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L'objectiu d'aquesta pràctica és determinar la capacitat calorífica específica (calor 
específica) d’una substància desconeguda. Aquest càlcul el farem basant-nos en el 
principi de conservació de l'energia, que ens diu que la calor cedida per un cos calent és 
igual a la que absorbeix el cos fred, quan posem en contacte tots dos cossos. Haurem de 
tenir en compte que el calorímetre també absorbeix una certa quantitat de calor, que 
determinarem prèviament mitjançant el càlcul del seu equivalent en aigua.

I. Determinació de l'equivalent en aigua del calorímetre.

El calorímetre adsorbeix una certa quantitat de calor (recipient, agitador, termòmetre)
en augmentar la seva temperatura. S’anomena equivalent en aigua del calorímetre,
µ, la massa d’aigua que adsorbeix la mateixa quantitat de calor que el calorímetre per
al mateix augment de temperatura.

Posa en el calorímetre una massa coneguda M1 d'aigua freda, a la temperatura T1, que
hauràs de mesurar amb el termòmetre. Afegeix una massa coneguda M2 d'aigua
calenta a la temperatura T2. L'aigua l'hauràs escalfat en el got de precipitats
aproximadament a 60ºC. Tapa immediatament el calorímetre, agita constantment i
llegeix la temperatura final Tf de la mescla, un cop s'ha estabilitzat.

La calor cedida per l'aigua calenta és igual a la calor absorbida per l'aigua freda més la
calor absorbida pel calorímetre i d'aquí podem determinar l'equivalent en aigua del 
calorímetre.

II. Determinació de la calor específica d'un líquid.

Ara posa en el calorímetre una massa coneguda M1 de líquid problema, a la
temperatura T1, que hauràs de mesurar amb el termòmetre. Afegeix una massa M2
d'aigua calenta a la temperatura T2. L'aigua l'hauràs escalfat en el got de precipitats
aproximadament a 60ºC. Tapa immediatament el calorímetre, agita constantment i
llegeix la temperatura final Tf de la mescla, un cop s'ha estabilitzat.

La calor cedida per l'aigua calenta és igual a la calor absorbida pel líquid problema
més la calor absorbida pel calorímetre, que ara coneixes i d'aquí podem determinar la 
calor específica del líquid problema. 

III. Qüestions:
1. Què és un calorímetre? Per què el fem servir per determinar capacitats
calorífiques específiques?
2. Explica en què consisteix l’equilibri tèrmic.
3. Per què cal determinar prèviament l’equivalent en aigua del calorímetre?
4. Si el calorímetre que hem fet servir funcionés de forma ideal (µ = 0 g d’aigua),



troba la temperatura final de la mescla aigua–líquid problema i calcula l’error
relatiu que hauríem comés.
5. El bescanvi de calor és una operació present en molts processos industrials.
Molt sovint s’utilitzen corrents d’aigua freda (provinent dels rius) per absorbir la
calor que es genera en la industria, i que després es retorna al medi. Això pot
provocar contaminació tèrmica. Investiga i respon:
a. Si s’aboca l’aigua provinent d’un sistema de refrigeració a un riu,
augmenta o disminueix la temperatura del riu?
b. Quin efecte pot tenir això sobre els éssers vius del riu?

IV. Seguretat i residus:

El líquid problema és inflamable, cal treballar lluny de flames.
La mescla aigua–líquid problema es pot abocar per la pica.
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