. Determineu:

a) El consum elèctric Eelèc, en kW·h, durant tt = 7,5 h de funcionament nominal. 
[0,5 punts]
b) El nombre n de paquets simultanis sobre la cinta i el temps tpaquet que cada 
paquet està sobre la cinta. [1 punt]
c)  L’energia  mecànica  Epaquet  que  requereix  la  manipulació  d’un  paquet 
(associada a l’augment de consum respecte al de funcionament de buit). [1 punt]

Exercici 8

Una  estufa  de  butà  té  5  cremadors,  dels  quals  en  poden  funcionar 
simultàniament 1, 3 o 5. Cada cremador encès consumeix c = 68 g/h de butà. El 
poder calorífic del butà és pc = 49,5 MJ/kg i se subministra en bombones que en 
contenen mb = 12,5 kg i valen pbom = 8,78 €.

Determineu:

a) La potència calorífica de cada cremador Pcremador i la potència màxima de 
l’estufa Pestufa. [1 punt]
b) La durada t d’una bombona amb els 5 cremadors encesos. [0,5 punts]
c) El preu p del kW·h obtingut amb aquesta estufa. [1 punt]

Exercici 9 

En una planta d’aprofitament de biomassa es reben cada dia m = 50·103 kg de 
residus vegetals  que tenen un poder  calorífic  mitjà  p  = 11 MJ/kg.  La planta 
produeix electricitat amb un rendiment ηelèc = 0,28 i la resta d’energia s’aprofita 
amb un rendiment  ηtèrmic  =  0,85 per  escalfar  aigua.  La calor  específica  de 
l’aigua és  ce  = 4,18 J/(g °C) i la seva temperatura s’incrementa en  Δt  = 40°C. 
Determineu:
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a) L’energia elèctrica Eelèc, en MW·h, produïda en un dia i la potència elèctrica 
mitjana Pelèc. [1 punt]
b) La quantitat d’aigua diària maigua escalfada. [1 punt]
c) El cabal mitjà q, en l/s, d’aigua escalfada. [0,5 punts]

Exercici 10
 
Una caldera mixta calefacció-aigua calenta funciona amb gas natural de poder 
calorífic pc = 62 MJ/kg. Quan només subministra aigua calenta, pot donar-ne fins 
a  un  cabal  q  =  13,2  l/min  i  elevar-ne  la  temperatura  30°C.  Determineu,  en 
aquestes condicions:

a) La potència útil P. (La calor específica de l’aigua és caigua = 4,18 J/(g °C).) [1 
punt]
b) El rendiment Ν si el consum de combustible és qcomb. = 0,52 g/s. [1 punt]
c) El temps t i el combustible m necessaris per escalfar 30°C un volum d’aigua V 
= 180 l. [0,5 punts]

Exercici 11

Un motor-reductor està format per un motor elèctric de rendiment Νmot = 0,85 i 
un reductor de rendiment Νred = 0,62 i de relació de transmissió t= ws/we=1/54. 
En règim de funcionament nominal consumeix una potència elèctrica Pelec = 3,3 
kW i l’eix de sortida gira a ns = 26,5 min-1. Determineu:

a) La potència Pmotor i el parell Tmotor a l’eix de sortida del motor. [1 punt]
b) La potència Psortida i el parell Τsortida a l’eix de sortida del reductor. [1 punt]
c) La potència total dissipada Pdissipada en el motor-reductor. [0,5 punts]

Exercici 12 

Un grup  electrogen  està  format  per  un  motor  diesel  i  un  alternador  elèctric 
monofàsic. L’eix del motor està unit directament a l’eix de l’alternador. El full de 
característiques del grup dóna, entre altres, les dades nominals següents:

Potència elèctrica Pelec = 5,5 kW
Potència del motor Pmotor = 6,2 kW
Velocitat de gir n = 3000 min-1
Consum específic del motor ce = 245 g/kW·h
El poder calorífic del gasoil és pc = 42 MJ/kg. 

Determineu:
a) El rendiment de l’alternador alternador. [0,5 punts]
b)  El  rendiment  del  motor  motor.  (Recordeu que el  consum específic  és  la 
relació entre la quantitat de combustible utilitzat i l’energia mecànica produïda.) 
[1 punt]
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c) El consum  c  de combustible en tres hores de funcionament en condicions 
nominals. [1 punt]

Exercici 13 

En el procés de disseny d’una cafetera elèctrica es decideix que ha de poder 
escalfar un volum V = 0,1 l d’aigua fent-la passar de T1 = 20°C a T2 = 95°C en 
un temps  t  = 30 s. Aquesta cafetera s’endollarà a  U  = 230 V i la resistència 
calefactora es farà amb un fil de constantà de diàmetre d = 0,3 mm i resistivitat ρ
 = 0,52 µΩm. Determineu:
a) La potència P necessària. (La calor específica de l’aigua és 4,18 kJ/(kg °C).) 
[1 punt]
b) La resistència R elèctrica. [0,5 punts]
c) La longitud L del fil de la resistència. [1 punt]

Exercici 14

Un aerogenerador consta bàsicament d’un rotor amb les pales, un multiplicador 
de la  velocitat  de gir  i  un generador  amb les característiques indicades a la 
figura.  El  sistema  de  control  permet  que  la  potència  elèctrica  generada  es 
mantingui constant, Pelec = 600 kW, per a una velocitat de gir del rotor 13 min-
1<nrotor<28 min−1. Determineu, en aquestes condicions:

a) La potència Psub subministrada pel rotor al multiplicador. [0,5 punts]
b)  El  parell  màxim a l’eix d’entrada  Τentrada  i  a  l’eix  de sortida  Τsortida  del 
multiplicador.[1 punt]
c) La potència dissipada en el multiplicador  Pmult  i  en el generador  Pgen.  [1 
punt]
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