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Keterangan :

Lo = panjang mula-mula benda ( matau cm )

Lt = panjang akhir benda ( m atau cm )

∆L = pertambahan panjang benda ( m atau cm )

∆T = perubahan suhu benda ( °C )

T1 = suhu mula-mula benda ( °C )

T2 = suhu akhir benda ( °C )

α = koefesienmuai panjang/linear benda ( /°C )

• Koefesien muai panjang zat padat adalah bilangan yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda
setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan sebesar 1°C.

• Koefesien muai panjang zatpadat nilainya ditentukan oleh jenis zat padat tersebut, dan nilainya berbeda

satu sama lainnya.

NoNoNoNo NamaNamaNamaNamaZatZatZatZat NilaiNilaiNilaiNilai αααα (((( ////°°°°CCCC ))))

1 Aluminium 0,000024

2 Tembaga 0,000017

3 Besi 0,000012

4 Baja 0,000011

5 Timah 0,000030

6 Kuningan 0,000018

7 Perak 0,000020

SOALSOALSOALSOAL

1. Sebatang baja yang panjangnya 60 cmdipanaskan dari 0°Cmenjadi 120°C. Tentukan :

a. Pertambahan panjang baja
b. Panjang baja sekarang

2. Sebatang aluminium yang panjangnya 200 cmdipanaskan dari 20°Cmenjadi 220°C.Tentukan :

a. Pertambahan panjang aluminium

b. Panjang aluminium sekarang

3. Pada suhu 30 C, panjang batang besi adalah 100 cm. Koefisien muai linear besi tersebut 10-5 /C. Jika besi

dipanaskan sehingga mengalami pemuaian dan panjangnya menjadi 100,1 cm, maka tentukan suhu besi
tersebut sekarang!

4. Pada suhu 12 ° C sebatang besi panjangnya 72 cm dan setelah dipanaskan sampai pada suhu 77 ° C

panjangnyamenjadi 72,06 cm. Tentukan :

a. Koefesien muai panjang besi

b. Panjang besi pada suhu 162°C



5. Sebatang penggaris besi yang mula-mula panjangnya 200 cmbersuhu 20°C, kemudian dipanaskan. Ternyata

penggaris besi tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,060 cm. Tentukan sampai suhu

berapakah penggaris besi tersebut dipanaskan?

6. Sebatang kuningan yang mula-mula panjangnya 300 cm bersuhu tertentu, kemudian dipanaskan sampai

bersuhu 200 ° C. Ternyata batang kuningan tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,18 cm.

Tentukan suhu awal kuningan tersebut sebelum dipanaskan?
7. Dua batang logam yang terbuat dari tembaga panjangnya masing-masing 150 cm dan 400 cm pada suhu

yang sama dipanaskan bersama-sama, sehingga mengalami pemuaian. Ternyata panjang batang pertama

menjadi 150, 8 cm, tentukan panjang batang kedua!

8. Dua penggaris dari besi dan alumunium panjangnya sama sama 250 cm, mula-mula keduanya bersuhu 25°C.

Jika keduanya mengalami pemuaian saat dipanaskan, tentukan selisih panjang akhir keduanya setelah

dipanaskan sampai suhu keduanyamenjadi 275°C?

9. Dua penggaris dari baja dan tembaga panjangnya sama sama 200 cm, mula-mula keduanya bersuhu 20°C.

Jika keduanya mengalami pemuaian saat dipanaskan, tentukan selisih panjang akhir keduanya setelah

dipanaskan sampai suhu keduanyamenjadi 320°C?
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Keterangan :

Ao = luas mula-mula benda ( m2 atau cm2 )

At = luas akhir benda ( m2 atau cm2 )

∆A = pertambahan luas benda ( m2 atau cm2 )

∆T = perubahan suhu benda ( °C )

T1 = suhu mula-mula benda ( °C )

T2 = suhu akhir benda ( °C )

β = koefesien muai luas benda ( /°C )

SOALSOALSOALSOAL

1. Suatu lempeng tipis dengan panjang 50 cmdan lebar 20 cm terbuat dari logam dengan koefisien linear 1,2

10-5 /C pada suhu 25 C. jika lempeng logam tersebut dipanaskan sampai dengan 100 C, tentukan luas
lempeng logam tersebut sekarang!

2. Pada suhu 0° C luas sekeping logam 50 cm2 . Hitung pemuaiannya bila dipanaskan sampai suhu 200 °C.

Koefesien muai panjang logam 0,000010/°C!

3. Sekeping lempengan baja yang luasnya 200 cm2 dipanaskan dari suhu 0°Cmenjadi 100°C. Hitunglah:

a. Pertambahan luas lempengan baja tersebut

b. Luas akhir baja tersebut



4. Pada suhu 30°C sekeping logam luasnya 100 cm2. Setelah dipanaskan pada suhu 230°C, luasnya menjadi

100,48 cm2. Hitunglah koefesien muai luas dan panjang logam tersebut!

5. Dua batang besi dan alumunium luasnya sama sama 250 cm2, mula-mula keduanya bersuhu 25 ° C. Jika

keduanya mengalami pemuaian saat dipanaskan, tentukan selisih luas akhir keduanya setelah dipanaskan

sampai suhu keduanya menjadi 225°C?

c.c.c.c. PemuaianPemuaianPemuaianPemuaian volumevolumevolumevolume
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Keterangan :

Vo = volume mula-mula benda ( m3 atau cm3 )

Vt = volume akhir benda ( m3 atau cm3 )

∆V = pertambahan volume benda ( m3 atau cm3 )

∆T = perubahan suhu benda ( °C )

T1 = suhu mula-mula benda ( °C )

T2 = suhu akhir benda ( °C )

γ = koefesien muai volume benda ( /°C )

SOALSOALSOALSOAL

1. Sebuah botol dari kacapada suhu 15°C volumenya 50 cm3 . Tentukan pertambahan volumenya jika

dipanaskan sampai suhu 35°C. koefesien muai panjang kaca 0,000009/°C.

2. Sebuah bejana dari aluminium pada suhu 10°C volumenya 1000 cm3 , dipanaskan sampai suhu 110°C.

Tentukan :

a. Pertambahan volumenya

b. Volume akhirnya

3. Sebuah botol gelas volumenya pada suhu 0°C tepat 50 cm3 diisi air raksa pada suhu yang sama. Kemudian

dipanaskan bersama-sama sampai suhu 100°C. Bila koefesien muai panjang botol 0,00008/°C dan koefesien

muai ruang air raksa 0,000182/°C. Hitunglah volume air raksa yang tumpah!

4. Sebuah botol gelas volumenya pada suhu 20°C tepat 400 cm3 diisi alkohol pada suhu yang sama. Kemudian

dipanaskan bersama-sama sampai suhu 80°C. Bila koefesien muai panjang botol 0,00008/°C dan koefesien

muai ruang alkohol 0,000250/°C. Hitunglah volume air raksa yang tumpah!
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