
Kalorimetrityö	  
	  
	  
Teoriaa:	  
	  
Kun	  kappaleeseen	  tuodaan	  lämpöenergiaa,	  sen	  lämpötila	  nousee.	  Tällöin	  lämpöenergia	  
varastoituu	  kappaleeseen.	  Kappale	  voi	  myöhemmin	  luovuttaa	  lämpöenergiaansa,	  jolloin	  sen	  
lämpötila	  laskee.	  	  
	  
Joissain	  tilanteissa,	  sulamis-‐	  ja	  kiehumispisteen	  kohdalla,	  lämpöenergian	  lisääminen	  ei	  
aiheutakaan	  lämpötilan	  nousua,	  vaan	  olomuodon	  muutoksen.	  Sulaminen	  on	  
olomuodonmuutos	  ja	  se	  vaatii	  lämpöenergiaa.	  Tämä	  lämpöenergia	  voi	  olla	  peräisin	  toisesta,	  
lämpimämmästä	  aineesta.	  (Mieti	  miksi	  kylmempi	  kappale	  ei	  voi	  luovuttaa	  lämpöenergiaa?)	  	  
	  
Sama	  määrä	  energiaa	  nostaa	  eri	  aineiden	  lämpötilaa	  erisuuruisen	  määrän.	  Aineen	  energian	  
varastoimiskykyä	  kuvaa	  sen	  ominaislämpökapasiteetti.	  Myös	  eri	  aineiden	  sulaminen	  vaati	  eri	  
määrän	  energiaa.	  Aineen	  sulamiseen	  vaadittavaa	  energiamäärä	  kuvaa	  ominaissulamislämpö.	  
Nämä	  voidaan	  myös	  selvittää	  laskemalla.	  	  
	  
Tutkimusongelma:	  
	  
Otetaan	  kalorimetriin	  sama	  määrä	  (eli	  sama	  massa)	  vettä	  ja	  jäätä.	  Mikä	  täytyy	  olla	  veden	  
lämpötila,	  kun	  se	  riittää	  juuri	  ja	  juuri	  sulattamaan	  jään,	  eli	  vesi	  on	  lopussa	  0	  –asteista.	  	  
	  
Tehtävän	  suorittaminen	  ja	  raportointi:	  
	  
Jokainen	  palauttaa	  oman	  raportin,	  joka	  on	  kaksisivuinen	  konseptipaperi.	  Paperin	  välissä	  voi	  
mahdollisesti	  olla	  lisämateriaalia.	  
	  
Konseptipaperiin	  tulee	  merkitä	  oman	  nimen	  lisäksi:	  
	  

1. Tutkimussuunnitelma	  
-‐ Aloita	  työ	  tekemällä	  ryhmäsi	  kanssa	  tutkimussuunnitelma:	  

o Mieti	  miten	  alat	  ongelmaa	  ratkaista.	  Mitä	  testimittauksia	  teet.	  
2. Ensimmäisen	  tunnin	  testimittaukset	  ja	  niiden	  tulokset	  

-‐ Kirjaa	  lyhyesti	  ja	  selkeästi	  ylös	  ensimmäisen	  tunnin	  mittaustulokset	  ja	  
niiden	  toteutustapa.	  

3. Tutkimuksen	  jatkosuunnitelma	  
-‐ Mieti	  ja	  raportoi	  miten	  aiot	  jatkaa	  työtä.	  
-‐ Mitä	  varsinaisia	  mittauksia	  teet	  jatkossa.	  Millä	  määrillä	  vettä	  ja	  jäätä?	  Millä	  

lämpötiloilla?	  
4. Varsinaiset	  mittaukset	  

-‐ Raportoi	  huolellisesti	  varsinaisten	  mittausten	  tulokset	  ja	  tekotapa.	  Voit	  
käyttää	  taulukoita,	  kuvaajia	  ja	  muita	  tarvittavia	  työkaluja	  asian	  
selvittämisessä.	  

5. Johtopäätökset	  
-‐ Mikä	  (lämpötila)	  on	  vastauksesi	  tutkimusongelmaan?	  	  
-‐ Kuinka	  luotettavana	  pidät	  omaa	  tulostasi?	  
-‐ Mitkä	  asiat	  ovat	  saattaneet	  aiheuttaa	  virhettä	  tulokseen?	  
-‐ Miten	  työskentelysi	  sujui?	  Oliko	  tehtävä	  mielestäsi	  helppo	  vai	  vaikea?	  


