BÀI 7. TỔNG KẾT CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cấu tạo chất – Nguyên tử và phân tử
a) Các chất được cấu tạo như thế nào?
- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
(Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại)
- Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách.
+ Trong chất rắn: Các nguyên tử, phân tử xếp gần nhau.
+ Trong chất khí: Khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử rất lớn (so với trong chất rắn và chất
lỏng).

b) Chuyển động của các nguyên tử, phân tử
- Các nguyên tử, phân tử luôn luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía, chuyển động
đó gọi là chuyển động nhiệt hay chuyển động Brown.
- Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
c) Hiện tượng khuếch tán
Hiện tượng các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán.
2. Nhiệt năng
a) Nhiệt năng là gì?
Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Chú ý: Các phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động hỗn độn không ngừng nên chúng luôn có
động năng. Vì vậy, bất kỳ vật nào cũng có nhiệt năng.
Nhiệt độ của vật càng cao, các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của
vật càng lớn.

b) Các cách làm thay đổi nhiệt năng
Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách:
+ Thực hiện công.
+ Truyền nhiệt.
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1 Kcalo = 1000 calo; 1 calo = 4,2 J
- Nếu vật là chất lỏng, bài toán cho biết thể tích thì ta phải tính khối lượng theo công thức: m =
V.D. Trong đó đơn vị của V là m3 và của D là kg/m3
d) Nguyên lí truyền nhiệt
Khi có hai vật truyền nhiệt với nhau thì:
+ Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
+ Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.
+ Nhiệt lượng do vật này thu vào bằng nhiệt lượng do vật kia tỏa ra.
e) Phương trình cân bằng nhiệt
- Trong quá trình trao đổi nhiệt, nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào.
- Phương trình cân bằng nhiệt:
Qtỏa ra = Qthu vào
Trong đó: Qthu vào = m.c. Δt
t là độ tăng nhiệt độ
Δ t = t2 - t1 (t2 > t1)
Qtỏa ra = m’.c’. t’
t’ là độ giảm nhiệt độ
Δt’ = t1’ - t2’ (t1’ > t2’)
5. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
a) Nhiên liệu
Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
Ví dụ: Than, củi, dầu, xăng, cồn, khí gas…

b) Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
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.
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu kí hiệu là q, đơn vị là J/kg.
c) Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
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 nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
6. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt – Động cơ nhiệt
a) Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác
Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng
khác.
b) Sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng
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f) Hiệu suất của động cơ nhiệt
Hiệu suất của động cơ nhiệt:
Trong đó:
A là công có ích do máy tạo ra (J)
Q là nhiệt lượng tỏa ra của nhiên liệu bị đốt cháy (J)
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Bài 1: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
D. Chỉ có thế năng, không có động năng.
Hướng dẫn giải:
Tính chất chỉ có thế năng, không có động năng không phải của nguyên tử, phân tử.
⇒ Đáp án D
Bài 2: Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:
A. Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng. B. Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật
tăng.
C. Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm. D. Nội năng của vật giảm
Hướng dẫn giải:
Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.
⇒ Đáp án A
Bài 3: Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung riêng c1 và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có
khối lượng m2 = 2m1, nhiệt dung riêng c2 = (1/2)c1 và nhiệt độ t2 > t1. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt
giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của
hai chất lỏng trên có giá trị là

Hướng dẫn giải:
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C. Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng.
D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt
lượng.
Hướng dẫn giải:
Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật không tăng ⇒ Đáp án A
Bài 8: Pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t vào nước lạnh ở 10°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn
hợp nước là 20°C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ lúc đầu
t của nước nóng bằng bao nhiêu?
A. 50°C
B. 60°C
C. 70°C
D. 80°C
Hướng dẫn giải:
Nhiệt lượng thu vào và tỏa ra bằng nhau nên: Q = m1cΔt1 = m2cΔt2
Vì m2 = 3m1 ⇒ 3Δt2 = Δt1
Nên Δt1 = t - 20 = 3.(20 – 10) = 30°C ⇒ t = 50°C
⇒ Đáp án A
Bài 9: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang khuếch tán vào nhau nhanh
lên thì hiện tượng khuếch tán:
A. xảy ra nhanh lên
B. xảy ra chậm đi
C. không thay đổi
D. ngừng lại
Hướng dẫn giải:
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang khuếch tán vào nhau nhanh lên thì
hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên ⇒ Đáp án A
Bài 10: Chọn câu sai:
A. Chất khí không có hình dạng xác định.
B. Chất lỏng không có hình dạng xác định.
C. Chất rắn có hình dạng xác định.
D. Cả ba chất rắn, lỏng, khí có thể tích xác
định.
Hướng dẫn giải:
Chất rắn và lỏng có thể tích xác định còn chất khí không có thể tích xác định.
⇒ Đáp án D
Bài 11: Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân
tử gây ra?
A. Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đá từ nhiều phía khác nhau.
B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn bị xẹp dần.
C. Đường tự tan vào nước.
D. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.
Hướng dẫn giải:
Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đá từ nhiều phía khác nhau không phải do
chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra
⇒ Đáp án A
Bài 12: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
A. chỉ ở chất lỏng và khí
B. chỉ ở chất lỏng và rắn
C. chỉ ở chất khí và rắn
D. ở cả chất rắn, lỏng và khí
Hướng dẫn giải:
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở cả chất rắn, lỏng và khí
⇒ Đáp án D
Bài 13: Khối đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10°C. Nhiệt dung
riêng của đồng hồ là:
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Bài 19: Một thác nước cao 126 m và độ chênh lệch nhiệt độ của nước ở đỉnh và chân thác là 0,3°C.
Giả thiết rằng khi chạm vào chân thác, toàn bộ động năng của nước chuyển hết thành nhiệt năng
truyền cho nước. Hãy tính nhiệt dung riêng của nước.
A. 2500 J/kg.K
B. 420 J/kg.K
C. 4200 J.kg.K
D. 480 J/kg.K
Hướng dẫn giải:
Xét m (kg) nước ở đỉnh thác khi xuống đến chân có động năng W = 10.m.h
Nhiệt năng truyền cho nước: Q = mcΔt

⇒ Đáp án C
Bài 20: Động cơ nhiệt thực hiện công có ích 920000 J, phải tiêu tốn lượng xăng 1 kg. Biết khi đốt
cháy hoàn toàn 1 kg xăng ta thu được nhiệt lượng 46.106 J. Hiệu suất của động cơ là:
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
Hướng dẫn giải:
Nhiệt năng xăng cháy sinh ra:
Q = q.m = 1.4,6.106 = 4,6.106 J
Hiệu suất của động cơ là:

⇒ Đáp án B
Bài 21: Hiệu suất của xe máy là bao nhiêu? Biết lực kéo của động cơ không đổi là 350N, nếu tiêu
thụ hết 3 lít xăng thì xe đi được quãng đường là 120 km, khối lượng riêng và năng suất tỏa nhiệt của
xăng là 700 kg/m3, 46.106 J/kg. ĐS: 43,5%
Hướng dẫn giải:
Công thực hiện của động cơ:
A = F.s = 350.12.104 = 42.106 J
Nhiệt lượng tỏa ra của xăng:
Qtp = q.m = q.V.D = 46.106.3.10-3.7.102 = 966.105 J
Hiệu suất của động cơ:

Bài 22: Một động cơ dùng xăng có công suất 15kW và hiệu suất là 30%. Tính số lít xăng tiêu thụ
trong 2 giờ. Biết động cơ chạy hết công suất, năng suất tỏa nhiệt và khối lượng riêng của xăng lần
lượt là 46.106 J/kg và 700 kg/m3. ĐS: 11,2 lít
Hướng dẫn giải:
Công thực hiện của động cơ trong 2 giờ là:
A = P.t = 15000.2.3600 = 108.106 J
Công toàn phần chính là nhiệt lượng tỏa ra của xăng:

9

nhiệt lượng hao phí trong trường hợp này bằng 20% nhiệt lượng do nước thu. Nhiệt dung riêng của
nhôm và nước là 880 J/kg.K, 4200 J/kg.K. ĐS: 144,5°C
Hướng dẫn giải:
Gọi tnh là nhiệt độ ban đầu của chì
t là nhiệt độ khi cân bằng nhiệt
Nhiệt lượng do quả cầu chì tỏa ra:
Qtỏa = mnhcnh.(tnh – t) = 0,5.880.(tnh – 30) = 440.(tnh – 30)
Nhiệt lượng do nước thu:
Qn = mncn(t – tn) = 2.4200.(30 – 25) = 42000 J
Nhiệt lượng hao phí:
Qhp = 20%.Qn = 0,2.42000 = 8400 J
Theo phương trình cân bằng nhiệt:

Vậy nhiệt độ ban đầu của quả cầu nhôm là 144,5°C
Bài 26: Ta thả hai thỏi đồng và nhôm có khối lượng lần lượt là 200g và 500g vào trong 1 lít nước ở
30°C. Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt của chúng. Biết nhiệt độ ban đầu của thỏi đồng là 40°C và
của nhôm là 100°C. Nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước là 880 J/kg.K, 380 J/kg.K, 4200
J/kg.K (bỏ qua nhiệt lượng hao phí). ĐS: 36,7°C
Hướng dẫn giải:
Gọi t là nhiệt độ khi cân bằng nhiệt.
Nhiệt lượng của thỏi nhôm: Qnh = mnhcnh.(tnh – t)
⇒ Qnh = 0,5.880.(100 – t) = 44000 – 440.t
Nhiệt lượng của thỏi đồng:
Qđ = mđcđ.(tđ – t)
⇒ Qđ = 0,2.380.(40 – t) = 3040 – 76.t
Nhiệt lượng của nước: Qn = mncn(tn – t)
⇒ Qn = 1.4200.(30 – t) = 126000 – 4200.t
Ta luôn có: Qnh + Qđ + Qn = 0
⇔ 44000 – 440.t + 3040 – 76.t + 126000 – 4200.t = 0
⇔ 4716.t = 173040 ⇒ t = 36,7°C
Vậy nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 36,7°C và thỏi đồng là vật tỏa nhiệt. Vì tđ = 40°C > t = 36,7°C
Bài 27: Một khối chì có khối lượng 5 kg, nhiệt dung riêng là 130 J/kg.K. Sau khi nhận thêm 37,7 kJ
thì nhiệt độ của nó là 90°C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của khối chì là bao nhiêu? ĐS: 320C
Hướng dẫn giải:
Độ tăng nhiệt độ của khối chì:

Nhiệt độ ban đầu của chì:
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