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Petunjuk : bilamana diperlukan, gunakan konstanta berikut :
 Kalor jenis es = 0,5 kal/gr oC
 Kalor lebur es = 80 kal/gr
 Kalor jenis air = 1 kal/gr oC
 Kalor uap air = 540 kal/gr

1. Benda yang bersuhu 1220 F = … 0 K

2. Seorang siswa membuat termometer yang disebutnya sebagai termometer X . Pada
termometer X tersebut, tercatat suhu lebur es = 300X dan suhu didih air tercatat 1800X. Jika
suatu benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 400 C, maka berapakah
suhu benda tersebut menurut termometer X?

3. Didalam suatu bejana terdapat 80 gr air pada suhu 200C. Jika kedalam bejana tersebut
dimasukkan logam bermassa 50 gr yang suhunya 1000C, dicapai suhu akhir campuran 650C,
maka kalor hitunglah kalor jenis logam tersebut !

4. Sebatang baja panjangnya 2 meter pada suhu 200C. Koefisien muai panjang baja sebesar 10-4/0C
. Jika baja tersebut dipanaskan, hingga suhunya menjadi 220 0C, maka panjang baja sekarang
adalah … meter

5. Es bermassa 2 kilogram yang mula-mula suhunya -4 0C dipanaskan, hingga menjadi air pada
suhu 25 0C.
Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk proses tersebut …

6. Satu kilogram kaca yang bersuhu 80o C (kalor jenisnya 8400 J/kg.oC ), dicelupkan ke dalam 2
kg air yang bersuhu 20o C (kalor jenis air 4200 J/kg.oC ) , maka suhu akhir air dan kaca adalah
…..

7. Dua batang logam P dan Q memiliki ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda disambung
seperti gambar di bawah. Ujung kiri P bersuhu 120o C dan ujung kanan Q bersuhu 0o C . Jika
koefesien konduksi termal P adalah dua kali koefesien konduksi termal Q , maka suhu pada
sambungan P dan Q adalah .....

8. Sebuah kubus perunggu pada suhu 200 C, volumenya 3 x 10-3 m3 . Jika koefesien muai panjang
perunggu 2 x 10-5/0C , maka volume kubus pada suhu 1700 C adalah ….. m3
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