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Lucrarea VI 
 
 

 
DETERMINAREA  ECHIVALENTULUI  MECANIC  

AL  CALORIEI  CU  APARATUL  PULUJ 
 
 

Consideraţii teoretice 
 
Legea conservării şi transformării energiei arată că transformarea unei forme 

de mişcare în altă formă de mişcare se face întotdeauna într-un raport cantitativ 
bine determinat, adică unei cantităţi date de energie de un anumit tip îi corespund 
cantităţi echivalente de energie de alte tipuri. 

În particular, la transformarea lucrului mecanic în căldură, între lucrul 
mecanic consumat L (în joule) şi cantitatea de căldură rezultată Q (în calorii) 
există un raport constant: 

                                                   
Q
LJ =                                                        (1) 

care se poate exprima în J/cal etc. şi se numeşte echivalent mecanic al caloriei. 
Acest raport arată ce număr de unităţi mecanice trebuie cheltuit pentru a obţine 
unitatea de cantitate de căldură. 

Determinarea echivalentului mecanic al caloriei se poate face fie prin 
metode directe (în care se măsoară direct lucrul mecanic cheltuit şi cantitatea de 
căldură degajată), fie prin metode indirecte (în care se determină experimental o 
mărime fizică ce se poate exprima printr-o relaţie în care intervine J). 

În lucrarea de faţă se utilizează o metodă directă, care evaluează un lucru 
mecanic de frecare, precum şi cantitatea de căldură în care acesta se transformă. 

 
Descrierea aparatului  
 
Un suport (S) fixat la marginea 

mesei cu ajutorul a două şuruburi (s) 
susţine un mic calorimetru cilindric 
(C) din cupru, plin cu apă, care poate fi 
rotit în jurul unui ax orizontal prin 
intermediul manivelei (M) (fig. 1). 
Calorimetrul se fixează pe placa de 
ebonită (P) cu ajutorul a trei ştifturi 
care intră în cele trei orificii cu care 
este prevăzută placa .  

 
Fig. 1
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Un termometru (T), introdus în calorimetru şi înşurubat etanş în deschiderea 
acestuia, permite citirea temperaturii apei din calorimetru cu precizia  de o zecime 
de grad. Pentru citirea temperaturii în cazul în care termometrul se află cu gradaţia 
jos, dispozitivul e prevăzut cu o oglindă plană aşezată sub termometru. În jurul 
corpului calorimetrului se înfăşoară de câteva ori, aşa cum se vede în figură, un 
cablu împletit din sârmă de cupru. Un capăt al cablului este susţinut de resortul 
(R),iar celălalt capăt este legat cu o greutate (G) cu masa 5 kg. 

Lama (L) permite fixarea poziţiei manivelei (N) când dispozitivul se află în repaus. 
 
Calculul lucrului mecanic şi al căldurii 
 

Dacă se roteşte manivela cu viteză constantă, sistemul se află în echilibru. În 
acest caz, forţa de frecare este echilibrată de greutatea suspendată la capătul 
cablului (fig. 1). Lucrul mecanic al forţei de frecare în cazul unei singure rotaţii 
este L = rGrFr ππ 22 = , unde r este raza calorimetrului. Pentru n rotaţii: 

                                       L = rnmgrnG ππ 22 = ,                                           (2) 
Cantitatea de căldură primită de calorimetru şi de apa din interior este: 
                                ))(( tttcmKQ ifaa ∆+−+= ,                                     (3) 

unde K  –  capacitatea calorică a calorimetrului (K = 8.86 cal/grad), ma – masa 
apei, ca – căldura specifică a apei, ti şi tf – temperatura iniţială, respective finală. 

Deoarece calorimetrul nu este izolat termic, există pierderi de căldură în 
mediul ambiant, pierderi cu atât mai mari, cu cât temperatura apei din calorimetru 
e mai diferită de cea a mediului. Se recomandă să se lucreze la temperaturi cât mai 
apropiate de temperatura camerei. Se pot face corecţii de temperatură, 
considerându-se că la pierderea în exterior a unei cantităţi de căldură, totul se 
petrece ca şi cum temperatura finală a fost micşorată cu t∆ , care trebuie adăugat 
în a doua paranteză a relaţiei (3). 

t∆  se poate evalua astfel: se ridică temperatura apei din calorimetru  cu  
1º-2º peste temperatura mediului ambient, executându-se un număr de rotaţii. Se 
citeşte temperatura t1. După 2 minute se citeşte din nou temperatura t2 < t1 . 
Scăderea temperaturii pe minut în etapa preliminară experienţei va fi : 

                                                        
5

12
1

ttt −
=∆                                                   (4) 

După efectuarea experienţei, care se presupune că a durat τ minute, timp în 
care temperatura s-a ridicat la tf, se mai aşteaptă 5 minute astfel că temperatura va 
scădea la tf.  Scăderea temperaturii pe minut în etapa finală este : 
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Scăderea medie de temperatură în timpul experienţei este deci: 

                                         τ
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=∆                                                (6) 
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     Modul de lucru 
 
1. Se măsoară cu un şubler diametrul d al calorimetrului. Mărimea r care 

intervine în calculul lucrului mecanic este: 
2
dr = . 

 2.  Se cântăreşte calorimetrul gol, apoi se umple cu apă distilată în aşa fel 
încât prin introducerea termometrului să nu curgă apă în exterior. Calorimetrul se 
şterge şi se cântăreşte din nou. Prin diferenţă, se găseşte masa ma a apei introduse. 

3.  Se introduce cu grijă termometrul în deschiderea calorimetrului şi se 
înşurubează bine, ca apa să nu curgă în timpul experienţei. Se fixează apoi 
calorimetrul de placa (P), introducând-se cele trei ştifturi în orificiile cu care 
aceasta e prevăzută şi se roteşte apoi calorimetrul până la fixarea lui completă. 

4.  Se înfăşoară de câteva ori cablul de cupru pe corpul calorimetrului, iar 
unul din capete se prinde de un capăt al resortului (R),celălalt capăt al acestuia 
fixându-se prin intermediul unei tije  care intră în una din deschiderile cu care este 
prevăzut suportul (S). De capătul cablului rămas liber se atârnă greutatea G. 

 
ATENŢIE: Nu staţi cu picioarele dedesubtul greutăţii G. Cablul se poate rupe.  
5.  Se execută un număr de rotaţii, astfel ca temperatura apei din calorimetru 

să crească cu 1º-2º, până la valoarea t1. Se aşteaptă 5 minute, măsurate cu un 
cronometru, după care se citeşte temperatura t2. Se evaluează t1∆ , conform 
relaţiei (4). 

6.  Se trece la experienţa propriu-zisă. După citirea temperaturii iniţiale ti a 
apei din calorimetru, se apasă pa cronometru şi se execută un număr de 100-150 
rotaţii, cu viteză cât mai constantă. Se aşteaptă puţin ca temperatura să se 
uniformizeze, se opreşte cronometrul şi se citeşte temperatura finală tf, precum şi 
durata experienţei τ . 

7.  Se porneşte imediat cronometrul, iar după cinci minute se citeşte 
temperatura tf’. Se calculează t2∆  şi apoi t∆  din relaţiile (5) şi (6). 

8.  Se calculează lucrul mecanic în Joule şi cantitatea de căldură în calorii, 
conform relaţiilor (2) şi (3), apoi se calculează J.  Se vor face câteva determinări, 
de preferat la temperaturi apropiate de  cea a mediului ambiant. 

9.  Se va calcula eroarea maximă asupra lui J, aşa cum rezultă din relaţia (1). 
Eroarea absolută asupra lui n se ia 1=nδ . 

      Rezultatele se vor trece în următorul tabel: 
 

Nr. 
det. 

ma 
kg 

ti 
ºC 

tf 
ºC 

t1∆
ºC 

t2∆
ºC 

t∆ º
C 

τ s n L 
J 

Q 
cal 

J 
J/cal 

Jε
% 

Jδ  
J/cal 

JJ δ±
J/cal 
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