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KAPALINOVÝ TEPLOM�R 
 
Teplom�r vhodn� uchopíme a pono�íme do kapaliny. Po správném ode�tení teploty (oko ve 
výši hladiny nápln� teplom�ru) teplom�r omyjeme, osušíme a bezpe�n� uložíme na ur�ené 
místo (do obalu). 

 
 
DIGITÁLNÍ TEPLOM�R PRO M��ENÍ NA 
DVOU MÍSTECH 
 
V laborato�i také používáme teplom�r, který umož-
�uje m��ení na dvou místech: v t�le teplom�ru �ili 
v krabi�ce (p�epína� v poloze IN) a na konci drátu 
s teplotním �idlem (p�epína� v poloze OUT). Tento 
teplom�r je ur�en pro domácnosti, takže poloha IN 
znamená uvnit� místnosti, zatímco poloha OUT 
znamená venku, na konci �idla – nap�. za oknem...). 
 
 
 
 
 
BECKMANN�V TEPLOM�R 
nem��í p�ímo teplotu, ale p�esn� m��í teplotní rozdíly. Používat jej budete ve fyzikáln�-
chemickém praktiku. Práce s ním je podrobn� vysv�tlena na stranách 2-3 tohoto souboru. 
 
 
 
 
Existuje i �ada jiných druh� teplom�r�, avšak v laborato�i katedry chemie PdF MU se s nimi 
nesetkáte. Zajímavé jsou bezkontaktní teplom�ry. 
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Beckmann�v teplom�r 
Beckmann�v teplom�r je velmi citlivý teplom�r používaný k m��ení malých 
teplotních rozdíl�. Stupnice je d�lená po 0,01oC a pomocí lupy je na ní možno 
ode�ítat s p�esností až na 0,005oC.  

Princip: 
 Velká citlivost Beckmannova teplom�ru je zp�sobena tím, že rtu	 p�i 
teplotou zp�sobených zm�nách objemu vystupuje nebo sestupuje v kapilá�e, 
která je ve srovnání s b�žnými teplom�ry velice úzká. Protože však tato úzká 
kapilára p�i „rozumné délce teplom�ru“ pojme mnohem nižší množství rtuti 
než kapiláry b�žných teplom�r�, je m��icí rozsah Beckmannova teplom�ru 
pom�rn� malý (5 – 6oC, u speciálních teplom�r� jen 1oC). 

 Obr.1: Beckmann�v teplom�r. B – ba�ka se rtutí 
 K – kapilára   Z – zásobník se rtutí 
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 Teplom�r lze "nastavit", tj. p�ipravit pro práci ve zvolené teplotní oblasti zm�nou roz-
d�lení celkového množství rtuti mezi dolní ba�kou teplom�ru a horní �ástí teplom�ru, kde je 
kapilára rozší�ena a zahnuta, takže tvo�í zásobník pro p�ebyte�nou rtu	 (obr. 1). 

 Postup: 

– Zjistíme, kde se ustaví sloupec rtuti p�i po�áte�ní teplot� m��ení*. 

a) Bude-li p�i m��ení teplota stoupat, musí se na po�átku m��ení sloupec rtuti ustálit 
v dolní �ásti stupnice teplom�ru. 

b) Bude-li p�i m��ení teplota klesat, musí se na po�átku m��ení sloupec rtuti ustálit v hor-
ní �ásti stupnice teplom�ru. 

– Sahá-li sloupec rtuti p�íliš nízko, je pot�eba rtuti do dolní ba�ky p�idat, sahá-li p�íliš vyso-
ko, je t�eba z ní rtu	 ubrat. Obojí provedeme zm�nou rozd�lení celkového množství rtuti 
mezi dolní ba�kou a horním zásobníkem. 

– Zvýšení množství rtuti v ba�ce: 

– Jemnými poklepy na horní �ást teplom�ru odd�líme ze rtuti v horním zásobníku malou 
kapku rtuti, kterou poklepy umístíme co nejblíže horního ústí kapiláry teplom�ru. 

– Teplom�r oto�íme ba�kou se rtutí nahoru a �istou ba�ku zah�ejeme rukou tak, aby 
rtu	 z ba�ky stekla kapilárou a spojila se s d�íve utvo�enou kapi�kou rtuti u ústí kapi-
láry. 

– Teplom�r opatrn� oto�íme zp�t, pustíme ba�ku, teplom�r vložíme do p�íslušného roz-
toku a zkontrolujeme jeho nové nastavení. 

– Snížení množství rtuti v ba�ce: 

– Teplom�r oto�íme ba�kou se rtutí nahoru a �istou ba�ku zah�ejeme rukou tak, aby 
rtu	 stekla kapilárou do zásobníku. 

– Teplom�r rychle oto�íme zp�t a jemným klepnutím ze strany na jeho horní konec p�e-
rušíme sloupec rtuti u ústí kapiláry. 

– Teplom�r pono�íme do p�íslušného roztoku a zkontrolujeme jeho nastavení. 

 

                                                 
*Máme-li možnost, pono�ujeme teplom�r p�i nastavování do vody mající teplotu m��ení, ne do m��eného 
roztoku (nap�. roztok HCl). 


