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DETERMINAREA CĂLDURII SPECIFICE A UNUI 

LICHID CUCALORIMETRUL ELECTRIC HIRN 
 

 

 

Generalitati 

 

      La trecerea unui curent electric printr-o rezistenţă, energia electric E se transform in 

căldura Q, rezistenţa încălzindu-se. Este efectul Joule-Lenz sau efectul termic al curentului 

electric. Conform principiului conservării energiei, cantitatea de căldură degajată într-un timp 

dat, este egală cu energia electric consumată în acelaşi timp.  

Energia unui curent electric de intensitatea I care circulă printr-un rezistor cu  

Rezistenţa R, în timpul  T , este:  

 

𝐸 = 𝑅𝐼2𝑇 = 𝑄                   (1) 

 

     Energia electric şi cantitatea de căldură, care este o energie transmisă, se măsoară în 

aceleaşi unităţi de măsură şi anume joule (J) în S.I.  

     Dacă rezistenţa electrică se află într-un calorimetru ce are capacitatea electric K, 

conţinând un lichid oarecare de masă m şi căldurăspecifică c, cantitatea de căldură degajată în 

lichid va fi urmată de o creştere a temperaturii lichidului cu  ∆t .Neglijând pierderile de căldură 

în exterior, vom putea scrie acum egalitatea între căldura cedată de către rezistenţa electric şi 

ceaprimită de lichid:  

 

𝑅𝐼2𝑇 = (𝑚𝑐 + 𝐾)∆𝑡                                          (2)  

 

     Din această relaţie se poate calcula călduraspecifică cunoscând prin măsurare celelalte 

mărimi.  

 

Teoria metodei 

 

     În lucrarea de faţă se evită măsurarea mărimilor electrice şi a timpului, folosindu-se două 

calorimeter identice.Prin cele două rezistenţe egale, legate în serie şi aşezate fiecare în câte un 

calorimetru, trece un curent electric într-un interval de timp dat. Cantităţile de căldură degajatede 

către rezistenţe în cele două calorimetre vor fi aceleaşi, datorită egalităţii valorilor rezistenţelor, 



precum şi faptului că trece acelaşi curent electric într-un acelaşi interval de timp. Dacă în primul 

calorimetru punem un lichid de masă 𝒎𝟏 şi căldura specifică 𝒄𝟏, iar în al doilea, un lichid de 

masă 𝒎𝟐şi căldură specifică 𝒄𝟐, creşterile de temperatură fiind  ∆𝒕𝟏 şi respectiv  ∆𝒕𝟐, putem 

scrie:  

 

𝑄 = (𝑚1𝑐1  + 𝐾)∆𝑡1 

 

𝑄 = (𝑚2𝑐2  + 𝐾)∆𝑡2 

 

(𝑚1𝑐1  + 𝐾)∆𝑡1 =  (𝑚2𝑐2  + 𝐾)∆𝑡2 

 

      De aici se poate determina căldura specifică a unuia dintre lichide (de exemplu: 𝒄𝟐), 

cunoscând-o pe a celuilalt (𝒄𝟏), cu relaţia:  

 

𝑐2= 
(𝑚1𝑐1 +𝐾)∆𝑡1−𝐾∆𝑡2

𝑚2∆𝑡2
(4) 

 

      Dacă în primul calorimetru se află apă distilată, atunci:  

 

𝑐1 = 4180 J / Kg•grd  

 

Descrierea aparatului 

 

      Aparatul este format dintr-o cutie de lemn închisă în faţă şi în spate cu câte un geam de 

plexiglas gros pentru asigurarea unei ncălziri termice satisfăcătoare faţă de mediul înconjurător. 

În această cutie se introduce două calorimeter identice (1) din aluminiu şi având pereţii dubli 

(fig. 1). 

 

 



 
 

     Cele două rezistenţe (3) sunt prinse în şuruburi la capetele unor bare metalice de susţinere. 

Ansamblul rezistenţe-bare se poate mişca în sus şi în jos, permiţând scoaterea şi introducerea 

calorimetrelor în cutie. În fiecare calorimetru se introduce câteun agitator (4) manevrat manual şi 

câte un termometru (2). Pentru a realize condiţiile expuse mai sus, trebuie c agitatoarele să fie 

identice, deasemenea termometrele. Reostatul (5) introdus în circuit permite reglarea intensităţii 

curentului, intensitate măsurată de ampermetrul A. Deoarece cunoaşterea exactă a intensităţii 

curentului nu este necesară, ampermetrul serveşte defapt drept indicator imediat al închiderii 

circuitului electric, închidere care se realizează cu întrerupătorul (6). Circuitul se alimentează de 

la o reţea de curent alternativ de tensiune obişnuită (220 V). Trebuie avut în vedere ca 

intensitatea curentului să nu depăşească o anumită valoare, pentru a nu se arde rezistenţele.  

     Prin metoda descrisă se poate determina în principiu căldura specific a oricărui lichid. În 

laboratorul nostru se determină căldura specifică a glicerinei. 

 

 

Modul de lucru 

 

1. După ce au fost scoase cu grijă din aparat cele două calorimeter pentru a fi umplute cu 

apă distilată şi glicerină, se tamponează cu hârtie de filtru rezistenţele, bornele, agitatoarele şi 

termometrele pentru înlăturarea lichidului rămas de la experienţa precedentă.  

2. Într-un calorimetru, de exemplu, în cel din dreapta, se toarnă o cantitate de glicerină de 

masă m2, iar în celălalt o cantitate de apă distilată m1, în aşa fel încât celedouă vase să se umple 

până la aproximativ 0,5 cm de la gurile lor. Determinarea maselor 

delichid se face cântărind la o balanţă de precizie întâi vasul gol, apoi cu lichid şi făcând 

diferenţa între valorile obţinute. Este necesară atingerea unei precizii în cântărire de ordinal 

zecimii de gram. 



3. După încălzirea circuitului electric, se reglează intensitatea curentului cu ajutorul 

reostatului, până când rezistenţele sunt aduse la roşu. Rezistenţa lor fiind aceeaşi şi strălucirea lor 

în aer trebuie să fie aceeaşi; acest lucru se poate constatasuficient de bine cu ochiul liber. 

4.  După ce calorimetrele cu cele două lichide au luat temperature camerei, se introduce 

înaparat, se coboară agitatoarele şi termometrele în aşa fel ca să nu se atingă între ele şi să nu 

atingă nici calorimetrele.  

5.  Se citesc temperaturile iniţiale t1 şi respectiv t2, care s-ar puteasă nu fie identice din cauza 

eventualelor deplasări între punctele 0ºC şi 100ºC ale celor două termometre.  

Pentru o citire precisă se va folosi lupa. Este indicat să lucreze simultan doi studenţi, fiecare 

urmărind variaţia de temperatură a câte unui lichid.  

6.  Se închide circuitul electric menţinând în tot timpul experienţei un current constant (de 

ex. 4 A) şi se agită continuu. Glicerina, având o capacitate caloric mai mică de cât apa, îşi va ridica 

mai repede temperatura.  

7. După ce temperatura glicerinei va creşte cu circa 10º faţă de cea iniţială, cei doi studenţi 

vor citi şi nota simultan, temperaturile finale t1' pentru apă şi t2' pentru glicerină.  

După aceea se va deschide circuitul electric.  

    Creşterile de temperatură vor fi pentru apă şi respective pentru glicerină:  

∆t1
 = t1' - t1  

∆t
2
 = t2' - t2  

    Căldura specifică a glicerinei (c2) se va calcula cu relaţia (4), care devine: 

𝑐2 =  
(𝑚1𝑐1 + 𝐾)(𝑡1

′ − 𝑡1)

𝑚2(𝑡2
′ − 𝑡2)

−
𝐾

𝑚2
 

 

     Pentru laboratorul nostru, capacitatea caloric  K a celor două calorimetre a fost măsurată şi 

are valoarea comună K = 42,0 J / grd.  

    Se va calcula eroarea absolută maximă asupra lui c2folosind formula (4). Erorile absolute 

ale mărimilor date (K şi c1) se vor lua ţinând seama de ultimele cifre semnificative. Eroarea 

asupra diferenţei de temperatură este egală cu suma dintre eroarea de citire a temperaturii iniţiale 

şi cea a temperaturii finale, fiecare dintre acestea fiind egală cu cea mai mică diviziune de pe 

scara termometrelor folosite. Eroarea asupra masei este egală cu cea mai micădiviziune folosită la 

cântărire. Cu rezultatele obţinute în urma măsurătorilor şi a calculului erorilor se va alcătui un 

tabel de forma:  

 

 

Nr. 

 

𝒎𝟏 

Kg 

 

 

𝒎𝟐 

Kg 

 

∆𝒕𝟏 

℃ 

 

 

∆𝒕𝟐 

℃ 

 

𝜹𝒄𝟐 

𝑱 𝑲𝒈−𝟏𝑲−𝟏⁄  

 

𝚬𝒄𝟐% 

 

𝚬𝒄𝟐% 

 

(𝒄𝟐 ± 𝜹𝒄𝟐)
𝑱

𝑲𝒈 ∙ 𝒈𝒓𝒅
 

 

 

 

        

 


