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Teplo v experimentech
ZDENċK POLÁK
Jiráskovo gymnázium v NáchodČ
V následujícím textu je popsáno nČkolik námČtĤ využitelných pĜi probírání uþiva o
teple, šíĜení tepla, tepelných strojích. Jak si sestavit lihový kahan þi kalorimetr, využít
termocitlivý papír, udČlat tepelný stroj, názornČ ukázat þinnost tzv. heat pipe – tepelné trubice a nČco pro zajímavost navíc.

Kahan – základní zdroj tepla
Mají-li se žáci vlastní þinností seznamovat s teplem a teplotou, je nutno mít
k dispozici vČtší množství jednoduchých zdrojĤ tepla. Svíþka þadí a plynový hoĜák je
drahý. Pro vČtšinu pokusĤ vystaþíme s lihovým kahanem. Jak si ho snadno udČlat?
Použijeme skleniþku od dČtské pĜesnídávky. Víþko má z pocínovaného plechu. PĜipravíme si vhodnou trubiþku na knot, kterou bychom mohli k nČmu pĜipevnit. Když
mĤžeme pájet, tak je výbČr snadný. DobĜe poslouží mČdČná trubiþka z vyĜazené lednice, nebo mosazná z velkoobsahové náplnČ propisovací tužky. (obr. 1). Ve víþku
vyvrtáme nebo prorazíme otvor o stejném prĤmČru jako trubiþka, kterou do nČj zapájíme. Pokud tuto možnost nemáme, je nejlepším Ĝešením sehnat trubiþku zakonþenou
závitem. NapĜíklad z lustrové tyþe (obr. 2). Na víþko ji pak upevníme dvČma maticemi. Trubiþkou protáhneme bavlnČný knot, do skleniþky nalijeme líh a kahan je hotov.

Obr. 1: Díly náplnČ.
Obr. 2: Konec tyþe
od lustru.
Obr. 3: NČkolik typĤ lihových kahanĤ

Vedení tepla a termocitlivý papír
Pro zjišĢování míry zahĜátí materiálu je vhodné v urþitých pĜípadech použít termocitlivý papír. Používá se v levnČjších tiskárnách a faxech. Dodává se v ruliþkách o rĤzné
šíĜi. Pro pokus si pĜedem naĜežeme vhodné archy (A4) které v deskách vyrovnáme,
aby se nekroutily. Papír pĜi zahĜátí ztmavne. Snadno tak mĤžeme sledovat, kde se
látka zahĜívá na vyšší teplotu a jak se teplo šíĜí materiálem.
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Pokud chceme pojmout experiment s vedením tepla jako problémový, pĜipravíme si
dvČ stejnČ dlouhé trubiþky o délce asi 10 cm, o stejném prĤmČru a shodného vzhledu
z materiálĤ s rĤznou tepelnou vodivostí. Vhodnou dvojicí materiálĤ je železo a mČć.
MČdČné chromované trubiþky o vnČjším prĤmČru 10 mm používají instalatéĜi pro
pĜipojení vodovodních baterií, prĤtokových ohĜívaþĤ vody apod. Stejný prĤmČr a
chromované provedení mají standardní lustrové trubky sloužící k zavČšení stropních
svítidel.
Necháme dva žáky, aby podrželi trubiþky za jeden konec a druhý zahĜívali plamenem. Zanedlouho se mČdČná trubiþka zahĜeje celá tak, že ji nelze držet v ruce. V té
chvíli oba položí trubiþky na termocitlivý papír. Trubiþky pĜitlaþíme deskou
z tvrdého papíru nebo prkénkem a odvalujeme po papíĜe. MČdČná zanechá nevýraznou stopu o stejné šíĜce jako je její délka. Díky velmi dobré tepelné vodivosti se rovnomČrnČ prohĜála a má ve všech místech pĜibližnČ stejnou, ne pĜíliš vysokou teplotu.
Stopa železné trubiþky je zcela jiná. ŠíĜka odpovídá jen asi tĜetinČ délky trubiþky, a u
kraje je mnohem výraznČjší. Konec zasahující do plamene se zahĜál na vysokou teplotu, druhý zĤstal chladný. Teploty v rĤzných místech se velmi liší. Tepelná vodivost
mČdi je asi 8 krát lepší než u železa.

Kalorimetr jednoduše
Uþitel fyziky þasto stojí pĜed problémem, jak sehnat vČtší množství levných a použitelných kalorimetrĤ. Žáci si je mohou vyrobit sami.
PotĜebujeme kádinku, pás tenkého molitanu, asi
10 cm vysokou spodní þást z 1,5 litrové PET lahve a kus polystyrenu. Kádinku obalíme molitanem a zatlaþíme do plastové kádinky ze spodku
PET lahve. Z polystyrenu nožem vytvarujeme
kruhové víþko s otvorem pro teplomČr kryjící
kádinku shora. Ve velké nouzi, když nemáme ani
sklenČné kádinky, tak si vystaþíme jen s PET
láhvemi. UĜízneme dva spodky. Jeden z 1,5 litrové o výšce asi 8-10 cm a druhý ze 2 litrové o výšce o 3-4 cm vČtší. Menší ovineme molitanem a
zatlaþíme do vČtšího. Takto zhotovená kádinka
nemá hubiþku a hĤĜ se z ní lije voda ven.

Obr. 4: Díly ke složení kalorimetru. Digitální teplomČr není nutný,
ale moc dobrý. Je mechanicky
odolný a dostateþnČ citlivý.

Heat pipe
Jak pasivnČ, bez konání práce, odvádČt a pĜenášet teplo, když tepelná vodivost kovĤ
nestaþí? ěešení navrhl R.S.Gaugler již v roce 1942, ale jeho myšlenka tepelné trubice
se zaþala rozvíjet o mnoho let pozdČji. Dnes se stále þastČji využívají k odvádČní tepla z procesorĤ v poþítaþích. Základem je mČdČná tenkostČnná trubice. Její vnitĜní stČny jsou pokryty mikroporézní látkou v níž je nasáklá tČkavá kapalina. V ose trubice je
prostor vyplnČný jen sytou párou dané kapaliny. Pokud trubici v nČkterém místČ za176
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hĜíváme, kapalina se vypaĜuje a pára proudí do míst s nižší teplotou, kde kondenzuje.
Kapilárními silami se vrací rychle zpČt. PĜi vypaĜování se spotĜebovává skupenské
teplo, které se pĜi kapalnČní uvolĖuje. Tak se neustále celý vnitĜní prostor udržuje
s malým rozdílem teplot v rĤzných místech. Navenek to vypadá, jako by trubice mČla
obrovskou tepelnou vodivost.
V tabulce jsou uvedena data pro jednotlivé látky používané v tepelných trubicích.
Látka
Helium
Dusík
ýpavek
Aceton
Methanol
Flutec
Ethanol
Voda
Toluen
RtuĢ
Sodík
Lithium

Teplota tání (°C)

PP2

Teplota varu pĜi
Použitelný rozsah teplot
normálním tlaku (°C)
(°C)

-271
-210
-78
-95
-98
-50
-112
0
-95
-39
98
179

-261
-196
-33
57
64
76
78
100
110
361
892
1340

-271 až -269
-203 až -160
-60 až 100
0 až 120
10 až 130
10 až 160
0 až 130
30 až 200
50 až 200
250 až 650
600 až 1200
1000 až 1800

ýinnost tepelné trubice pĜedvedeme jednoduchým pokusem. Propojíme jí dva kalorimetry. Jsou sestavené z plechovek od
piva 0,33l, které jsou obalené molitanem a
vsunuté do spodku uĜíznuté 1,5 l PET lahve. UtČsnČní trubice ve stČnČ je pomocí
elektrikáĜských prĤchodek na kabely.
Z þasového
prĤbČhu
teploty
v kalorimetrech bylo zjištČno, že 12 cm
dlouhá trubice o prĤmČru 6 mm pĜenáší
tepelný výkon pĜibližnČ 0,8WpĜi teplotním
rozdílu 1°C. MČdČná tyþ stejných rozmČrĤ
by pĜenášela jen 0,09W/°C a mČla by asi
þtyĜnásobnou hmotnost.
Obr. 5: Kalorimetry z plechovek od piva, na dnČ je vidČt heat-pipe propojující kalorimetry

Model heat pipe
Snadno mĤžeme vytvoĜit model trubice bez mikroporézní vrstvy, kde se kapalina
vrací zpČt ke zdroji tepla jen gravitaþní silou. Problém je s vlastní trubicí. Aby dovnitĜ
bylo vidČt, použijeme sklenČnou. Ta má však na rozdíl od mČdČné velmi špatnou te-
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pelnou vodivost. Transportovanému teplu klade velký odpor pĜi vstupu a výstupu.
Její vlastnosti se pak velmi liší od skuteþné.
Jak postupujeme. SklenČnou trubici dostateþné délky (nejménČ 60 cm) na jednom
konci zatavíme. DovnitĜ nalijeme asi do výšky 10 cm etanol. Pro klidnČjší var pĜisypeme porcelánové perliþky. Na druhý konec navlékneme asi 10 cm dlouhý kousek
gumové hadice. Na nČj navlékneme tlaþku a pĜiskĜípneme, aby uvnitĜ zĤstal jen úzký
prĤchod. Trubici zaþneme opatrnČ zahĜívat nad kahanem, nebo ještČ lépe ve vodní
lázni. Necháme líh bouĜlivČ vaĜit, až se celý vnitĜek prohĜeje na teplotu varu a
z hadiþky uniká plynný etanol. Oddálíme od zdroje tepla a okamžitČ dobĜe uzavĜeme
tlaþkou. Etanol se dále vaĜí, ale gumová hadice zmáþknuta atmosférickým tlakem
ukazuje, že uvnitĜ je nižší tlak než v okolí. Trubice je pĜipravena k þinnosti.
PonoĜíme ji jedním koncem do nádoby s horkou vodou. UvnitĜ dojde k bouĜlivému
varu. Kapalina se vypaĜuje a kondenzuje na vzdálenČjším konci. Ten se intenzivnČ se
zahĜívá. Po chvilce jej stČží udržíme v ruce. Teplo z horké vody je transportováno ke
vzdálenČjšímu konci trubice, pĜechází do okolí a voda v nádobČ rychle chladne.

Tepelný stroj
Tepelný stroj mĤže fungovat ve dvou základních režimech. Jako motor, kdy þást tepla
pĜecházejícího z teplejšího tČlesa na chladnČjší pĜemČĖujeme na práci, nebo inverznČ
jako tepelné þerpadlo. V tom pĜípadČ prací dosahujeme pĜenos tepla z chladnČjšího tČlesa na teplejší.
Oba tyto jevy mĤžeme velmi snadno demonstrovat
pomocí Peltierova þlánku. Jeho principielní schéma je na obr. 7. Vyrábí se v mnoha variantách.
Vhodný se dá koupit jako elektronická souþástka
za cenu od cca 200 Kþ. V reálném provedení jde o
baterii 72 þlánkĤ spojených v sérii. Jsou propojeny
mČdČnými mĤstky a sevĜeny mezi dvČ keramické
Obr. 6 PeltierĤv þlánek
destiþky tvoĜící povrch. Celkové rozmČry jsou 30 x
30 x 4 mm. Viz obr. 6.
Obr.7
Schéma Peltierova þlánku zapojeného jako tepelné þerpadlo.
Elektrickým proudem I ochlazovaný spoj na teplotu T1 pĜijímá teplo
Q1 a odevzdává ho spoleþnČ
s teplem vzniklým prĤchodem
proudu jako teplo Q2. ýímž se spoj
zahĜívá na teplotu T2. Teplo Q2
odevzdává okolí.
Základním polovodiþovým materiálem jsou pĜevážnČ vizmut-telluridy,
Bi-Te-Se (typ N) a Bi-Sb-Te (typ
P). Spojeny jsou mČdČnými plátky.
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PĜipojíme-li þlánek ke zdroji proudu, jedna plocha se výraznČ ochlazuje a druhá zahĜívá. Funguje jako tepelné þerpadlo a mĤžeme jím chladit. Takto pracují nČkteré
bateriové chladniþky nebo aktivní chlazení polovodiþových prvkĤ. Jestliže naopak
budeme jednu stranu ohĜívat a druhou ochlazovat, stane se þlánek zdrojem napČtí.
K nČmu pĜipojený spotĜebiþ bude konat práci. Vhodný spotĜebiþ je malý motorek.
EvidentnČ koná práci a smČr otáþení registruje i smČr procházejícího proudu.
Polarita napČtí a tím i smČr otáþení motorku se zmČní, jestliže zamČníme ohĜívanou a
ochlazovanou stranu. Ukážeme, že elektrický výkon þlánku roste s rozdílem teplot.
Nestaþí jen zahĜívat, je nutno nechat teplo pĜestupovat z teplejší do chladnČjší þásti
soustavy. PĜi prĤchodu proudu i pĜi zahĜívání nesmíme pĜekroþit hodnoty dané výrobcem. Jde o polovodiþovou souþástku.

Vážení tepla
Na závČr jeden experiment vhodný jako oživení hodiny. Ukážeme, jak jednoduché je
ovČĜit platnost slavné Einsteinovy rovnice E = mc2.
Hliníkovou tyþ (trubku) provrtáme uprostĜed, malinko nad tČžištČm. ZavČsíme otáþivČ na stojan. Jako osu otáþení použijeme špendlík se sklenČnou hlaviþkou zapíchnutý
do korkového špuntu. Tyþ zaujme vodorovnou polohu. Pak na jedné stranČ zahĜíváme
a doprovodíme komentáĜem. „Teplo které dodáme tyþi, zvýší energii þástic a tím
vzroste jejich hmotnost. Proto zahĜívané rameno je tČžší a
klesá dolĤ.“ NázornČ
zahĜejeme opaþné rameno, které po chvilce
také pĜeváží na svou
stranu. Je samozĜejmé,
že správné, ale ménČ
poetické je jiné vysvČtlení. ZahĜátím se hliníObr. 8: Sestava pro vážení tepla
ková tyþ prodlouží, její
tČžištČ se posune a tyþ zaujme novou stabilní polohu
s tČžištČm pod bodem zavČšení.
Obr. 9: Detail osy otáþení tyþe

Doporuþení
Další zajímavé informace a námČty na laboratorní práce naleznete na:
http://fyzika.gymnachod.cz
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