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Teoria lucrării: Se numește sistem izolat termic acel sistem care nu face schimb de căldură 
cu exteriorul. Într-un sistem  izolat termic format din două subsisteme : Qcedat=Qabsorbit, , 
unde Qcedat reprezintă căldura cedată de subsistemul mai cald iar Qabsorbit este caldura 
absorbită de sistemul mai rece.(ecuația calorimetrică) 
În cazul unui amestec de apă rece cu apă caldă, apa mai rece se va încălzi iar apa mai caldă 
se va răci astfel: 
 

Qcedat= m2cΔt2=m2c(t2-t)  
 
unde m2 este cantitatea de apă caldă, c este căldura specifică a apei, t2 temperatura inițială 
a apei calde, t este temperatura la care ajunge sistemul în final. 
 

Qabsorbit = m1c Δt1=m1c(t1-t)+ mpaharcsticla(t1-t) 
 
unde m1 este cantitatea de apă rece, c este căldura specifică a apei, t1 temperatura inițială a 
apei reci, t este temperatura la care ajunge sistemul în final. 
Conform ecuației calorimetrice  se poate calcula caldura specifică a apei din ecuația :  
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Materiale necesare : 2 pahare din sticlă, apă, încălzitor, cântar 
 
Modul de lucru: 
- Se cântaresc cele doua pahare și se notează masele lor cu M pentru paharul în care vom 
pune apa rece si cu mpahar pentru cel în care punem apa rece. In paharul M punem apă rece 
și cântărim; notăm cantitatea M1 în tabel. Cantitatea de apa rece va fi m1=M1-M. 
- Cu ajutorul unui termometru determinăm temperatura apei reci (t1) și o trecem în tabel. 
Deoarece atât paharul cât și apa au fost la temperatura camerei între cele doua nu există 
schimb de caldură. 
- Se umple al doilea pahar cu apă caldă și se cântărește: M2. Cantitatea de apa caldă va fi 
m2=M2-mpahar 
- Se determină temperatura apei calde : t2 și se trece în tabel 
- se așteptă circa 5 minute pentru atingerea temperaturii de echilibru, se măsoara noua 
temperatură t și se trece în tabel 
- Se repetă totul de 4 ori 
 

ATENȚIE! TREBUIE CA DETERMINĂRILE SĂ FIE FACUTE 
RAPID PENTRU CA VALOAREA TEMPERATURII SĂ NU 
SE MODIFICE! 
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Valorificarea rezultatelor: 
 
Se trec datele în tabelul de mai jos astfel: pentru mase – în grame, pentru temperaturi – în 
grade Celsius 
 

Nr.det M M1 
m1=M1-

M 
t1 mpahar M2 m2 t2 t c cmediu 

1            

2           

3           

4           

5           

 
Csticla= 670J/kgK 
 
Tema: 
 

1. Comparați valoarea găsită de voi pentru cmediu  cu valoarea din tabelul 2.1. de la 
pagina 38 din manual 

2. Din ce motive credeți că apar diferențele între valori? 
3. Cum credeți că sunt afectate rezultatele de erori? 
4. Cum credeți că s-ar putea reduce influența erorilor? 

 


