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Lp. Wygląd Nazwa Szt. 

I. Przyrządy podstawowe 

1 
 

 

Pręt stalowy do badania 
przewodnictwa cieplnego metali (ciał 
stałych) może służyć jako część 
składowa statywu 

2 

2 

 

Kolba szklana płaskodenna do pokazu 
prądów konwekcyjnych w cieczach  
(w wodzie) 

1 

3 

 

Rurka szklana zgięta w kształcie 
prostokąta z odpływem do pokazu 
prądów konwekcyjnych w wodzie 
(prototyp centralnego ogrzewania) 

1 

4 

 
 

Aktynometr do badania emisji  
i absorpcji promieniowania 

2 

5a Przyrząd Gravesanda do pokazu 
rozszerzalności cieplnej ciał stałych 
Uchwyt z kulą 

1 

5b Przyrząd Gravesanda 
Uchwyt z pierścieniem 

1 

6a Dylatoskop do jakościowego badania 
rozszerzalności liniowej ciał stałych 
Wskaźnikowe urządzenie 
dylatoskopowe 

1 

6b  
 Dylatoskop 

Rynienka do spalań 

1 

6c  
 Dylatoskop 

Pręty 

8 

7 

 

Dylatoskop do badania 
rozszerzalności cieplnej cieczy 
(jakościowej) 

1 
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8 

 

Dylatoskop do badania 
rozszerzalności cieplnej gazów 
(powietrza) ze słupkiem rtęci i drutem 
do jej przepychania 

2 

9 

 

Termoskop (rurka do wyznaczania 
punktów stałych termometru skali 
Celsjusza) 

2 

10 

 

Termometr laboratoryjny (rtęciowy) 
ze skalą Celsjusza (0°C + 150°C) 

1 

11 Termometr cieczowy ze skalą 
Celsjusza (-50°C + 50°C) 

1 

12 Bimetal złożony z dwóch spojonych 
metali Fe Ni oraz Fe Ni Mn 

1 

13a 

 

Kalorymetr wodny 
Naczynie zewnętrzne 

1 

13b 

 

Kalorymetr 
Naczynie wewnętrzne 

1 

13c 

 

Kalorymetr 
Podstawka naczynia wewnętrznego 

1 

13d 

 

Kalorymetr 
Mieszadełko 

1 

13e 

 

Kalorymetr 
Przykrywka preszpanowa 

1 

13f 

 
Kalorymetr 
Przykrywka naczynia wewnętrznego 

1 
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14a 

 

Przyrząd Tyndalla do pokazu 
przechodzenia pracy w ciepło 
Metalowa rurka do wirownicy 

1 

14b 

 

Przyrząd Tyndalla 
Drewniany ściskacz 

1 

15a 

 

Model do pokazu zasady działania 
silnika cieplnego parowego  
i spalinowego 
Puszka – cylinder 

1 

15b 

 

Model silnika 
Tłok 

1 

15c 

 

Model silnika 
Świeca 

1 

15d 

 

Model silnika 
Końcówka do węża 

1 

15e 

 

Model silnika 
Przewody z końcówkami 

2 

II. Przyrządy Pomocnicze 

16 Kuchenka elektryczna jako źródło 
ciepła 

1 

17 
 

Uchwyt do probówek i kolby do 
pokazu złego przewodnika cieplnego 
cieczy i gazów 

2 
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18a Kociołek 
Naczynie z rurką wodowskazową 

1 

18b 

 

Kociołek 
Rączka - uchwyt do przenoszenia 
naczynia 

1 

18c Kociołek 
Płytka przykrywająca z rurką do pary 

1 

18d 

 

Kociołek 
Uchwyt mocujący płytkę 
przykrywającą 

1 

18e Kociołek 
Płytka przykrywająca z otworami do 
probówek 

1 

18f Kociołek 
Krążki przykrywające (fajerki) 

3 

18g Kociołek 
Rurka szklana - zawór bezpieczeństwa 

1 

19a 

 

Podstawka do statywu 2 

19b 

 

Łącznik krzyżowy do statywu 2 

20 Menzurka (cylinder miarowy) ze skalą 
do 250 ml. 

1 

21 Tacka do przenoszenia przyrządów 1 
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22 

 

Strzykawka lekarska do zastosowania 
jako pompka rozrzedzająca 

2 

23 Pompka wodna - rozrzedzająca 1 

24 Rurka gumowa (wąż gumowy) 1 

25 Rurki szklane jako łączniki kształtu 
ULTY po 1 szt. Oraz gliceryna do ich 
zwilżania przy łączeniu 

6 

26 

 

Zlewka 1 

27 Kulki z tworzywa sztucznego (5), 
plastelina (1), korki gumowe z 
otworami (5) 

11 

 

W S T Ę P  

Z poszczególnych części kompletu, wyżej wyszczególnionych, uzupełnionych jeszcze 
probówkami, zlewkami, wirownicą (do doświadczenia Tyndalla), odpowiednio dobranymi 
korkami (ew. gumowymi), itp., które na ogół znajdują się w każdej pracowni fizycznej 
można zestawić układy przyrządów, za pomocą, których możliwe jest przerobienie wszystkich 
pokazów, lub, o ile szkoła nabędzie kilka takich kompletów - wszystkich ćwiczeń, 
postulowanych przez program nauczania fizyki lub proponowanych w obowiązujących 
podręcznikach. Ponieważ nauka o cieple występuje w programie fizyki klasy VI i VII, 
przeto komplet niniejszy można wykorzystywać w tych klasach. 

Z uwagi na to, że poszczególne przyrządy kompletu znajdą zastosowanie wielostronne, 
komplet niniejszy ma cechy przyrządów poliwalentnych. 

Ćwiczenia i pokazy z nauki o cieple w szkole podstawowej są na ogół bardzo proste, 
mają charakter jakościowy (zjawiskowy), a nie ilościowy (z wyjątkiem ćwiczeń 
z kalorymetrii w kl. VII, które związane są z pewnymi pomiarami i obliczeniami) i do nich 
dostosowane są poszczególne przyrządy wchodzące w skład kompletu. 

Przyrządy te podzielić można na dwie grupy: 
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I-sza grupa obejmuje te przyrządy, które będą bezpośrednio wykorzystywane przy 
montażu i wykonywaniu ćwiczeń (pokazów). Do tej grupy należy zaliczyć przyrządy 
wyszczególnione w wykazie pod Nr: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

II - ga grupa obejmuje przyrządy pomocnicze wyszczególnione pod Nr od 16 do 27. 
Jako źródło ciepła zastosowano w komplecie kuchenkę elektryczną o mocy 800 W 

przypuszczeniu, że w chwili obecnej ogromne większość szkół podstawowych, wyżej 
zorganizowanych posiada instalację elektryczną. W wypadku braku takowej jako źródła 
ciepła zaleca się „gaz z butli" coraz powszechniejszy w szkołach wiejskich, lub lampki 
spirytusowe. 

Zaleca się utrzymywanie kompletu w czystości i porządku. Po każdorazowym użyciu 
każda część składowa winna się znaleźć w pudle na swoim miejscu po starannym jej 
oczyszczeniu. Zabezpieczy to komplet przed zbyt szybkim zużyciem (zniszczeniem), ponadto 
ma znaczenie wychowawcze, wyrabia bowiem u uczniów poszanowanie własności społecznej 
oraz właściwy stosunek do narzędzia pracy (kształcenie politechniczne). 

Liczne przyrządy wchodzące w skład kompletu wykonane są ze szkła. Należy, więc 
przestrzec uczniów, aby obchodzili się z nimi z należytą ostrożnością, bo komplet 
pozbawiony pewnych części składowych traci bardzo na wartości i ogranicza zakres swego 
stosowania. 

Realizując materiał naukowy objęty programem nauczania, należy w pierwszej 
kolejności przerobić z uczniami wszystkie grupy ćwiczeń wymienione w programie; są one 
obowiązujące, ich liczba jest jednak niewielka, wynosi bowiem w klasie VI - 2 grupy 
ćwiczeń, a w klasie VII - 4 grupy ćwiczeń. Są to ćwiczenia następujące: 
w klasie VI: 

1. Sprawdzanie punktów stałych skali w termometrze Celsjusza  
2. Badanie jakościowe zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazu  

w klasie VII: 
1. Ogrzewanie i oziębianie wody; bilans cieplny dla wody 
2. Obserwacja zjawiska pobierania ciepła przy topnieniu, parowaniu i wrzeniu,  

a oddawania ciepła przy krzepnięciu i skraplaniu.  
1. Obserwacja szybkości parowania cieczy w zależności od jej powierzchni, temperatury 

i rodzaju cieczy oraz zawartości pary w otoczeniu. 
Ponieważ nauczanie fizyki jest tym bardziej wartościowe, im więcej i szerzej jest 

upoglądowione, przeto należy wykorzystywać wszystkie przyrządy kompletu i wykonywać 
wszystkie ćwiczenia, zaproponowane przez obowiązujące podręczniki. 

Ćwiczenia z zakresu kalorymetrii wymagają jak wiadomo - wyznaczenia masy. Gdy 
chodzi o masę wody, wyznaczać ją raczej należy w sposób uproszczony przez wyznaczanie 
jej objętości menzurką i uwzględnienie, że ciężar właściwy wody wynosi l g/cm3. Uprości to 
w znacznym stopniu pomiary kalorymetryczne z uwagi na to, że uczniowie klasy VII operują 
wagą i wykonują ważenie bardzo niewprawnie. 

Uzupełnieniem każdego ćwiczenia (pokazu) powinien być staranny jego opis, 
w którym wykorzystanie przyrządu winno występować w sposób bardzo wyraźny. 

C I E PŁO -  C z .  I  
Rozchodzenie się ciepła 

Ćwiczenie 1. Ciała stałe jako dobre i złe przewodniki ciepła. 

Pręt stalowy (Rys. 1) uzupełniamy przez lekkie kuleczki, przyklejane doń w równych 
odstępach za pomocą plasteliny. Jeden z końców pręta ogrzewamy wsuwając go w płomień 
palnika, lub stykając go z rozgrzaną pokrywą kuchenki elektrycznej. Drugi koniec pręta 
trzymać należy w ręku. Po pewnym czasie kulka najbliższa źródła ciepła odpadnie, gdyż 
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plastelina ulegnie stopieniu. Następnie odpadnie druga kulka, po niej trzecia itd. W pewnej 
chwili koniec pręta znajdujący się w ręku obserwatora zaczyna być ciepły, następnie 
temperatura jego stopniowo wzrasta, aż wreszcie staje się tak gorący, że trzymanie go w ręku 
jest niemożliwe. 

 

Rys.1. 

Wyciągamy stąd wniosek, że pręt stalowy przewodzi ciepło, czyli jest dobrym 
przewodnikiem ciepła. 

To samo doświadczenie wykonane np. z prętem szklanym nie udaje się. Kulki 
przylepione do tego pręta za pomocą plasteliny utrzymują się bez tendencji odpadania mimo, 
że pręt w jednym końcu jest bez przerwy ogrzewany. Stąd wniosek, że szkło źle  
(a przynajmniej znacznie gorzej) przewodzi ciepło, niż pręt stalowy. 

Różne przewodnictwo cieplne prętów: stalowego, szklanego itp. można zaobserwować 
instalując te pręty w otworach pokrywy kociołka za pośrednictwem korków gumowych. 

Na podstawie tych dwóch doświadczeń można już poinformować uczniów, że 
występujące w przyrodzie ciała stałe można podzielić na dobre i złe przewodniki ciepła. 

Ćwiczenie 2. Woda jako zły przewodnik ciepła. 

Probówkę lub kolbkę (w miarę możliwości ze szklą odpornego na wysoką 
temperaturę) (Rys. 2) napełniamy wodą, do której wprowadzamy kawałeczek lodu. Lód ten 
powinien „zatonąć" w wodzie i zatrzymać się na dnie probówki; w tym celu należy go 
obciążyć np. żelaznym gwoździkiem lub odpowiednio dobranym śrutem ołowianym. Górną 
część probówki ogrzewamy, dolną jej część możemy trzymać w ręku. Ciepło nie przejdzie 
z góry na dół za pośrednictwem wody jako przewodnika. Woda jest złym przewodnikiem 
ciepła. To samo można powiedzieć o innych cieczach. Probówka nie stanowi części 
składowej kompletu. 

 
Rys.2. 

Ćwiczenie 3. Powietrze (gaz) jest złym przewodnikiem ciepła. 

Z probówki lub kolbki używanej w ćwiczeniu poprzednim należy usunąć wodę, 
pozostawiając jednak na jej dnie kawałeczek lodu. Górną część probówki stykamy teraz ze 
źródłem ciepła i ogrzewamy zawarte w niej powietrze, trzymając dolną jej część w ręku. 
Mimo dość długiego ogrzewania nie odczuwamy nagrzewania się dolnej części probówki ani 
nie obserwujemy, aby się lód topił. Wypływa stąd wniosek, że powietrze źle przewodzi 
ciepło. Wniosek ten należy uogólnić przez stwierdzenie, że powietrze i inne gazy są złymi 
przewodnikami ciepła (Rys. 3). 
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Rys.3. 

Ćwiczenie 4.  Ogrzewanie wody, pokaz prądów unoszenia (konwekcji cieplnej). 

Płaskodenną kolbkę (Nr 2 w wykazie) napełnić należy do pewnej wysokości wodą 
(więcej niż połowa jej wysokości) i wrzucić do niej kryształek nadmanganianu potasu 
KMnO4. Kolbkę stawiamy teraz na pokrywie grzałki elektrycznej (lub innego źródłu ciepła) 
i ogrzewamy zawartą w niej wodę, obserwując miejsce położenia tego kryształka. Bez trudu 
zaobserwujemy unoszenie się ku górze zabarwionych strug wody; strugi te spływają 
następnie ku dołowi przy ściankach kolbki. Na podstawie tej obserwacji wyjaśnić można 
powstawanie w wodzie (ogólniej w cieczy) prądów unoszenia lub prądów konwekcyjnych. 
Uczniowie sami powinni zrozumieć, dlaczego w poprzednich doświadczeniach ogrzewaliśmy 
górną część probówki (Rys. 4). 

 

Rys.4. 

Ćwiczenie 5.  Doświadczenie z rurką szklaną w kształcie prostokąta  
  (prototyp centralnego ogrzewania). 

Rurkę szklaną, zgiętą w kształt prostokąta z odpływem (nr 3 wykazu) napełnić należy 
całkowicie wodą i po zatkaniu palcem wylotu należy zanurzyć ten wylot w wodzie 
zabarwionej np. kryształkiem fluoresceiny, wypełniającej zlewkę o dość dużej pojemności 
(Rys. 5). Rurkę - prostokąt ustawiamy w płaszczyźnie pionowej. Jedno z bocznych ramion 
rurki podgrzewać teraz należy za pomocą palnika (lub innego źródła ciepła). Zaobserwujemy 
wtedy ruch zabarwionej wody do góry. Woda krążyć będzie w rurce w kierunkach 
wskazanych strzałkami. Woda ogrzewana, wędrując do góry ogrzewa wodę chłodną przez 
zetknięcie, oziębia się przy tym i opada ku dołowi. 

Ciepło rozchodzi się wraz z wodą, co zaobserwować można wyraźnie w tym 
doświadczeniu. Doświadczenie to stanowi niejako podstawę centralnego ogrzewania 
(wodnego) z lokalną kotłownią. (Rys. 5). 
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Rys. 5. 

Ćwiczenie 6.  Emisja i absorpcja promieniowania. 

Do badania warunków emisji i absorpcji promieniowania użyć należy aktynometru 
(Nr 4 wykazu). Aktynometr ten wypełnić należy gorącą wodą: stanie się on przez to źródłem 
promieniowania, które po pochłonięciu zamieni się na ciepło. W pobliżu aktynometru ustawić 
teraz należy dwa jednakowe termometry: jeden ze strony pokrytej warstewką sadzy 
(poczernionej), drugi zaś ze strony przeciwnej (Rys. 6), gładkiej, wypolerowanej 
i obserwować przyrost temperatury, wskazany przez obydwa termometry. Bez trudu 
zauważymy, że termometr ustawiony ze strony powierzchni poczernionej wskazuje znacznie 
większy przyrost temperatury niż termometr ustawiony z drugiej strony. Nasuwający się 
wniosek jest jasny; oto powierzchnia chropowata (poczerniona) emituje promieniowanie 
intensywniej (silniej), niż powierzchnia gładka i wypolerowana. Z kolei badamy pochłanianie 
(absorpcję) promieniowania przez różne ciała. Do aktynometru napełnionego chłodną wodą 
(jej temperaturę należy uprzednio zanotować, odczytując wskazanie zanurzonego w niej 
termometru) zbliżamy dowolne źródło ciepła (np. włączoną do prądu grzałkę elektryczną) ze 
strony powierzchni poczernionej i po kilku minutach notujemy przyrost temperatury. 
Następnie zbliżamy to samo źródło ciepła ze strony powierzchni wypolerowanej; stwierdzimy 
po upływie tego samego czasu, że przyrost temperatury wody w aktynometrze jest za 
pierwszym razem znacznie wyższy, niż za drugim razem. Stąd wniosek, że powierzchnie 
chropowate i poczernione absorbują (pochłaniają) ciepło znacznie lepiej niż powierzchnie 
gładkie (wypolerowane). 

 

Rys.6.  
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O rozszerzalności cieplnej ciał 

Ćwiczenie 1.  Sprawdzanie punktów stałych termometru w skali Celsjusza. 

Termometr Celsjusza (Nr 10 wykazu) - zbiorniczek z rtęcią zanurzyć należy do 
topniejącego lodu (Rys. 7) i sprawdzić, że słupek rtęci zatrzymał się wtedy na „0" skali. 
Następnie ten sam termometr zanurzamy w parze wrzącej wody tak, aby zbiorniczek z rtęcią 
znajdował się tuż nad powierzchnią wody (Rys. 8) i stwierdzamy, że słupek rtęci termometru 
zatrzymał się wtedy na „100" - skali. Należałoby zadbać o to, aby ciśnienie atmosferyczne 
wynosiło wtedy 760 mm słupa rtęci. Jeżeli słupek rtęci nie wskaże dokładnie 100°C, wyjaśnić 
należy uczniom, że spowodowane to jest innym ciśnieniem atmosferycznym. 

 

 Rys.7. Rys.8. 

Ćwiczenie 2. Cechowanie termoskopu napełnionego inną niż rtęć cieczą (w zestawie − nafta) 

Do wykonania tego ćwiczenia użyć należy rurki szklanej (Nr 9 wykazu) 
o odpowiednim kształcie, napełnionej do pewnej wysokości. Na rurkę po zewnętrznej stronie 
nasunięte są dwa paski gumy do wskazywania poziomu cieczy w rurce. Rurka jest u góry 
zatopiona, a powietrze z niej jest usunięte, przez co nie przeciwstawia się ono wydłużaniu się 
słupka rtęci w miarę jego ogrzewania. Dalszy ciąg doświadczenia jest podobny do 
poprzedniego. Zanurzyć należy zbiorniczek cieczy, stanowiący zakończenie dolnej części 
rurki w topniejącym lodzie i za pomocą dolnego paska z gumy zaznaczamy na rurce miejsce 
zatrzymania się cieczy. Następnie wyjmujemy tę rurkę z topniejącego lodu i zanurzamy 
zbiorniczek z cieczą tuż nad powierzchnią wrzącej wody (w miarę możliwości - pod 
normalnym ciśnieniem tj. 760 mm słupa rtęci) i za pomocą drugiego paska gumy zaznaczamy 
ponownie poziom cieczy w rurce (jest on oczywiście wyższy niż poprzednio). W ten sposób 
wyjaśnia się „konstrukcję" skali termometrycznej Celsjusza. Odległość dwóch pasków na 
rurce podzielić teraz należy na 100 równych części, aby otrzymać „stopień Celsjusza". 

Ćwiczenie 3.  Ciało (metal) rozszerza się, gdy rośnie jego temperatura. 

Ćwiczenie z tzw. pierścieniem Gravesanda zapoznaje uczniów w sposób 
przekonywujący z rozszerzalnością cieplną metali. Przyrząd składa się (Nr 5 wykazu) 
z metalowego pierścienia, do którego dopasowana jest metalowa kulka o takiej średnicy, że 
przechodzi (Rys. 9) ona swobodnie przez pierścień. Podgrzać należy tę kulkę w płomieniu 
palnika spirytusowego, gazowego lub przez dłuższe zetknięcie z rozgrzaną płytką grzałki 
elektrycznej, aby się przekonać, że rozgrzana kulka przez pierścień nie przechodzi. Gdy kulkę 
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ochłodzić do pierwotnej temperatury (np. przez zanurzenie w wodzie przetrzymywanej przez 
dłuższy czas w pracowni fizycznej), kulka ponownie swobodnie przechodzi przez pierścień. 
Jest to doświadczenie jakościowe, aczkolwiek bardzo przekonywujące. 

 

 

Rys.9. 
 

Ćwiczenie 4.  Badanie (jakościowe) zjawiska rozszerzalności ciał stałych. 

Przyrost długości ciała stałego, spowodowany ogrzewaniem jest jak wiadomo - na 
ogół bardzo niewielki, niemożliwy do bezpośredniej obserwacji. Dlatego zjawisko 
rozszerzalności ciał stałych należy obserwować pośrednio, odpowiednio powiększone za 
pomocą odpowiednich urządzeń. 

Dylatoskop za pomocą którego bada się rozszerzalność liniową ciał stałych 
(Nr 6 wykazu) jest tak właśnie skonstruowany, że nieznaczne przyrosty długości prętów 
metalowych i innych są wskazywane za pomocą przekładni dźwigowej w powiększeniu 
wielokrotnym i dlatego są zupełnie wyraźne i dostrzegalne. 

Obserwacja rozszerzania się (wydłużania się) pręta przy jego ogrzewaniu przebiega 
następująco:  Badany pręt metalowy (zestaw zawiera po 2 pręty: stalowe, mosiężne, szklane 
i aluminiowe) wkładamy w uchwyty A i B dylatoskopu (Nr 6 zestawu) i unieruchamiamy za 
pomocą śruby C jeden z jego końców B. Drugi koniec pręta A opiera się o krótsze ramię 
dźwigni obrotowej D. Drugim ramieniem tej dźwigni jest wskazówka metalowa, około 20 
razy dłuższa od ramienia poprzedniego tej dźwigni E. Pod prętem znajduje się rynienka, którą 
należy napełnić denaturatem i zapalić. Wtedy pręt będzie podgrzewany, a jego długość będzie 
wzrastała. Ponieważ koniec B pręta został unieruchomiony i nie może się przesuwać, przeto 
jego wydłużenie, spowodowane ogrzewaniem naciska na krótkie ramię dźwigni i powoduje 
jego nieznaczne przesunięcie. To przesunięcie, zwiększone około 20 razy zostanie wskazane 
przez wskazówkę, której koniec podniesie się znacznie do góry. Wychylenie tej wskazówki 
może być odczytane ze skali, na tle której zachodzi jej ruch. Po wygaszeniu płomienia 
temperatura pręta stopniowo się obniża, a sam pręt kurczy się, to znaczy wydłużenie jego 
zanika. Łatwo jest zaobserwować opadanie wskazówki ku dołowi - do pozycji wyjściowej. 
Zmieniając pręty można stwierdzić, że ich wydłużenie spowodowane ogrzewaniem 
(jednakowym przyrostem temperatury) nie jest jednakowe. Najwięcej wydłuża się mosiądz, 
dalej glin (aluminium), żelazo (stal) wreszcie szkło. 

Przyrząd ten pozwala na jakościowe badanie zjawiska rozszerzalności cieplnej 
(liniowej). 
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Rys.10. 

Ćwiczenie 5.  Badanie rozszerzalności cieplnej ciecz (zabarwionej wody)  
  za pomocą dylatoskopu. 

Dylatoskop do badania rozszerzalności cieplnej cieczy (najlepiej wody zabarwionej 
np. fluoresceiną) ma kształt rurki szklanej przewężonej w górnej części (Nr 7 wykazu). Aby 
zaobserwować rozszerzanie się wody, spowodowane jej ogrzewaniem, należy napełnić tę 
rurkę wodą do wysokości kreski zaznaczonej na przewężeniu. Wystarczy teraz objąć dolną 
część rurki dłonią, tak aby rurka była otoczona ze wszystkich stron; bez trudu zaobserwować 
można podnoszenie się wody w przewężeniu rurki. Przy dość długim ogrzewaniu 
(temperatura ciała ludzkiego wynosi jak wiadomo około 37°C) woda po całkowitym 
wypełnieniu przewężenia zacznie wypełniać górną, szerszą część dylatoskopu, sięgając do 
coraz wyższego poziomu. Doświadczenie ma oczywiście charakter jakościowy; można je 
wykonać, stosując różne ciecze i skupić wtedy uwagę uczniów na obserwowaniu przyrostu 
objętości cieczy, wskazywanego przez podnoszenie się górnego poziomu cieczy 
w dylatoskopie. Przy odpowiednim skupieniu uwagi uczniów, którzy powinni zadbać o to, 
aby przyrost temperatury przy badaniu różnych cieczy był ten sam i pilnie obserwować 
przyrost wysokości słupka cieczy, można doprowadzić ich do stwierdzenia, że różne ciecze 
rozszerzają się niejednakowo, znacznie jednak wyraźniej, niż ciała stałe. Do innych 
stwierdzeń za pomocą tego przyrządu uczniów klasy VI nie doprowadzimy; nie jest to zresztą 
przewidywane w programie. 

Ćwiczenie 6.  Badanie rozszerzalności cieplnej gazu (powietrza). 

Do tego ćwiczenia użyć należy dylatoskopu (rurki szklanej, z jednej strony otwartej, 
z drugiej zaś strony zakończonej niewielkim zbiorniczkiem). Rurka ta wypełniona jest 
powietrzem pod normalnym ciśnieniem; słupek powietrza w rurce zamknięty jest słupkiem 
rtęci. (Nr 8 wykazu). Na rurkę nałożono dwa paski gumowe dla zaznaczenia wysokości 
słupka powietrza w tej rurce przed ogrzewaniem i po ogrzaniu. Do tej rurki dołączony jest 
metalowy drut z uchwytem o długości równej długości rurki; na wypadek przerwania słupka 
rtęci w rurce, zamykającego słupek powietrza, można za pomocą tego drutu przez ostrożne 
przesunięcie go przez rtęć doprowadzić słupek rtęci do pierwotnego stanu. 

Obserwacja rozszerzalności cieplnej powietrza jest bardzo łatwa i prosta. Zanotować 
należy temperaturę początkową powietrza na zewnątrz, a tym samym temperaturę powietrza 
w rurce. Następnie przygotować należy w zlewce odpowiednią kąpiel wodną i zanotować 
także jej temperaturę; powinna ona wynosić 60 − 70°C. Zdejmujemy teraz gumkę z górnej 
części rurki, aby umożliwić swobodne rozszerzanie się powietrza, zgromadzonego w rurce 
ponad słupkiem rtęci i po uprzednim zaznaczeniu położenia tego słupka rtęci w rurce za 
pomocą paska gumowego (dokładniej - położenia dolnego lub górnego końca słupka), 
wstawiamy dolną część rurki, a głównie zbiorniczek z powietrzem do kąpieli i obserwujemy 
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przesuwanie się słupka rtęci. Słupek ten przesunie się bardzo znacznie naprzód, wskazując, że 
powietrze zamknięte w dolnej części rurki znacznie się rozszerzyło. Gdy słupek rtęci w rurce 
ustabilizuje się, zaznaczamy jego końcową pozycję za pomocą paska gumowego. 

Ćwiczenie to dobrze jest wykonywać razem z ćwiczeniem poprzednim, aby porównać 
przyrost objętości wody, spowodowany ogrzewaniem i przyrost objętości powietrza. 
Uczniowie bez trudu stwierdzą, że powietrze, a także inne gazy (o tym już należy ich jedynie 
poinformować bez doświadczenia) rozszerzają się przy ogrzewaniu bardzo wyraźnie, 
znacznie wyraźniej, niż ciecze. 

Na podstawie ćwiczenia 4, 5 i 6 uczniowie będą przekonani, że ciała stałe, ciecze 
i gazy rozszerzają się przy ogrzewaniu, a kurczą się przy oziębianiu, przy tym ciała stałe 
rozszerzają się nieznacznie, ciecze - bardziej (wyraźniej), a gazy najbardziej. 

Ćwiczenie 7.  Badanie właściwości bimetalu. 

Bimetal, wchodzący w skład zestawu (Nr 12 wykazu) składa się z dwóch stopów: 
żelaza i niklu oraz żelaza, niklu z domieszką manganu. Stopy te, ze sobą spojone - zostały tak 
dobrane, że ich współczynniki rozszerzalności liniowej znacznie się między sobą różnią. 
Jeżeli więc bimetal, złożony z tych stopów ogrzejemy (wystarczy ogrzać je płomieniem 
zapałki) ulegnie on wygięciu, gdyż każdy ze stopów inaczej reaguje na podwyższenie 
temperatury. Po przerwaniu ogrzewania i doprowadzeniu bimetalu do temperatury pierwotnej 
wyprostuje się on, odzyskując kształt linii prostej. 

(Rys.11). Ćwiczenie z bimetalem wykonać należy według uwag powyżej 
sformułowanych. Uczniowie oglądają bimetal w temperaturze otoczenia i słuchają wyjaśnień 
nauczyciela oraz wyrażają przypuszczenia, co się stanie, gdy bimetal zostanie ogrzany. 
Następnie, aby potwierdzić przypuszczenia uczniów, powodujemy jego ogrzanie od palnika 
gazowego, spirytusowego, kuchenki elektrycznej, a nawet zapałki. Uczniowie zaobserwują 
wygięcie bimetalu. Następnie w miarę jego stygnięcia obserwują oni, że bimetal odzyskuje 
kształt pierwotny. Uzupełnieniem ćwiczenia będzie omówienie zastosowania bimetali, 
głównie jako zasadniczych części w kierunkowskazach samochodowych. O innych 
zastosowaniach bimetali uczniowie przeczytają w podręczniku. 

 

 

Rys.11. 

C I E PŁO -  C z .  I I  

Mierzenie ciepła 

Ćwiczenie 1.  Budowa kalorymetru. Izolacyjna rola jego osłony. 

Uczniowie w klasie VI nie wykonywali ćwiczeń z użyciem kalorymetru. Były to 
ćwiczenia jakościowe, niewymagające pomiarów kalorymetrycznych. W klasie VII występuje 
już mierzenie ciepła; tu rola kalorymetru jest niezastąpiona. Dlatego w pierwszym ćwiczeniu 
z tego zakresu należy zapoznać uczniów z budową i obsługą tego przyrządu. 

Kalorymetr wodny (Nr 13 wykazu) przedstawia rys. 12. Jest to puszka metalowa 
(przeważnie aluminiowa) o różnej pojemności; gdy chodzi o kalorymetry szkolne, pojemność 
ta wynosi 250 - 300 ml. Puszkę wstawia się do wnętrza większej puszki, także aluminiowej, 
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odgrywającej rolę izolacyjnej osłony. Puszka kalorymetryczna opiera się wewnątrz puszki 
izolacyjnej na korkowym lub drewnianym krzyżaku, leżącym na dnie. Ponadto puszka 
kalorymetryczna nakryta jest pokrywką aluminiową z izolacyjnym uchwytem; w tej 
pokrywce znajduje się otwór na termo metr i drugi otwór na metalowe mieszadełko, za 
pomocą którego można wymieszać ciecz znajdującą się we wnętrzu kalorymetru 
i przyspieszyć wyrównanie jej temperatury. 

Ćwiczenie wstępne z zakresu mierzenia ciepła (kalorymetrii) polega na stwierdzeniu, 
że temperatura cieczy w kalorymetrze utrzymuje się niezmienna przez czas dość długi 
(oczywiście po uprzednim starannym wymieszaniu cieczy). Do kalorymetru wprowadzamy 
porcję wody i mierzymy jej temperaturę po jej wymieszaniu. Po kilku minutach ponownie 
mierzymy temperaturę; stwierdzamy że jest ona taka, jak na początku. Do tej cieczy 
wrzucamy teraz bryłkę metalu, ogrzaną do temperatury 70 - 80°C (np. kulkę z przyrządu 
Gravesanda) i po starannym wymieszaniu wody mierzymy jej temperaturę. Temperatura ta, 
wyższa niż temperatura otoczenia, utrzymuje się niezmienna przez czas dłuższy. Za pomocą 
tego rodzaju ćwiczeń uczniowie przekonują się, że kalorymetr zabezpiecza przed 
rozproszeniem się ciepła. Dla kontrastu wodę, wlewaną do kalorymetru, wlewamy 
równocześnie do postawionej obok zlewki i jednocześnie mierzymy temperaturę wody 
w kalorymetrze i zlewce. Bez trudu przekonujemy się, że temperatura wody w zlewce 
obniżyła się, a więc woda w niej zawarta ostygła, czyli straciła pewną ilość ciepła na rzecz 
otoczenia; temperatura wody w kalorymetrze w tym samym czasie nie uległa zmianie. Są to 
proste ćwiczenia, ale bardzo pouczające. 

 

Rys.12. 

Ćwiczenie 2.  Ogrzewanie i oziębianie wody; bilans cieplny dla wody. 

W przedstawionym na rys. 13 kociołku (Nr 18 wykazu) ogrzewamy wodę do 
temperatury 40 do 50°C. Następnie wodę tę przelewamy ostrożnie do menzurki i mierzymy 
jej objętość, a tym samym (w przybliżeniu) określamy masę tej wody. Wszak l cm3 wody 
destylowanej w temperaturze 4°C ma masę l g. Waga nie wchodzi w skład zestawu. 
Dysponując wagą, określamy dokładniej masę wody, ważąc naczynie kalorymetryczne bez 
wody, a następnie z wodą. Wodę z menzurki (w wypadku braku wagi) przelewamy teraz do 



Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński www.dydaktyka.fizyka.szc.pl 
Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 
 

 

 

Oprac. PDFiA, IF US,  2007 − 16/27 − 

 

Rys.13. 

kalorymetru (wstawionego uprzednio do osłony) i starannie mierzymy jej temperaturę. 
Równocześnie przygotowujemy obok w zlewce pewną ilość wody chłodniejszej 
(o temperaturze pokojowej) i ustalamy jej objętość za pomocą menzurki, a tym samym - jej 
masę. Przelewamy teraz wodę ze zlewki do wody w kalorymetrze i po starannym 
wymieszaniu ustalamy starannie temperaturę mieszaniny. Dysponujemy więc następującymi 
danymi: masą wody w kalorymetrze (wyznaczona w sposób przybliżony za pomocą menzury, 
lub dokładniej - za pomocą wagi), temperaturę początkową tej wody, masę wody 
chłodniejszej w zlewce oraz jej początkową temperaturę. Ponadto znamy temperaturę 
mieszaniny wody w kalorymetrze po jej starannym wymieszaniu. Na tej podstawie 
uczniowie, którzy już dowiedzieli się uprzednio, że ilość ciepła pobranego lub straconego 
przez wodę wyraża się iloczynem masy tej wody przez przyrost (spadek) temperatury 
obliczają ilość ciepła pobranego przez wodę, przygotowaną uprzednio w zlewce oraz ilość 
ciepła straconego przez wodę w kalorymetrze na rzecz wody chłodniejszej. Gdy pomiary 
wykonane są starannie, przekonują się, że te ilości ciepła są sobie równe. 
Np.: masa wody gorącej m1 = 200 g, jej temperatura początkowa t1 – 48°C. Masa wody 
chłodnej (w zlewce) m2 = 120 g, jej temperatura początkowa t2 = 16°C. Temperatura 
mieszaniny wynosiła t = 36°C. Ułożyć bilans ciepła. 
Ciepło stracone przez wodę gorącą: Q1 =  m1 (t1 — t) =  200 · 12 cal = 2400 cal = 10056 J 
Ciepło pobrane przez wodę chłodną: Q2 = m2 (t — t2) = 120 · 20 = 2400 cal = 10056 J 

1 cal = 4,19 J 

Q1 = Q2 

W praktyce nie otrzymuje się przeważnie zupełnej zgodności, źródła błędów tkwią 
przeważnie w niedokładnym odczytaniu temperatury wody, a także w niezbyt dokładnym 
wyznaczeniu jej masy (wszak masę wody wyznacza się menzurką). Na to należy zwrócić 
uwagę uczniów. 

Po zapoznaniu uczniów z określeniem bilansu ciepła można wykonać inne ćwiczenie  
z zastosowaniem tego bilansu. Po wymieszaniu dwóch różnych mas wody o zmierzonych 
uprzednio temperaturach wyznaczamy temperaturę mieszaniny doświadczalnie i rachunkiem 
oraz porównujemy otrzymane wielkości. Zachowując oznaczenia mas takie, jak  
w poprzednim ćwiczeniu oraz te same oznaczenia temperatur i wprowadzając oznaczenie 
temperatury mieszaniny przez x, otrzymuje się następujący bilans cieplny: 
 Ciepło stracone przez wodę gorącą:     Q1 = m1 (t1 - x) 
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 Ciepło pobrane przez wodę chłodną:   Q2 = m2 (x - t2) 

Q1 = Q2,    czyli    m1 (t1 - x) = m2 (x - t2) 

Rozwiązując to równanie względem niewiadomej  x - otrzymujemy: 

21

2211
mm
mmx tt

+
+

=  

Nasuwa się uwaga dodatkowa, że wzory użyte powyżej są słuszne jedynie dla wody 
po uprzednim wprowadzeniu l cal jako jednostki ilości ciepła. W miarę rozszerzania nauki  
o cieple, po wprowadzeniu pojęcia ciepła właściwego, należy już operować ogólnym wzorem 
na ilość ciepła: 

Q = m c (t1 — t2), 
w którym c oznacza ciepło właściwe danego ciała. Oczywiście dla wody przyjmujemy:  

g
cal1=c  

Ćwiczenie 3. Wyznaczanie ciepła właściwego ciała stałego (np. ołowiu, lub żelaza). 

Lepiej dokonać pomiaru ciepła właściwego żelaza, które jest prawie czterokrotnie 
większe od ciepła właściwego ołowiu, błąd przy mierzeniu, przy zastosowaniu żelaza, będzie 
więc mniejszy. Probówkę lub kolbkę napełniamy żelaznymi gwoździkami, wstawiając do jej 
wnętrza równocześnie termometr (ostrożnie z termometrem, aby go nie uszkodzić)  
i ustawiamy ją w odpowiednim uchwycie (Nr 16 wykazu) w dość znacznej odległości od 
źródeł ciepła. Równocześnie przygotowujemy w zlewce około 200 g wody; masę tej wody 
można zmierzyć w przybliżeniu za pomocą menzurki, aczkolwiek uczniowie już powinni 
z pewną wprawą określać masę ciał za pomocą wagi. Wodę tę ogrzewamy, stawiając zlewkę 
na pokrywie kuchenki elektrycznej do temperatury 40 - 50°C. Po zdjęciu z pokrywy przelać 
należy wodę do kalorymetru i starannie zmierzyć jej początkową temperaturę. Następnie 
należy dokonać pomiaru temperatury gwoździków żelaznych, wypełniających probówkę. 
Przed pomiarem temperatury tych gwoździków należy zmierzyć ich masę za pomocą wagi 
(która nie wchodzi wprawdzie w skład zestawu, ale zastąpić się innym miernikiem nie da). Po 
dokonaniu tych wstępnych pomiarów przesypujemy gwoździki do wody w kalorymetrze i po 
starannym wymieszaniu odczytujemy z termometru (możliwie najdokładniej) wspólną 
temperaturę wody i gwoździków w kalorymetrze. Uczniowie powinni już zrozumieć, że woda 
straciła część swojego ciepła na rzecz chłodniejszych gwoździków, z tym, że ilość ciepła 
straconego przez wodę równa się ilości ciepła pochłoniętego przez gwoździki. Ciepła 
pobranego przez kalorymetr w ćwiczeniu tym raczej uwzględniać nie należy, bo 
skomplikowałoby to bardzo pomiar; nieuwzględnienie kalorymetru powoduje jednak błąd 
nieznaczny z uwagi na małą masę naczynia kalorymetrycznego i niewielkie ciepło właściwe. 
Uważamy że błąd ten przy pierwszym pomiarze ciepła właściwego ciała stałego - jest nie do 
uniknięcia. Przy omawianiu źródeł błędu po przeprowadzeniu pomiaru należy zwrócić uwagę 
uczniów na to, że nie uwzględniono pojemności cieplnej kalorymetru (nie używając 
oczywiście pojęcie pojemności cieplnej). Po ustaleniu temperatury „mieszaniny" wody 
i gwoździków w kalorymetrze i odczytaniu takowej − pomiar jest ze strony laboratoryjnej 
skończony. 

 

Obliczenia przebiegają następująco: 
Niech masa gwoździków wynosi m1 a ich początkowa temperatura, równa prawie 
temperaturze otoczenia − t1. Niech masa wody w kalorymetrze wynosi m2 a jej temperatura 
początkowa (znacznie wyższa od temperatury gwoździków) − t2. Niech wreszcie temperatura 
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wspólna gwoździków i wody w kalorymetrze (po wsypaniu gwoździków do wody) wynosi t, 
a nieznane ciepło właściwe żelaza, niech wynosi x. Przyjmujemy, że ciepło właściwe wody 
wynosi l cal/(g·°C). 
Ciepło stracone przez wodę na rzecz gwoździków: 

Q1 = m2·1 cal/(g ·°C) (t2 - t) 

Ciepło pobrane przez gwoździki: 

Q2 = m1 x  (t - t1) 

Bilans cieplny: 

Q2 = Q1             m1 x (t - t1) = m2·1 cal/(g·°C) · (t2 - t) 

Skąd: 

)(
)()Cg/(1cal1

x
11

22

ttm
ttm

−⋅

−⋅°⋅⋅⋅
=  

Przykład:  m1 = 150 g,  t1 = 16°C,  m2 = 200 g,  t2 = 40°C,  t = 38°C 

Otrzymane wtedy przybliżenie x = 0,11 cal/(g ·°C). 
Pomiar ciepła właściwego ciała stałego sposobem wskazanym powyżej jest o tyle 

kłopotliwy, że obniżenie temperatury wody, spowodowane utratą pewnej ilości ciepła 
przez tę wodę w kalorymetrze na rzecz gwoździków jest nieznaczne z powodu dużego 
ciepła właściwego wody, a małego ciepła właściwego ciała stałego. 

Stosuje się często odwrócony sposób postępowania: gwoździki nagrzewa się przez 
zanurzenie we wrzącej wodzie probówki lub kolbki na czas dłuższy - do temperatury 
wrzenia wody, a więc do temperatury 100°C. Równocześnie przygotowuje się 
w kalorymetrze wodę o temperaturze otoczenia, a więc około 16°C, następnie gwoździki 
przesypuje się szybko do wody. Wtedy tracą one pewną ilość ciepła na rzecz wody. 
Ponieważ dokładność pomiaru będzie tym większa, im ilość straconego ciepła na rzecz 
wody będzie większa, przeto wskazanym jest użyć w tym doświadczeniu dość znaczną 
masę gwoździków (150 – 200) g, a możliwie nieznaczną masę wody (także 150 – 200) g; 
wtedy przyrost temperatury wody będzie znaczniejszy i pomiar będzie obarczony 
mniejszym błędem. „Ustawienie" bilansu ciepła w tym drugim wypadku przebiega 
podobnie, jak w wypadku pierwszym; Q1 − oznaczać będzie wtedy ciepło stracone przez 
gwoździki, zaś Q2 − ciepło pochłonięte przez wodę. Przy nagrzewaniu gwoździków 
należy do wnętrza probówki wsunąć termometr i dokładnie zmierzyć ich temperaturę 
w chwili ich przesypywania do kalorymetru a czas przesypywania - skrócić do minimum, 
aby przeciwdziałać rozpraszaniu się ciepła. W praktyce na ogół stosowany jest ten drugi 
sposób pomiaru ciepła właściwego ciał stałych. 

Ćwiczenie 4.  Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą mieszania  
  (np. alkoholu, skażonego - denaturatu). 

Przyrządy takie jak poprzednio, a więc kalorymetr, termometry laboratoryjne (Nr 10 
wykazu), waga laboratoryjna (nie wchodząca w skład zestawu) kalorymetr i dwie zlewki 
o pojemności 250 ml. Gdy szkoła nie dysponuje wagą, należy posłużyć się przy ustalaniu 
masy cieczy menzurą, wyznaczając objętości tych cieczy i odczytując z tabeli ich gęstości 
(ciężary właściwe). 

Za pomocą menzury odmierzymy dwie np. jednakowe objętości wody i denaturatu 
(spirytusu skażonego) np. po 200 cm3. Masa wody wyniesie wtedy 200 g, denaturatu około 



Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński www.dydaktyka.fizyka.szc.pl 
Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 
 

 

 

Oprac. PDFiA, IF US,  2007 − 19/27 − 

160 g. Wodę podgrzewamy np. do temperatury około 40°C (denaturat trzymać należy zdała 
od źródła ciepła). Temperatura początkowa denaturatu niech wynosi np. 15°C. Wlewamy 
teraz do kalorymetru wodę, ustalając jej temperaturę, następnie wlewamy denaturat i starannie 
mieszamy. Po wymieszaniu odczytujemy temperaturę mieszaniny. Powinna ona wynieść 
około 32°C. 

Zestawienie bilansu ciepła przebiega następująco: Ciepło stracone przez wodę na 
rzecz alkoholu (1 cal = 4,19 J) 

Q1 = 200 g · l cal/(g·°C) · (40 - 32)°C = 1600 cal = 6704 J 

Ciepło pobrane przez alkohol (denaturat): 

Q2 = 160 g · x (32 - 15)°C = 160 g · 17°C 

x - ciepło właściwe denaturatu. 
Bilans cieplny: Q1  =  Q2  

160 g · x · 17°C = 1600 cal = 6704 J 

Stąd 

Cg/cal59,0
C17g160

cal1600
°⋅=

°⋅
=x . 

Ułożenie bilansu cieplnego z zastosowaniem oznaczeń literowych nie powinno 
spowodować żadnych trudności. W przykładzie powyższym przyjęto za gęstość denaturatu 
0,8 g/cm3, co jest w przybliżeniu do przyjęcia. W ten sposób unikamy wagi, której użycie jest 
kłopotliwe dla uczniów i bardzo czasochłonne. 
 
Zmiany stanu skupienia ciał 

Ćwiczenie 1.  Stałość temperatury topnienia lodu. 

Do zlewki (stanowiącej składnik zestawu) włożyć należy trochę drobno potłuczonego 
lodu. Dobrze jest, jeżeli lód ten ma temperaturę -5…..-8°C. Jeżeli doświadczenie to 
przerabiamy w zimie, to o kawałek takiego lodu nie jest trudno, jeżeli na wiosnę lub 
w jesieni, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa od 0°C, to lód należy wziąć ze zwykłej 
lodówki (lodówki są coraz bardziej popularne zarówno w miastach jak i wsiach). Do 
zgromadzonego w zlewce lodu wkładamy termometr, dbając o to, aby zbiorniczek rtęci był 
w lodzie całkowicie zanurzony i odczytujemy jego temperaturę; temperaturę początkową lodu 
należy zanotować. Zlewkę z lodem, ustawioną na stole laboratoryjnym pozostawić teraz 
należy w spokoju na dłuższy czas (30 - 45 minut), mierząc jednak co 2 - 3 minuty temperaturę 
jej zawartości i obserwując zachowanie się lodu. Stwierdzimy, że temperatura lodu będzie 
stopniowo wzrastała. Jest to zrozumiałe, wszak ogrzewa się on, pochłaniając ciepło  
z otoczenia, którego temperatura wynosi 16 - 20°C. Gdy jednak temperatura lodu osiągnie 
0°C, temperatura jego przestaje się podnosić, mimo że z otoczenia trwa niezmiennie dopływ 
ciepła, natomiast zauważymy, że lód zaczyna się topić. Gdy będziemy cierpliwie wykonywać 
to doświadczenie, stwierdzimy, że temperatura topniejącego lodu pozostanie niezmienna  
i wynosić będzie 0°C; tę samą temperaturę mieć będzie powstająca z niego (w coraz większej 
ilości) woda. Gdy lód się całkowicie stopi, temperatura powstałej z niego wody stopniowo się 
podnosi. Wszak dopływ ciepła z otoczenia do tej wody trwa nieprzerwanie. 

Doświadczenie przekonuje nas, że lód topi się w niezmiennej temperaturze 0°C. Teraz 
można już wyjaśnić uczniom, dlaczego temperaturę topniejącego lodu uznał Celsjusz za stały 
punkt swojej skali termometrycznej. Podobnie zachowują się także inne ciała. Każde ciało 
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topi się w niezmiennej temperaturze, zwanej temperaturą topnienia ciała. Należy zaznaczyć, 
że dotyczy to ciał o budowie krystalicznej. Ciało bezpostaciowe, jak np. masło, wosk, 
parafina nie mają stałej temperatury topnienia. 

Ćwiczenie 2.  Stałość temperatury krzepnięcia (zamarzania) wody. 

Ćwiczenie to jest dość trudne i kłopotliwe w wykonaniu, wymaga bystrej obserwacji 
i dużej staranności. Ponadto do jego wykonania konieczna jest tzw. mieszanina mrożąca 
(mieszanina lodu z solą kuchenną), pozwalająca na otrzymanie niskiej temperatury, znacznie 
niższej od 0°C. do tego ćwiczenia użyć należy termometru o skali -55°C… +50°C, 
stanowiącego składnik zestawu (Nr 11 wykazu). 

W zlewce przygotować należy około 150 - 200 g czystej wody (ale nie destylowanej) 
i starannie zmierzyć jej temperaturę, która powinna być w przybliżeniu równa temperaturze 
otoczenia (około 16°C). W puszce stanowiącej izolacyjną osłonę kalorymetru przygotować 
równocześnie należy dość dużo drobno potłuczonego lodu i posypać go solą kuchenną. 
Termometr wykaże, że temperatura tej mieszaniny wynosi około 0 - 10°C. Następnie zlewkę 
z czystą wodą wstawić należy do mieszaniny mrożącej i obserwować spadek temperatury 
wody w tej zlewce z zanurzonego w niej termometru. Gdy temperatura wody obniży się do 
zera stopni, spadek jej ustanie, mimo że trwa nieprzerwany odpływ ciepła od wody do 
mieszaniny mrożącej. W wodzie pokażą się natomiast kryształki lodu. Należy wodę tę 
ostrożnie mieszać i obserwować stopniowe jej krzepnięcie (zamarzanie). Temperatura wody 
pozostaje niezmienna i wynosi 0°C. Nie należy dopuścić do całkowitego zamarznięcia wody  
z zanurzonym w niej termometrem, bo termometr uległby najprawdopodobniej uszkodzeniu. 
W pewnej więc chwili, gdy stwierdzimy, że woda krzepnie w stałej temperaturze 0°C, 
obserwację przerywamy i termometr z niej wyjmujemy. Jest to ćwiczenie dość trudne do 
wykonania i powinno być dlatego starannie przygotowane i przeprowadzone. Reasumując 
wyniki ćwiczeń: l i 2 doprowadzamy uczniów do stwierdzenia, że lód topi się a woda 
zamarza, (krzepnie) w niezmiennej temperaturze 0°C, o ile ciśnienie jest normalne i wynosi 
760 mm sł. rtęci. 

Obserwacje, poczynione w odniesieniu do wody można już uogólnić na inne ciała 
i wprowadzić pojęcia temperatury (punktu) topnienia, który jest identyczny z temperaturą 
(punktem) krzepnięcia danego ciała. 
 
Ćwiczenie 3. Pobieranie ciepła przy topnieniu lodu (Oddawanie ciepła przy krzepnięciu 
wody) 

Jest to właściwie powtórzenie ćwiczenia l ze skierowaniem uwagi uczniów nie na 
temperaturę lecz na zjawisko wymiany ciepła. Podobnie jak w ćwiczeniu l należy w dość 
dużej zlewce przygotować 200 - 250 g drobno potłuczonego lodu, którego temperatura 
początkowa powinna być (w miarę możliwości) nieco niższa niż 0°C. Zlewkę, zawierającą 
ten lód pozostawiamy przez czas dłuższy w spokoju, odczytując co 2 - 3 minuty temperaturę 
tego lodu z zanurzonego w nim termometru. Równocześnie wydobywamy od uczniów 
stwierdzenie, że w tym doświadczeniu następują przepływ ciepła od otoczenia, którego 
temperatura wynosi około 16°C do lodu w zlewce o temperaturze nie wyższej niż 0°C. 
Obserwatorzy bez trudu zauważą, że mimo nieprzerwanego dopływu ciepła od otoczenia do 
lodu w zlewce, temperatura tego lodu pozostaje niezmienna 0°C, natomiast lodu w zlewce 
ubywa, a powstającej z niego wody przybywa. Stąd już wypływa łatwy do sformułowania 
wniosek, że lód przy topnieniu pochłania ciepło, czyli - że topnienie lodu odbywa się kosztem 
ciepła. Program nie przewiduje wprawdzie wprowadzenia pojęcia ciepła topnienia, ale 
ćwiczenie to umożliwia wprowadzenie tego pojęcia; ciepłem topnienia nazywać będziemy 
ilość ciepła potrzebną do stopienia l g lodu w niezmiennej temperaturze topnienia. Tak 
określone ciepło topnienia lodu można później rozszerzyć na inne ciała i wykorzystać przy 
rozwiązywaniu odpowiednich zadań. 
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Powtarzając teraz ćwiczenia Nr 2 i koncentrując uwagę obserwatorów na zjawisku 
odpływu ciepła od krzepnącej wody w niezmiennej temperaturze 0°C, doprowadzamy 
uczniów do stwierdzenia, że woda, a także i inne ciała oddaje ciepło przy krzepnięciu; można 
już teraz zdefiniować pojęcie ciepła krzepnięcia, które jak wiadomo - jest równe ciepłu, 
topnienia danego ciała. Na zakończenie można by zwrócić uwagę na bardzo wysokie ciepło 
topnienia lodu 80 cal/g°C i omówić znaczenie tego zjawiska w przyrodzie. (Powolne 
topnienie lodu i śniegu na wiosnę). Można by uczniom podać wartości ciepła topnienia kilku 
ciał. 

Ćwiczenie 4.  Czynniki decydujące o szybkości parowania cieczy 

Do dwóch jednakowych parowniczek porcelanowych nalewamy jednakowe 
(niewielkie) ilości wody i benzyny lekkiej (byłoby lepiej - eteru, ale stanowi on ciecz 
reglamentowaną, możliwą do otrzymania na receptę lekarską) i obserwujemy parowanie obu 
tych cieczy (trzymać z daleka wszelkie źródła płomieni); bez trudu zobaczymy, że benzyna 
paruje w tych samych warunkach znacznie prędzej niż woda. Tak więc szybkość parowania 
zależy od rodzaju cieczy. 

Po usunięciu benzyny nalewamy na te same parowniczki (parowniczka po benzynie 
powinna być starannie przemyta) dwie jednakowe ilości wody, jedną z nich pozostawiamy w 
temperaturze otoczenia, a drugą ogrzewamy za pomocą maszynki elektrycznej (Nr 16 
wykazu) i obserwujemy szybkość parowania wody z obu parowniczek; zaobserwujemy, że 
woda ogrzewana szybciej paruje, niż woda pozostawiona w temperaturze otoczenia. 
Wnioskujemy stąd, że szybkość parowania jest tym większa, im wyższa jest temperatura 
cieczy. 

Do parowniczki nalewamy pewną ilość wody; równocześnie tę samą ilość wody 
wlewamy do płaskodennej kolbki (Nr 2 wykazu) i obie ilości podgrzewamy za pomocą 
kuchenki elektrycznej, obserwując równocześnie szybkość parowania; stwierdzimy, bez 
trudu, że woda z parowniczki wyparowuje znacznie prędzej niż z kolbki z wąskim wylotem. 
Na szybkość parowania wpływa, więc wielkość powierzchni zetknięcia cieczy z otoczeniem. 

Do parowniczki nalewamy trochę benzyny (ostrożnie) i dmuchamy na parującą jej 
powierzchnię, powodując szybki odpływ pary z otoczenia tej cieczy. Stwierdzimy, że 
zwiększa to szybkość parowania. 

Zbierając teraz wyniki tych prostych doświadczeń, możemy powiedzieć, że szybkość 
parowania cieczy jest tym większa, im większa jest powierzchnia zetknięcia się cieczy 
z otoczeniem, im wyższa jest jej temperatura, im mniej pary tej cieczy znajduje się 
w otoczeniu. Szybkość parowania zależy także od rodzaju cieczy. Teraz można już podzielić 
ciecze na bardziej lotne, lub mniej lotne. Jako ciecz bardzo lotną wymienić należy eter, ma 
drugim zaś miejscu - benzynę lekką. 

Ćwiczenie 5. Parowanie i wrzenie cieczy (wody) 

Do zlewki nalewamy pewną ilość wody (do połowy wysokości zlewki lub nieco 
więcej), następnie ogrzewamy tę wodę za pomocą kuchenki elektrycznej. W miarę 
ogrzewania woda coraz intensywniej paruje. Bez trudu można zauważyć, że parowanie wody 
odbywa się jedynie z jej powierzchni. Parowanie jest więc zjawiskiem powierzchniowym. 
W miarę dalszego ogrzewania parowanie staje się coraz bardziej intensywne. Gdy 
temperatura wody osiągnie 100°C - zjawisko przebiegać zacznie zupełnie inaczej. O ile 
poprzednio parowanie wody odbywało się jedynie z powierzchni wody, o tyle obecnie para 
powstaje w całej masie cieczy, a samo zjawisko - poprzednio przebiegające spokojnie, staje 
się burzliwe. Zachodzi zjawisko wrzenia wody. Z termometru przekonamy się bez trudu, że 
mimo nieprzerwanego dopływu ciepła od grzałki do wody, temperatura jej stale wynosi 



Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński www.dydaktyka.fizyka.szc.pl 
Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 
 

 

 

Oprac. PDFiA, IF US,  2007 − 22/27 − 

100°C; wrzenie odbywa się w stałej temperaturze, a wrząca woda pochłania ogromne ilości 
ciepła. Wystarczy przerwać ogrzewanie, aby wrzenie wody natychmiast ustało. 

Ćwiczenie 6. Pochłanianie ciepła przez parujące ciecze 

W ćwiczeniu poprzednim uczniowie przekonali się, że woda przy wrzeniu pochłania 
ogromne ilości ciepła, czy pochłanianie ciepła zachodzi także przy parowaniu cieczy ? Aby 
na to pytanie odpowiedzieć, należy zbiorniczek rtęci jednego z termometrów (tego, który ma 
część skali poniżej 0°C) owinąć zwitkiem waty, zwilżonym w eterze lub benzynie lekkiej. 
Termometr należy odpowiednio unieruchomić, dysponując statywem (Nr 19 wykazu) 
i uchwytem do probówek (Nr 17 wykazu) i obserwować wskazywaną przezeń temperaturę. 
Stwierdzimy, że słupek rtęci w termometrze szybko opada w dół - czyli termometr wskazuje 
coraz niższą temperaturę. Wyjaśnimy to faktem parowania cieczy, zwilżającej watę, 
otaczającą zbiorniczek rtęci w termometrze; parowanie to odbywa się kosztem pochłaniania 
ciepła, które powoduje spadek temperatury termometru. Doświadczenie „udaje się" także 
z wodą, ale spadek temperatury wskazywany przez termometr jest wtedy znacznie 
powolniejszy. Wszak woda nie należy do cieczy o zbyt dużej lotności. 

Ćwiczenie 7.  Para wodna skraplając się − oddaje ciepło 

Kolbkę płaskodenną (Nr 2 wykazu) zatykamy korkiem gumowym z przewierconym 
otworem, przez który przechodzi rurka zgięta dwukrotnie pod kątem prostym. Kolbkę tę do 
pewnej wysokości napełniamy wodą i doprowadzamy wodę do wrzenia (Rys. 14). Gdy 
z rurki zacznie wydobywać się obficie para, wstawiamy jej wlot do zlewki z wodą, której 
temperaturę uprzednio zmierzyliśmy. Temperatura ta równa się temperaturze otoczenia, jest 
więc znacznie niższa od temperatury pary wrzącej wody. Para w zetknięciu z wodą ulega 
skropleniu. (Zachować ostrożność). Obserwując zachowanie się termometru zanurzonego  
w tej wodzie zobaczymy, że jej temperatura szybko rośnie. Para wodna skraplając się oddaje 
ciepło w wodzie w zlewce, w wyniku czego temperatura tej wody szybko wzrasta. Można 
sądzić z szybkości wzrostu temperatury w zlewce, że ilość oddanego ciepła jest bardzo 
znaczna. 

Zestawiając ćwiczenia: 5 i 7 dochodzimy do wniosku, że woda i inne ciecze 
pochłaniają ciepło; para wodna (i para innych cieczy), skraplając się oddaje te same ilości 
ciepła, które zostały pochłonięte przy parowaniu. 

 

Rys.14. 
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Ćwiczenie 8.  Wrzenie wody pod zwiększonym ciśnieniem 

Kociołek (Nr 17 wykazu) napełniamy do pewnej wysokości wodą. Poziom wody 
w kociołku można zaobserwować z rurki wodowskazowej, działającej na zasadzie naczyń 
połączonych, (o których uczniowie uczyli się w klasie VI). Ogrzewamy teraz wodę 
w kociołku po uprzednim unieruchomieniu pokrywy i zainstalowaniu rurki bezpieczeństwa. 
Z termometru obserwujemy temperaturę tej wody. Wrzenie wody zacznie się w temperaturze 
około 100°C. Wydzielająca się para, nie mając ujścia, wywiera na powierzchnię wody 
w kociołku wzrastające ciśnienie. Zaobserwujemy, że wrzenie ustanie, mimo że temperatura 
wody w kociołku jest wyższa od 100°C. Doświadczenie to należy wykonywać z dużą 
ostrożnością i zbytnio nie podnosić temperatury wody w kociołku. Ciśnienie pary wewnątrz 
kociołka szybko rośnie i w razie zbyt znacznego przekroczenia temperatury wrzenia wody 
pod normalnym ciśnieniem, czyli temperatury 100°C, może nastąpić rozsadzenie kociołka 
i dotkliwe poparzenie obserwatorów. Ogrzewając wodę w kociołku do temperatury kilku 
stopni powyżej 100°C i stwierdzając, że wrzenie wody w takiej temperaturze nie zachodzi, 
łatwo pokażemy, że temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia; gdy ciśnienie jest 
normalne, tzn. wynosi 760 mm słupa rtęci, woda wrze w temperaturze 100°C, w miarę 
wzrostu ciśnienia temperatura wrzenia wody jest coraz wyższa. Odnosi się to także i do 
innych cieczy. 

Ćwiczenie 9.  Ćwiczenie z pompką wodną rozrzedzającą  
  (wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem) 

Pompkę wodną (Nr 23 wykazu) łączymy za pomocą łącznika gumowego z kranem 
wodociągowym i przepuszczamy przez tę pompkę ostry strumień wodny (rys. 15). Wtedy 
w odgałęzieniu pompki powstaje podciśnienie; pompka zaczyna działać ssąco. Odgałęzienie 
pompki łączymy teraz z rurką szklaną, przesuniętą przez korek gumowy, zamykający wylot 
kolbki płaskodennej, napełnionej wodą do połowy wysokości. Wodę tę doprowadzamy do 
temperatury 70 - 80°C. Po pewnym czasie, gdy przepływ wody przez przewód pompki trwa 
nieprzerwanie, zobaczymy, że woda zaczyna, wrzeć; wrzenie to staje się coraz 
gwałtowniejsze w miarę obniżania się ciśnienia nad powierzchnią cieczy. Jest to 
doświadczenie dość trudne do wykonania, wymaga ostrego strumienia wody (a więc 
w szkołach bez instalacji wodociągowej będzie ono raczej nie możliwe do wykonania), jest 
ono jednak bardzo efektowne i w sposób bardzo przekonywujący wykazuje uczniom, że woda 
pod zmniejszonym ciśnieniem wrze w temperaturze niższej, niż pod ciśnieniem normalnym 
(tzn. 760 mm słupa rtęci). Zasady działania pompki wodnej - ssącej nie należy wyjaśniać, 
wymaga to bowiem znajomości podstaw hydrodynamiki, która nie wchodzi w zakres 
programu szkoły podstawowej. 

 

Rys.15. 
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Ćwiczenie 10.  Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem  
  (pokaz z zastosowaniem strzykawki lekarskiej) 

Strzykawka lekarska (Nr 21 wykazu) może być zastosowana jako swojego rodzaju 
pompka rozrzedzająca. Można w szczególności zastosować ją do pokazu wrzenia wody pod 
zmniejszonym ciśnieniem. W tym celu do kolbki płaskodennej nalewamy do połowy 
wysokości wodę i ogrzewamy ją za pomocą grzałki elektrycznej do temperatury 70 - 80°C. 
Woda jest jeszcze dość daleka od stanu wrzenia. Do tego doświadczenia użyć należy kolbki 
o małej pojemności lub nawet lepiej probówki szklanej, odpornej na wysoką temperaturę. Po 
podgrzaniu wody zatykamy wylot kolbki (probówki) korkiem gumowym (szczelnie), przez 
który przebita została poprzednio igła strzykawki lekarskiej (rys. 16). Przytrzymując teraz 
kolbkę (probówkę) w dolnej części przez izolacyjną szmatkę, (aby się nie poparzyć), 
wyciągamy ostrożnie tłoczek strzykawki do góry, uprzednio wepchnięty na dno tejże 
strzykawki. Za tłoczkiem wchodzi przez otwór igły powietrze z kolbki (probówki). Aby do 
strzykawki nie uchodziła woda z tejże kolbki, należy uważać, aby otwór igły nie był 
zanurzony w wodzie. W wyniku przepływu powietrza z kolbki (z nad powierzchni wody) do 
strzykawki, ciśnienie powietrza nad wodą w kolbce stopniowo się obniża. W pewnej chwili 
zauważymy, że woda w kolbce (probówce) zaczyna wrzeć, mimo że jej temperatura była 
znacznie niższa od 100°C. Opisywany zestaw przyrządów obejmuje 2 strzykawki o różnej 
pojemności; doświadczenie powinno „wychodzić" przy zastosowaniu każdej z nich. 
W wypadku zastosowania zbyt dużej kolbki lub zbyt dużej probówki (tzn. o zbyt dużej 
pojemności) należy zwiększyć ilość wody, a tym samym – zmniejszyć ilość powietrza nad 
wodą. Kilkakrotne pompowanie, to znaczy  - wyciąganie igły z korka, usuwanie powietrza ze 
strzykawki przez wpychanie tłoczka do pozycji dolnej, ponowne przebijanie korka igłą 
i wyciąganie tłoczka - jest raczej niewskazane, gdyż wskutek nieszczelności powietrze 
przedostaje się do kolbki nad wodę i uzyskanie wrzenia pod zmniejszonym ciśnieniem jest 
wtedy wątpliwe lub utrudnione. 

 

Rys.16. 
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Praca a ciepło. Silniki cieplne 

Omawiany zestaw obejmuje dwa komplety przyrządów z zakresu tzw. termodynamiki: 
(Nr 14 wykazu) 

1. tzw. przyrząd Tyndala, umożliwiający pokaz powstawania ciepła kosztem wykonanej  
(włożonej) pracy 

2. „model" silnika cieplnego, za pomocą którego można zademonstrować wykonywanie 
pracy kosztem dostarczonego ciepła 

Ćwiczenie 1.  Doświadczenie z przyrządem Tyndalla 

Rurkę w dolnej (masywnej) części instalujemy w wirownicy tak, aby można ją 
wprawić w szybki ruch obrotowy. Do górnej części rurki nalewamy trochę wody i ujmujemy 
tę górną część w drewniany ściskacz (rys. 17). Temperatura początkowa wody będzie równa 
oczywiście temperaturze otoczenia. Aby szybciej otrzymać efekt, można by wodę w rurce 
nieco podgrzać do temperatury 35 - 40°C. Wprawiamy wirownicę w ruch, a tym samym rurkę 
w szybki ruch obrotowy, dociskając stopniowo ramiona ściskacza. Między ramionami 
ściskacza a ścianą zewnętrzną rurki powstaje narastające tarcie, pokonywane przy obrocie 
wirownicy. Wykonywana, więc jest znaczna praca. Po pewnym czasie zaobserwujemy, nie 
zwalniając ściskacza, ani nie zmniejszając szybkości obrotów wirownicy, że woda zaczyna 
coraz intensywniej parować, aż wreszcie po dłuższym czasie trwania doświadczenia - woda 
wprawiona zostanie w stan wrzenia. Parowanie, a tym bardziej wrzenie wody wymaga ciepła. 
Ponieważ nie mogło ono dopłynąć do wody w rurce z otoczenia, gdyż temperatura otoczenia 
była początkowo taka sama, a nawet niższa (w wypadku podgrzewania wody), więc ciepło 
kosztem, którego odbywa się parowanie i wrzenie wody musiało powstać z pracy. Jest to 
przekonywujące doświadczenie stanowiące realizację hasła programowego (klasa VII): 
„Wydzielanie się ciepła podczas tarcia". 

 

Rys.17. 

Ćwiczenie 2.  Zasada działania silnika parowego (tłokowego) 

Przyrząd (Nr 15 wykazu) składa się z dwóch cylindrów blaszanych, dopasowanych 
w ten sposób, że krótszy z tych cylindrów mający odegrać rolę tłoka, wchodzi - odwrócony 
dnem do góry do cylindra dłuższego z dnem przeciwległym do dna cylindra mniejszego. 
U dołu cylindra większego (rys. 18) traktowanego jako cylinder roboczy znajduje się otwór 
(wylot). W kociołku po unieruchomieniu pokrywy wytwarza się przy ogrzewaniu para. Nie 
należy zbyt długo ogrzewać po wprawieniu wody w kociołku w stan wrzenia, aby nie 
wytworzyć w nim zbyt dużego ciśnienia, które mogłoby być niebezpieczne dla obserwatorów. 
Wylot pary z kociołka łączymy teraz z wylotem cylindra za pomocą łącznika gumowego. 
Przed połączeniem należy cylinder — tłok wepchnąć całkowicie do cylindra roboczego. 
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W pewnej chwili zobaczymy, że para wytwarzająca się w kociołku i przepływająca do 
cylindra wypchnie cylinder - tłok na zewnątrz. Można by z zachowaniem ostrożności 
powtórzyć to doświadczenie, przytrzymując cylinder - tłok, (np. ręką) we wnętrzu cylindra 
roboczego. Łatwo będzie stwierdzić, że para pokona opór i wypchnie tłok na zewnątrz. 
(Zachować ostrożność w II-giej części doświadczenia). W doświadczeniu tym praca 
wypchnięcia tłoka została wykonana kosztem ciepła pary. Nastąpiła przemiana ciepła 
w pracę. Doświadczenie to nie ma charakteru ciągłego i jest na ogół dość prymitywne, styka 
jednak uczniów ze zjawiskiem powstawania pracy kosztem doprowadzonego ciepła, co jest, 
jak wiadomo - bardzo ważne praktycznie. Na tym, bowiem zjawisku opiera się działanie 
silników cieplnych. Przy wykonywaniu doświadczenia należy zachować odpowiednią 
ostrożność, aby nie wytwarzać pary pod zbyt wysokim ciśnieniem, które by mogło 
spowodować rozsadzenie cylindra roboczego. W szczególności przy dodatkowym obciążeniu 
tłoka nie należy stosować zbyt dużych obciążeń. Chodzi przecież w tym doświadczeniu nie 
o wielkość wykonanej pracy, lecz o pokazanie powstawania pracy kosztem ciepła. 

 

Rys.18. 

Ćwiczenie 3. Zasada działania silnika spalinowego 

Za pomocą tego samego zestawu dwóch dopasowanych do siebie cylindrów 
zademonstrować można zasadę działania silnika spalinowego (rys. 19).  

 

Rys.19. 
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Z dolnej części cylindra roboczego należy w tym celu wykręcić wlot do pary, a na jego 
miejsce wkręcić zwykłą „świecę" samochodową, odpowiednio dopasowaną i wchodzącą 
w skład wyposażenia przyrządu. Wyjąć teraz należy cylinder - tłok i do wnętrza cylindra 
roboczego wlać kilkanaście kropli lekkiej benzyny. Dawka benzyny nie jest ściśle określona 
i powinna być przez eksperymentatora ustalona drogą prób, przeprowadzonych przed 
eksperymentem, przeznaczonym dla uczniów. Następnie jeden biegun induktora (cewki 
Ruhmkorffa, która przeważnie znajduje się w szkole) łączymy z zaciskiem świecy, a drugi 
biegun z masą cylindra roboczego. Wsuwamy teraz cylinder - tłok do wnętrza cylindra 
roboczego i zamykamy obwód pierwotny cewki. Między biegunami świecy (raczej między 
biegunem a jej masą) powinna przeskoczyć iskra, od której para benzyny z powietrzem ulega 
zapłonowi i wytworzone gazy spalinowe pod dość znacznym ciśnieniem powodują wyskok 
cylindra tłoka z cylindra roboczego. Demonstrujemy w ten sposób tzw. suw pracy (lub 
czasem - takt pracy) silnika spalinowego. Za pomocą tego urządzenia taka jedynie 
demonstracja jest możliwa. Nie można pokazać ani wydechu gazów spalinowych ani zassania 
paliwa (benzyny) wsuwania cylindra tłoka do cylindra roboczego imituje sprężenie mieszanki 
benzyny z powietrzem. 

Gdy szkoła nie dysponuje cewką Ruhmkorffa można użyć maszyny elektrostatycznej 
Wimhursta, która przeważnie znajduje się w każdej szkole. Iskra wytworzona przez obrót 
takiej maszyny może zapalić mieszankę benzyny i powietrza w cylindrze, lepiej jednali 
(bardziej niezawodnie) używać do tego celu induktora. 

Działanie przyrządu, jako modelu silnika spalinowego jest często zawodne, zależy np. 
od ilości benzyny zmieszanej z powietrzem w cylindrze roboczym. Gdy mieszanka benzyny 
z powietrzem jest zbyt uboga (każdy uczeń wie dziś, co to znaczy) - zapłon jej nie nastąpi. 
Podobnie zapłon mieszanki nie nastąpi, jeżeli mieszanka jest zbyt bogata. Dlatego przed 
eksperymentem dla uczniów zaleca się wypróbowanie działania przyrządu, a w szczególności 
odpowiedni dobór składu mieszanki: pary benzyny i powietrza. 

Eksperyment ten należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich środków 
ostrożności. Aczkolwiek rozsadzenie cylindra w chwili zapłonu mieszanki jest mało możliwe, 
to jednak środki ostrożności należy zastosować. 

Uwagi o przydatności kompletu w pracy szkolnej o jego zaletach i ewent. usterkach, 
a także uwagi o instrukcji prosimy przysyłać do Zjednoczenia Przemyślu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia 
Szkól w Warszawie, ul.  Widok 5/7/9 
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