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Proba experimentală 
ente de vaporizare a apei vi se pune la dispoziţie un set de materiale 
ăsurare şi accesorii. 
le  conţine: 
cătuit din: 
r) cu dop, tub de cupru şi furtun transparent pentru evacuarea 

al vasului Erlenmayer 
E - flacăra deschisă şi vaporii ieşiţi din tub pot produce arsuri; 
 obiectelor fierbinţi se foloseşte: 
termică   

C având un semn vizibil marcat în dreptul diviziunii pentru 500C. În 
 va fi depăşita temperatura  de 500C în calorimetru. 

experimentelor(1 sau 2 litri) 

ic a cărui funcţionare este descrisă mai jos. 
butoane marcate cu literele M , S şi D. Prin tastarea butonului M 
 trecut în regim de cronometru sau ceas simplu. Atunci când 
egim de cronometru, tastarea butonului D porneşte cronometrarea. 
ă a butonului D determină oprirea afişării timpului la valoarea curentă 
uă să măsoare timpul scurs de la pornire – pe care îl şi afişează la o 
ului D). În cazul în care  afişarea timpului este oprită la o anumită 
nării butonului D, apăsarea butonului S resetează cronometrul care 
rea butonului D o nouă secvenţă de măsurare a timpului. 
ml şi 2 ml 

chisă şi vaporii ieşiţi din tub pot produce arsuri.
ispozitivele puse la dispoziţie, determinaţi capacitatea calorică a 

irca 50ml apă în vasul conic obţineţi vapori  de apă cu debit constant 
ri de lichid condensaţi pe furtunul transparent). Introducând vaporii în 
ndenţa de timp a temperaturii de apă din calorimetru. Estimaţi căldura 

ului de introducere a vaporilor în calorimetru se scoate furtunul 
nge spirtiera. 
tă de vaporizare din analiza datelor colectate . 

i ale măsurărilor. Estimaţi valorile erorilor mărimilor măsurate 
ei, 4185J/kg grad 
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Foaie de răspunsuri – clasa VIII-a 
 

1 Descrierea  metodei folosite pentru determinarea capacităţii calorice a calorimetrului 
 
 
 
 
 
 

2. Valoarea determinată pentru capacitatea calorică a calorimetrului _______________ 
 

3. Descrierea metodei pentru determinarea căldurii latente de vaporizare a apei 
 
 
 

4. Dependenţa de timp a temperaturii apei din calorimetru 
Tabel 
    1         2     3 4 5 6 ……. 
Temperatură        
Timp        

 
5. Valoarea estimată a căldurii latente  de vaporizare a apei ________ 
6. Grafic convenabil ales pentru prelucrarea  datelor din tabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Valoarea căldurii latente de vaporizare, determinată din analiza grafiului de la punctul 6 
λ=_____________ 

8. Discuţie asupra surselor de eroare şi a valorilor erorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 


