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DETERMINAREA CĂLDURII  LATENTE  DE VAPORIZARE 

 
 

Consideraţii teoretice 
 
1. Dintre transformările termodinamice cunoscute în natură o mare 

importanţă o prezintă transformările de fază. Se numeşte fază un corp omogen din 
punct de vedere fizic, ce reprezintă o parte dintr-un sistem, separată de celelalte 
părţi printr-o suprafaţă de separaţie pe care anumite proprietăţi (şi parametrii 
lor) variază în salt. De exemplu, dacă sistemul este compus dintr-un lichid şi 
vaporii săi,  atunci lichidul reprezintă o fază, iar vaporii alta. Stările de agregare 
nu trebuie confundate cu fazele. În timp ce stările de agregare sunt în total trei 
(solidă, lichidă şi gazoasă), numărul fazelor este nelimitat. Chiar la o substanţă 
chimic pură în stare solidă pot exista mai multe faze, de exemplu, sulful 
romboedric şi monoclinic, cositorul cenuşiu şi alb etc. În stare lichidă pot exista în 
echilibru câteva faze, de exemplu apă şi ulei, petrol lampant şi apă. 

Transformările de fază au fost clasificate în transformări de fază de speţa I şi 
de speţa a II-a. Transformările de speţa I sunt acelea care se efectuează la o 
temperatură constantă, caracteristică fiecărei transformări şi în care se absoarbe 
sau se cedează o cantitate de căldură a cărei mărime depinde de mărimile forţelor 
de interacţiune dintre particulele constituente ale substanţei. Transformările de 
speţa a II-a au loc sub formă de avalanşă, iar în timpul desfăşurării lor, căldura 
specifică prezintă discontinuităţi. Căldura transformării este absorbită sau cedată 
simultan cu variaţia temperaturii. Un exemplu de astfel de transformare îl 
constituie trecerea substanţei feromagnetice în substanţă paramagnetică începând 
la o anumită temperatură, numită temperatura Curie. 

Se numeşte căldură latentă a unei transformări de fază, cantitatea de căldură 
pe care o absoarbe sau o cedează unitatea de masă dintr-o substanţă, pentru a trece 
dintr-o fază în alta, la o anumită temperatură. Această noţiune are sens doar pentru 
transformările de speţa I. Unei transformări de fază efectuate într-un anumit sens 
îi corespunde transformarea efectuată în sens invers. De exemplu,  vaporizării – 
trecerea stării lichide în stare de vapori – îi corespunde condensarea, adică 
trecerea stării de vapori în stare lichidă. În mod asemănător se cuplează topirea şi 
solidificarea. Căldura latentă a unei transformări de fază efectuate într-un sens 
este egală, dar de sens contrar, cu cea a transformării inverse.  



S-a constatat, analizând ecuaţia lui Van der Waals, că presiunea vaporilor 
saturanţi creşte foarte repede cu temperatura. Pentru a determina forma acestei 
dependenţe, vom folosi legea lui Boltzmann. Ea exprimă relaţia dintre numărul n 
de molecule din unitatea de volum, care au energia potenţială U la echilibru 
termic, şi n0 - numărul moleculelor din unitatea de volum, care au energia 
potenţială nulă (raportată la energia U): 
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Să aplicăm această ecuaţie în cadrul echilibrului termic dintre lichid şi 

vaporii săi saturanţi. Moleculele ce părăsesc lichidul prin evaporare săvârşesc un 
lucru mecanic împotriva forţelor de atracţie exercitate de moleculele din lichid şi 
prin urmare energia lor variază faţă de cea iniţială  cu valoarea lucrului mecanic 
efectuat. Deci diferenţa dintre energia medie a moleculelor ce ies din lichid şi 
energia moleculelor aflate în lichid este λ/N0, unde λ este căldura molară latentă 
de vaporizare şi N0 e numărul lui Avogadro. Numărul de moleculele de vapori din 
unitatea de volum va fi exprimat de formula: 
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Din ecuaţia de stare a gazelor ideale putem găsi numărul moleculelor de 
vapori din unitatea de volum nv: 
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Aceasta este expresia care dă dependenţa presiunii vaporilor saturanţi de 
temperatură. Înseamnă că presiunea vaporilor saturanţi creşte exponenţial cu 
temperatura. Ştiind că N0k = R să scriem ecuaţia (3) sub altă formă: 
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C este o constantă caracteristică lichidului dat; ln T fiind o funcţie ce creşte 
foarte încet cu temperatura poate fi considerată constantă, deci: 
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Dacă pentru reprezentarea acestei funcţii luăm pe abscisă 1/T obţinem o 
dreaptă a cărei tangentă este λ /R. 

 
Descrierea instalaţiei experimentale 
 
Instalaţia cuprinde un termostat şi o fiolă metalică, în care se găseşte 

substanţa a cărei căldură latentă se determină, cuplată la un manometru ce 
măsoară presiunea vaporilor saturanţi. 



Modul de lucru 
 
Fiola se află permanent introdusă în termostat. Se porneşte termostatul şi 

încălzitorul termostatului. Ţinând seama de faptul că inerţia fiolei este mai mare 
decât a termometrului şi temperatura ei va fi în urmă cu câteva grade faţă de 
termometru. Termoregulatorul termostatului se fa fixa pe rând la temperaturile de 
lucru: 30°C, 40°C,…, 90°C, pentru ca fiola să poată lua temperatura apei din 
termostat. Se va urmări acum manometrului şi când ajunge în dreptul diviziunilor 
marcate pe cadran se va citi temperatura corespunzătoare indicată de termometrul 
introdus în termostat. 

1. Se va construi graficul dependenţei presiunii vaporilor saturanţi de 
temperatură, p(t). 

2. Se va construi graficul lnp – f(1/T) din a cărei  pantă se va calcula 
valoarea căldurii latente de vaporizare molare λ şi a căldurii latente specifice de 
vaporizare λ/µ, cunoscând masa molară µ a clorurii de etil C2H5Cl. 
 


