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1. Consideraţii teoretice : 
Conform ecuaţiei calorimetrice cãldura Q1 cedatã de un corp mai cald adus în contact cu un 
corp mai rece este egala cu cãldura Q2 primitã de cel mai rece:  

 Q1=Q2.               (1) 
Cantitatea de cãldurã Q cu care un corp participã la un schimb de cãldurã se exprimã prin 
relaţia : 
   tmcQ       (2) 

unde m este masa corpului 
        Δt este intervalul de temperaturã 
         c   este cãldura specificã a corpului pe acest interval. 
Introdus într-un calorimetru corpul va ceda sau va absorbi cãldurã. 
Fie θ temperatura finalã a amestecului şi a apei din calorimetru , t – temperatura iniţialã a 
corpului, t1 temperatura iniţialã a calorimetrului şi accesoriilor acestuia.Presupunem cã 
temperatura iniţialã a corpului este mai mare decât temperatura iniţialã a calorimetrului şi a 
apei. 
Atunci corpul va ceda apei  cantitatea de cãldurã : 
     tmcQ1     (3) 

Calorimetrul şi accesoriile acestuia vor absorbi cantitatea de cãldurã : 
    1112 )( tcmCQ      (4) 

unde m1 este masa apei din calorimetru iar C este capacitatea caloricã a calorimetrului. 
Înlocuind relaţiile (3) şi (4) în relaţia (2) se obţine : 
       111 tcmCtmc    

de unde :                 
  

 







tm

tcmC
c 111     (5) 

unde m1 c1 este capacitatea caloricã a apei din calorimetru. 
2. Aparate şi materiale necesare: un calorimetru cu accesorii, o balanţa, o cutie cu mase 
marcate, vas cu apa pentru încãlzit, sursã de cãldurã, corp de studiat, vergea de sticlã, apã, 
cronometru. 
3. Dispozitivul experimental: se foloseşte o instalaţia  din figura 1. în care T este 
termometru, C este vasul calorimetric, P este corpul de studiat. 
 

 
Figura 1. 
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4. Procedeul experimental: se pune apã în vasul încãlzitor şi se încãlzeşte. Se cântãreşte  
corpul de studiat şi se noteazã masa lui cu m .Se leagã apoi cu un fir de aţã de vergeaua de 
 sticlã ca sã poatã sta suspendat atât în vazul încãlzitor cât şi în calorimetru. Se mãsoarã o 
cantitate de apã m1 care se introduce în calorimetrul a cãrui capacitate caloricã a fost  
stabilitã în prealabil. Se citeşte temperatura t1 a apei şi calorimetrului în echilibru iniţial. Se  
citeşte temperatura t a apei care a încãlzit corpul. Se aduce repede corpul de studiat în  
calorimetru. Se agitã apa din calorimetru urmãrind permanent termometrul care indicã 
temperatura în creştere. Se citeşte valoarea θ a temperaturii când aceasta devine 
staţionarã. 
5. Valorificarea rezultatelor: rezultatele mãsurãtorilor se trec într-un tabel de forma: 
 

Nr.det m t m1 c1 C t1 θ c cmediu δc δ c  

            

            

            

            

            

            

            

 
Se fac mai multe determinãri. 
Se calculeazã eroarea cu care se determinã cãldura specificã  
Se calculeazã eroarea cu care se determinã cãldura specificã ţinând seama de erorile cu care 
au fost determinate mãrimile care intrã în expresia cu care se calculeazã. 
Experimentând cu eşantioane din materiale diferite, sã se stabileascã de cine depinde în 
primul rând cãldura specificã. 
 
 
 


