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STUDIUL  DEPENDENŢEI  DE  PRESIUNE  

A  CONDUCTIBILITĂŢII  TERMICE  A  AERULUI 
 
 
Consideraţii teoretice 
 
Fenomenul transportului de energie sub formă de căldură este numit 

conductibilitate termică. Pentru a găsi legile cantitative ce caracterizează procesul 
conductibilităţii termice să considerăm că într-un  gaz, pe o anumită direcţie (de ex. 
Ox), temperatura variază în fiecare punct al unui plan perpendicular pe direcţia Ox. 
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Variaţia temperaturii în lungul axei Ox este dată de gradientul de 

temperatură, care în această situaţie când T = T(x) se poate scrie dT/dx. Apariţia 
fenomenului de conductibilitate termică este condiţionat de existenţa unui 
gradient de temperatură. 

Direcţia fluxului de căldură este în sensul scăderii temperaturii (dT<0) şi al 
creşterii distanţei faţă de sursă (dx>0). 

Pe baza datelor experimentale s-a stabilit că fluxul de căldură Q este 
proporţional cu gradientul de temperatură, fluxul de căldură fiind căldura ce trece 
prin unitatea de suprafaţă perpendiculară pe direcţia de transport, în unitatea de 
timp. 

                                               Q = - χ dT/dx        (1) 
relaţia fiind cunoscută ca lege a lui Fourier. 

χ este numit coeficient de conductibilitate termică sau conductivitate 
termică, şi are ca unitate de măsură în S.I. – J/msK  sau  W/mK. 

Căldura ce trece printr-o suprafaţă imaginară, dusă în jurul unei surse, în 
unitatea de timp este egală cu energia emisă de sursa de energie în unitatea de 
timp (puterea sursei). Pe acest fapt se bazează şi determinarea experimentală a 
coeficientului de conductibilitate termică, şi anume, măsurarea acestei puteri (de 
obicei electrice). 



Dificultăţile ce apar în experienţe se datoresc faptului că alături de stratul de 
căldură prin fenomenul de conductibilitate termică apare şi fenomenul de 
convecţie-transport de căldură însoţit de transportul de substanţă sub acţiunea 
forţelor gravitaţionale în prezenţa unei diferenţe de temperatură. 

Metoda folosită de Schleiermacher (1888) permite neglijarea convecţiei şi 
măsurarea, în acest fel,  a coeficientului de conductibilitate termică. 

 
Descrierea aparatului 
 

Dispozitivul confecţionat din sticlă Razoterm are ca parte principală un tub 
(1) de diametru interior 9,7 mm şi lungime l = 67,3 cm şi este racordat la 
agregatul de vid tip IFA prin intermediul capcanei pentru azot lichid (6). 

În lungul axei tubului se află un fir de 
wolfram de diametru d1 = 0,2 mm, sudat la capetele 
tubului de sticlă şi care face parte dintr-un circuit 
electric exterior, aşa cum se vede în figură. Tubul 
(1) este înconjurat de cămaşa de termostatare (3) 
ceea ce permite termostatarea peretelui tubului cu 
ajutorul unui termostat. 

În tubul (1) de rază r2 se găseşte un filament 
de wolfram de rază r1(2), sudat la capetele tubului 
de sticlă şi care face parte dintr-un circuit electric 
exterior. 

După un timp, când temperatura filamentului 
– T1 devine constantă, se stabilizează şi diferenţa 

de temperatură T1 – T2 dintre filament şi pereţii tubului de sticlă. Valoarea acestei 
diferenţe de temperatură depinde de conductivitatea termică a gazului. 

Dacă lungimea cilindrului este l căldura ce trece în unitatea de timp prin 
orice suprafaţă cilindrică de rază r cu aria  A = rlπ2  este: 

                                                Q =
dr
dTAχ−                         (2) 

dT/dr fiind gradientul de temperatură pe direcţia razei r. Dacă lungimea 
cilindrului este mare în comparaţie cu raza, temperatura de-a lungul axei 
cilindrului poate fi considerată aceeaşi . 

În stare staţionară Q este egală cu puterea dezvoltată P: 
                                            P = - rlπ2 χ(dT/dr)                                            (3) 
Separând variabilele: 
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şi integrând 
 

Fig 2 
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Egalitatea energiilor primite şi cedate într-un timp τ , în stare staţionară, se 
scrie: 

                                          I · V = Q + W                                                     (5) 
unde I şi V sunt intensitatea şi tensiunea curentului, Q căldura transportată de W  -  
energia radiată de conductor. 

Deci  
Q = P = (I · V – W) 

şi  
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Modul de lucru  
 
Se urmăreşte determinarea coeficientului de conductibilitate termică χ şi 

variaţia conductivităţii termice cu presiunea. 
Pentru a se putea determina diferenţa de temperatură T1 – T2, dintre filament 

şi peretele tubului se foloseşte relaţia: 
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unde α = 5,1·10-3 K-1 este coeficientul de temperatură al rezistenţei wolframului. 
Pentru determinarea lui R0 şi R: 

1. Se verifică dacă tubul este la presiune atmosferică normală (robineţii 4 şi 
5 să fie deschişi). 

2. Se stabileşte tensiunea sursei la 6 V, se introduce în circuit o rezistenţă 
de 200Ω  de pe cutia de rezistenţe) şi se conectează schema electrică. În aceste 
condiţii, intensitatea curentului ce trece prin conductor este mică, filamentul nu se 
încălzeşte, astfel încât temperatura filamentului poate fi considerată egală cu 
temperatura peretelui T2. Rezistenţa firului de wolfram R0, la temperatura T2, se 
determină din valorile citite pentru I0 şi V0 cu ajutorul ampermetrului şi 
voltmetrului: R0 = V0/ I0. Se va folosi ca scală – pentru ampermetru 0,2 A şi pentru 
voltmetru 1,5 mV. 

3. Înainte de a introduce o rezistenţă mică în circuit de 6 Ω  (se vor scoate 
fişele de la 4 şi 2 Ω ), deconectăm sursa de curent continuu şi schimbăm scala 



ampermetrului de 1A, pentru a nu-l arde. De data asta, prin trecerea unui curent de 
intensitate mare, firul de wolfram se încălzeşte până la o temperatură T2. Citirile 
valorilor lui Imax şi Vmax – pentru calcului lui R, se fac după indicaţiile acelor 
voltmetrului şi ampermetrului nu mai variază – adică – temperatura filamentului 
devine constantă. R = Vmax/ Imax 

4. Se închid robinetele 4 şi 5. Se porneşte pompa de vid preliminar al 
agregatului de vid şi se conectează manometrul termic (JTl) de pe pupitrul de 
comandă, realizându-se o presiune de 10–3 torri. Se observă că indicaţiile acelor 
voltmetrului şi ampermetrului se schimbă, ceea ce indică schimbarea temperaturii 
filamentului. Se micşorează tensiunea sursei de c.c. până la 1-2 V şi cu ajutorul 
butonului ce corespunde valorilor tensiunii de zecimi de volt, se caută raportul V/I  
astfel încât să aibă aceeaşi valoare ca cea obţinută la punctual 3 (adică se reduce 
filamentul la aceeaşi temperatură). Aceste valori ale intensităţii curentului şi 
tensiunii le notăm cu Imin şi Vmin. Ele determină puterea radiată în domeniul 
presiunilor (5 · 10–3-10–3 torri) în care χ este independent de presiune.                                  
W = Imin  Vmin.  

Cu valorile găsite pentru T1 – T2, Vmax Imax şi V se calculează coeficientul de 

conductibilitate termică:
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5. În partea a doua a lucrării se studiază dependenţa lui χ de presiune, 
studiind dependenţa produsului I · V de presiune, valorile lui I şi V fiind cele, al 
căror raport dau aceeaşi valoare pentru R ca cel calculat la punctual 3. Pentru 
valori crescătoare ale presiunii se creşte valoarea tensiunii sursei (cu câte două 
zecimi de volt pentru fiecare diviziune de presiune de pe scala inferioară a 
tabloului de comandă). Presiunea se creşte manevrând robinetul agregatului de vid 
închizând sau deschizând – după caz – robinetul ce face legătura pompei de vid 
preliminar cu tubul de sticlă.   

6. Se va trasa graficul dependenţei IV = f(log p) 
7. Se va calcula valoarea maximă asupra lui χ 
Se dau : diametrul interior al tubului d2 = 9,7 mm 
              diametrul filamentului d1 = 0,2 mm 
              lungimea tubului l = 67,3 cm 

         
P(torr) V(V) I(A) R(Ω ) I·V(J/s) χ (J/msK) δχ  

 
 


