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9. Teplotní roztažnost, kalorimetrická rovnice, tání a tuhnutí

9.1  Hliníkový  stožár  je  33  m  vysoký.  O  kolik  se  prodlouží,  stoupne-li  teplota  o  15°C? 
αAl=23,8⋅10−6 K−1

[0,012 m]
9.2 Válec ze zlata zahřejeme o 80°C z teploty 10°C. Určete v procentech: a) změnu objemu, b) 
změnu obsahu povrchu, c) změnu výšky, d) změnu hustoty. Uvažujte lineární závislost mezi délkou 
a teplotou. Teplotní součinitel délkové roztažnosti zlata je αAu=14,3⋅10−6 K−1 .
[a) 0,34 %, b) 0,23 %, c) 0,11 %, d) -0,34 %] 
9.3 Kruhový otvor v hliníkové desce má průměr 2,725 cm při teplotě 0°C. Jaký má průměr, když se 
deska zahřeje na 100°C? αAl=23,8⋅10−6 K−1

[2,7315 cm]
9.4 Jedna možnost, jak za chladné zimní noci udržet v garáži rozumnou teplotu, je dát do ní nádobu 
s vodou. Předpokládejte, že hmotnost vody je 125 kg a její počáteční teplota je 20°C. Jaká energie  
se uvolní do okolního prostředí při zamrznutí veškeré vody?
lt=3,337⋅105 J⋅kg−1 , c=4180J⋅kg−1

⋅K−1

9.4 Voda v nádobě má hmotnost 260 g. Její teplota je 0°C. Jakou hmotnost bude mít nezmrzlá voda, 
jestliže vodě odebereme teplo 50,2 kJ? 
9.5 Smícháme-li vodu o hmotnosti  m1, teploty  t1 s vodou hmotnosti  m2, teploty  t2, kde  t2>t1, jaká 
bude výsledná teplota vody?
9.6 Sklenice obsahuje 0,25 kg koka-koly počáteční teploty 25°C. Jakou hmotnost bude mít  led 
počáteční teploty -20°C, který se po vložení do nápoje zcela rozpustí a nápoj bude mít teplotu 0°C?
c=4180 J⋅kg−1

⋅K−1 ; c led=2100 J⋅kg−1
⋅K−1 ; lt=3,337⋅105 J⋅kg−1

9.7 Kus ledu o hmotnosti 250 g a teplotě -10 °C vložíme do směšovacího kalorimetru o tepelné 
kapacitě 3 100 J⋅ K-1, který obsahuje 900 g vody o teplotě 50 °C. a) Roztaje všechen led? b) Určete 
výslednou teplotu v kalorimetru po vyrovnání teplot. c) Jakou teplotu by musela mít voda před 
vložením  ledu,  aby  se  roztopila  právě  polovina  hmotnosti  ledu?  Tepelnou  výměnu  s okolím 
kalorimetru zanedbejte. Předpokládejte konstantní hodnoty měrného skupenského tepla tání ledu 
333,7  J⋅ g-1,  měrné  tepelné  kapacity  ledu  2090  J⋅ kg-1⋅ K-1 a  měrné  tepelné  kapacity  vody 
4180 J⋅ kg-1⋅ K-1.
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