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Percobaan 5

KALORIMETER

Tujuan

Menentukan kapasitas kalor kalorimeter dan kalor lebur es

Alat dan Bahan

No Alat dan Bahan Jumlah
1 Tabung kalorimeter lengkap dan pengaduk 1 buah
2 Termometer 1 buah
3 Gelas ukur 1 buah
4 Neraca 1 buah
5 Stopwatch 1 buah
6 Es dan kertas Secukupnya

Dasar Teori

Azaz black menyatakan jika dua sistem yang temperaturnya berbeda disatukan, maka

sistem yang temperaturnya lebih tinggi akan memberikan kalor kepada sistem yang

temperaturnya lebih rendah, hinggatercapainya kesetimbangan. Penambahan air yang berada

dalam bejana yang suhunya lebih rendah dengan air yang memiliki suhu lebih tinggi, maka

pada keadaan setimbang akan berlaku hubungan sebagai berikut:
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Kalor lebur suatu zat padat adalah jumlah kalor per satuan massa yang diberikan pada

zat padat tersebut titik leburnya. Apabila kedalam air yang berada dalam bejana ditambahkan

es pada titik leburnya maka akan berlaku hubungan (telah disederhanakan) sebagai berikut:( + ) = ( + )( − )
dengan: m = massa es (gram, L = kalor lebur es (kal/gram), m = massa air ,T = temperatur air dalam bejana mula − mula (℃), C=kapasitas kalorimeter (kal/oC)
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Langkah Percobaan

Prosedur A

1. Isilah kalorimeter dengan m1 gram air, catatlah temperatur dalam kalorimeter (T1)

2. kemudian tambahkanlah m2 gram air panas kedalam kalorimeter yang temperaturnya

diukur dalam gelas ukur ( T2) dimana T2> T1

3. Setelah tercapai kesetimbangan catatlah temperatur akhir campuran tersebut (Ta) pada

Tabel 5.1.

Prosedur B

1. Isilah m1 gram air panas kedalam kalorimeter, catatlah temperatur dalam kalorimeter

(tair)

2. kemudian tambahkanlah m2 gram es kedalam kalorimeter yang berisi air panas

tersebut. Setelah setimbang, catatlah temperatur akhir (Ta) pada Tabel 5.2.

Prosedur C

1. Timbanglah kalorimeter kosong atau tabung dalamnya saja(m0)

2. Isilah kalorimeter dengn air sampai setengahnya, kemudian timbanglah (m1).

3. Masukkanlah kalorimeter kedalam selubung luarnya dan amatilah temperatur air

mula-mula dalam kalorimeter dengan termometer ( To).

4. Ambil batu es (usahakan tidak ada air yang melekat pada batu es) dan masukkan ke

dalam kalorimeter dengan hati-hati.

5. Amati turunnya temperatur, sambil mengaduk air, lakukan pengamatan tiap 30 detik

(t1), 60 detik (t2), 90 detik (t3), dan sterusnya sehingga temperatur mencapai harga

minimum. Jangan lupa mengaduknya setiap saat.

6. Timbang lagi kalorimeter setelah es mencair (m2)

7. Catat seluruh data pada Tabel 5.3

8. Ulangi prosedur C sebanyak tiga kali ulangan

Catatan:

Kalor jenis alumunium 0,217 kal/g℃ (17℃ − 100℃), Kalor Jenis kuningan 0,094

kal/g℃(15℃ − 100℃), dan Kalor jenis baja 0,900 KJ/Kg℃
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Data Pengamatan

Isikan hasil pengamatan pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3. (Terdapat dalam panduan

penulisan laporan)

Tugas Percobaan

1. Hitunglah kapasitas kalor kalorimeter (Prosedur A)

2. Hitunglah kalor lebur es ( Prosedur B)

3. Gambar grafik antara temperatur dengan waktu (Prosedur C)


