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Työssä määritetään alumiinin, kuparin ja messin-
gin ominaislämpökapasiteetit.

Välineet
13020 Demonstraatiovirtalähde
34006 Joulemittari
51041 Uppokuumennin
51017 Lämpömittari

Metallikuoriset kalorimetrit
31040 Alumiini
31041 Teräs (seos)
31042 Kupari
31043 Messinki

Lisäksi tarvitaan
Eristävä alusta
Johtimia

Tutki eri metallien ominaislämpökapasiteettia eli kykyä varastoida
lämmetessään energiaa.

Rakenna kuvan mukainen mittausasetelma. Käytä noin 12 V tasa-
virtaa. Kytke sen positiivinen napa joulemittarin vasemman reunan
keltaiseen sisääntuloon ja musta mustaan. Kytke uppokuumentimen
pistokkeet joulemittarin ulostuloon 7 A napaan ja keskellä olevaan
keltaiseen napaan. Aseta joulemittarin näyttöalue 100-kertaiseksi.

Kaikkien tutkittavien metallilieriöiden massa on 1,00 kg. Aseta
uppokuumennin (m = 60 g) teräslieriön keskellä olevaan reikään ja
lämpömittari pienempään reikään. Voit eristää lieriötä ainakin
alustasta ja reunoiltakin esimerkiksi käsipyyhepaperin avulla.

Merkitse lämpömittarin alkulukema taulukkoon. Kytke virtalähteeseen
virta, jolloin uppokuumennin alkaa lämmittää lieriötä. Anna lämmi-
tyksen jatkua, kunnes joulemittariin on tullut lukema 100, joka
tarkoittaa 10 000 J. Tähän kuluu aikaa useita minuutteja. Anna
lämpömittarin olla vielä sylinterissä, kunnes lämpötila ei enää kohoa.
Merkitse lukema taulukkoon.

Toista koe käyttäen alumiinilieriötä. Voit nopeuttaa lämpömittarin
ja uppokuumentimen palautumista huoneenlämpötilaan pitämällä
niitä hetken aikaa vedessä.

Vertaile raudan ja alumiinin lämpötilan muutoksia, kun niitä on
lämmitetty samalla energiamäärällä.

Mitä voit päätellä niiden kyvystä varastoida lämpöä?

Aine Sylinterin Lämpö- Alku- Loppu- Lämpötilan Ominaislämpö-
massa energia lämpötila lämpötila muutos kapasiteetti

m / kg Q / J t1 / °C t2 / °C   t / °C c / J / kg °C
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Tehtäviä

1. Laske mittaustulostesi perusteella raudan ominaislämpökapa-
siteetti, kun huomioit sen, että uppokuumenninkin (m = 60 g)
on terästä ja osa energiasta kuluu sen lämmittämiseen.

2. Laske taulukosta saatavan teräksen ominaislämpökapasiteetin
arvon perusteella, kuinka paljon teräslieriön ja uppokuumentimen
(m = 1,06 kg) lämpötilan pitäisi kohota, kun niihin tuodaan 
lämpöenergiaa 10 000 J. Vertaa tulosta omaan mittaukseesi.

3. Etsi taulukosta aineita (kiinteitä ja nesteitä), joiden ominais-
lämpökapasiteetti on suuri.

4. Mitä hyötyä on suuresta ominaislämpökapasiteetista ja mihin
tällaisia aineita voidaan käyttää?

Kappaleen lämmetessään vastaanottama tai jäähtyessään luovut-
tama lämpömäärä Q on verrannollinen sen massaan m ja lämpötilan
muutokseen    t sekä riippuu aineesta (kerroin c). Tämä asia voidaan
ilmaista yhtälöllä

Q = c m    t

Yhtälössä kerroin c on aineen ominaislämpökapasiteetti, joka kertoo
aineen kyvystä sitoa lämpöenergiaa.

Ominaislämpökapasiteetti ilmaisee eri aineiden luovuttaman tai
vastaanottaman lämpömäärän yhtä lämpötilayksikköä ja yhtä
massayksikköä kohti.

Ratkaise yhtälöstä c ja laske taulukkoon teräksen ja alumiinin
ominaislämpökapasiteetti.

Miten alumiinin ja raudan ominaislämpökapasiteetti poikkeavat
toisistaan?
Tarkista taulukoista näiden aineiden todelliset ominaislämpökapa-
siteetit.
Miksi mittaamasi tulokset poikkeavat aika paljon oikeista arvoista?
Miten voit parantaa mittausta tai tulosten käsittelyä, jotta saisit
lähempänä oikeaa olevia tuloksia?

Voit vielä toistaa mittaukset kuparin ja messingin avulla.
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