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Työssä määritetään alumiinin, lyijyn ja kuparin
ominaislämpökapasiteetit.

Määritä eri metallien ominaislämpökapasiteetti vertaamalla niitä
veteen.

Punnitse digitaalivaa’alla 80 g alumiinirakeita paperipalan päällä
sekä 80 g vettä keitinlasiin. Mittaa myös koeputken massa.

Kuumenna 80g vettä lähes kiehuvaksi ja kaada se kalorimetrissä
olevaan koeputkeen. Mittaa huoneenlämpötila ja kuuman veden
lämpötila.

Lisää rakeet koeputkeen ja mittaa uudestaan veden lämpötila.
Merkitse kaikki mittaustulokset taulukkoon.

Toista koe muiden metallirakeiden avulla. Voit käyttää myös muita
aineita, esimerkiksi lasinpaloja.

Välineet
31032 Koeputkikalorimetri
54011 Koeputki
51017 Lämpömittari
38011B Digitaalivaaka
38011C Verkkolaite
53053 Keitinlasi 250 ml, 2kpl
51021 Nestekaasukuumennin
45005 Kolmijalka
51027 Keraaminen verkko
31002 Alumiinirakeet
31004 Kuparirakeet
31005 Lyijyrakeet

Koeputken massa m3 = _______

Ominaislämpökapasiteetti ilmaisee eri aineiden luovuttaman tai
vastaanottaman lämpömäärän yhtä lämpötilayksikköä ja yhtä
massayksikköä kohti.
Metallin ominaislämpökapasiteetin määrääminen perustuu läm-
pöopin pääsääntöihin: Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot pyrkivät
tasaantumaan ja kokonaislämpömäärä pysyy vakiona.

Kuuman veden ja koeputken luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri,
kuin kylmien rakeiden vastaanottama lämpömäärä. Siirtynyt läm-
pömäärä voidaan Q laskea kaavalla Q = c m    t, missä c on aineen
ominaislämpökapasiteetti, m kappaleen massa ja    t lämpötilan
muutos.

                                     Kylmä metalli                          Kuuma vesi                     Sekoituksen jälkeen         Lämpötilojen muutokset
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Tehtäviä

1. Täysin eristetyssä styroksilaatikossa eli kalorimetrissä on
200 ml vettä, jonka lämpötila on 80 °C. Paljonko siihen on  
lisättävä huoneenlämpöisiä (20 °C) alumiininiittejä, jotta veden
lämpötilaksi tulisi 50 °C?

2. Kalorimetrissä on 500 ml huoneenlämpöistä (20 °C) vettä.
Siihen pudotetaan kiehuvasta vedestä juuri nostettu kupari-
kappale, jonka massa on 800 g. Mikä on veden lämpötila,
kunhan se on lakannut kohoamasta.

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

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

5. Mitä haittaa ravintolassa on lautasten lämpökapasiteetista ja
miten tämä astioiden lämpökapasiteetti käännetään siellä 
hyödyksi?

Lisäksi on huomioitava ainakin lasisen koeputken lämmönvaraa-
miskyky. Veden ominaislämpökapasiteetti c2 = 4,19 J/kg°C ja lasin
c3 = 0,84 J/kg°C

Qvastaanotettu = Qluovutettu

c1 m1   t1 = c2 m2   t2 + c3 m3   t2, josta voidaan ratkaista metallin
ominaislämpökapasiteetti c1.

Laske alla olevaan taulukkoon eri metallien ominaislämpökapasiteetit
ja vertaa niitä taulukkokirjan arvoihin. Pohdi mittauksen virhetekijöitä
ja mahdollisuuksia parantaa mittausasetelmaa.
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    Mitattu ja laskettu Taulukkokirjan
ominaislämpökapasiteetti ominaislämpökapasiteetti
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