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TR13 ABSOLUTA NOLLPUNKTEN  
 

INLEDNING 
Med absoluta nollpunkten kan man demonstrera förhållandet mellan  

tryck och temperatur i en gas och bestämma ett experimentellt värde  

för den absoluta nollpunkten. 

  

Apparaten består av en manometer ansluten till en metallkula. 

Manometern visar trycket i enheten PSI. 1 atm = 101,3 kPa = 14,70 PSI.  

Manometern mäter tryckskillnaden mellan den yttre luften och den 

inneslutna luften. Metallkulan innehåller ca 1 liter luft. Tillflödet till kulan 

kan öppnas och stängas med en kran (en låsskruv) vid A). 

 

För försöket behövs även: 

en termometer (helst –100 till +100°C) 

en barometer för kalibrering 

3 stora bägare, ca 2 l 

is 

 

Eventuellt också: 

alkohol (exempelvis T-Röd) och kolsyreis  

Då får man fler mätpunkter vilket ger ett noggrannare resultat. 

 

 

FÖRSÖK 
Förbered tre bägare - en med kokande vatten, (100°C), en med vatten och is (0°C) och eventuellt en 

bägare med kolsyreis i alkohol, (–78°C).  

 

1) Öppna kranen vid A) så att luft med rådande lufttryck släpps in. Stäng sedan kranen. 

     Avläs trycket som manometern visar vid rumstemperatur. Anteckna även temperaturen. 

 

2) Avläs det rådande lufttrycket på en barometer. 

 

3) Sänk ned metallkulan i tur och ordning i kokande vatten, i is och i kolsyresnö.  

 Anteckna manometertrycket för varje försök. Anteckna även temperaturen. 

 Låt gasbehållaren vara nedsänkt i ca tre minuter innan avläsning sker. 

 

4) Gör en tabell som visar visat tryck och verkligt tryck (lägg till rådande lufttryck) för de olika  

 temperaturerna. Rita en graf med trycket som funktion av temperaturen.  

    

5) Slutsatser 

 a) Hur ser sambandet ut? 

b) Extrapolera den räta linjen till dess att linjen korsar x-axeln, där trycket är lika med noll. Resultat? 

 

VARNING 
Använd enbart kokande vatten för att upphetta gasbehållaren. Använd inte exempelvis varm olja eller 

en bunsenbrännare. Detta kan leda till för högt tryck som kan orsaka skador. 
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Omräkningstabell 
 

1 PSI = 6,89 kPa  

En atmosfärs tryck i kPa 101,3 

En atmosfärs tryck i PSI 14,7 

Avläst lufttryck i kPa 100,7 

Procent av en atmosfär 99,4 

Avläst lufttryck i PSI 14,6 

 

 

Mätresultat Skara 20060315 
 

Temperatur Visat tryck Verkligt tryck 

Verkligt 

tryck 

C PSI PSI kPa 

-300     

-250     

-200     

-150     

-100     

-50     

0 -1,2 13,41 92,4 

18 0 14,61 100,7 

45 1,4 16,01 110,3 

95 3,8 18,41 126,9 

 

 

Graf 

Absoluta nollpunkten

0

20

40

60

80

100

120

140

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

Temperatur

Tryck

 

 

Avläst värde -260 °C 

 

 


