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Úloha č. 8  
  

Měření skupenského tepla tání ledu  
 
1) Pomůcky: Školní směšovací kalorimetr s míchačkou, teploměr, digitální váhy, 
voda, led, rychlovarná konvice  

2) Teorie: 
Necháme-li v kalorimetru s vodou o teplotě t1 a hmotnosti m1 roztát led o 

teplotě t2 (t2=0°C) a hmotnosti m2, klesne teplota vody na hodnotu t.  
Pro tento případ platí kalorimetrická rovnice  

( ) ( ) ( )22211 ttmclmttKmc −⋅+⋅=−⋅+⋅ , 
 (1)  

kde c = 4 186,8 J kg-1 K-1 je měrné teplo vody, K tepelná kapacita kalorimetru a l 
(J.kg-1) měrné skupenské teplo tání ledu.  

Tepelnou kapacitu kalorimetru K určíme buď pomocí jednoduchého vztahu  

kk cmK ⋅= , 

(2) 
kde mk je hmotnost vnitřní nádoby kalorimetru i s míchačkou a víčkem a ck je měrné 
teplo kovu, z kterého je nádoba vyrobena ( pro hliník je ck = 896 J kg-1 K-1),  
nebo měřením.  

Jestliže je v kalorimetru voda o teplotě T a hmotnosti M, a dolijeme sem 
teplejší vodu o teplotě t a hmotnosti m, bude po vyrovnání výsledná teplota to. Pro 
tento děj platí kalorimetrieká rovnice  

( ) ( ) ( )00 ttmcTtKMc −⋅⋅=−⋅+⋅  

(3) 
Z této rovnice můžeme určit hodnotu tepelné kapacity kalorimetru K.  
 
 

3) Úkol: 
a) Určete měrné skupenské teplo tání ledu. Naměřenou hodnotu porovnejte 

s hodnotou tabulkovou. Měrné teplo vypočítejte pomocí vztahu (1), 
ze kterého toto teplo vyjádříme. Pro výpočet se použije tepelná kapacita K 
kalorimetru, získaná z výrazu (2). 

b) Určete tepelnou kapacitu K kalorimetru použitím rovnice (3), pro jejíž 
použití proveďte všechna potřebná měření. Změřenou hodnotu K porovnejte 
s vypočítanou, získanou ze vztahu (2).  

c) Měření a) i b) proveďte alespoň 2x. 
d) Diskutujte odchylky stanovených výsledků od předpokládaných hodnot.  
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4) Postup měření:  
a) Zvážíme prázdnou vnitřní nádobu kalorimetru i s míchačkou a víčkem, 

získáme hodnotu mK. Vypočítáme podle (2) tepelnou kapacitu K. 
b) Ohřejeme vodu v konvici na teplotu, kdy začíná pára hučet. Připravíme si 

rozdrcený led (v tomto stavu můžeme předpokládat jeho teplotu t2= 0°C). 
Naplníme vnitřní nádobu teplou vodou (asi do 1/2), zvážíme ji i s míchačkou 
a víčkem a stanovíme hmotnost této teplé vody m1 (odečtením hmotnosti 
vnitřní nádoby kalorimetru s míchačkou a víčkem). Vložíme nádobu 
do vnější nádoby a pečlivě změříme teplotu t1 (odečítáme desetiny stupně). 
Potom vsypeme do této teplé vody určité množství ledové drtě, rychle 
kalorimetr uzavřeme víkem a sledujeme při neustálém míchání pokles 
teploty. Když teplota přestane klesat, odečteme její nejnižší hodnotu t, která 
je hodnotou rovnovážného stavu. Potom opět zvážíme vnitřní nádobu i s 
doplňky a určíme množství dodaného ledu m2. Naměřené hodnoty m1, t1, m2, 
t i hodnotu K dosadíme do kalorimetrické rovnice (1) a vypočítáme 
skupenské teplo tání ledu l.  

c) Tepelnou kapacitu K kalorimetru změříme podobným postupem jako v 
případě b) jen naplníme nejdříve kalorimetr asi do 1/3 vodou studenou 
hmotnosti M a teploty T (je zde dost času na vážení i určení teploty) a potom 
dolejeme opět asi 1/3 objemu kalorimetru vodou teplou, teploty t. Tuto 
teplotu je třeba změřit včas před nalitím do kalorimetru!  Opět rychle 
uzavřeme víčkem a obsah dobře promícháme. Vyrovnání teplot nastane 
rychle. Změříme výslednou teplotu t0 a potom zvážíme kalorimetr znovu a 
určíme hmotnost m přilité teplé vody. Z naměřených hodnot vypočítáme 
pomocí vztahu (3) tepelnou kapacitu K kalorimetru.  

d) Obě měření provedeme vícekrát (alespoň 2x).  


