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Lucrarea XI 
 
 

 
DETERMINAREA CĂLDURII LATENTE DE CRISTALIZARE 
 
 

Consideraţii teoretice 
 
Orice corp solid are volum propriu, caracteristică ce este întâlnită şi în cazul 

corpurilor  lichide, şi formă proprie. Toate substanţele – cu excepţia heliului la 
temperaturi suficient de coborâte – trec în starea solidă. Aceasta înseamnă că în 
momentul în care vitezele mişcării termice ale particulelor (atomi sau molecule) devin 
relativ mici, forţele de interacţiune dintre particule limitează atât de mult deplasările 
acestora încât corpul va avea posibilitatea să-şi menţină forma proprie sau să revină la ea 
dacă a fost deformată în urma unor secţiuni exterioare. 

Existenţa formei proprii (sau elasticitatea formei) este una din caracteristicile 
exterioare de bază ce deosebeşte corpurile solide de cele lichide sau gazoase. În afară de 
acestea corpurile solide mai posedă multe proprietăţi care le deosebesc de corpurile lichide. 
Este necesar de accentuat că aceste deosebiri sunt mult mai profunde decât deosebirile 
dintre lichide şi gaze. Aceste deosebiri însă nu se referă la toate corpurile solide. Există 
corpuri care  au formă proprie – caracteristică stării solide – dar care relativ la celelalte 
proprietăţi nu se deosebesc de corpurile lichide. În grupul acestor corpuri numite amorfe 
pot fi incluse: sticla, diferite tipuri de smoală, masele plastice. Substanţele amorfe se 
comportă la fel ca lichidele ce prezintă anomalii (valori foarte mari) în vâscozitate. Datorită 
vâscozităţii foarte mari aceste substanţe nu pot curge la temperaturi obişnuite sau coborâte. 

Odată cu creşterea temperaturii vâscozitatea acestor corpuri se micşorează. Ele încep 
treptat să se înmoaie, după care încep să curgă. Trecerea de la starea solidă la cea lichidă în 
cazul acestor corpuri se face treptat fără a se observa un salt. 

În cazul corpurilor solide “adevărate” (corpurile solide cristaline) nu se observă 
fenomenul de înmuiere la încălzire dar şi acestea trec în stare lichidă în urma încălzirii lor. 
Această trecere din stare solidă în stare lichidă nu se face treptat, pe măsură ce temperatura 
creşte, ci prin salt, la o valoare bine determinată a temperaturii, caracteristică pentru 
substanţa dată – aşa numita temperatură de topire. Aceasta este una din particularităţile 
principale care deosebesc între ele corpurile solide amorfe de cele “adevărate”. Această 
particularitate a stării solide cât şi alte particularităţi indică existenţa unor particularităţi în 
structura internă a corpurilor solide care nu există în cazul lichidelor şi a corpurilor amorfe. 
Această particularitate constă în existenţa unei structuri bine determinate în dispoziţia 
atomilor sau a moleculelor. Atomii sau alte particule, în cazul corpurilor solide nu sunt 
dispuşi haotic, cum este cazul la lichide sau gaze, ci într-o anumită ordine, caracteristică 
pentru fiecare substanţă în parte, care este aceeaşi pentru întreg corpul solid (ordine la 
distanţă). Asemenea corpuri care prezintă o dispunere ordonată a particulelor se numesc 
corpuri cristaline. Numai aceste corpuri vor fi numite corpuri solide. În corpurile amorfe, şi 
probabil şi la lichide, dispunerea ordonată a particulelor este adevărată numai pentru atomii 
vecini (ordine apropiată). Cauzele care duc la dispunerea ordonată a atomilor la formarea 
stării solide sunt forţele de interacţiune dintre atomi. Deoarece formarea cristalului la răcire 
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are loc de la sine, atomii vor fi dispuşi în cristal astfel încât energia lor potenţială în câmpul 
forţelor de interacţiune să fie minimă. În caz contrar ei nu vor fi în echilibru. 

De aici rezultă că între atomi trebuie să acţioneze simultan forţe de atracţie şi de 
respingere şi că atât unele cât şi altele depind de distanţele interatomice. Configuraţia 
(dispunerea) atomilor în cristal şi distanţele dintre atomi, în condiţii normale, trebuie să 
se realizeze în aşa fel încât forţele de atracţie şi de respingere să fie egale între ele. În fig. 
1 sunt redate dependenţele forţelor de atracţie F1 şi de respingere F2 de distanţa dintre 
atomi. Aceste curbe nu sunt simetrice, forţele de respingere scad odată cu creşterea 
distanţei mult mai repede decât forţele de atracţie. Datorită acestui fapt forţa rezultantă ce 
acţionează asupra atomilor aflaţi la o distanţă r mai mare decât r0 va fi o forţă de atracţie, 
iar dacă r < r0 va fi o forţă de respingere. Dacă r = r0, va fi de echilibru. În această poziţie 
energia potenţială a atomului este minimă. În fig. 2 este reprezentată dependenţa energiei 
potenţiale a particulelor (atomi) în funcţie de distanţa interatomică. Pentru r = r0 curba 
are un minim, care corespunde distanţei de echilibru dintre atomi.  

 
Fig. 1, 2 

 
Fiecare corp solid se caracterizează deci printr-o anumită configuraţie a particulelor 

componente care ia naştere în condiţiile de echilibru amintite mai sus. Această  
configuraţie în fond este o dispunere geometrică ordonată a particulelor componente care 
se repetă periodic pe tot corpul solid. În funcţie de forma geometrică a configuraţiei 
particulelor, se spune că solidele cristalizează în sistemul cubic, rombic, hexagonal etc., 
adică are structură cristalină cubică, rombică, hexagonală etc.. 

Să vedem cum are loc cristalizarea solidelor (solidificarea) din lichide. Formării 
ordinii în dispunerea atomilor la solidificare i se opune mişcarea termică a cărei 
particularitate principală este dezordinea (caracterul haotic). Din această cauză un corp 
poate să se afle în stare  solidă numai dacă temperatura lui este suficient de, atât de scăzută  
încât energia kT corespunzătoare mişcării termice să fie mai mică decât energia potenţială 
de interacţiune dintre atomi. Trecerea din starea lichidă în starea solidă este o trecere în 
fond dintr-o stare lipsită de simetrie într-o stare în care simetria există. Din această cauză 
trecerea în stare solidă trebuie să aibă loc în salt, la o temperatură bine determinată numită 
temperatură de cristalizare sau solidificare. Deoarece la o asemenea transformare energia 
internă se micşorează ea este însoţită de degajarea de energie sub forma căldurii latente de 
cristalizare. Prin căldură latentă de cristalizare înţelegem deci cantitatea de căldură degajată 
de unitatea de masă a corpului respective în procesul de cristalizare. 
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Transformarea inversă, topirea, are loc în salt la aceiaşi temperatură şi este însoţită 
de absorbţie de energie sub formă de căldură de topire. Cantitatea de căldură necesară 
unităţii de masă pentru a se topi la temperatura de topire se numeşte căldură latentă de 
topire. În S.I. se măsoară în J/Kg. Ea este egală cu căldura latentă de cristalizare. 

Cele spuse mai sus apar mai 
evidente dacă se reprezintă grafic răcirea 
unui lichid (temperatura) funcţie de timp 
fig. 3, curba  a. Porţiunea 1 a curbei 
reprezintă scăderea temperaturii 
lichidului în urma cedării de căldură. 
Porţiunea orizontală 2 indică că la o 
anumită valoare a temperaturii, egală cu  
tc, scăderea temperaturii încetează deşi 
lichidul cedează în continuare căldură 
mediului exterior. După un timp oarecare 
temperatura începe din nou să scadă (porţiunea 3). Temperatura corespunzătoare porţiunii 2 
este tocmai de cristalizare. 

Căldura latentă de cristalizare care se 
degajă în procesul de cristalizare 
compensează temporar schimbul de 
căldură cu exteriorul din această cauză 
temperatura nu mai variază (porţiunea 2). 
După terminarea procesului de cristalizare 
temperatura din nou începe să scadă dar cu 
altă viteză deoarece cedează acum corpul 
solid căldura. 

Scopul lucrării este de a determina 
căldura latentă de cristalizare şi 

temperatura de cristalizare. Aceasta se va realiza după cum urmează. 
Cu ajutorul unui înregistrator electronic automat se înscrie pe hârtie dependenţa 

temperaturii probei (naftalină) în procesul de solidificare, de timp  
t = f(τ ). Un asemenea grafic arată ca în figura 4. Cantitatea q1 de căldură, cedată în medie, 
în unitatea de timp, de naftalina lichidă împreună cu eprubeta de sticlă în procesul de răcire 
este: 
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unde: 
c1 = 0,41 cal/g.grd  este căldura specifică a naftalinei lichide; 
m1 = 117 g  este masa naftalinei; 
c2 = 0,5 cal/g.grd  este căldura specifică a sticlei; 
m2 = 71 g   este masa sticlei (eprubetei). 

În procesul de răcire a naftalinei solide, în unitatea de timp, în medie, este cedată 
cantitatea de căldură q2 : 
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Fig. 3 

 
Fig. 4 
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unde c1’ = 0,32 cal/g grd este căldura specifică a naftalinei solide. Cantitatea de căldură 
degajată în unitatea de timp în procesul de cristalizare q3 este egală cu : 
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unde λ  este căldura latentă de cristalizare (topire). 
Deoarece în timpul cristalizării temperatura rămâne constantă, căldura degajată în 

unitatea de timp este egală cu căldura schimbată (cedată) cu mediul înconjurător în 
unitatea de timp. Deoarece condiţiile în care are loc schimbul de căldură sunt aceleaşi, 
cantitatea de căldură degajată în unitatea de timp în procesul de  cristalizare este egală cu 
media aritmetică dintre q1 şi q2, adică: 
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Introducând valorile pentru q1, q2  şi q3 din relaţiile (1), (2), (3) în relaţia (4), 
obţinem: 
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Cu ajutorul relaţiei (5) se calculează λ . 
 
Descrierea aparatului 
 

Într-o eprubetă de sticlă se află naftalină. În naftalină se află un termocuplu pentru 
măsurarea temperaturii. Eprubeta este fixată pe un stativ metalic cu ajutorul unei mufe 
care dă posibilitatea deplasării eprubetei pe verticală în sus şi în jos. Dispozitivul mai 
cuprinde un cuptor electric în care se încălzeşte eprubeta cu naftalină şi un înregistrator 
automat de temperatură. 

 
 
Modul de lucru 
 
Atenţiune! Determinările vor începe numai în prezenţa cadrului didactic) 
a. Eprubeta cu naftalină se introduce în vasul de încălzire prin manevrarea mufei pe 

tija stativului metalic . 
b.  Se aşteaptă până începe topirea naftalinei. În acest moment întrerupătorul 

înregistratorului se pune în poziţia “INDICARE” (atenţie, înregistratorul funcţionează pe 
canalul 1).  

c.  Când înregistratorul indică temperatura de cca. 90ºC eprubeta este scoasă din 
cuptor, iar cuptorul se scoate din priză (a nu se uita această operaţie) şi îndepărtat de sub 
eprubetă. 

d.  La temperatura de cca. 90ºC întrerupătorul înregistratorului se trece în poziţia 
“ÎNREGISTRARE”. 

e. După ce a fost înregistrată diagrama de răcire (indicatorul înregistratorului arată 
cca. 40ºC) se readuce întrerupătorul înregistratorului în poziţia “OPRIT”. Apoi se scoate 
ştecherul din priză. 

f. Se va tăia porţiunea de hârtie cu diagrama înregistrată în vederea prelucrării 
rezultatelor. 
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Prelucrarea rezultatelor 
 

1.  Porţiunea de hârtie de înregistrare folosită se aduce în dreptul scalei de 
temperatură din laborator şi se vor trasa temperaturile corespunzătoare. 

2.  Se determină intervalul ( 12 ττ − ) dintre punctele A şi B (vezi fig. 4) şi se află 
temperaturile t1 şi t2 corespunzătoare lor (punctul A este primul punct înscris de 
înregistrator, iar B este primul punct al palierului). 

3.  Se stabileşte punctul E pe grafic (începutul curbei cu pantă constantă după 
palier). De la E la un interval de timp ( 56 ττ − ) egal cu ( 12 ττ − ) se determină pe grafic 
punctul F. Se citesc temperaturile t3 şi t4 corespunzătoare lor. 

4.  Se calculează λ  după formula (5). 
5.  Se determină temperatura corespunzătoare palierului CD care va fi temperatura 

de cristalizare. 
6.  Se va calcula eroarea maximă pentru λ , plecându-se de la formula (5). 
 

 


