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Pro stavební materiály je nejvhodnější pro kalorimetrická měření používat metodu 
neadiabatického měření. Hlavní důvod je ten, že většina stavebních materiálů není dostatečně 
homogenní, aby malá velikost vzorku materiálu, která se pro komerčně vyráběné kalorimetry 
pohybuje maximálně do několika gramů, mohla dostatečně reprezentovat složení materiálu. 
Pro větší materiálové vzorky, které jsou dostatečně reprezentativní – např. normové krychle o 
hraně 71 až 200 mm – je velice obtížné udržet adiabatické podmínky. Další obtíž je v tom, že 
většina stavebních materiálů má poměrně malou tepelnou vodivost, a proto k vyrovnání 
teploty ve vzorku dochází za dlouhou dobu.  

Neadiabatická metoda na principu směšovacího kalorimetru se zaměřuje na korekci ztrát 

tepla. Ve skutečnosti se vždy část tepla dodaného do kalorimetrické soustavy spotřebuje na 

ohřátí jejích součástí a část se odvede do okolí. Tato skutečnost je zapříčiněna neideálně 

adiabatickým procesem v průběhu měření. Měrná tepelná kapacita materiálu cTi při teplotě Ti 

a hmotnosti vzorku m je definována vztahem 
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kde   ho

T  je entalpie materiálu v rozmezí teplot  0 až T °C  a 
         m       hmotnost měřeného materiálu.     

Základní měřenou veličinou je tedy kromě teploty T také energetický obsah, tzv. 
entalpie hT

0. 
Při samotném měření se tedy sleduje závislost entalpie na teplotě, a z té se pak následně 

počítá měrná tepelná kapacita. Aparatura pro měření měrné tepelné kapacity je složena 

z kalorimetru, laboratorní třepačky a záznamové jednotky. Pro měření je potřebná 

termostatem řízená pec, ve které je měřený vzorek temperován na požadovanou teplotu Ts. 

Kalorimetr má tvar válcové nádoby s průměrem 15 cm o celkovém objemu 2 litry. V průběhu 

měření je upevněn na třepačce (obr. 1), která zajišťuje, hlavně v první fázi měření, tedy po 

vhození vzorku, promíchávání vody. Důvodem je rovnoměrné rozložení teploty vody 

v kalorimetru. Ta je snímána pomocí pěti teplotních čidel umístěných uvnitř kalorimetru 

svisle nad sebou. 

 
 



 
Obr. 1- Kalorimetr na laboratorní třepačce. 

 
  Kalorimetr je opatřen víkem, aby během měření nedocházelo ke ztrátám tepla 

z hladiny. Víko je na spodní straně opatřeno vyšroubovatelnou hlavicí (obr. 2). Ta plní jeho 

druhou funkci. V případě, že má měřený materiál menší objemovou hmotnost než voda, je 

hlavice při měření vyšroubovaná, a tak po vhození do kalorimetru stlačí vzorek pod hladinu. 

Tím je zajištěna korektnost měření, jelikož vzorek nezůstane ponořen jen částečně.  

 

 

Obr. 2 - Detail víka kalorimetru. 



Centimetr ode dna je uvnitř kalorimetru umístěna podložka tvaru síta. Při pádu vzorku 

zbrzdí náraz na dno, a jelikož nedojde ke kontaktu vzorku se samotnou nádobou, je teplo 

předané vzorkem bezprostředně využito na ohřátí vody a nikoli nádoby. Po celou dobu měření 

je třeba, aby okolní teplota byla stejná. Je snímána čtyřmi teplotními čidly umístěnými 

v místnosti v okolí kalorimetru. Tato čidla, stejně jako čidla uvnitř kalorimetru, jsou napojena 

na záznamovou jednotku a v požadovaném intervalu snímají a ukládají sledované teploty. 

Aparatura pro měření měrné tepelné kapacity je na obr.3. 

 

 
Obr. 3 – Kalorimetr na třepačce s měřící ústřednou. 

 
U neadiabatického měření směšovacím (vhazovacím) kalorimetrem s velikou přesností 

určíme tepelné ztráty kalibrací a můžeme s nimi dobře počítat v kalorimetrické rovnici. 
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Kde Qr  je      reakční (skropné) teplo 
        m           hmotnost  měřeného vzorku 
        c            měrná tepelná kapacita měřeného vzorku 
        Ts                teplota zahřátého vzorku 
        Te                opravená teplota po vyrovnání teploty v kalorimetru 

             K           kalorimetrická konstanta 
         mw            hmotnost vody v kalorimetru      

              c w            měrná tepelná kapacita vody 

             Two            počáteční teplota vody v kalorimetru 

         ∆m        množství odpařené vody       
         L           latentní teplo vody 
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Kalorimetrickým měřením pro různé teploty vzorku (nejlépe po 100 °C až do teploty 
1 200 °C) získáme závislost měrné entalpie  h   na teplotě: 

 
                                                             h      =    f (T).                                                     (3) 

 Z definičního vztahu 

                                                             d h    
                                     C T     =   ----------------                                (4) 

                d T 
 

potom vypočítáme měrnou tepelnou kapacitu CT  při teplotě T. 

 Současně můžeme stanovit stření hodnotu měrné tepelné kapacity pro interval 0 až T 
°C ze vztahu: 

                                                           h 
                                      C 0T     =   ---------- .                                    (5) 
                                                           T   
 
 

Výpočet měrné tepelné kapacity je však založen na znalosti již několikrát zmíněných 

tepelných ztrát kalorimetru. Máme-li tedy stanovenou kalibrační křivku teplotních 

minutových znměn, tak můžeme její pomocí určit teoretickou rovnovážnou teplotu (při 

absenci ztrát tepla) Te systému vzorek-kalorimetr. Z principu, který bude následně uveden, je 

patrné, že teplotu Te není možné v případě neadiabatického kalorimetru změřit a musí být 

stanovena pomocí korekcí výpočtu.  Rovnovážná teplota Te je teoretická maximální hodnota 

teploty vody, kterou by bylo možné dosáhnout pouze za předpokladu ideálně adiabatického 

měření. To znamená za předpokladu, že vhodí-li se vzorek vytemperovaný na teplotu T do 

vody o teplotě T1 při teplotě okolí T0, teplota vody stoupá až na maximální teplotu Te. Tato 

teplota zůstává v průběhu času konstantní, dokud není měření ukončeno. V reálném měření 

dosáhne voda po vhození vytemperovaného vzorku maximální hodnoty Tw a dále pomalu a 

trvale klesá (přibližně exponenciálně) k teplotě T0. Pokles je způsoben neadiabatickým 

měřením, při kterém dochází ke ztrátám. Jde o únik energie během měření, hlavně pak na jeho 

počátku o ztrátu energie z hladiny vody v kalorimetru. Teplota Te je tedy vzhledem ke ztrátám 

nedosažitelná. Lze ji ovšem nahradit teplotou Tr, která se k teplotě Te v nekonečnu limitně 

blíží. Výpočet teploty Tr  je založený na znalosti předem stanovených teplotních změn 

v závislosti na čase pro používaný kalorimetr. Způsob výpočtu byl ověřen a aplikován již 

dříve (Toman a Černý, 1995). Při vlastním měření musí být opět v časové závislosti odečítána 

přesná teplota v kalorimetru. K této teplotě je však nutno vždy připočítat hodnotu ztráty pro 

daný rozdíl teplot. Předává-li materiálový vzorek ještě teplo kalorimetru, buď roste teplota 



vody v kalorimetru anebo klesá o hodnotu menší, než je připočítávaná ztráta. Dojde-li 

k vyrovnání teploty mezi kalorimetrem a vzorkem, vzorek již žádné teplo kalorimetru 

nepřidává a bude naměřen pokles teploty v kalorimetru, který se bude právě rovnat příslušné 

teplotní změně určitého časového úseku získané při kalibraci. Tak se určí opravená hodnota 

teploty při vyrovnání Tr. Tato úvaha byla dostatečně ověřena a odzkoušena (viz Toman a 

Černý, 1993, Toman a kol. 1989, Toman a Černý, 1995). 

Jak již bylo zmíněno, nejdříve se pro výpočet teoretické rovnovážné teploty Te (při 

absenci ztrát tepla) systému vzorek-kalorimetr použije kalibrační křivka minutových změn. 

Ta se získá tak, že se do kalorimetru nalije voda o teplotě cca 70 °C a sleduje se pokles 

teploty po jednotlivých minutách. Kalibrační křivka minutových změn pro dané podmínky 

měření je potom dána závislostí minutových změn teploty  ∆T  na teplotě  Tw   v kalorimetru. 

 

Dále popsaný princip je patrný z obr. 4. Opravená hodnota teploty vody Tr(ti), která bere 

do úvahy ztráty tepla, se počítá následujícím postupem : 

Výpočet měrné tepelné kapacity je založen na znalosti již několikrát zmíněných 

tepelných ztrát kalorimetru. Máme-li tedy stanovenou kalibrační křivku minutových změn pro 

dané podmínky měření, tak můžeme její pomocí určit teoretickou rovnovážnou teplotu (při 

absenci ztrát tepla) Te systému vzorek-kalorimetr. Z principu, který bude následně uveden, je 

patrné, že teplotu Te není možné v případě neadiabatického kalorimetru změřit a musí být 

stanovena pomocí korekcí výpočtu.  Rovnovážná teplota Te je teoretická maximální hodnota 

teploty vody, kterou by bylo možné dosáhnout pouze za předpokladu ideálně adiabatického 

měření. To znamená za předpokladu, že vhodí-li se vzorek vytemperovaný na teplotu Ts do 

vody o teplotě T1 při teplotě okolí T0, teplota vody stoupá až na maximální teplotu Te. Tato 

teplota zůstává v průběhu času konstantní, dokud není měření ukončeno. V reálném měření 

dosáhne voda po vhození vytemperovaného vzorku maximální hodnoty Tw a dále pomalu a 

trvale klesá (přibližně exponenciálně) k teplotě T0. Pokles je způsoben neadiabatickým 

měřením, při kterém dochází ke ztrátám. Jde o únik energie během měření, hlavně pak na jeho 

počátku o ztrátu energie z hladiny vody v kalorimetru. Teplota Te je tedy vzhledem ke ztrátám 

nedosažitelná. Lze ji ovšem nahradit teplotou Tr, která se k teplotě Te v nekonečnu limitně 

blíží. Výpočet teploty Tr  je založený na znalosti předem stanovených teplotních změn 

v závislosti na čase pro používaný kalorimetr. Způsob výpočtu byl ověřen a aplikován již 

dříve (Toman a Černý, 1995). Při vlastním měření musí být opět v časové závislosti odečítána 

přesná teplota v kalorimetru. K této teplotě je však nutno vždy připočítat hodnotu ztráty pro 

daný rozdíl teplot. Předává-li materiálový vzorek ještě teplo kalorimetru, buď roste teplota 



vody v kalorimetru anebo klesá o hodnotu menší, než je připočítávaná ztráta. Dojde-li 

k vyrovnání teploty mezi kalorimetrem a vzorkem, vzorek již žádné teplo kalorimetru 

nepřidává a bude naměřen pokles teploty v kalorimetru, který se bude právě rovnat příslušné 

teplotní změně určitého časového úseku získané při kalibraci. Tak se určí opravená hodnota 

teploty při vyrovnání Tr. Tato úvaha byla dostatečně ověřena a odzkoušena (viz Toman a 

Černý, 1993, Toman a kol. 1989, Toman a Černý, 1995). 

Jak již bylo zmíněno, nejdříve se pro výpočet teoretické rovnovážné teploty Te (při 

absenci ztrát tepla) systému vzorek-kalorimetr použije kalibrační křivka minutových změn. 

Dále popsaný princip je patrný z obr. 4. Opravená hodnota teploty vody Tr(ti), která bere do 

úvahy ztráty tepla, se počítá následujícím postupem. 
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Symboly v rovnicích (6) až (8) jsou patrné na obr. 4. Pro rovnovážnou teplotu Te platí 
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Obr.4. – Časová závislost teplot  Tr   a  Tw . 

 Při samotném měření byl vzorek nejprve zvážen při normálních podmínkách. Pak byl 

temperován na požadovanou počáteční teplotu měření   Ts. Po vytemperování byl vzorek opět 

zvážen. Tak byla zjištěna hmotnost při dané teplotě. Vzorek byl dále temperován, aby se 

vyloučilo eventuální zchladnutí při vážení. Před vlastním vhozením vzorku do kalorimetru 

bylo nutné změřit přesně teplotu okolí, hmotnost kalorimetru prázdného i naplněného vodou a 

přesně určit teplotu vody v kalorimetru. Po stanovení všech potřebných údajů byl kalorimetr 

naplněný vodou upevněn na laboratorní třepačku. Měření měrné tepelné kapacity začíná 

vhozením vzorku do kalorimetru. Na obr. 5 je uspořádání v kalorimetru v průběhu měření. 

Ihned po vhození vzorku je kalorimetr uzavřen víkem. Zároveň je také sapnuta třepačka, která 

zajišťuje stálé vyrovnávání teploty vody v kalorimetru.  

 



 

Obr. 5 - Uspořádání v kalorimetru v průběhu měření 

Během celého měření byly pomocí záznamové jednotky sledovány teplota okolí a 

teplota vody v kalorimetru v závislosti na čase. Po vyrovnání teploty vody s teplotu okolí se 

měření ukončilo. V závěru bylo nutné ještě kalorimetr se vzorkem i vodou zvážit. Tím se 

stanovilo konečné množství odpařené vody.  

 


