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Erisoojus 

Mis on erisoojus? 

Erisoojus on aine soojuslikke omadusi iseloomustav füüsikaline suurus. 
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soojushulk kulub 1 kg aine temperatuuri tõstmiseks 1 K võrra. Soojushulk on siseenergia 
hulk, nis kandub soojusvahetuse teel ühelt kehalt teisele. Soojushulk on termodünaamilist 
protsessi iseloomustav algebraline suurus. Soojushulka arvutatakse valemiga 

)( 12 ttcmtcmQ −=∆=  ja mõõdetakse samades ühikutes nagu energiatki, soojushulga SI-ühik 

on džaul [ ] JQ 1= . On kokku lepitud lugeda soojushulk positiivseks, kui siseenergia kandub 
keskkonnast süsteemi. Kui energia kandub süsteemist keskkonda, loetakse soojushulk 
negatiivseks. 
http://et.wikipedia.org/wiki/Erisoojus  
http://et.wikipedia.org/wiki/Soojushulk  

Tundmatu keha erisoojuse määramine 

Tundmatu keha erisoojuse määramiseks kuumutame keha vee keemistemperatuurini ning 
seejärel asetame keha kalorimeetris olevasse „külma“ vette. Me saame mõõta tundmatu keha 
algtemperatuuri ning lõpptemperatuuri soojusliku tasakaalu olekus kalorimeetris. Teades 
kalorimeetri ja vee massi ning erisoojusi saame välja arvutada tundmatu keha erisoojuse. 
Kuumutades keha keevas vees saja kraadini anname kehale teatud soojushulga. Kui asetame 
keevast veest võetud keha kalorimeetrisse, siis hakkab keha jahtuma ning kalorimeeteri 
anuma ja anumas oleva vee temperaruur hakavad tõusma. Protsess kestab nii kaua, kui 
kalorimeetris saabub soojuslik tasakaal. Füüsikaliselt tähendab see seda, et tundmatu keha 
annab ära soojushulga Qx, samas saab vesi soojushulga Qv ja kalorimeetri anum soojushulga 
Qk. Kui soojuskadusid ei arvesta, siis võib kirjutada võrrandi: 
Qx=Qv+Qk ehk )()()( 121212 kkkkvvxxx ttmcttmcttmc −+−=− ,kus: 

xm  - tundmatu erisoojusega keha mass 

vm  - kalorimeetris oleva vee mass 

km  - kalorimeetri mass 

1xt  - tundmatu erisoojusega keha algtemperatuur 

1kt  - kalorimeetri ja selles oleva vee algtemperatuur 

2t  - süsteemi lõpptemperatuur soojusliku tasakaalu olekus 

xc  - tundmatu keha erisoojus 

vc  - vee erisoojus 

kc  - kalorimeetri anuma erisoojus 

Lahendame võrrandi xc suhtes ja saame: 
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