
Lucrarea XXIV 
 
 

 
DETERMINAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE  

A METALELOR 
 
 
Consideraţii teoretice 
 
Căldura se propagă prin diferite corpuri mai mult sau mai puţin uşor, unele corpuri 

fiind mai bune, altele mai rele conducătoare de căldură. Prin definiţie conductivitatea 
termică  (χ)  a unei substanţe este numeric egală  cu cantitatea de căldură care trece în 
unitatea de timp prin unitatea de suprafaţă, când temperatura variază cu un grad pe 
unitatea de lungime. 

Procesul propagării căldurii este descris de legea lui Fouriar: 
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unde δQ este cantitatea de căldură ce trece prin suprafaţa dS în timpul τd , iar 
x
T
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gradientul de temperatură. 
 Fenomenul conductibilităţii termice poate fi studiat atât în regim variabil cât şi în 

regim permanent (staţionar). În regim variabil, temperatura în diferite puncte ale corpului 
variază cu timpul. În regimul staţionar (permanent), temperatura corpului într-un punct 
oarecare nu mai variază. În acest caz, cantitatea de căldură care vine într-un element de 
volum este egală cu cea care pleacă din acel element. 

Pentru determinarea conductivităţii termice a metalelor se construiesc două bare 
identice, una din metalul de cercetat şi alta dintr-un metal a cărui conductivitate termică 
se cunoaşte (de ex., cupru, χ = 0,90 cal/s·cm·grd). Barele se încălzesc la un capăt (la 
aceeaşi temperatură) până ce ajunge la regim permanent, când temperatura nu mai 
variază în diferitele puncte ale barelor. Integrând ecuaţia lui Fourier pentru o bară în 
regim permanent, obţinem următoarea lege de variaţie a temperaturii de-a lungul barei: 

                                                    θ = θ0 e-ax                                                   (2) 
unde  θ0 este excesul de temperatură a barei faţă de mediul ambient, în punctul unde se 
produce încălzirea, θ este valoarea excesului de temperatură a barei la distanţa x de 
origine, iar e este baza logaritmilor naturali. În această relaţie s-a făcut următoarea 
notaţie: 
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unde α este coeficientul de schimb de căldură al barei cu mediul (aerul) exterior (α este 
numeric egal cu cantitatea de căldură schimbată cu exteriorul, în unitatea de timp, printr-
o unitate de suprafaţă, când între un corp şi mediul exterior există o diferenţă de 
temperatură de un grad), χ (kappa) este conductivitatea termică a metalului, P şi S sunt 
perimetrul şi aria secţiunii barei. 



Pentru a deduce formula (2), să considerăm o bară suficient de lungă, aşa încât la 
capătul A (fig.1) ea are temperatura θ0 a sursei calde, iar la capătul B are temperatura 
mediului ambient. Căldura se propagă de la A către B. Considerăm o secţiune B1 la distanţa 
x de sursa caldă (A) şi o altă secţiune vecină B2 la distanţa x + dx. Dacă temperatura în 
secţiunea S1 este θ faţă de mediul ambiant şi gradientul termic este ∂ θ/ x∂ , în secţiunea S2 
temperatura va fi θ + (∂ θ/ x∂ )dx, iar gradientul: 
       (∂ θ/ x∂ )x + dx = (∂ θ/ x∂ )x + (∂ / x∂ ·∂ θ/ x∂ )x dx = (∂ θ/ x∂ ) + (∂ 2θ/ x∂ 2) dx 

 
Când se atinge un regim permanent, din 

cantitatea de căldură δQ1 care vine de la sursa caldă 
şi intră prin secţiunea S1 în volumul delimitat de 
cele două secţiuni S1 şi S2 (volumul haşurat), o parte 
δQ2 iese prin S2 şi se propagă mai departe în bară 
către capătul B, iar o altă parte dQ3 trece în mediul 
exterior prin suprafaţa laterală a porţiunii haşurate 
(pentru propagarea pe o singură direcţie: ∂ θ/ x∂  = d 

θ /dx). Prin urmare :  
                                           δQ1 = δQ2 + δdQ3                                              (4) 
Conform legii lui Fourier (1) avem: 
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şi conform legii lui Newton a schimbului de căldură solid-fluid, avem: 
            δQ3 = α θS1at θ dτ = αPθ dτ dx,      (P – perimetrul secţiunii)           (6) 
Introducând în (4) avem, după reduceri evidente: 
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unde a2 este dat de (3). 
(7) este cunoscuta ecuaţie a propagării căldurii. Căutăm soluţii de forma θ = C erx (C 

– constantă, r – constantă). Introducând în (7) găsim din simplificări evidente următoarea 
condiţie: 

                                  r2 – a2 = 0      sau       r = a±        (8) 
Ecuaţia fiind liniară, soluţia generală va fi o suprapunere a celor două soluţii găsite: 
                               θ =  Ae-ax + Beax (A, B – constante)                               (9) 
Constantele A şi B se determină din condiţiile la limite. Pentru x = 0 avem  

θ = θo şi înlocuind în (9) găsim  θo = A + B. Presupunând bara foarte lungă (x ∞→ ) 
punem condiţia: pentru x =  ∞ , θ = 0, adică 0 =  +∞−∞ + BeAe , de unde rezultă că B 
trebuie să fie nul. Atunci ecuaţia de distribuţie a temperaturilor în bară va fi de forma: 

 
Fig. 1 



                                                 θ  = θ0 e-ax       (10) 
adică o distribuţie exponenţială a temperaturii în bară în funcţie de distanţa x de la sursa 
caldă ( θ – excesul de temperatură faţă de temperatura mediului). 

În metoda Wiedemann şi Frantz se foloseşte teorema celor trei secţiuni echidistante 
A, B, C situate la distanţele x – d, x şi x + d, de la capătul barei. Se constată că atunci 
când distanţa d dintre secţiuni se menţine neschimbată, raportul (θA + θC)/ θB rămâne 
constant când distanţa x variază. Într-adevăr: 

θA = θoe-a(x-d)  ,  θB = θoe-ax  ,  θC = θoe-(x-d) 
de unde rezultă imediat că: 

(θA + θC)/ θB = ead + e-ad = const. 
deci independent de x. Notând: 

                          (θA + θC)/2θB = n   sau   ead + e-ad = 2n     (11) 
obţinem de aici prin rezolvare: 

             ead = 12 −+ nn   sau   ad = ln ( 12 −+ nn ) = 
S
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χ
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Dacă vom lua două bare, tăiate cu aceleaşi dimensiuni şi înnegrite identic la 
exterior, pentru a avea acelaşi coeficient de schimb de căldură cu exteriorul, vom putea 
scrie: 

pentru prima bară: 
S
Pd

χ
α = ln ( 12 −+ nn ); 

pentru a doua bară: 
S
Pd

χ
α = ln ( 12'' −+ nn ). 

Ridicând la pătrat şi făcând raportul lor, obţinem: 
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Cunoscând pe χ  putem calcula de aici pe χ’. 
 
Descrierea aparatului 
 
Două bare, una din cupru şi cealaltă din materialul de studiat (fier), având aceeaşi 

secţiune şi înegrite identic la exterior, sunt fixate în poziţie verticală paralele una cu 
cealaltă. Capătul de sus al fiecărei bare intră în câte un cuptor electric. Rezistenţele 
încălzitoare ale celor două cuptoare sunt identice, astfel încât capetele de sus ale barelor 
sunt încălzite la aceeaşi temperatură. 

Barele au o serie de găuri echidistante în care se introduc termocuple Cupru-
Constantan, câte şase termocuple pentru fiecare bară. Capetele termocuplelor sunt 
conectate la un înregistrator de temperatură cu 12 canale. 

       
 
Modul de lucru  
 



1. Se controlează dacă toate termocuplele sunt introduse complet în găurile din 
bară. Se fixează hârtia la înregistrator, apoi se introduce cordonul acestuia în priză la 220 
V. 

2. Se înregistrează timp de cinci minute temperatura iniţială a barelor. Pentru 
aceasta, se pune întrerupătorul înregistratorului în poziţia de înregistrare (poziţia cea mai 
de sus). Cele 12 temperaturi ale barelor înregistrate pe hârtie trebuie să fie egale între ele 
şi egale cu temperatura mediului ambiant. 

3. Se conectează cuptoarele la reţea şi se continuă înregistrarea temperaturilor. 
Rezistenţele încălzitoare ale celor două cuptoare sunt legate în serie, iar capetele libere 
sunt conectate la 220 V. Când temperaturile rămân constante (curbele devin paralele între 
ele şi cu axa timpului) s-a atins regimul staţionar. Se citesc temperaturile respective t1’, 
t2’,… pentru prima bară şi t1”, t2”… pentru cea de-a doua bară. 

       
Calculul rezultatelor  
 
Notăm cu θ şi θ’ diferenţele de temperatură arătate de termocuple, adică excesele de 

temperatură faţă de temperatura mediului ambiant.  
 Cupru Fier 
 θ 1 = t1’ – t0 θ1’ = t1” – t0 
 θ2  = t2’ – t0 θ2’ = t2” – t0 

         …             ... 
     Vom face diferite combinaţii posibile ale diferenţelor de temperatură luate 

pentru trei termocuple echidistante. Cu 6 termocuple putem face următoarele trei tipuri de 
combinaţii: 

a) Termocuplele echidistante imediat vecine: 
n1 = (θ1+ θ 3)2θ2 ,  n2 = (θ2 + θ 4) 2θ3 … n4 = (θ 4 + θ 6) 2θ5  (4 combinaţii) 

b) Termocuplele echidistante mai depărtate: 
n1 = (θ1+ θ 5)2θ 3  ,   n2 = (θ 2 + θ6) 2θ 4         (2 combinaţii) 

c) În sfârşit, o singură combinaţie: 
n = (θ1+ θ 6)2θ3    (1 combinaţie). 

Pentru fiecare tip a), b), c) se va face separat media valorilor pentru n şi n’ cu care 
se va calcula apoi χ’. 

Deoarece n şi n’ sunt apropiate ca valoare de 1 şi experienţa nu este prea precisă, 
putem face un calcul de aproximaţie, simplificând apreciabil formula de calcul. În acest 
scop notăm: 

                                       n = 1 + h ,   n’ = 1 + h’        (14) 
unde h şi h’ sunt relativ mici faţă de 1, deci putem neglija puterile lor superioare. Avem 
evident: 

ln ( 12 −+ nn ) = ln ( ≅−+++ 1)1(1 2hh  ln ( hh 21 ++ ) 
unde am neglijat h2 << 2h. Folosind dezvoltarea în serie: 

ln (1 + x) = x – x2/2 + x3/3 …    (/x/ << 1) 
unde în cazul nostru punem x = hh 2+ , găsim: 

                            ln ( 12 −+ nn )≅ h2  = )1(2 −n                               (15) 
Folosind această aproximaţie în (13) vom avea: 
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relaţie după care putem calcula pe χ’, separat pentru cele 3 tipuri de combinaţii  
a), b), c) amintite mai sus ( ,n 'n  - valorile medii corespunzătoare). Pentru cupru  
χ  = 375,2  J/s·m·K. 

Observaţie. Din (11) se vede că n > 1, de aceea în alcătuirea valorilor medii n şi 'n  
se vor calcula cu trei sau patru cifre semnificative. 

     Rezultatele se vor trece în următoarele 2 tabele: 
 

t t’ t” θ θ’ n n’
M    …    

 
 n  'n  χ’ (J/s·m·K) 'χε % ∆x´ (J/s·m·K) 

a) 
b) 
c) 

. … 
… 
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