
 1

Lucrare XIII 
 
 

 
CALORIMETRUL  ADIABATIC 

 
 

Consideraţii teoretice 
 
În studiul cantităţilor de căldură schimbate în procesele termice şi în 

măsurarea lor sunt necesare o serie de corecţii datorită schimbului de căldură al 
aparatelor (calorimetrelor) cu mediul ambiant (în caz că avem de-a face cu variaţii 
de temperatură în mod inevitabil apar şi diferenţe de temperatură  între corpurile 
din calorimetru şi mediul ambiant). În general aceste corecţii sunt mici şi 
estimabile în medie, pentru anumite intervale de timp (vezi lucrarea în care se 
foloseşte „bomba” calorimetrică). În cazul unor procese de lungă durată aceste 
corecţii nu mai sunt liniare, ci în general devin exponenţiale, sau suprapuneri de 
exponenţiale. Aceasta împiedică medierea lor simplă. O idee este aceea de a 
modifica temperatura mediului ambiant odată cu mersul experienţei, astfel încât să 
fie permanent foarte apropiată de cea a calorimetrului. În acest caz chiar dacă 
există mici diferenţe (zecimi de grad), schimbul de căldură este neglijabil şi se pot 
evita corecţiile chiar pentru durate ale experienţelor, de circa 10 ore sau mai mult. 

Se poate realiza aceasta într-o incintă care dispune ca sistem de reglare de doi 
senzori, unul introdus în calorimetru şi unul în incintă. Orice diferenţă de temperatură 
sesizată de senzori implică o comandă a releului ce declanşează încălzirea incintei. În 
acest fel se pot „urmări” orice fel de procese cu degajare de căldură. 

O precauţie ce se poate lua, alegând corespunzător cantităţile de substanţă, 
este ca degajarea de căldură să nu implice mari variaţii de temperatură (zeci de 
grade) sau viteze foarte mari de încălzire pentru a permite (în primul caz) incintei 
să se poată stabiliza la temperatura cerută, sau (cazul secund) să poată urmări 
schimbările de temperatură. 

În cazul de faţă apa de termostatare a incintei conţine un electrolit dizolvat 
în ea şi este folosită ca o uriaşă rezistenţă de încălzire care înconjoară instalaţia. 
Se evită în acest fel necesitatea omogenizării rapide a apei de termostatare şi se 
evită de asemenea diferenţele de temperatură între părţile aparatului. 

De asemenea această soluţie permite o foarte rapidă modificare a 
temperaturii ca urmare a comenzilor electronice. 

Senzorii sunt alcătuiţi din două termorezistenţe incluse într-un montaj în 
punte, al cărui dezechilibru implică conectarea sistemului de încălzire a incintei. 
De remarcat că toate elementele punţii, exceptând elementul de zero, se află la 
aceeaşi temperatură pentru a evita dezechilibrarea falsă a punţii. În rest instalaţia 
nu are particularităţi, ea compunându-se deci din: 
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- incinta termostabilă a calorimetrului, prevăzută cu orificii şi circulaţie de 
apă în capac 

- un circuit de răcire alimentat de la robinet (pentru răcirea instalaţiei de apă 
cu electrolit, în caz de necesitate) 

- un vas calorimetric, cu termometru (gradat din sutime în sutime de grad) şi 
agitator 

- un termometru de control al temperaturii mantalei 
- cei doi senzori înglobaţi în mantale tubulare de protecţie prevăzute cu găuri 

pentru un mai bun schimb termic 
- o lupă cu lampă pentru citirea precisă a termometrului 
- un panou de comandă care conţine un ampermetru de control al curentului 

de încălzire, beculeţele de control ale funcţionării diverselor dispozitive, un 
potenţiometru de reglaj al sensibilităţii releului de conectare a încălzirii mantalei, 
unul de reglare al curentului prin punte şi trei clape de comandă: I, punerea în 
funcţiune a instalaţiei, II, a agitatorului, III, a încălzitorului. Butoanele AUS şi 
Zündung se referă la deconectarea şi conectarea circuitului de aprindere a bombei 
calorimetrice (în caz de folosire). Sub acest pupitru se află un ceas de control şi 
avertizare a timpului de lucru. 

 
Modul de lucru 
 
Lucrarea îşi propune măsurarea căldurii degajate la dizolvarea carbonatului 

de sodiu în apă. 
– Se cântăreşte carbonatul de sodiu 
– se cântăreşte apa 
– se pune apa în calorimetru şi se aşteaptă 15-20 de minute până se stabileşte 

temperatura. Se citeşte temperatura cu o precizie de 0,01 grade din 3 în 3 minute. 
Se trec în tabel aceste variaţii şi nu se începe experienţa, decât când temperatura 
nu mai variază la 3 citiri consecutive. 

Se introduc, în prealabil, termometrul, agitatorul şi senzorul vasului 
calorimetric. Agitatorul se conectează de câteva ori în acest timp fără a fi lăsat să 
funcţioneze permanent. 

Atenţie la introducerea termometrului prin capac. 
Se introduce sarea care trebuie dizolvată şi se citeşte după aceea (cu 

agitatorul în mers) temperatura din minut în minut, până rămâne constantă. 
În acest caz se poate evalua cantitatea de căldură degajată 
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Ki fiind echivalentul în apă al componentei i. 
Se face calculul erorilor. 

 


