
1. Pada suatu termometer A, titik beku air adalah 15   dan titik didih air adalah 165  . Bila suatu 

benda diukur dengan termometer celcius bersuhu 42  , maka berapakah suhu ini diukur dengan 

termometer A? 

2. Volume sebuah silinder kuningan pejal pada suhu 25   adalah 20 cm
3
. Tentukan volume silinder 

pada suhu 110  . Jika koefisien muai panjang kuningan 1,9 x 10-5/   ! 

3. Berapakah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari es -10   sehingga menjadi air 20  . 

Anggap massa es menjadi air tetap sebanyak 100 gr. Jika kalor lebur es= 80 kal/gr, kalor jenis es 

= 0,5 kal/g   ! 

4. Aluminium yang massanya 4 kg pada suhu 20   kapasitas kalornya 3600    . Apabila 

aluminium tersebut dipanaskan sampai 110  , hitunglah ; 

a. Banyak kalor yang diperlukan 

b. Kalor jenis aluminium 

5. Logam dengan kalor jenis 0,2 kal/  , bersuhu 100  . Dimasukkan kedalam 300 gr air bersuhu 

20  . Setelah terjadi kesetimbangan suhu akhir 50  . Berapakah massa logam tersebut. 

6. Sebatang logam 150 cm dengan luas penampang 30 cm
2
. Salah satu ujungnya menempel pada es 

0   dan ujung yang lainnya menempel pada benda dengan suhu 100  . Jika konduktivitas 

termalnya 0,9 kal/s cm   . Hitunglah kalor yang merambat melalui logam tersebut selama 10 

sekon. 

7. Permukaan dalam suatu dinding rumah dijaga bersuhu tetap 20,0    saat udara luar bersuhu 

30,0    Berapa banyak kalor yang masuk ke dalam rumah akibat koneveksi alami udara melalui 

dinding rumah berukuran 10,0       5,00   selamat 1 menit ? Anggap koefisien konveksi rata-

rata 4,00           ! 

8. Sebuah benda hitam bersuhu 127   dengan luas permukaan 0,6   . Jika konstanta Stefan 

Bolzman 5,67 x 10-8 W/m
2
K

4
. Berapakah kalor yang dipancarkan selama 10 menit. 

9. Batang baja dan kuningan mempunyai ukuran yang sama , dan salah satu ujungnya dihubungkan. 

Suhu ujung batang baja yang bebas 200  , sedangkan suhu ujung batang kuningan yang bebas 

400   . Jika koefisiennya konduksi termal baja dan kuningan masing-masin 0,12 kal/cm s    dan 

0,24 kal/cm s  . Hitunglah suhu pada titik sambungannya? 

10. 60 kg air panas pada suhu 82   mengalirkan kedalam bak mandi. Untuk menurunkan suhunya 

300    air dingin pada suhu 10   ditambahkan ke dalam bak tersebut. Berapa suhu akhir 

campuran ? 

 


