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V článku jsme se zaměřili na experimenty, při kterých je potřeba uzavřít měřicí sen-
zor do nádoby. Konkrétně jsme měřili teplotu varu vody za sníženého tlaku, tlak ve 
vakuovací nádobě na uchovávání potravin a zkoumali jsme, jak dobrým tepelným 
izolantem je termoska. 

Senzory a rozhraní Vernier Go Wireless 

Školní experimentální systém Vernier nabízí bezdrátové senzory, které lze připojit 
k dataloggeru LabQuest [1] a také k tabletům nebo mobilním telefonům s operačními 
systémy iOS či Android. 
Klasické senzory s BTA konektorem (například tlakový senzor, siloměr apod.) lze 
připojovat bezdrátově pomocí rozhraní Go Wireless [2] Link. 
Pro iOS i Android je k dispozici zdarma aplikace Graphical Analysis, ve které lze jak 
provádět měření, tak rovnou data zpracovávat – například prokládat body křivkami, 
dělat výřezy grafů, zobrazovat tabulky hodnot nebo data exportovat pro další progra-
my, jako jsou tabulkové editory či Vernier Logger Pro [3]. 
Bezdrátová komunikace probíhá pomocí Bluetooth 4, což je poměrně nová technolo-
gie s výrazně sníženou spotřebou energie. Například teploměr Go Wireless Temp [4] 
po dvou hodinách nabíjení vydrží s frekvencí 1 Hz měřit a vysílat data nepřetržitě 
po dobu 150 hodin. 

Experiment 1: Kdy vře voda při teplotě 100 °C? Skoro nikdy! 

Na čem závisí teplota varu vody 

Teplota varu vody výrazně závisí na tlaku, který zase závisí na nadmořské výšce, jak 
ukazuje tabulka 1. Tlak vzduchu je ale ovlivňován též aktuálním počasím, proto se 
během roku může výrazně měnit i na jednom místě s danou nadmořskou výškou.  
Například tlak vzduchu na České zemědělské univerzitě v Praze podle měření do-
stupných z [5] kolísal za poslední rok (od 15. 9. 2014 do 14. 9. 2015) mezi hodnotami 
94,2 kPa a 100,6 kPa. To odpovídá výškovému rozdílu stovek metrů a změnám teplo-
ty varu vody v řádu jednotek stupňů Celsia. 
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Přibližná souvislost mezi nadmořskou výškou, 
atmosférickým tlakem a teplotou varu vody 

teplota varu tlak vzduchu nadmořská výška 

98 °C 96 kPa 500 m 

95 °C 85 kPa 1500 m 

92 °C 76 kPa 2500 m 

89 °C 67 kPa 3500 m 

86 °C 60 kPa 4500 m 

82 °C 53 kPa 5500 m 

78 °C 46 kPa 6500 m 

75 °C 40 kPa 7500 m 

71 °C 35 kPa 8500 m 

68 °C 31 kPa 9500 m 

64 °C 27 kPa 10500 m 

60 °C 23 kPa 11500 m 

56 °C 20 kPa 12500 m 

Tab. 1. Pro tvorbu tabulky jsme využili online kalkulátory [6, 7]. 

Provedení experimentu 

Krátké ilustrační video k tomuto experimentu je na [8]. 
Do kuchyňské vakuovací nádoby pro uchovávání potravin nalijeme cca 0,5 litru hor-
ké vody z rychlovarné konvice a po 20 sekundách zase vylijeme zpátky do konvice. 
Tím jsme nádobu předehřáli. 
Nyní zapneme rychlovarnou konvici a vodu znovu přivedeme k varu. Do nádoby vlo-
žíme zapnutý bezdrátový teploměr, přidáme horkou vodu a uzavřeme víkem. 
Dáme pozor, aby ve vodě byla jen kovová část teploměru, který je sice vodotěsný, ale 
gumovému obalu a zejména baterii by vysoké teploty přeci jen nemusely svědčit. 
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Obr. 1. K varu vody při teplotě 90,6 °C za běžného tlaku nedochází. 

Po uvaření vody v rychlovarné konvici teplota prudce klesá. Ihned po přelití má ob-
vykle teplotu už jen mezi 90 °C a 95 °C. Na obrázku 1 je vidět, že při této teplotě již 
voda nevře. 
Nyní přiložíme k vakuovací nádobě píst a odsáváním vzduchu tlak v nádobě snížíme. 
 

 

Obr. 2. Po snížení tlaku voda začne vřít, ačkoliv její teplota měřená bezdrátovým 
teploměrem uvnitř nádoby je výrazně nižší než 100 °C. 
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Na co si dát pozor 

Pozorný čtenář si mohl všimnout, že na obrázku 2 ukazuje tablet vyšší teplotu než 
na obrázku 1. To je způsobeno setrvačností teploty – chvíli zkrátka trvá, než se teplo-
ty vody, nádoby a teploměru vyrovnají. Takto by mohl v žácích vzniknout mylný do-
jem, že při varu dochází ke zvyšování teploty. Aby to nenastávalo, je potřeba před 
snižováním tlaku dostatečně počkat, než se teplota teploměru ustálí. 
Výrobce uvádí pro kovovou část teploměru rozsah -40 °C až 125 °C a pro gumovou 
část (obsahující baterii a elektroniku) rozsah -10 °C až 45 °C. Domníváme se, že vy-
stavováním teploměru vysokým teplotám v nádobě může docházet ke snižování ži-
votnosti nebo kapacity baterie. Nicméně již jsme tento experiment provedli 
mnohokrát a žádné problémy jsme nezaznamenali. 
Teploměr také není dokonale tlakotěsný, někdy se stane, že po vyjmutí z vakuovací 
nádoby zůstane zapínací tlačítko vlivem okolního atmosférického tlaku zamáčknuté. 
V tom případě stačí hodinářským šroubováčkem mírně povolit (a pak zas utáhnout) 
libovolný ze dvou šroubků na vršku teploměru, aby se tlaky uvnitř a vně vyrovnaly. 

Experiment 2: Přímé měření tlaku v nádobě na uchovávání potravin 

Předchozí experiment s teploměrem umožňuje nepřímé měření tlaku v nádobě. Tlak 
v nádobě můžeme měřit také přímo s využitím senzoru GPS-BTA, který připojíme 
přes rozhraní Go Wireless Link. 
Při tomto experimentu nesmí být v nádobě voda! Na rozdíl od bezdrátového tep-
loměru totiž ani čidlo GPS-BTA, ani rozhraní Go Wireless Link nejsou vodotěsné. 

 

Obr. 3. Rozhraní Go Wireless Link + tlakový senzor = bezdrátové měření tlaku. 

Při ručním vyčerpávání vzduchu z nádoby pomocí pístu je cítit vzrůstající namáha-
vost této činnosti úměrně tomu, jak se zvyšuje podtlak v nádobě. Po usilovné několi-
kasekundové námaze se nám podařilo snížit tlak téměř na pětinu původní hodnoty. Za 
tohoto tlaku by voda vřela teplotě 60 °C či ještě nižší. 
Pokud by v nádobě byla voda (což si můžeme dovolit s teploměrem, ale nikoliv 
s tlakovým senzorem a bezdrátovým rozhraním), tlak by se nám nejspíš tak výrazně 
snížit nepodařilo. Důvodem je to, že voda při sníženém tlaku začne vřít a vznikající 
páry tlak zase zvyšují. Tomu odpovídá i naše experimentální zkušenost, kdy se nám 
nedaří ruční pumpičkou snížit tlak natolik, aby voda vřela při teplotách výrazně niž-
ších než cca 80 °C. 
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Obr. 4. Tlak v nádobě zhruba odpovídá výšce, v jaké létají dopravní letadla. Voda by 
za těchto podmínek vřela při teplotách nižších než 60 °C. 

 

Experiment 3: Jak dobře termoska udrží teplo uvnitř nebo venku? 

Tento experiment byl publikován v [9], proto ho zde jen velice stručně popíšeme. 
Pomocí dvou tyčových a jednoho bezdrátového teploměru jsme měřili po dobu něko-
lika hodin teplotu 

a) v místnosti, 
b) v hrnku, 
c) v termosce. 

Jednou jsme použili horkou vodu, abychom zjistili, jak dobře termoska udrží teplo 
uvnitř, podruhé jsme měřili se studenou vodou, čímž jsme ověřili schopnost termosky 
udržet teplo naopak vně a nepustit ho dovnitř. 
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Obr. 5. Schéma experimentu s termoskou. 

 

 

Obr. 6. Červeně teplota vody v termosce, modře teplota vody v hrnku, zeleně teplota 
v místnosti. 
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Obr. 7. Grafem závislosti teploty v hrnku na čase jsme v LabQuestu zkusili proložit 
různé matematické funkce. Lineární závislost tento děj moc dobře nepopisuje. 

Kvadratická funkce je na tom o něco lépe, mocninná funkce ještě lépe, nicméně 
exponenciála sedí na naměřená data téměř dokonale. 

 

 

Obr. 8. Zeleně teplota vody v termosce, červeně teplota vody v hrnku, modře teplota 
v místnosti. 
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