Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt
cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (kí hiệu
là q, đơn vị là J/kg).
Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được Nhiên liệu nào có năng suất tỏa nhiệt
lớn hơn là loại nhiên liệu tốt hơn.

tính bằng công thức:

Q  q.m
Trong đó: Q là nhiệt lượng tỏa ra (J).
q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg).
m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg).
Năng suất tỏa

Chất

nhiệt (J/kg)

Chất

Năng suất tỏa
nhiệt (J/kg)

Củi khô

10.106

Khí đốt

44.106

Than bùn

14.106

Dầu hỏa

44.106

Than đá

27.106

Xăng

46.106

Than gỗ

34.106

Hiđrô

120.106

Năng suất tỏa nhiệt của một số nhiên liệu
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

NHIỆT LƯỢNG
Q  mct  mc  t 2  t1 

PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
Truyền nhiệt

Qtoa  Qthu

Đốt nhiên liệu: Qtoa  q.m

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Bài toán 1: Tính toán nhiệt lượng khi thay đổi nhiệt độ
Phương pháp giải
Để tính nhiệt lượng vật tỏa ra hay thu vào để thay
Ví dụ: Để đun sôi 2 lít nước từ 20C cần cung cấp

đổi nhiệt độ, ta làm theo các bước sau:

cho ấm một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt
dung riêng của nước là c  4200 J/kg.K .
Bước 1: Xác định các vật tỏa nhiệt hay thu nhiệt, Hướng dẫn giải:
xác định các đại lượng đề bài cho biết trong công Bước 1: Đề bài cho biết:
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nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước lần lượt là cAl  880 J/kg.K , cCu  380 J/kg.K và

cn  4200 J/kg.K .
Câu 11: Người ta cung cấp cho 20 lít nước một nhiệt lượng là 1500 kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao
nhiêu độ?
Câu 12: Tính nhiệt dung riêng của một chất, biết rằng để làm nóng 1 kg chất này lên thêm 30C cần
cung cấp cho nó một nhiệt lượng khoảng 2400 J.
Câu 13: Một ấm đun nước bằng nhôm nặng 300g chứa 2 lít nước ở nhiệt độ 30C . Hỏi phải đun nước tối
thiểu trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một
nhiệt lượng là 1000 J.
ĐÁP ÁN
Dạng 1: Tính nhiệt lượng
1-D

2-C

3-B

4-C

5-B

6-A

7–B

Câu 8:
Nhiệt lượng nước thu được để nóng từ 28C lên 34C : Q  mc  t 2  t1   5.4200.  34  28   126000  J  .
Câu 9:
Ban ngày, Mặt Trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những nhiệt lượng bằng nhau. Do
nhiệt dung riêng của nước biển lớn hơn của đất nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và ít hơn đất
liền. Ban đêm, cả mặt biển và đất liền đều tỏa nhiệt vào không gian nhưng mặt biển tỏa nhiệt chậm hơn
và ít hơn đất liền. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày ở các vùng gần biển ít thay đổi hơn ở các vùng nằm sâu
trong đất liền.
Câu 10:
Nhiệt lượng cần cung cấp gồm nhiệt tỏa ra cho thùng nhôm, quả cầu bằng đồng và nước nóng lên từ

20C đến 70C :
Q   m1c1  m2c2  m3c3  t 2  t1    0,5.880  1.380  2.4200  70  20   461000  J 

Câu 11:
Nhiệt lượng đã cấp cho nước: Q  mct  t 

Q 1500.1000 125


 C 
mc
20.4200
7

Câu 12:
Nhiệt lượng cần để làm nóng: Q  mct  c 

Q
2400

 80  J 
m.t 1.30

Câu 13:
Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước:
Q   m1c1  m2c2  t 2  t1    2.4200  0,3.880 100  30   606480  J 

Thời gian tối thiểu cần để đun sôi nước: t 

Q 606480

 606, 48  s   10,108 (phút).
Q1
1000
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DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
Phương pháp giải
Ví dụ: Một nhiệt lượng kế chứa 2 lít nước ở nhiệt
độ 15C . Hỏi nước nóng lên tới bao nhiêu độ nếu
bỏ vào nhiệt lượng kế một quả cân bằng đồng thau
khối lượng 500 g được nung nóng tới 100C ?
Lấy nhiệt dung riêng của đồng thau là 380 J/kg.K,
của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua nhiệt lượng truyền
cho nhiệt lượng kế và môi trường bên ngoài.
Hướng dẫn giải
Bước 1: Quả cân có nhiệt độ lớn hơn nên truyền

Bước 1: Xác định các vật tỏa nhiệt và các vật thu

nhiệt lượng sang cho nước, đến khi đạt trạng thái

nhiệt theo nguyên tắc sau: Nhiệt năng luôn truyền

cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và quả cân

từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp

bằng nhau và bằng t.

hơn. Vậy vật có nhiệt độ cao hơn là vật tỏa nhiệt,
vật có nhiệt độ thấp hơn là vật thu nhiệt.

Bước 2: Nhiệt lượng quả cân tỏa ra:

Bước 2: Tính nhiệt lượng tỏa ra và nhiệt lượng thu

Q1  m1.c1.  t1  t   0,5.380. 100  t   190 100  t 

vào của các vật.

Nhiệt lượng của nước thu vào:
Q2  m2 .c2 .  t  t 2   2.4200.  t  15   8400  t  15 

Bước 3: Phương trình cân bằng nhiệt:
Bước 3: Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt và

Q1  Q2  190 100  t   8400  t  15

rút ra đại lượng đề bài yêu cầu tính.

 t  16,88C .

Qtoa  Qthu

Vậy nước nóng lên tới 16,88C .

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Hai vật nóng (1) và lạnh (2) có cùng khối lượng m cho tiếp xúc nhau,
chúng thực hiện quá trình trao đổi nhiệt. Khi đạt đến sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ
của vật nóng giảm đi một lượng t . Khi đó nhiệt độ của vật lạnh tăng thêm bao
nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của vật nóng (1) và vật lạnh (2) lần lượt là c1 và c2
với c1  2c2 .
Hướng dẫn giải
Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng tỏa ra của vật nóng bằng nhiệt lượng thu
vào của vật lạnh:

Qtoa  Qthu
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Câu 8:
Không mất tính chất tổng quát, giả sử khối lượng mà nhiệt độ của quả cầu lần lượt là m1  1 kg và

t1  100C , khối lượng và nhiệt độ của nước và dầu lần lượt là m2  1 kg và t 2  50C .
Phương trình cân bằng nhiệt khi quả cầu vào nước:
Q1  Q2  m1c1  t1  t   m2c2  t  t 2 

 1.380 100  t   1.4200  t  50 

 t  54,15C
Nhiệt lượng nước nhận được: Q2  4200  54,15  50   17430  J 
Nhiệt lượng mà nước và dầu nhận được bằng với nhiệt lượng của quả cầu tỏa ra.
Phương trình cân bằng nhiệt khi thả quả cầu vào dầu:
Q1  Q2  m1c1  t1  t    m2c2  t   t 2 
 1.380 100  t   1.2100  t  50 

 t  57, 66C
Nhiệt lượng dầu nhận được: Q2  2100  57, 66  50   16086  J   Q2
Vậy nhiệt lượng do dầu nhận được nhỏ hơn nhiệt lượng mà nước nhận được.
Câu 9:
Nhiệt lượng của bình và nước thu vào:
Q   m1c1  m2c2  t  86.103  880m1  4200m2  .50  880m1  4200m2   1720

Mà theo đề bài có m1  m2  1, 2 suy ra 880m1  4200 1, 2  m1   1720  m1  1 kg   m2  0, 2  kg 
Thể tích của nước: V2 

m2
0, 2

 2.104  m3   0, 2 
D 1000

.

Câu 10:
Nhiệt lượng do miếng hợp kim tỏa ra:
Q1  m1c1  t 2  t   0,192.c1 100  21,5  15, 072c1

Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế và nước thu vào:
Q2   m2c2  m3c3  t  t 2    0,128.380  0, 24.4200  21,5  8, 4   13841,984  J 

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q1  Q2  c1  918,39  J/kg.K 
Hợp kim này không thể là hợp kim của đồng và sắt vì cả hai chất đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918,39
J/kg.K.
Câu 11:
Gọi nhiệt dung của chất lỏng bình (1) là c1 , nhiệt dung của chất lỏng trong bình (2) là c2 , nhiệt độ ban
đầu của chất lỏng trong bình (2) là t 2 .
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BÀI TẬP LÀM THÊM DẠNG 2
Bài 1: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:
A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.
C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.
D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.
Hướng dẫn giải:
Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật như nhau thì dừng lại
⇒ Đáp án A
Bài 2: Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt?
A. Qtỏa + Qthu = 0
B. Qtỏa = Qthu
C. Qtỏa.Qthu = 0
D. Qtỏa/Qthu = 0
Hướng dẫn giải:
Phương trình cân bằng nhiệt: Qtỏa = Qthu
⇒ Đáp án B
Bài 3: Đổ 5 lít nước ở 20°C vào 3 lít nước ở 45°C. Nhiệt độ khi cân bằng là:
A. 2,94°C
B. 293,75°C
C. 29,36°C
D. 29,4°C
Hướng dẫn giải:
m1 = 5 lít nước = 5 kg, m2 = 3 lít nước = 3 kg, t1 = 20°C, t2 = 45°C
- Gọi nhiệt độ khi cân bằng là t
- Nhiệt lượng thu vào của 5 lít nước là: Q1 = m1c.(t – t1)
- Nhiệt lượng thu vào của 3 lít nước là: Q2 = m2c.(t2 – t)
- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Q1 = Q2 ⇔ m1c.(t – t1) = m2c.(t2 – t)
⇔ m1.(t – t1) = m2.(t2 – t)
⇔ 5.(t – 20) = 3.(45 – t)
⇔ t = 29,375 ≈ 29,4°C
⇒ Đáp án D
Bài 4: Điều nào sau đây đúng với nguyên lý truyền nhiệt:
A. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
B. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.
D. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có có nhiệt dung riêng cao hơn.
Hướng dẫn giải:
Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
⇒ Đáp án B
Bài 5: Thả một miếng thép 2 kg đang ở nhiệt độ 345°C vào một bình đựng 3 lít nước. Sau khi cân bằng
nhiệt độ cuối cùng là 30°C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua môi trường. Biết nhiệt dung riêng của thép, nước lần
lượt là 460 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là:
A. 7°C
B. 17°C
C. 27°C
D. 37°C
Hướng dẫn giải:
3 lít nước = 3 kg
Gọi nhiệt độ ban đầu của nước là t0
- Nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra là:
Q1 = m1c1Δt1 = 2.460.(345 – 30) = 289800 J
- Nhiệt lượng mà nước thu vào là:
Q2 = m2c2Δt2 = 3.4200.(30 – t0)
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Hướng dẫn giải:
Nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra là:
Q1 = mcuccu(80 – 20) = 0,5.380.(80 – 20) = 11400 J
Nhiệt lượng mà nước nhận được là:
Q2 = mnướccnướcΔt
Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:
Q1 = Q2 = 11400 J

Vậy nước nóng thêm được 5,43°C
Bài 9: Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 2 kg, m2 = 3
kg, m3 = 4 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 57°C, c2 =
4000 J/kg.K, t2 = 63°C, c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 92°C. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng là bao nhiêu?
ĐS: 74,6°C
Hướng dẫn giải:
- Giả sử rằng, lúc đầu ta trộn hai chất có nhiệt độ thấp hơn với nhau, ta thu được một hỗn hợp có nhiệt độ
cân bằng là t’ < t3.
- Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
Q1 = Q2 ⇔ m1c1(t’ – t1) = m2c2(t2 – t’) (1)
- Sau đó ta đem hỗn hợp trộn với chất thứ 3 ta thu được hỗn hợp 3 chất có nhiệt độ cân bằng tcb (t’ < tcb <
t3). Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
(m1c1 + m2c2).(tcb – t’) = m3c3.(t3 – tcb) (2)
- Thế (2) vào (1) ta suy ra:

Vậy nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng là tcb = 74,6°C
Bài 10: Trộn lẫn rượu vào nước, người ta thu được một hỗn hợp nặng 120,8 g ở nhiệt độ t = 30°C. Tính
khối lượng nước và rượu đã pha biết rằng ban đầu rượu có nhiệt độ t1 = 10°C và nước có nhiệt độ t2 =
90°C. Nhiệt dung riêng của rượu và nước lần lượt là c1 = 2500 J/kg.K, c2 = 4200 J/kg.K. ĐS: 100,8 g
Hướng dẫn giải:
Gọi m1 và m2 lần lượt là khối lượng của rượu và nước
- Nhiệt lượng rượu thu vào: Q1 = m1c1(t– t1)
- Nhiệt lượng nước tỏa ra: Q2 = m2c2(t2 – t)
- Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
Q1 = Q2 ⇔ m1c1(t – t1) = m2c2(t2 – t)

Mặt khác m1 + m2 = 120,8 g
⇒ 5,04m2 + m2 = 6,04 m2 = 120,8 ⇒ m2 = 20 g ⇒ m1 = 5,04.20 = 100,8 g
18

Ví dụ 2: Dùng bếp củi để đun sôi 5 lít nước ở 25C thì cần 1 kg củi khô. Hỏi lượng cần thiết là như
nếu đun sôi 5 lít nước trên bằng bếp dầu thì cần dùng bao nhiêu kg dầu?

nhau (đều để đun sôi

Biết năng suất tỏa nhiệt của củi và dầu lần lượt là 10.106 J/kg và 44.106 J/kg .

5 lít nước). Do các

Hướng dẫn giải

loại nhiên liệu có

Nhiệt lượng tỏa ra khi dùng bếp củi: Q1  q1.m1

năng suất tỏa nhiệt

Nhiệt lượng tỏa ra khi dùng bếp dầu: Q2  q 2 .m2

khác nhau nên khối

Nhiệt lượng mà nhiên liệu tỏa ra bằng đúng nhiệt lượng nước thu vào để sôi ở

100C nên nhiệt lượng tỏa ra khi dùng bếp củi và bếp dầu phải bằng nhau:
Q1  Q2  q1m1  q 2 m 2  10.106.1  44.106 m 2  m 2 

Vậy khối lượng dầu cần dùng là m 2 

lượng nhiên liệu cần
thiết khác nhau.

5
 kg 
22

5
 kg  .
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Ví dụ 3*: Một động cơ nhiệt dùng xăng có hiệu suất H = 40%, công suất cơ học
là P = 2,5 HP ( 1HP  746W ). Tính xem cứ mỗi giờ hoạt động, động cơ tiêu thụ
bao nhiêu lít xăng? Biết xăng có năng suất tỏa nhiệt q  46.106 J/kg , khối lượng
riêng D  800 kg/m3 .
Hướng dẫn giải
A  P.t  2,5.746.3600  6, 714.106  J 

Nhiệt lượng mà nhiên liệu cần cung cấp để động cơ sinh ra công đó:
Q

A 6, 714.106

 16, 785.106  J 
H
0, 4

Khối lượng xăng cần tiêu thụ:
Q 16, 785.106
m 
 0,365  kg 
q
46.106

Thể tích xăng cần tiêu thụ: V 

m 0,365

 4,56.104  m3   0, 456 lít.
D
800

Bài toán 3: Năng suất tỏa nhiệt của hỗn hợp nhiên liệu
Phương pháp giải
Các loại nhiên liệu khác nhau có năng suất tỏa Ví dụ: Hỗn hợp gồm 3 kg than bùn và 7 kg than đá
nhiệt khác nhau. Khi trộn chúng lại với nhau với có năng suất tỏa nhiệt bằng bao nhiêu?
các tỉ lệ khác nhau, năng suất tỏa nhiệt của hỗn hợp Biết năng suất tỏa nhiệt của than bùn và than đá lần
là lượng năng lượng tỏa khi đốt cháy hoàn toàn 1 lượt là q1  14.106 J/kg và q2  27.106 J/kg .
kg hỗn hợp đó.

Hướng dẫn giải
Bước 1: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn Bước 1: Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn
toàn hỗn hợp (bằng tổng nhiệt lượng tỏa ra khi đốt hỗn hợp trên:
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b. Người ta đun ấm nước trên bằng củi khô. Tính lượng củi cần đốt? Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do
củi khô bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra làm nóng nồi và nước. Năng suất tỏa nhiệt của củi khô là

10.106 J/kg .
Câu 10: Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là q1  46.106 J/kg , của dầu hỏa là q2  44.106 J/kg . Hãy tính
năng suất tỏa nhiệt của một hỗn hợp mà trong đó 80% khối lượng là xăng, 20% khối lượng là dầu hỏa?
Câu 11: Một động cơ nhiệt dùng dầu có hiệu suất H = 60%. Tính công cơ học mà động cơ sản ra khi tiêu
thụ 10 lít dầu? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu là q  44.106 J/kg , khối lượng riêng của dầu là 890

kg/m3 .
Câu 12: Tính lượng dầu cần thiết để đun sôi 5 lít nước ở 25C ? Biết hiệu suất của bếp dầu là 70%, năng
suất tỏa nhiệt của dầu là 44.106 J/kg .
Câu 13: Để làm nóng một thanh kim loại thêm 10C bằng bếp than có hiệu suất 60% thì phải dùng hết
2kg than. Nếu dùng bếp than có hiệu suất 40% cũng để làm nóng thanh kim loại này thêm 10C thì phải
dùng hết một lượng than là bao nhiêu?
Câu 14: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm 20C sau 1,5 phút hoạt động.
Biết rằng 40% cơ năng của búa máy chuyển hóa thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất
của búa? Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K.
Bài tập nâng cao
Câu 15: Người ta đốt củi trong lò để sưởi ấm một phòng có kích thước 5m  4,5m  3m từ nhiệt độ 5C
lên nhiệt độ 25C và giữ nguyên nhiệt độ đó trong suốt 1 tháng (30 ngày). Biết nhiệt lượng thoát ra ngoài
qua tường trong mỗi phút là Q0  33 kJ , hiệu suất bếp lò là H = 25%, năng suất tỏa nhiệt của củi là

q  1, 25.107 J/kg . Coi rằng áp suất không khí không đổi trong suốt thời gian, nhiệt dung riêng của không
khí là c  1000 J/kg.K , khối lượng riêng của không khí là D  1,3 kg/m3 . Coi rằng thời gian nâng nhiệt
độ của không khí là rất ngắn. Hãy tính khối lượng củi cần dùng?
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Q2  Q0 .T  33.103.30.24.60  1, 4256.109  J 

Tổng nhiệt lượng có ích cần dùng: Q  Q1  Q2  1, 755.106  1, 4256.109  1427355.103  J 
Nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp: Q tp 
Khối lượng củi cần sử dụng: M 

Q tp
q



Q 1427355.103

 5709420.103  J 
H
0, 25

5709420.103
 457  kg  .
1, 25.107

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÀM THÊM DẠNG 3
Bài 1: Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt
của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:
A. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô.
B. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.
C. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.
D. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.
Hướng dẫn giải:
Năng suất tỏa nhiệt xếp từ lớn đến nhỏ: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.
⇒ Đáp án C
Bài 2: Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất
tỏa nhiệt?
A. Nước bị đun nóng
B. Nồi bị đốt nóng
C. Củi bị đốt cháy
D. Cả ba đều có năng suất tỏa nhiệt
Hướng dẫn giải:
Trong các vật trên, vật có năng suất tỏa nhiệt là củi bị đốt cháy, do củi là nhiên liệu còn nước và nồi
không phải là nhiên liệu nên không có năng suất tỏa nhiệt.
⇒ Đáp án C
Bài 3: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:
A. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
B. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
C. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
D. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.
Hướng dẫn giải:
Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt
của nhiên liệu ⇒ Đáp án C
Bài 4: Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.
B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.
C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.
Hướng dẫn giải:
Mệnh đề đúng là: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ⇒ Đáp án C
Bài 5: Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?

Hướng dẫn giải:
Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được xác định theo công thức: Q = q.m
⇒ Đáp án C
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