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KOCIOŁEK DO WYTWARZANIA PARY WODNEJ 

(V 4-5) 

 

 

Rys. 1 

Kociołek ma szerokie zastosowanie, szczególnie w nauce o cieple, jako źródło pary wodnej o określonej 
temperaturze, moŜe więc być wykorzystany jako pomoc współdziałająca z przyrządami (dylatometrami) do 
pomiaru współczynników rozszerzalności liniowej metali lub z przyrządem do oznaczania współczynnika 
rozszerzalności cieczy. 

Kociołka uŜywa się przy doświadczeniach z przyrządem do promieniowania oraz do pomiarów ciepła 
parowania wody. Kociołek po połączeniu go z chłodnicą moŜna wykorzystać do otrzymywania nieduŜych 
ilości wody destylowanej. 

Kociołek ten nie zastępuje kociołka Papina i nie moŜe być uŜyty jako źródło pary wodnej do zasilania 
modelu działającego maszyny parowej  

Kociołek jest wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. W pokrywie jego znajduje się szyjka 
zamykana korkiem gumowym. Przez korek przechodzą dwie rurki szklane. Jedna z nich jest prosta, długa i 
powinna dochodzić prawie do dna kociołka (odległość ok. 1 cm od dna). Druga rurka, krótsza od pierwszej, jest 
zgięta pod kątem prostym. 

Kociołek jest zaopatrzony w wodowskaz. 



Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński www.dydaktyka.fizyka.szc.pl 
 

 

- 2 - 

Sposób u Ŝycia 

Do kociołka naleŜy nalać wody do 2/3 jego wysokości. Kociołek stawiamy na trójnogu lub mocujemy 
w łapie na statywie, jak to jest pokazane na rysunku. Następnie naleŜy krótka rurkę zgiętą połączyć węŜem 
gumowym z przyrządem, do którego chcemy doprowadzić parę wodną. 

Kociołek ogrzewamy palnikiem gazowym lub spirytusowym. 
Rurka długa powinna być otwarta, bo zastępuje ona zawór bezpieczeństwa i nie pozwala na rozsadzenie 

kociołka lub wysadzenie korka gumowego w wypadku zatkania się przewodu odprowadzającego parę. 

Uwagi 

Wodę w kociołku moŜna ogrzewać dotąd, dopóki poziom jej jest widoczny w wodowskazie. 
Ogrzewanie naleŜy natychmiast przerwać wówczas, gdy z rurki prostej będzie wydobywać się para wodna. 
Świadczy to o tym, Ŝe w kociołku jest za mało wody, co moŜe spowodować jego rozlutowanie się. Ogrzewanie 
naleŜy przerwać takŜe wtedy, gdyby z rurki pionowej zaczęła się wylewać gorąca woda. Świadczyłoby to o 
zatkaniu się przewodu odprowadzającego parę wodną. 

Nie naleŜy nalewać wody do kociołka pod sam wierzch, gdyŜ podczas wrzenia będzie się wydobywała 
rurką zgiętą nie tylko para, ale i woda. 

Po wykonaniu doświadczeń naleŜy wylać resztę wody i kociołek wysuszyć. 
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