
Lucrarea XII 
 
 

 
DETERMINAREA  PUTERII  CALORICE  A  UNUI COMBUSTIBIL  

SOLID  CU  BOMBA  CALORIMETRICĂ 
 
 
Consideraţii teoretice 
 
Această lucrare are ca scop determinarea căldurii de ardere a unităţii de masă a unui 

combustibil solid sau lichid (cărbune, petrol etc.). Pentru căldura de ardere a unităţii de 
masă, numită şi putere calorică, sunt definite două valori, după temperatura 1ε care se 
află produsele arderii: 

a) puterea calorică superioară Qs când produsele arderii se găsesc la temperatura t < 
100°C. 

b) puterea calorică inferioară Qi când produsele arderii se găsesc la temperatura t ≥ 
100°C. 

Avem Qs > Qi, deoarece în mărimea Qn intră şi cantitatea de căldură ce provine din 
condensarea de apă. Cu ajutorul calorimetrului se determină numai puterea calorică 
superioară, puterea calorică inferioară deducându-se prin calcul în urma analizei de apă şi 
hidrogen pe care le conţine combustibilul. 

Cu ajutorul bombei calorimetrice se determină cantitatea de căldură dezvoltată prin 
arderea unei mase de combustibil cântărită foarte precis. Determinarea se face prin 
metoda amestecurilor, la baza căreia stă unul din principiile calorimetriei, principiul 
egalităţii schimbului de căldură. Acest principiu poate fi formulat astfel: la contactul 
termic a două corpuri se formează un sistem izolat, căldura cedată de un corp este egală 
cu căldura primită de celălalt corp. Notând cu m masa combustibilului, cantitatea de 
căldură dezvoltată prin ardere de această masă va fi mQS. Această cantitate de căldură va 
fi transmisă calorimetrului prin contactul ce îl realizează bomba cu lichidul (apa) din 
vasul calorimetric. Atunci putem scrie: 

                                 mQS = (MCa + K) (tf  + ∆ t –  ti)                                (1) 
unde: prin M am notat masa apei din calorimetru; 

                 K – capacitatea calorică a calorimetrului; 
                 tf şi ti – temperaturile finală şi iniţială a apei; 
                 t – corecţia de temperatură, datorită pierderii de căldură în      exteriorul 

calorimetrului; 
                 ca – căldura specifică a apei. 
Descrierea aparatului 

 



Schema de principiu a aparatului este redată în figura 1. La aparatul folosit în 
laborator deosebim patru părţi mari; bomba calorimetrică propriu-zisă 1, vasul 
calorimetric cu agitatorul pus în mişcare de un 
motor electric 2 şi 3, tabloul electric 4, de 
unde sunt comandate aprinderea combus-
tibilului şi turaţia motorului, precum şi 
termometrul Beckmann 5. 

Bomba calorimetrică (figura 2). Este un 
vas de oţel special neatacabil de acizii rezultaţi 
prin ardere; ea a fost încărcată la o presiune  
de peste 300 atm, astfel ca să reziste la 
presiunile mari ce se nasc prin arderea 
explozivă a combustibilului cercetat. Capacul 
este prevăzut cu o garnitură de cauciuc pentru a asigura o închidere perfectă. Prin capac 

sunt tăiate trei deschideri. Deschiderea 1 serveşte la introducerea 
oxigenului sub presiune: prin această deschidere, o ţeavă metalică 
pătrunde spre interior servind drept electrod. Deschiderea 2 
serveşte la evacuarea produselor de ardere. Prin deschiderea 3 
pătrunde în interior cel de-al doilea electrod, izolat de masa 
bombei. Combustibilul solid (cărbunele) se înfăşoară într-o 
spirală de nichelină, ale cărei capete sunt legate de cei doi 
electrozi. Spirala de nichelină se alege de dimensiuni 
convenabile, astfel ca să se înroşească la trecerea curentului şi să 
provoace aprinderea combustibilului. 

Tabloul electric 
de comandă. Conform schemei din figura 3 se 
vor stabili legăturile tabloului cu reţeaua, 
motorul şi bomba calorimetrică. Cu ajutorul 
cablului ce duce la deschiderea 3 a bombei se 
asigură trecerea curentului prin spirala de 
nichelină, care fiind adusă la incandescenţă, 
asigură aprinderea combustibilului. Arderea se 
declanşează apăsând pe butonul de comandă, 
pe care scrie ,,Zundung". În momentul 
aprinderii, becul  de control ce se află în 
tabloul de comandă se stinge. 
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Termometrul Beckmann.  Este folosit pentru faptul că ridică mult precizia la 
măsurarea temperaturii. Acesta are scara gradată în sutimi de grad. Toată scara se întinde 
pe un interval de 5-6 grade. Termometrul Beckmann măsoară doar variaţii de temperatură 
ce nu depăşesc intervalul de 5-6 grade. Acest interval poate fi plasat între valori de 
temperatură oarecare. Dacă avem nevoie de a măsura o variaţie de temperatură între 25 şi 
30°C vom proceda în felul următor: încălzim apă până la 31°C (temperatura va fi măsurată 
cu un termometru obişnuit), introducem termometrul Beckmann, îl ţinem câteva minute ca 
să ia temperatura apei, îl scoatem şi cât mai repede posibil îl introducem cu rezervorul în 

sus şi-l scuturăm uşor. Coloana de mercur se va 
rupe şi o parte din mercur se va aduna în capilarul 
ce se găseşte în partea superioară a scării. Se 
introduce termometrul Beckmann în poziţie 
normală şi se foloseşte în intervalul 25-30°. 
Intervalul acesta de temperatură poate fi ales şi între 
alte valori în funcţie de temperatura camerei. La fel 
se procedează şi pentru alte temperaturi. Nu facem 
aici descrierea vasului calorimetric, considerând că 
el poate fi identificat cu ajutorul schemei din figura 
1. 

În figura 4 este redată instalaţia în ansamblu. 
 

Modul de lucru 
 

1) Se cântăreşte exact combustibilul de cercetat (o bucată de cărbune cu masa de 1 
g). Combustibilul de cercetat este înfăşurat într-o spirală de nichelină (sau fier 
electrolitic), ale cărei capete se leagă de cei doi electrozi ce sunt fixaţi de capacul bombei 
calorimetrice. 

După ce se înşurubează capacul, se pune bomba în legătură cu un tub de oxigen. 
Ventilul de evacuare se lasă deschis şi se dă drumul la oxigen până când manometrul, 
racordat la tubul de oxigen indică presiunea, după reductor, de 22-30 atm. Aceasta va fi şi 
presiunea în bombă. Se închide ventilul tubului de oxigen şi se desface legătura cu bomba 
calorimetrică. Astfel pregătită, bomba se introduce în calorimetru, unde va trebui să se 
găsească 2000-2500 m3 de apă încălzită, la o temperatură cu 2°C mai mare decât 
temperatura mediului ambiant. Introducem termometrul Beckmann în apa din 
calorimetru. Stabilim legăturile electrice la motor şi electrozii bombei. De la tabloul 
electric de comandă reglăm turaţia motorului. Pentru a se stabili echilibrul termic se 
aşteaptă 5 minute de la pornirea agitatorului (motorului). Apoi se trece la efectuarea 
experienţei propriu-zise, care are trei etape. 

2) Etapa preliminară.  Se citeşte la termometrul Beckmann temperatura t0 la un 
anumit moment, se lasă să treacă 5 minute şi se citeşte temperatura ti. Această etapă este 
necesară pentru calculul căldurii pierdute în exteriorul calorimetrului. 

3) Etapa principală.  La momentul când s-a citit temperatura ti, se apasă pe butonul 
de aprindere (Zundung). Se urmăreşte creşterea temperaturii până când a atins valoarea 
maximă. Notăm cu tf această temperatură, şi cu C timpul în minute care a trecut de la 
momentul aprinderii până a fost atinsă temperatura tf. 

 
Fig. 4 



4) Etapa finală. Lăsăm să treacă 5 minute şi citim temperatura t1. Această etapă 
împreună cu cea preliminară este efectuată pentru calculul cantităţii de căldură pierdută în 
exteriorul calorimetrului. 

5) Prelucrarea datelor experimentale. Pentru a calcula valoarea puterii calorifice a 
combustibilului cercetat ne folosim de relaţia 1 în forma: 
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Mărimile ce intră în membrul drept al expresiei (2) sunt cunoscute: K = 1045 J/grd, 
iar celelalte mărimi sunt măsurate direct. Mărimea ∆t o calculăm  cu ajutorul relaţiei: 
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Se vor calcula erorile relativă şi absolută săvârşite asupra lui Qs; se va folosi δK = 1 
J/grd. 

În final după prelucrarea datelor experimentale şi calculul erorilor, se va completa 
următoarea tabelă: 
 

Nr. Qs (J/kg) δQs (J/kg) εQs
1    
2    
3    

 


