
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. 

Тема. Калориметричний метод вимірювання. 

Теоретичні відомості та практичні поради 

Основна ідея калориметричного методу полягає у тому, щоб у результаті проведення 

експерименту знайти невідому величину через визначення змін кількості теплоти, яку отримала 

чи віддала рідина, теплоємність якої відома, при теплообміні у відповідності до закону 

збереження енергії. 

У даній роботі пропонується визначити масу тіла (монети певного номіналу). Декілька 

однакових монет разом нагрівають у гарячій воді, а потім поміщають у воду кімнатної 

температури. Під час теплообміну виконується закон збереження енергії. Однак при цьому 

теплообмін буде відбуватися не тільки між водою і зануреним у неї тілом (монетами), а також з 

навколишнім середовищем: з посудиною, у яку налита вода, з термометром, повітрям. Для 

зменшення втрат тепла, у результаті теплообміну з повітрям, використовують калориметр. 

Масу холодної води визначають за допомогою мензурки (мірного циліндра). При вимірюванні 

температури покази термометра знімати тільки тоді, коли стовпчик рідини у термометрі не 

піднімається і не опускається. Теплоємностями внутрішньої посудини калориметра та 

термометра, можна знехтувати. У відповідності до закону збереження енергії, кількість теплоти, 

яку віддали монети при охолодженні, отримала холодна вода: Q1 = Q2. 

Q1 = cм М (t2 − t), 

де cм – питома теплоємність металу, з якого виготовлене тіло (тіла, монети); М – маса всіх тіл 

(монет); t2 – початкова температура тіла (монет), t - температура тіл (монет) після теплообміну. 

Q2 = cв mв (t − t1), 

де cв – питома теплоємність води, mв – маса води, t1 – початкова температура води та  t - 

температура води після теплообміну. 

Закон збереження енергії має вигляд: 

cм М (t2 − t) = cв mв (t − t1). 

Маса всіх монет: М = 
           

         
. Маса однієї монети: m = 

 

 
 , де N – кількість монет. Отриманий 

результат, масу монети, порівнюють з істинним значенням, яке знаходять у довіднику. 
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Тема. Калориметричний метод вимірювання. 
Мета: ознайомитись з калориметричним методом вимірювання, навчитися використовувати 

калориметричний метод вимірювання при проведенні дослідів ( в експериментальних умовах). 

Обладнання: калориметр, електронні ваги (терези з важками), посудина з водою, термометр, мензурка, 

посудина з гарячою водою (одна на клас), марля, 5–10 монет однакового номіналу. 

Виконання роботи 

1. У внутрішню посудину калориметра наливаю 70–100 мл холодної води. 

Об’єм холодної води: Vв = ______ мл. 

Маса холодної води: mв = _____ г = ______ кг. 

2. Вимірюю початкову температуру холодної води: t1 = _____ °C. 

3. Загортаю у марлю N = 10 монет однакового номіналу та обережно опускаю їх у гарячу воду, 

утримуючи кінці марлі у руках. Чекаю декілька хвилин. Примітка: гаряча вода у стані 

кипіння, знаходиться на столі у вчителя. 

4. З посудини з гарячою водою обережно витягую, за допомогою марлі, монети і висипаю їх у 

калориметр з холодною водою. Температура монет    дорівнює температурі води, яка 

кипить: t2 =___ °С. 

5. Повільно та обережно помішуючи воду у калориметрі термометром, слідкую за 

підвищенням її температури. Коли температура вже не буде підвищуватись, записую її 

значення: t = ____ °C. 

6. Результати вимірювань записую до таблиці: 

Таблиця 1 

Маса води у 

калориметрі mв, кг 

Початкова температура 

води t1, °C 

Початкова 

температура монет 

t2, °C 

Температура води 

і монет при 

тепловому балансі 

t, °C 

    

7. Враховую, що 

питома теплоємність монети: cм = 460 
  

    
, 

питома теплоємність води: cв = 4800 
  

    
, 

обчислюю масу всіх монет за формулою: М = 
           

         
; М = 

            

                
 = _____ кг. 

 

8. Обчислюю масу однієї монети: m = 
 

 
; m = 

               

 
 = ___ кг. 

 



 

9. Порівнюю отримане значення маси монети m = ____ кг, з значенням маси монети зазначене 

у довідниках mд = ____ кг: _______ кг _________ кг. 

 

10. Обчислюю абсолютну Δλ та відносну ε похибки вимірювань, порівнявши отримане значення 

маси монети із зазначеним у довіднику: 

Δm = |m – mд|; Δm = _______ кг; ε = 
  

  
   100%; ε = 

               

 
 · 100% = _____%. 

 

11. Аналіз результатів експерименту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу виконав учень  _________________________________________ _______ класу 

Роботу перевірив вчитель _________________________________________ 

 


