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Povzetek 

Diplomsko delo predstavlja dva zanimiva termodinamična eksperimenta, ki ju je že v 

18. stoletju izvedel in opisal Joseph Black. To sta znižanje ledišča vode s soljo in 

podhlajena voda. 

Vodo v naravi srečamo v treh agregatnih stanjih – v obliki ledu, tekoče vode in vodne 

pare. Fazni prehod iz vode v led (in obratno iz ledu v vodo) poteka pri normalnem 

zračnem tlaku pri stalni temperaturi 0°𝐶. Če vodi dodamo določene snovi (npr. sol), se 

temperatura ledišča vode zniža pod običajno ledišče. To lastnost koristno uporabljamo 

v prometu, ko poledenele ceste solimo in tako povzročimo taljenje ledu pri nižji 

temperaturi.  

Vendar ni nujno, da voda brez primesi zamrzne pri temperaturi 0°𝐶 in normalnem 

zračnem tlaku. Lahko se zgodi, da se čista voda najprej ohladi pod ledišče in šele nato 

zamrzne, ob zamrznitvi pa se ji temperatura dvigne na 0°𝐶. Ta pojav imenujemo 

podhladitev vode.  

Oba eksperimenta oz. pojava sta v diplomskem delu natančno opisana. Predstavljeno 

je fizikalno ozadje. Prikazane so meritve in ugotovitve, pridobljene pri izvedbi obeh 

eksperimentov. Na koncu je predstavljen projekt o izbrani temi, ki smo ga izvedli z 

učenci 9. razreda osnovne šole.  

 

KLJUČNE BESEDE: voda, natrijev klorid, fazni prehod, znižanje ledišča, podhlajena 

voda, soljenje cest. 
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Abstract 

 

The diploma thesis presents two interesting thermodynamic experiments which were 

executed and described by Joseph Black in 18th Century. These are: depression of 

the freezing point of water with salt and supercooled water. 

We meet water in three states of matter in nature: in the state of ice, liquid water, and 

water steam. Phase crossing from water to ice (and vice versa from ice to water) is 

done with normal air pressure with the state temperature of 0°𝐶. If we add certain 

matters to water (e.g. salt) the temperature of water freezing point is lower than usual 

freezing point. This characteristic is beneficially used in traffic where we salt icy roads 

and therefore cause melting of ice at lower temperature. 

However, it is not necessary that water freezes at temperature 0°𝐶 and normal air 

pressure without additives. It can happen that clean water first lowers the temperature 

below the freezing point and freezes after that, after freezing then its temperature goes 

up to 0°𝐶. We call this phenomenon supercooling of water. 

Both experiments (or phenomena) are described in the diploma thesis thoroughly. The 

physical background is presented. Measurements and findings, gained when 

executing both experiments, have been presented as well. At the end, the project about 

the chosen theme, which has been executed with the 9th grade primary school pupils, 

has been presented. 

 

KEYWORDS: water, sodium chloride, phase crossing, depression of freezing point, 

supercooled water, salting of roads. 
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1. Uvod 

Vodo v naravi srečamo v treh stanjih: trdnem, tekočem in plinastem. Prehod iz enega 

v drugo stanje imenujemo fazni prehod ali fazna sprememba. Pri diplomskem delu se 

bom osredotočila na prehod iz trdnega v tekoče stanje, kar imenujemo taljenje, in 

obratno, iz tekočega v trdno stanje, kar imenujemo strjevanje. Oba fazna prehoda sta 

nezvezna in je zanju značilna latentna toplota. Pri prvem prehodu iz trdnega v tekoče 

stanje sistemu dovajamo toploto, pri drugem prehodu iz tekočega v trdno stanje pa 

sistemu odvajamo toploto. Pri čisti vodi oba fazna prehoda pri normalnem zračnem 

tlaku potekata pri temperaturi 0°𝐶. V ravnovesnem stanju ima torej mešanica ledu in 

vode temperaturo ledišča. Lahko se zgodi, da se čista voda ohladi nekaj stopinj pod 

običajno ledišče, a kljub temu ostane v tekočem stanju. Takšno vodo imenujemo 

podhlajena voda in je v metastabilnem stanju. V nekem trenutku (ob motnji) se del 

vode strdi v led, mešanica ledu in vode pa se nemudoma segreje do temperature 

ledišča. Tako se vzpostavi ravnovesno stanje. 

Z dodajanjem določenih snovi vodi lahko ledišče vode močno znižamo. Ena takšnih 

snovi je kuhinjska sol oziroma kemijsko natrijev klorid (NaCl). Zaradi znižanja ledišča 

čisti led in čista sol pri normalnem zračnem tlaku in temperaturi ledišča (0°C) skupaj 

ne moreta obstajati. V tem primeru se začne led taliti in se nekaj soli raztopi v nastali 

vodi. Ta proces poteka, dokler se ne raztopi vsa sol. Tu pa se taljenje ledu ne ustavi, 

ampak se nadaljuje, s tem pa se znižuje koncentracija raztopine. Za taljenje ledu in 

raztapljanje soli v vodi je potrebna toplota. Potrebno toploto sistem prejme tako, da se 

mu znižuje temperatura. Janez Strnad v članku O tem, zakaj solijo ceste in še o čem 

[1] pravi, da lahko ta proces poteka do temperature −21°𝐶. 

Podobno se dogaja pri soljenju poledenelih cest. Pomembno je, da pri tem procesu 

sistem ni toplotno izoliran od okolice. Sistem ledu in soli prejema toploto tudi iz okolice, 

iz tal in zraka, če le temperatura okolice ni prenizka. Kako hitro se led na cestišču stali, 

je odvisno od različnih okoliščin: od količine soli, od debeline ledene plasti, od 

temperature okolice in še česa. 

Zanimajo nas podrobnosti v povezavi s faznimi spremembami vode ter vodne 

raztopine soli pri nizkih temperaturah. Vsi eksperimenti in pojavi, ki so opisani v 

diplomskem delu, potekajo pri normalnem zračnem tlaku. 
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Učenci v osnovni šoli pri pouku fizike v sklopu vsebin o toploti in notranji energiji med 

drugim spoznajo tudi, da imajo snovi različna agregatna stanja. V okviru tega spoznajo 

lastnosti trdnin, kapljevin in plinov ter zgradbo le-teh na mikroskopski ravni. Pri tem se 

srečajo tudi s spremembami agregatnih stanj. Vedo, da se voda pri temperaturi 0°C 

strdi v led. Ta proces naj bi dobro poznali. Pa vedo, da lahko voda v tekoči obliki v 

posebnih okoliščinah obstaja tudi pod temperaturo ledišča? 

Nekatere poenostavljene eksperimente iz diplomskega dela sem predstavila učencem 

9. razreda osnove šole z namenom, da ugotovimo, v kakšni meri so učencem poznani 

procesi, ki jih obravnavamo v diplomskem delu. Eksperimenti, ki smo jih izvedli z 

učenci v osnovni šoli (oziroma rezultati teh eksperimentov) so bili za učence nekoliko 

nenavadni, imeli so elemente presenečenja. Z didaktičnega stališča me je zato 

zanimalo, kako takšni eksperimenti vplivajo na učence in njihov odnos do fizike. 

Po uvodu v 2. poglavju je opisano zgodovinsko izhodišče teme diplomskega dela. 

Eksperimenta, obravnavana v diplomskem delu, je že v 18. stoletju izvedel in opisal 

Joseph Black. 

V 3. poglavju je predstavljeno teoretično ozadje eksperimentov, ki so obravnavani v 

diplomskem delu. Najprej je predstavljena osnovna termodinamika faznih prehodov, 

nato je z namenom, da bi bolje razumeli pojave, ki jih obravnavamo v diplomskem delu, 

predstavljena mikroskopska slika trdnin in kapljevin oziroma podrobneje zgradba vode 

in natrijevega klorida. V nadaljevanju so v okviru termodinamike opisani pojavi faznega 

prehoda iz kapljevine v trdno snov, znižanje ledišča vode s soljo in podhladitev vode.   

V 4. poglavju so predstavljeni eksperimenti, ki sem jih izvedla v okviru diplomskega 

dela. Najprej je predstavljen eksperiment znižanja ledišča vode s soljo, nato pa 

eksperiment podhlajena voda. V obeh primerih je opisana izvedba eksperimenta, 

prikazane so meritve, ki sem jih primerjala s teoretičnimi izračuni. Na koncu so podane 

ugotovitve, ki sledijo iz obeh eksperimentov. 

V 5. poglavju je predstavljena termodinamika, ki jo učenci srečajo pri pouku fizike v 

osnovni šoli in je tesno povezana s temo diplomskega dela. Predstavljen je tudi projekt, 

ki smo ga izvedli z učenci 9. razreda Osnovne šole Blanca. 

Na koncu je podana zaključna misel diplomskega dela.   
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2. Zgodovinsko izhodišče 

Za izhodišče pisanja diplomskega dela sta služila eksperimenta, ki ju je že v 18. stoletju 

izvedel in opisal Joseph Black ter sta predstavljena v članku Reproducing Black's 

experiments: freezing point depression and supercooling of water, avtorjev J. Güemez, 

C. Fiolhais in M. Fiolhais [2]. To sta znižanje ledišča mešanice vode in ledu s soljo in 

nenadna zamrznitev podhlajene čiste vode z majhno motnjo. Eksperiment o podhlajeni 

vodi je opisan tudi v članku An easy classroom experiment on the supercooling of 

water, ki ga je napisal Concetto Gianino [3].  

Nekaj podatkov o življenju in delu Josepha Blacka in razumevanju toplote v njegovem 

obdobju je predstavil Janez Strnad v delu Razvoj fizike [4]. Joseph Black (1728–1799) 

je v Glasgowu in Edinburgu študiral medicino, nato pa v postal profesor v Glasgowu. 

Največ se je posvečal kemiji in fiziki. Čeprav so v 18. stoletju znali temperaturo že 

natančno meriti, še ni bilo popolnoma jasno, kaj temperatura pravzaprav je. Black je 

bil prvi, ki je jasno ločil med temperaturo in toploto. Pri izvajanju poskusov je opazil, da 

se led tali, ko mu dovajamo toploto, ne da bi se mu pri tem spremenila temperatura. 

Pri strjevanju vode v led pa voda odda toploto, in sicer enako, kot jo je led prejel pri 

taljenju. To toploto je imenoval utajena ali latentna toplota in jo tudi izmeril. Za latentno 

toploto pri taljenju ledu je dobil 78
𝑐𝑎𝑙

𝑔 °𝐶
. Oznaka 𝑐𝑎𝑙 pomeni kalorijo. V Blackovem času 

so za merjenje toplote uporabljali enoto kalorijo, ki je bila definirana kot toplota, ki jo 

moramo dovesti gramu vode, da ji povečamo temperaturo za 1 stopinjo Celzija. Že 

pred tem spoznanjem je vpeljal količino 𝑚𝑐, ki pri enaki spremembi temperature 

ustreza enaki masi vode 𝑚. Koeficient 𝑐 je specifična toplota.  

Nekateri fiziki v Blackovem času (in tudi Black sam) so imeli toploto za nekakšno snov, 

ki so jo imenovali kalorik (caloric). Predstavljali so si, da ima telo z višjo temperaturo 

več kalorika kot telo z nižjo. Zaradi zakona o ohranitvi mase pa so privzeli, da sta masa 

in gostota kalorika nemerljivo majhni. To teorijo so imenovali caloric theory of heat. S 

takšno predstavo o toploti so lahko razložili nekatere pojave v kalorimetriji. Predstavljali 

so si, da telo, ki se mu temperatura zniža, kalorik odda, telo, ki se mu temperatura 

zviša, pa kalorik prejme. Vendar s takšno predstavo o toploti kot snovi niso mogli 

pojasniti znižanja temperature mešanice vode in ledu, ko ji dodamo sol in nenadne 

zamrznitve podhlajene vode ob motnji.  
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3. Teoretično ozadje eksperimentov 

Pri dovajanju ali odvajanju toplote se sistemu spreminja temperatura, če je v sistemu 

ena sama faza (na primer samo voda ali samo led). Če pa sta v sistemu dve fazi (na 

primer voda in led v ravnovesju), je kljub dovajanju ali odvajanju toplote temperatura 

sistema stalna. Pri normalnem zračnem tlaku sta voda in led v ravnovesju pri 

temperaturi 0°𝐶.  

Na Sliki 1 je skiciran časovni potek temperature med faznim prehodom, ko sistemu 

enakomerno dovajamo toploto. Najprej je v sistemu led pri temperaturi nižji od 0°𝐶. Ko 

mu dovajamo toploto, se temperatura ledu dviga do tališča, tu pa se začne led taliti. 

Fazni prehod poteka pri stalni temperaturi 𝑇′, kar je v našem primeru tališče ledu 

oziroma ledišče vode. Temperatura je stalna, dokler sta v ravnovesju voda in led. Ko 

pa se ves led stali, začne temperatura vode naraščati. 

 

Slika 1. Časovni potek temperature med faznim prehodom med enakomernim dovajanjem 

toplote pri konstantnem tlaku. 

 

Na Sliki 2 je prikazan časovni potek temperature med faznim prehodom, ko sistemu 

enakomerno odvajamo toploto. Proces je ravno obraten kot na Sliki 1. Na začetku 

imamo v sistemu samo vodo pri višji temperaturi od 0 °C. Ko temperatura pade na 

temperaturo ledišča, se prične fazni prehod strjevanja vode v led, ki poteka pri stalni 

temperaturi 0°𝐶. Temperatura je stalna, dokler sta voda in led v ravnovesju, ko pa vsa 

voda zmrzne v led, se prične temperatura ledu zniževati pod temperaturo ledišča. 



  

5 

 

Slika 2. Časovni potek temperature med faznim prehodom med enakomernim odvajanjem 

toplote pri konstantnem tlaku. 

 

Pri ohlajanju vode se lahko zgodi pojav, ki ga imenujemo podhladitev, če so stene 

posode, v kateri je voda, gladke, če voda miruje in če v njej ni smeti ali drugih delcev. 

Pri tem pojavu se temperatura vode pri počasnem ohlajanju zniža pod običajno ledišče, 

pri tem pa voda v celoti ostane v tekočem stanju. Pravimo, da je voda podhlajena in v 

metastabilnem stanju, saj se ob majhni motnji nenadoma izločijo kristali ledu, 

temperatura pa hitro naraste do tališča. Tako nastopi ravnovesno stanje, v katerem sta 

voda in led pri temperaturi 0°𝐶. 

Slika 3 prikazuje časovni potek temperature pri ohlajanju vode, ko nastane podhlajena 

voda. 𝑇′ označuje temperaturo tališča pri normalnem zračnem tlaku.  

 

Slika 3. Časovni potek temperature pri enakomernem odvajanju toplote, če nastane 

podhlajena voda. 
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3.1. Molekule, atomi, ioni 

Mikroskopska slika kapljevin in trdnin nas zanima, ker bi radi bolje razumeli pojav 

faznega prehoda. 

Vsa makroskopska telesa so sestavljena iz atomov. Atomi nekega elementa se lahko 

spojijo med seboj ali z atomi drugih elementov in nastane molekula. Molekulo vode 

sestavljata dva atoma vodika in en atom kisika, kemijska formula vode je 𝐻2𝑂. 

V knjigi Fizika, prvi del Janez Strnad [5] med drugim na kratko opiše tudi molekulsko 

zgradbo snovi in pravi, da so za opis molekulske zgradbe kapljevin in trdnin zelo 

pomembne medmolekulske sile. Sila med atomi in molekulami je posledica njihove 

zgradbe. V kapljevinah je povprečna razdalja med sosednjimi molekulami približno 

enaka premeru molekule, tj. od 1 ∙ 10−10 𝑚 do 5 ∙ 10−10 𝑚 [6]. Izbrana molekula vpliva 

na gibanje bližnjih molekul, z oddaljenostjo od te molekule pa njen vpliv slabi. V 

kapljevini tako na večjih razdaljah ne opazimo nobene urejenost (Slika 4 – levo). 

V kapljevini se molekule hitro gibljejo sem ter tja med sosednjimi molekulami. To 

gibanje molekul imenujemo termično gibanje. Čim hitreje se molekule gibljejo, tem 

večja je povprečna kinetična energija molekul in tem večja je temperatura kapljevine. 

Ko pri konstantnem tlaku kapljevino ohlajamo, se manjša povprečna kinetična energija 

molekul in povprečna razdalja med sosednjima molekulama. Zato se večata velikost 

sile med molekulami in absolutna vrednost potencialne energije za molekuli v 

povprečni razdalji. 

»Pri izbrani temperaturi – tališču – se spremeni narava gibanja molekul. Privlačna sila 

med molekulami postane tako močna in daljnosežna, da priklene vse molekule drugo 

na drugo. Izloči se kristalček trdne snovi, kapljevina se začne strjevati.« (J. Strnad, 

1992, str. 269)  

Povprečna razdalja med molekulami v trdni snovi ni mnogo manjša kot v kapljevini. 

Razlika je v tem, da so v trdni snovi molekule močno vezane druga na drugo in nihajo 

okoli svoje ravnovesne lege. V trdni snovi tako opazimo urejenost, ki je razširjena po 

vsem kristalu (Slika 4 – desno). 
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Slika 4. Slika prikazuje molekule vode v kapljevinastem stanju (levo) in v trdnem stanju 
(desno). Rdeče kroglice ponazarjajo atome kisika, bele kroglice pa ponazarjajo atome vodika. 
[7] 

 

Kot smo že omenili, ima molekula vode kemijsko formulo 𝐻2𝑂. Molekulo vode tako 

sestavljata dva atoma vodika, ki imata po en elektron (Slika 5) in atom kisika, ki ima 

osem elektronov, od tega so štirje na zunanji lupini (Slika 6). 

 

Slika 5. Slika prikazuje atom vodika z enim elektronom. [8] 

 

 

Slika 6. Slika prikazuje atom kisika z osmimi elektroni. [9] 

 

O vezeh med atomi si lahko preberemo na spletni strani http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ 

[10]. V molekuli vode si atom kisika in atom vodika delita zunanje elektrone, tako tvorita 

skupni elektronski par, ki pripada elektronski ovojnici obeh atomov. Na takšen način 

dopolnita zunanje lupine in nastane polarna kovalentna vez. V tej molekuli so atomi 

kisika izrazito elektronegativni, v primerjavi z njimi pa imajo vodikovi atomi relativno 

velik pozitivni naboj. Atomi vodika se tako povezujejo z atomi kisika sosednih molekul 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/
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vode z vodikovo vezjo (Slika 7). Molekula vode se lahko z vodikovo vezjo poveže s 

štirimi sosednjimi molekulami vode. Pri ledu molekule vode tvorijo tetraedrično 

kristalno strukturo (Slika 4 – desno). 

 

Slika 7. Slika prikazuje molekule vode, povezane z vodikovo vezjo. Vodikova vez, ki 
povezuje atom vodika z atomom kisika sosednje molekule, je ponazorjena s pikami. Črta 

med vodikom in kisikom znotraj molekule predstavlja polarno kovalentno vez. [11] 

 

Kuhinjsko sol kemijsko imenujemo natrijev klorid oziroma 𝑁𝑎𝐶𝑙. Vez med natrijem in 

klorom je ionska vez. Natrij ima enajst elektronov, od tega je eden zunanji oziroma 

valenčni elektron (Slika 8). Ta elektron je šibko vezan na jedro atoma. 

 

Slika 8. Slika prikazuje atom natrija z enajstimi elektroni. [12] 

 

Klor ima sedemnajst elektronov, od tega je na zunanji lupini sedem elektronov  

(Slika 9). Do zapolnjene zunanje lupine manjka le en elektron. Ko se natrijev in klorov 

atom dovolj približata, natrijev zunanji elektron zapolni praznino v klorovi zunanji lupini, 

nastane molekula natrijevega klorida.  

 

Slika 9. Slika prikazuje atom klora s sedemnajstimi elektroni. [13] 
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Molekulo natrijevega klorida tako sestavljata natrijev pozitivni ion in klorov negativni 

ion. Ker sta iona blizu drug drugega, zaradi nasprotnega naboja med njima deluje 

privlačna električna sila. V trdnem stanju ionske spojine, kakršna je natrijev klorid, 

tvorijo kristalno mrežo (Slika 10). 

 

Slika 10. Slika prikazuje kristalno mrežo natrijevega klorida. Z zelenimi kroglicami je 
ponazorjen klor, z modrimi pa natrij. [14] 

 

Ko v vodi raztopimo sol, se poruši urejena zgradba kristala natrijevega klorida. 

Elektroliti (tj. pozitivno nabiti natrijevi ioni in negativno nabiti klorovi ioni) se pomešajo 

med molekule vode. Ioni, ki so raztopljeni v vodi, vplivajo na nekatere lastnosti vode, 

med drugim tudi na znižanje ledišča. 

 

Slika 11. Slika prikazuje raztapljanje natrijevega klorida v vodi. [15]  
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3.2. Osnove termodinamike 

V termodinamiki nas zanimajo samo makroskopski sistemi in makroskopsko opazljivi 

pojavi. I. Kuščar in S. Žumer v knjigi Toplota [16] pišeta, da v termodinamiki običajno 

ločimo telo oziroma sistem teles, ki ga opazujemo, od njegove okolice. Če ga toplotno 

izoliramo in prepustimo samemu sebi, se bo slej ko prej vzpostavilo termodinamično 

ravnovesje oziroma bo sistem v ravnovesnem stanju. Sistem je v ravnovesju, ko ne 

opazimo nobene makroskopske spremembe ali povedano drugače, ko so fizikalne 

količine, ki opisujejo sistem, neodvisne od časa, prav tako pa sistem z okolico ne 

izmenjuje energije (tj. ne prejme in/ali odda toplote in/ali dela) ali snovi. 

Fizikalne količine, s katerimi opisujemo sisteme v termodinamiki, so neodvisne 

termodinamične spremenljivke ali funkcije stanja. Za opis pojavov, ki jih obravnavam v 

diplomskem delu, so najpomembnejše termodinamične spremenljivke temperatura 

(𝑇), tlak (𝑝), prostornina (𝑉) in masa (𝑚), za homogen sistem pa tudi gostota 

(𝜌 = 𝑚/𝑉). Ko opisujemo zmesi oz. raztopine, je pomembna neodvisna spremenljivka 

podatek o sestavu zmesi oziroma koncentracija (𝑥). 

Najprej moramo spoznati nekatere pojme, s katerimi bomo lahko pojasnili pojave, ki jih 

obravnavamo v diplomskem delu. Prvi tak pojem je delo, in sicer nas posebej zanima 

delo sil, ki jih povzroča tlak. 

V termodinamiki nas zanimajo samo zunanje sile, s katerimi druga telesa delujejo na 

telo oziroma sistem teles, ki ga opazujemo. Delo, ki ga opravi sila z ostro določenim 

prijemališčem in majhnim premikom prijemališča, je 𝑑𝐴 = �⃑� ∙ 𝑑𝑠. Če pa se snov stiska 

ali nateza z vseh strani, je ta sila porazdeljena po celotni površini telesa. Če je ta sila 

povsod pravokotna in enakomerno razporejena po celotni površini, računamo s tlakom. 

V tem primeru telo prejme delo 𝑑𝐴, če se prostornina poveča za 𝑑𝑉. 

𝑑𝐴 = −𝑝 ∙ 𝑑𝑉.      (1) 

Po dogovoru je tlak pozitiven, kadar kažejo zunanje sile navznoter, zato je v tem 

primeru potreben predznak minus. 

Notranja energija (𝑊𝑛) je le del energije, ki jo ima telo in je sestavljena iz kinetične 

energije termičnega gibanja gradnikov snovi in medsebojne potencialne energije, ki 



  

11 

ustreza silam med snovnimi delci. V tem diplomskem delu drugih vrst energije, ki jih 

lahko ima telo, ne bomo srečali. 

Če sta dve telesi v toplotnem stiku, se med njima prenaša energija v obliki toplote (𝑄). 

Tako zapišemo energijski zakon kot 𝑑𝑊 = 𝑑𝐴 + 𝑑𝑄, sprememba celotne energije 

telesa je enaka vsoti dela in toplote, ki ju telo prejme ali odda, če upoštevamo ustrezne 

predznake. Ker pa bomo imeli v okviru diplomskega dela opravka le z notranjo energijo 

teles, lahko energijski zakon zapišemo kot 

𝑑𝑊𝑛 = 𝑑𝐴 + 𝑑𝑄.      (2) 

Če telo oziroma sistem teles ne prejme ali odda nobenega dela, je sprememba 

notranje energije kar enaka prejeti oziroma oddani toploti 𝑑𝑊𝑛 = 𝑑𝑄. V tem primeru je 

prostornina sistema ves čas enaka, saj bi sistem v nasprotnem primeru prejel ali oddal 

delo −𝑝 ∙ 𝑑𝑉. 

Pri poskusih, ki sem jih izvedla v okviru diplomskega dela, nisem zagotovila konstante 

prostornine, ampak sem poskuse izvajala pri konstantnem tlaku. V tem primeru in če 

razen dela sil, ki jih povzroči tlak, ni nobenega drugega dela, velja: 

𝑑𝑊𝑛 = −𝑝 𝑑𝑉 + 𝑑𝑄.      (3) 

Pri konstantnem tlaku torej velja 𝑑𝑄 = 𝑑(𝑊𝑛 + 𝑝𝑉). Izraz, ki je zapisan v oklepaju 

predstavlja enolično funkcijo stanja, ki jo imenujemo entalpija in zapišemo 

𝐻 = 𝑊𝑛 + 𝑝𝑉.      (4) 

V tem primeru je sprememba entalpije enaka prejeti oziroma oddani toploti 𝑑𝐻 = 𝑑𝑄. 

Sprememba notranje energije pri konstantnem tlaku je enaka 𝑑𝑊𝑛 = 𝑑𝐻 − 𝑝 ∙ 𝑑𝑉. Pri 

trdnih snoveh in kapljevinah je razlika med notranjo energijo in entalpijo običajno 

zanemarljivo majhna, saj je sprememba prostornine pri prehodu iz kapljevine v trdno 

snov običajno zelo majhna. 

Pomemben pojem v termodinamiki je tudi specifična toplota. Če v sistemu nimamo 

kemijskih reakcij ali fazne spremembe, je notranja energija povezana s temperaturo. 

Če je interval dovolj majhen, je notranja energija sorazmerna s temperaturo, velja 

𝑑𝑊𝑛 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑𝑇. S 𝑐 smo označili specifično toploto, za katero ni vseeno, ali se 

sprememba zgodi pri konstantni prostornini ali pri konstantnem tlaku. 
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Če je prostornina konstanta, v enačbi 𝑑𝑊𝑛 = dQ − 𝑝 ∙ 𝑑𝑉 zadnji člen odpade in je   

𝑑𝑊𝑛 = 𝑑𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑉 ∙ 𝑑𝑇. Specifična toplota pri konstantni prostornini je torej 

𝑐𝑉 =
1

𝑚
(

𝜕𝑊𝑛

𝜕𝑇
)

𝑉
.      (5) 

Če pa je konstanten tlak, smo že spoznali, da velja 𝑑𝐻 = 𝑑𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇. Specifična 

toplota pri konstantnem tlaku je torej 

𝑐𝑝 =
1

𝑚
(

𝜕𝐻

𝜕𝑇
)

𝑝
.       (6) 

Specifično toploto uporabimo v primeru, da je sistem homogen. Specifična toplota je 

pravzaprav toplotna kapaciteta (𝐶), ki je reducirana na enoto mase 

𝑐𝑉 = 𝐶𝑉/𝑚        (7) 

in  

𝑐𝑝 = 𝐶𝑝/𝑚.       (8) 

Pri homogenih sistemih je takšna redukcija na enoto mase zelo praktična, zato 

vpeljimo še specifično notranjo energijo 𝑤 = 𝑊𝑛/𝑚 in specifično entalpijo ℎ = 𝐻/𝑚. 

Pri trdnih snoveh in kapljevinah je sprememba prostornine običajno tako majhna, da 

nam 𝑐𝑝 in 𝑐𝑣 ni potrebno razlikovati. 

Reverzibilne in ireverzibilne spremembe 

Reverzibilne in ireverzibilne pojave razlikujemo po tem, da je pri prvih časovno obrnjen 

pojav možen, pri drugih pa ne. Sprememba je torej reverzibilna, če se da obrniti in gre 

pri tem preko istih stanj kot pri prvotni spremembi; razlika je le ta, da imajo čas in 

količine, ki vsebujejo čas (npr. hitrost) nasprotno vrednost. Obrnjena in prvotna 

sprememba morata potekati tudi pri enakih zunanjih okoliščinah (npr. enaki 

temperaturi okolice). Če tem pogojem ni zadoščeno, je sprememba ireverzibilna. 

Za nas zanimiva pojava sta zamrznjenje podhlajene vode in raztapljanje soli v 

nenasičeni raztopini, ki sta izrazito ireverzibilna pojava. Obrnjena pojava, ki bi potekala 

preko istih stanj, v teh dveh primerih, nista možna. Obraten pojav zamrznjenja 

podhlajene vode, ki bi potekal preko istih stanj, bi bil: sistem bi se ohladil od 0°C na 

temperaturo, ki jo je imela podhlajena voda, preden je zamrznila. Pri tem bi sistem 
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oddal toploto. Led, ki je nastal pri zamrznjenju dela podhlajene vode, pa bi se stalil in 

za to prejel toploto. Da bi se opisani pojav zgodil sam od sebe, seveda ni možno. 

Podobno je pri raztapljanju soli v nenasičeni raztopini. Obraten pojav, ki bi potekal 

preko istih stanj, bi bil, da bi se iz nenasičene raztopine sama od sebe izločila 

raztopljena sol, kar praktično ni možno (teoretično, v smislu statistične termodinamike 

in verjetnosti je to sicer možno, vendar skrajno neverjetno.) 

Sedaj lahko vpeljemo novo količino entropijo, ki jo označimo s črko 𝑆. Za izotermno 

reverzibilno spremembo velja  

𝑑𝑆 =
𝑑𝑄

𝑇
.      (9) 

Za reverzibilno adiabatno spremembo pa velja 𝑑𝑆 = 0, saj sistem ne prejme in ne odda 

toplote. Pri reverzibilni krožni spremembi je sprememba entropije enaka nič, saj 

sprememba entropije ni odvisna od poti, ampak samo od začetnega in končnega 

stanja sistema. 

Reverzibilne fazne spremembe potekajo pri konstanti temperaturi in zanje velja 

∆𝑆 =
𝑄

𝑇
=

𝑚𝑞

𝑇
.      (10) 

Če je ta fazna sprememba taljenje ledu, je 𝑞 talilna toplota, 𝑇 pa temperatura tališča. 

Za izotermno ireverzibilno spremembo pa velja 

𝑑𝑆 >
𝑑𝑄

𝑇
.      (11) 

Po zgledu reverzibilne adiabatne spremembe velja za ireverzibilno adiabatno 

spremembo 𝑑𝑆 > 0. 

Entropijski zakon lahko torej formalno zapišemo kot 𝑑𝑆 ≥ 𝑑𝑄/𝑇, kjer zgornji znak 

(neenačaj) velja za ireverzibilno, spodnji (enačaj) pa za reverzibilno spremembo. 

Entropijski zakon pa bi lahko z besedami povedali takole: 

1. »Ni možna krožna sprememba, pri kateri bi sistem prejel toploto iz toplotnega 

rezervoarja in oddal enako veliko delo, če se pri tem ne spremeni nič drugega 

v okolici« (Strnad, 1992, str. 223) 
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2. »Ni možna krožna sprememba, pri kateri bi se prenesla topota s hladnejšega 

telesa na toplejše telo, če se pri tem ne spremeni nič drugega v okolici.« (Strnad, 

1992, str. 224) 

Entropija je eden od termodinamičnih potencialov. Termodinamični potencial je 

funkcija, ki ima v ravnovesnem stanju ekstrem. Takšni sta tudi prosta energija in prosta 

entalpija, ki sta opisani v nadaljevanju. 

V primeru, da sistem ni toplotno izoliran, ampak ima stalno temperaturo, lahko prosto 

energijo definiramo kot 

𝐹 = 𝑊𝑛 − 𝑇𝑆.      (12) 

Pri poskusih v okviru diplomskega dela je bil tlak konstanten. Vpeljemo termodinamični 

potencial z imenom prosta entalpija (tudi Gibbsov termodinamični potencial) kot 

𝐺 = 𝐹 + 𝑝𝑉 = 𝑊𝑛 + 𝑝𝑉 − 𝑇𝑆 = 𝐻 − 𝑇𝑆.   (13) 

Če za neodvisni spremenljivki vzamemo tlak in temperaturo, je totalni diferencial proste 

entalpije 

𝑑𝐺 = −𝑆 𝑑𝑇 + 𝑉 𝑑𝑝.     (14) 

Obravnavamo spremembo, ki poteka pri stalni temperaturi in konstantnem tlaku ter naj 

ne bo drugega dela kot delo sil, ki jih povzroča tlak. Takrat velja 𝑑𝐺 ≤ 0. Dokler še 

poteka kaka ireverzibilna sprememba, se prosta entalpija manjša in doseže minimum, 

ko se vzpostavi ravnovesno stanje. V primeru faznega prehoda čiste snovi (na primer 

stalitve ledu) se prosta entalpija v navedenih okoliščinah torej ne spremeni. 

Prosta entalpija je aditivna količina, ki jo lahko (v primeru homogenega sistema) 

reduciramo na enoto mase in dobimo intenzivno količino, imenovano specifična prosta 

entalpija ali tudi kemijski potencial. 

𝜇 =
𝐺

𝑚
 .     (15) 

»Kadar so faze čiste snovi med seboj v ravnovesju, je njen kemijski potencial v vseh 

fazah enak.« (Kuščer in Žumer, 1987, str. 41) Pri normalnem zračnem tlaku in 

temperaturi tališča sta voda in led v ravnovesju. Takrat je kemijski potencial vode enak 

kemijskemu potencialu ledu. 
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Če zgoraj zapisani totalni diferencial 𝑑𝐺 delimo z maso, dobimo 

𝑑𝜇 = −𝑠 𝑑𝑇 +
𝑑𝑝

𝜌
 .     (16) 

Pri faznem prehodu snov teži v tisto fazo, kjer je njen kemijski potencial manjši, ko pa 

se vzpostavi ravnovesje med fazami, je kemijski potencial snovi vseh fazah enak. 
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3.3. Fazni prehod iz kapljevine v trdno snov 

Ena sama snov lahko v naravi obstaja v več različnih fazah. Za vodo smo že omenili, 

da jo lahko srečamo v obliki pare, tekoče vode ali ledu. Različne faze se med seboj 

razlikujejo po fizikalnih lastnostih (npr. gostoti). Snov pa seveda lahko prehaja iz ene 

faze v drugo. Fazni prehodi se ločijo na zvezne in nezvezne. Oboji so podrobneje 

opisani v knjigi Zakaj je nebo modro? v prispevku Daniela Svenška [17]. Taljenje ledu 

in zmrzovanje vode sta tipična nezvezna fazna prehoda, saj so pri tem entalpija in 

druge termodinamične funkcije (tudi parameter urejenosti) nezvezni – pri prehodu iz 

ene v drugo fazo imajo nenaden skok. 

Če se zgodi fazni prehod pri konstantnem tlaku, je to reverzibilen pojav, ki poteka pri 

točno določeni temperaturi. Spoznali smo že, da je totalni diferencial proste entalpije, 

ko vzamemo za neodvisni spremenljivki tlak in temperaturo, enak 

𝑑𝐺 = −𝑆 𝑑𝑇 + 𝑉 𝑑𝑝.      (17) 

Sprememba proste entalpije pri faznem prehodu, kjer sta konstantna tlak in 

temperatura, je torej nič (∆𝐺 = 0). Enako velja za kemijski potencial (∆𝜇 = 0). 

Parcialna odvoda proste entalpije pa sta nezvezna: 

(
𝜕𝐺

𝜕𝑇
)

𝑝
= −𝑆      (18) 

in 

(
𝜕𝐺

𝜕𝑝
)

𝑇
= 𝑉.      (19) 
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3.4. Znižanje ledišča 

V okviru diplomskega delo sem izvedla poskus znižanja ledišča vode s soljo. 

(Natančnejši opis poskusa, meritve in vse drugo najdete v poglavju 4.1.) V kalorimetru 

(adiabatno izolirani posodi) je led pri temperaturi 0 °C. V drugi posodi pripravimo vodno 

raztopino soli z maso vode 𝑚𝑣 in maso soli 𝑚𝑠. Raztopino segrejemo na želeno 

začetno temperaturo 𝑇𝑍 in jo hitro zlijemo v kalorimeter z ledom. Zmes močno mešamo, 

dokler se temperatura ne ustali. Končna temperatura 𝑇𝐾 je nižja od obeh začetnih 

temperatur vodne raztopine in ledu. Na koncu še stehtamo maso nestaljenega ledu, 

da ugotovimo maso ledu, ki se je stalil. Maso staljenega ledu označimo z 𝑚𝑙. Z ločenim 

poskusom določimo tudi toplotno kapaciteto kalorimetra. Zakaj se vodi zniža 

temperatura ledišča pod običajno ledišče vode, ko ji dodamo sol, bomo pojasnili z 

entalpijo in  kemijskim potencialom. 

Majhna sprememba entalpije je 𝑑𝐻 = 𝑑𝑄 + 𝑉 𝑑𝑝. V primeru, ko poskus izvajamo pri 

konstantnem tlaku in je sistem adiabatno izoliran od okolice, je tudi entalpija 

konstantna. Da se v sistemu vzpostavi ravnovesje, moramo posebej za ta poskus 

vpeljati 

∆𝐻𝑣 + ∆𝐻𝑠 + ∆𝐻𝑙 + 𝑄𝐶 = 0,     (20) 

kjer so členi po vrsti sprememba entalpije vode, sprememba entalpije soli, sprememba 

entalpije ledu in toplota, ki jo prejme oziroma odda kalorimeter. Zgornjo enačbo lahko 

natančneje zapišemo tako: 

𝑚𝑣 𝑐𝑣 (𝑇𝐾 − 𝑇𝑍) + 𝑚𝑠 𝑐𝑠 (𝑇𝐾 − 𝑇𝑍) + 𝑚𝑙 𝑐𝑣 (𝑇𝐾 − 𝑇0) + 𝑚𝑙  𝑞𝑡 + 𝐶 (𝑇𝐾 − 𝑇0) = 0, (21) 

kjer 𝑐𝑣 pomeni specifična toplota vode pri konstantnem tlaku, 𝑐𝑠 specifično toplota soli 

pri konstantnem tlaku in 𝐶 toplotna kapaciteta kalorimetra, s 𝑇0 pa označimo normalno 

tališče ledu pri normalnem zračnem tlaku. 

Ko iz enačbe izrazimo spremembo temperature ∆𝑇 = 𝑇𝐾 − 𝑇0, dobimo 

∆𝑇 = −
𝑚𝑣𝑐𝑣(𝑇0−𝑇𝑍)+𝑚𝑠𝑐𝑠(𝑇0−𝑇𝑍)+𝑚𝑙𝑞𝑡

𝑚𝑣𝑐𝑣+𝑚𝑠𝑐𝑠+𝑚𝑙𝑐𝑣+𝐶
 .    (22) 

Vemo tudi, da je v ravnovesnem stanju kemijski potencial vode enak kemijskemu 

potencialu ledu. Enako velja za vodno raztopino soli in led, ko se vzpostavi novo 

ravnovesno stanje, zato lahko zapišemo drugi pogoj kot 
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𝜇𝑠𝑣(𝑇0 + ∆𝑇, 𝑝0, 𝑥1) = 𝜇𝑙(𝑇0 + ∆𝑇, 𝑝0).    (23) 

Obe strani enačbe razširimo okoli normalnega ledišča čiste vode 

𝜇𝑠𝑣(𝑇0, 𝑝0, 𝑥1 = 0) +
𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑇
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
∆𝑇 +

𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑥
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
𝑥 = 𝜇𝑙(𝑇0, 𝑝0) +

𝜕𝜇𝑙

𝜕𝑇
|

𝑇=𝑇0,
∆𝑇. (24) 

Ker sta prvi člen na levi strani in prvi člen na desni strani enačbe enaka, ju lahko 

okrajšamo in dobimo 

𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑇
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
∆𝑇 +

𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑥
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
𝑥 =

𝜕𝜇𝑙

𝜕𝑇
|

𝑇=𝑇0,
∆𝑇.   (25) 

Vemo, da je majhna sprememba kemijskega potenciala enaka 𝑑𝜇 = −𝑠 𝑑𝑇 + 𝑑𝑝/𝜌 . Iz 

tega sledi (𝜕𝜇/𝜕𝑇)𝑝 = −𝑠. Tako lahko zgornjo enačbo zapišemo kot 

−𝑠𝑠𝑣 ∆𝑇 +
𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑥
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
𝑥 = −𝑠𝑙 ∆𝑇.    (26) 

Iz enačbe izrazimo spremembo temperature 

∆𝑇 =
1

𝑠𝑠𝑣−𝑠𝑙
∙

𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑥
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
𝑥.     (27) 

Ko so različne faze snovi v ravnovesju, je razlika specifične entropije povezana z 

latentno toploto (oziroma specifično talilno toploto) 

∆𝑠 = 𝑠𝑠𝑣 − 𝑠𝑙 =
∆ℎ

𝑇0
=

𝑞𝑡

𝑇0
 ,     (28) 

kjer je 𝑞𝑡 = 333,8 𝐽/𝑔 specifična talilna toplota za led.  

Kemijski potencial vodne raztopine soli je  

𝜇𝑠𝑣 = 𝜇𝑣 +
𝑅𝑇0

𝑀
 𝑙𝑛(1 − 𝑥1),     (29) 

kjer je 𝜇𝑣 kemijski potencial vode v čistem stanju, 𝑅 = 8,3 𝐽/𝐾 𝑚𝑜𝑙 je splošna plinska 

konstanta, 𝑇0 = 273,15 𝐾 je temperatura ledišča čiste vode pri normalnem zračnem 

tlaku in 𝑀 = 18 𝑔/𝑚𝑜𝑙 je molska masa vode. Ko zgoraj zapisano enačbo odvajamo po 

koncentraciji, dobimo 

𝜕𝜇𝑠𝑣

𝜕𝑥
|

𝑇=𝑇0,𝑥=0
= −

𝑅𝑇0

𝑀
 .     (30) 

Končno za spremembo temperature dobimo  
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∆𝑇 = −
𝑅𝑇0

𝑀
∙ 𝑥1 ∙

𝑇0

𝑞𝑡
= −

𝑅 𝑇2

𝑀1 𝑞𝑡
∙ 𝑥1 = −𝐾 𝑥1.    (31) 

Sorazmernostni faktor 𝐾 imenujemo krioskopska konstanta, 𝑥1 pa je koncentracija 

vodne raztopine soli. Za vodo je 𝐾 =
𝑅 𝑇2

𝑀1 𝑞𝑡
= 103,2 𝐾. 

Obe enačbi, s katerima smo izrazili znižanje temperature, sedaj enačimo 

𝑚𝑣𝑐𝑣𝑇𝑍+𝑚𝑠𝑐𝑠𝑇𝑍−𝑚𝑙𝑞𝑡−𝑚𝑣𝑐𝑣𝑇0−𝑚𝑠𝑐𝑠𝑇0

𝑚𝑣𝑐𝑣+𝑚𝑠𝑐𝑠+𝑚𝑙𝑐𝑣+𝐶
= 𝐾 𝑥1 .    (32) 

Iz tega izrazimo maso staljenega ledu, ki ni enaka masi ledu, ki se stali v primeru 

nesoljene vode 

𝑚𝑙 =
𝐾 𝑥1(𝑚𝑣𝑐𝑣+𝑚𝑠𝑐𝑠+𝐶)−(𝑇0−𝑇𝑍)(𝑚𝑣𝑐𝑣+𝑚𝑠𝑐𝑠)

𝑞𝑡−𝑐𝑣 𝐾 𝑥1
 .    (33) 
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3.5. Podhlajena voda 

Kot smo že omenili, je zamrznjenje podhlajene vode tipičen ireverzibilen pojav. Pri tem 

prosta entalpija ni konstantna kot pri reverzibilnem zamrznjenju vode, ampak se 

zmanjšuje do ravnovesnega stanja, kjer doseže minimum. »Ko zmrzne masa 𝑑𝑚 

podhlajenje vode, izgubi ta faza prosto entalpijo 𝜇𝑣 𝑑𝑚, nastali led pa pridobi 𝜇𝑙 𝑑𝑚.« 

(Kuščer in Žumer, 1987, str. 41) 

Sprememba proste entalpije za ta primer je 

𝑑𝐺 = −𝜇𝑣 𝑑𝑚 + 𝜇𝑙 𝑑𝑚.     (34) 

Rekli smo že, da se prosta entalpija zmanjša, torej mora biti zgornja sprememba 

negativna in je 𝜇𝑙 < 𝜇𝑣. Snov teži v tisto fazo, kjer je njen kemijski potencial manjši. 

Pri poskusu Podhlajena voda, ki sem ga izvedla v okviru diplomskega dela (poglavje 

4.2.), sem epruveto potopila v hladilno zmes nasičene vodne raztopine soli in ledu, ki 

je imela temperaturo precej pod lediščem čiste vode. V epruveti je bila destilirana voda 

z maso 𝑚𝑣. Temperaturo, ki jo je dosegla podhlajena voda, označimo s 𝑇𝑃𝑉, 

temperaturo ledišča čiste vode pa s 𝑇0. Z 𝑚𝑙 označimo maso ledu, ki je nastal ob 

nenadni zamrznitvi podhlajene vode. 𝐶 je toplotna kapaciteta epruvete. Za trenutek, 

ko se zgodi nenadno zamrznjenje podhlajene vode, lahko zapišemo enačbo: 

(𝑚𝑣 − 𝑚𝑙)𝑐𝑣(𝑇0 − 𝑇𝑃𝑉) + 𝐶(𝑇0 − 𝑇𝑃𝑉) + 𝑚𝑙𝑐𝑙(𝑇0 − 𝑇𝑃𝑉) + 𝑚𝑙∆ℎ(𝑇=𝑇𝑃𝑉) = 0 .  (35) 

∆ℎ(𝑇=𝑇𝑃𝑉) pomeni latentna toplota zmrzovanja podhlajene vode, ki jo lahko izrazimo z 

latentno toploto običajnega zamrzovanja vode pri temperaturi ledišča s pomočjo 

Hessovega zakona. 

Hessov zakon 

Spremembo entalpije pri faznem prehodu iz kapljevine v trdno snov pri navadnem 

zračnem tlaku in temperaturi 𝑇1 imenujmo ∆ℎ1 in spremembo entalpije pri faznem 

prehodu iz kapljevine v trdno snov pri navadnem zračnem tlaku in temperaturi 𝑇2 

imenujmo ∆ℎ2.  

Zamislimo si proces, ki poteka takole: 
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1. izobarna sprememba, pri kateri se kapljevini spremeni temperatura od 𝑇1 do 𝑇2, 

2. fazni prehod iz kapljevine v trdno snov pri temperaturi 𝑇2, 

3. izobarna sprememba, pri kateri se trdni snovi spremeni temperatura od 𝑇2 do 

𝑇1. 

Za ta proces lahko zapišemo enačbo: 

∆ℎ1 = ∫ 𝑐𝑣 𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1
+ ∆ℎ2 + ∫ 𝑐𝑙 𝑑𝑇

𝑇1

𝑇2
 .     (36) 

Če predpostavimo, da sta specifični toplotni kapaciteti konstantni, je 

∆ℎ1 = 𝑐𝑣(𝑇2 − 𝑇1) + ∆ℎ2 + 𝑐𝑙(𝑇1 − 𝑇2) .    (37) 

Po preoblikovanju enačbe dobimo: 

∆ℎ2 = ∆ℎ1 − (𝑐𝑣 − 𝑐𝑙)(𝑇2 − 𝑇1) .    (38) 

Posebej za poskus s podhlajeno vodo torej velja: 

∆ℎ(𝑇=𝑇𝑃𝑉) = ∆ℎ(𝑇=𝑇0) − (𝑐𝑣 − 𝑐𝑙)(𝑇𝑃𝑉 − 𝑇0).   (39) 

Pri tem so znane vrednosti: ∆ℎ(𝑇=𝑇0) = −333,8
𝐽

𝑔
 , 𝑐𝑣 = 4,18

𝐽

𝑔
𝐾 in 𝑐𝑙 = 2,09 𝐽/𝑔 𝐾. 

Ko to enačbo vstavimo v enačbo energijske bilance zmrzovanja podhlajene vode in iz 

nje izrazimo maso ledu, ki nastane ob nenadni zamrznitvi podhlajene vode, dobimo 

𝑚𝑙 = −
(𝑚𝑣𝑐𝑣+𝐶)(𝑇0−𝑇𝑃𝑉)

∆ℎ(𝑇=𝑇0)
 .     (40) 
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4. Blackovi eksperimenti 

4.1. Eksperiment: Znižanje ledišča vode s soljo 

Raziščimo, kaj se zgodi z lediščem vode, če ji dodamo sol. 

Potrebujemo:  

 kalorimeter, 

 dva termometra, 

 čašo vode, 

 merilni val, 

 grelnik, 

 sol (NaCl), 

 tehtnica, 

 led pri 0°C, 

 cedilo, 

 steklena paličica za mešanje, 

 štoparica. 

Izvedba eksperimenta: 

Pripravila sem vodno raztopino soli z določenima masama vode in soli. V kalorimeter 

sem dala led pri temperaturi 0°C. Izmerila sem maso ledu na začetku, saj sem ta 

podatek potrebovala za meritev mase staljenega ledu. Pripravila sem vodno raztopino 

soli, ji izmerila temperaturo in jo hitro zlila v kalorimeter z ledom. Pri nenehnem 

mešanju zmesi ledu in vodne raztopine soli sem merila temperaturo te zmesi, dokler 

se le-ta ni ustalila. Na koncu sem izmerila še maso nestaljenega ledu. Slike 12, 13, 14, 

15 in 16 prikazujejo potek opisanega eksperimenta. 

Z eksperimentom sem želela ugotoviti, kakšna je odvisnost končne temperature zmesi 

od koncentracije vodne raztopine soli, zato sem spreminjala koncentracijo soli in merila 

končno temperaturo. 
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Slika 12. Na začetku je v toplotno izolirani posodi led pri temperaturi 0°𝐶. 

 

 

Slika 13. Pripravimo vodno raztopino soli z določenima masama vode in soli. 

 

 

Slika 14. Preden vodno raztopino soli zlijemo v kalorimeter z ledom, ji izmerimo začetno 
temperaturo. 
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Slika 15. Pri nenehnem mešanju zmesi ledu in vodne raztopine soli merimo temperaturo te 
zmesi, dokler se le-ta ne ustali. 

 

 

Slika 16. Na koncu izmerimo še maso nestaljenega ledu, da ugotovimo maso ledu, ki se je 
stalil. 
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Meritve: 

Tabela 1. Tabela prikazuje podatke, pridobljene z meritvami pri eksperimentu znižanja ledišča 
vode s soljo. 𝑚𝑣 je masa vode, 𝑚𝑠 je masa soli, ki sem jo raztopila v vodi, 𝑚𝑙 je masa staljenega 

ledu, 𝑇𝑍 je začetna temperatura vodne raztopine soli in 𝑇𝐾 je končna temperatura zmesi ledu 
in vodne raztopine soli. 

Poskus 𝑚𝑣 [𝑔] 𝑚𝑠 [𝑔] 𝑚𝑙 [𝑔] 𝑇𝑍[°𝐶] 𝑇𝐾[°𝐶] 
1 181 0 118 65 0,0 
2 200 0 89 19 0,0 

3 190 7 185 65 −1,4 
4 200 7 77 18 −1,0 

5 185 16 192 65 −2,5 
6 186 21 191 65 −3,3 
7 184 29 209 65 −4,4 
8 182 36 192 65 −5,4 
9 181 43 204 65 −6,6 
10 181 54 196 65 −7,3 
11 185 63 238 65 −8,2 
12 203 60 95 0 −11 

13 200 50 71 0 −9,5 

14 200 60 127 17 −10,0 

15 200 62 164 32 −9,0 

16 182 60 235 60 −7,7 
17 186 60 272 73 −6,6 
18 185 60 248 85 −7,5 
19 179 60 276 95 −6,7 
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Izračuni: 

Koncentracija soli v vodi: 

Tabela 2. Dopolnjena tabela 1. Z 𝑥′ je označena koncentracija soli v vodi, preden jo zlijemo v 

kalorimeter z ledom. Z 𝑥 pa je označena koncentracija soli v vodi, ko se je led že stalil v vodo. 
Na grafu je prikazana koncentracija 𝑥. 

Poskus 𝑚𝑣 [𝑔] 𝑚𝑠 [𝑔] 𝑥′ =
𝑚𝑠

𝑚𝑣 + 𝑚𝑠
 𝑚𝑙 [𝑔] 𝑥 =

𝑚𝑠

𝑚𝑣 + 𝑚𝑙 + 𝑚𝑠
 𝑇𝑍[°𝐶] 𝑇𝐾[°𝐶] 

1 181 0 0,000 118 0,000 65 0,0 
2 200 0 0,000 89 0,000 19 0,0 

3 190 7 0,036 185 0,018 65 −1,4 
4 200 7 0,034 77 0,025 18 −1,0 

5 185 16 0,080 192 0,041 65 −2,5 
6 186 21 0,101 191 0,053 65 −3,3 
7 184 29 0,136 209 0,069 65 −4,4 
8 182 36 0,165 192 0,089 65 −5,4 
9 181 43 0,192 204 0,100 65 −6,6 
10 181 54 0,230 196 0,125 65 −7,3 
11 185 63 0,254 238 0,130 65 −8,2 
12 203 60 0,228 95 0,168 0 −11 

13 200 50 0,200 71 0,156 0 −9,5 

14 200 60 0,231 127 0,155 17 −10,0 

15 200 62 0,237 164 0,146 32 −9,0 

16 182 60 0,248 235 0,126 60 −7,7 
17 186 60 0,244 272 0,116 73 −6,6 
18 185 60 0,245 248 0,122 85 −7,5 
19 179 60 0,251 276 0,117 95 −6,7 

Koncentracijo soli v raztopini izračunamo tako, da maso soli delimo z vsoto vseh mas 

v raztopini. 



  

27 

 

Slika 17. Graf prikazuje odvisnost končne temperature zmesi vodne raztopine soli in ledu od 

koncentracije soli. Podatki, ki so uporabljeni na grafu, so predstavljeni v Tabeli 2. Pri 

eksperimentu sem spreminjala koncentracijo soli v raztopini, saj me je zanimala odvisnost 

končne temperature zmesi od koncentracije vodne raztopine soli. Iz grafa je lepo vidna 

odvisnost končne temperature zmesi od koncentracije soli, in sicer: čim večja je koncentracija 

soli v zmesi, tem nižja je končna temperatura zmesi. 
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Primerjava izmerjene in izračunane končne temperature zmesi 

V poglavju 3.4 smo zapisali enačbo za izračun končne temperature zmesi 

∆𝑇 = −𝐾 𝑥, 

kjer je konstanta 𝐾 =
𝑅 𝑇2

𝑀1 𝑞𝑡
, za vodo velja 𝐾 = 103,2 𝐾. V Tabeli 3 so prikazane 

izmerjene in izračunane vrednosti končne temperature zmesi vodne raztopine soli in 

ledu. 

Tabela 3. Tabela prikazuje primerjavo med izmerjeno in izračunano končno temperaturo 
zmesi. Prikazana je tudi absolutna napaka in relativna napaka za vsako meritev.  

Poskus 𝑥 Izmerjena  

𝑇𝐾[°C]  

Izračunana  

𝑇𝐾[°C] 

Absolutna 

napaka [°C] 

Relativna 

napaka 

1 0,000 273,0 273,0 0,0 0,000 

2 0,000 273,0 273,0 0,0 0,000 

3 0,018 271,6 271,1 0,5 0,002 

4 0,025 272,0 270,4 1,6 0,006 

5 0,041 270,5 268,8 1,7 0,006 

6 0,053 269,7 267,5 2,2 0,008 

7 0,069 268,6 265,9 2,7 0,010 

8 0,089 267,6 263,8 3,8 0,014 

9 0,100 266,4 262,7 3,7 0,014 

10 0,125 265,7 260,1 5,6 0,022 

11 0,130 264,8 259,6 5,2 0,020 

12 0,168 262,0 255,7 6,3 0,025 

13 0,156 263,5 256,9 6,6 0,026 

14 0,155 263,0 257,0 6,0 0,023 

15 0,146 264,0 257,9 6,1 0,024 

16 0,126 265,3 260,0 5,3 0,020 

17 0,116 266,4 261,0 5,4 0,021 

18 0,122 265,5 260,4 5,1 0,020 

19 0,117 266,3 260,9 5,4 0,021 
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Primerjava izmerjene in izračunane mase staljenega ledu 

V poglavju 3.4 smo zapisali tudi enačbo za izračun staljenega ledu 

ml =
K 𝑥(mvcv + mscs + C) − (T0 − TZ)(mvcv + mscs)

qt − cv K 𝑥
  

kjer je 𝐾 = 103,2 𝐾, 𝑥 je koncentracija soli v zmesi, mv je masa vode, cv = 4,2 𝐽/𝑔𝐾 je 

specifična toplota vode, ms je masa soli, cs = 0,85 𝐽/𝑔𝐾 je specifična toplotna 

kapaciteta, 𝐶 = 119,7 𝐽/𝐾 je toplotna kapaciteta kalorimetra, T0 je temperatura ledišča, 

TZ je začetna temperatura vodne raztopine soli in qt = 333,8 𝐽/𝑔 je talilna toplota ledu.  

Tabela 4. Tabela prikazuje izmerjene in izračunane vrednosti staljenega ledu. Prikazana je 
tudi absolutna napaka in relativna napaka za vsako meritev. 

Poskus Izmerjena  

𝑚𝑙  [𝑔] 

Izračunana  

𝑚𝑙  [𝑔] 

Absolutna 

napaka [𝑔] 

Relativna 

napaka 

1 118 148 30 0,20 

2 89 48 41 0,85 

3 185 166 19 0,11 

4 77 55 22 0,40 

5 192 175 17 0,10 

6 191 183 8 0,04 

7 209 192 17 0,09 

8 192 203 11 0,05 

9 204 211 7 0,03 

10 196 230 34 0,15 

11 238 241 3 0,01 

12 95 68 27 0,40 

13 71 61 10 0,16 

14 127 117 10 0,09 

15 164 162 2 0,01 

16 235 219 16 0,07 

17 272 254 18 0,07 

18 248 293 45 0,15 

19 276 309 33 0,11 
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Ugotovitve: 

Končna temperatura zmesi je nižja od obeh začetnih temperatur – temperature vodne 

raztopine soli in temperature ledu, čeprav je bil sistem toplotno izoliran od okolice. 

Na Sliki 17 graf jasno prikazuje odvisnost končne temperature zmesi od koncentracije 

soli v zmesi. Vodoravna os predstavlja koncentracijo soli v zmesi 𝑥, navpična os pa 

končno temperaturo zmesi 𝑇𝐾. Ko v vodi nismo raztopili soli, je bila končna temperatura 

mešanice vode in ledu 0°C. Ko pa smo v vodi raztopili sol, je temperatura zmesi padla 

pod ledišče vode. Čim večja je koncentracija soli v zmesi, tem nižja je končna 

temperatura zmesi. 

Opazimo, da končna temperatura zmesi ni odvisna od začetne temperature vodne 

raztopine soli. Pri 13. in 14. meritvi je koncentracija soli skoraj enaka (približno 16 %), 

kljub razliki v začetni temperaturi se končni temperaturi razlikujeta le za 0,5°C. Podobna 

je primerjava 17. in 19. meritve, koncentracija soli je v obeh primerih približno 12 %, 

končni temperaturi zmesi pa se (kljub različni začetni temperaturi vodne raztopine) 

razlikujeta le za 0,1°C. Če primerjamo še 16. in 18. meritev s skoraj enakima 

koncentracijama soli, se kljub različni začetni temperaturi končni temperaturi zmesi 

razlikujeta le za 0,2°C.  

Iz predstavljenih meritev lahko sklepamo, da je končna temperatura zmesi odvisna le 

od koncentracije soli v zmesi. 

Ko primerjamo izmerjeno in izračunano končno temperaturo zmesi, opazimo majhno 

odstopanje (relativna napaka je le nekaj procentov). Pri primerjavi izmerjene in 

izračunane količine ledu, ki se je stalil, pa opazimo večinoma večje relativne napake, 

saj je količina staljenega ledu odvisna od spremembe temperature. 
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Toplotna kapaciteta kalorimetra 

V okviru eksperimenta znižanja ledišča vode s soljo sem potrebovala tudi podatek o 

toplotni kapaciteti kalorimetra, ki sem ga uporabila pri tem eksperimentu. Ta podatek 

sem izmerila z ločenim eksperimentom, ki je opisan v nadaljevanju. 

Potrebujemo: 

 kalorimeter, 

 termometer, 

 merilni val, 

 vročo vodo, 

 mrzlo vodo. 

Izvedba eksperimenta 

V kalorimetru je bila vroča voda z maso 𝑚𝑣. Počakala sem nekaj časa, da se je 

temperatura kalorimetra, termometra in mešala izenačila s temperaturo vroče vode, 

nato sem to temperaturo 𝑇𝑣 zabeležila. Zabeležila sem tudi temperaturo mrzle vode 𝑇𝑚 

in maso mrzle vode 𝑚𝑚 ter jo hitro zlila v kalorimeter z vročo vodo. Preden sem 

temperaturo izmerila, sem počakala, da se je ustalila. S 𝑇0 označimo končno 

temperaturo mešanice vroče in mrzle vode v kalorimetru. 

Ker predpostavimo, da sistem z okolico ne izmenja toplote, zapišemo enačbo 

𝑚𝑣𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑉) + 𝐶𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑉) + 𝑚𝑚𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑚) = 0, 

kjer je 𝑐𝑝 = 4,18 𝐽/𝑔𝐾 specifična toplotna kapaciteta vode pri konstantnem tlaku in 𝐶𝑝 

skupna toplotna kapaciteta kalorimetra, termometra in mešala. 

Iz enačbe izrazimo skupno toplotno kapaciteto kalorimetra, termometra in mešala 

𝐶𝑝 = −
𝑚𝑣𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑣) + 𝑚𝑚𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑚)

(𝑇0 − 𝑇𝑣)
 . 
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Meritve: 

Tabela 5. Tabela prikazuje podatke, pridobljene z meritvami pri eksperimentu, s katerim želim 
določiti skupno toplotno kapaciteto kalorimetra, termometra in mešala, ki sem jih uporabila pri 
eksperimentu znižanja ledišča vode s soljo. Ponovila sem 5 meritev. V stolpcih so po vrsti 
navedene masa vroče vode, masa mrzle vode, začetna temperatura vroče vode, začetna 
temperatura mrzle vode in končna temperatura mešanice vroče in mrzle vode. 

Meritev 𝑚𝑣[𝑔] 𝑚𝑚 [𝑔] 𝑇𝑣 [°𝐶] 𝑇𝑚 [°𝐶] 𝑇0 [°𝐶] 

1. 225 215 65,0 4,0 37,0 

2. 223 218 62,0 3,0 34,5 

3. 227 221 65,0 8,0 38,5 

4. 242 236 65,5 8,5 39,0 

5. 250 231 69,5 3,0 39,5 

 

Izračuni: 

Tabela 6. Dopolnjena tabela 5. Zadnji stolpec podaja skupno toplotno kapaciteto kalorimetra, 
termometra in mešala, ki sem jih uporabila tudi pri eksperimentu znižanja ledišča vode s soljo. 

Meritev 𝑚𝑣[𝑔] 𝑚𝑚 [𝑔] 𝑇𝑣 [°𝐶] 𝑇𝑚 [°𝐶] 𝑇0 [°𝐶] 𝐶𝑝 [𝐽/𝐾] 

1. 225 215 65 4 37 118,7 

2. 223 218 62 3 34,5 111,6 

3. 227 221 65 8 38,5 114,4 

4. 242 236 65,5 8,5 39 123,8 

5. 250 231 69,5 3 39,5 129,8 

Za izračun toplotne kapacitete smo uporabili enačbo 𝐶𝑝 = −
𝑚𝑣𝑐𝑝(𝑇0−𝑇𝑣)+𝑚𝑚𝑐𝑝(𝑇0−𝑇𝑚)

(𝑇0−𝑇𝑣)
 . 

𝐶𝑝
̅̅ ̅ =

1

𝑁
∑ 𝐶𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

= 119,7
𝐽

𝐾
 

𝜎𝐶𝑝
= √

1

𝑁(𝑁 − 1)
∑(𝐶𝑝𝑖

− 𝐶𝑝
̅̅ ̅)

2
𝑁

𝑖=1

= 53,7
𝐽

𝐾
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Rezultat 

Skupna toplotna kapaciteta kalorimetra, termometra in mešala je torej  

𝐶𝑝 = 119,7 𝐽/𝐾 ± 53,7 𝐽/𝐾 . 
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4.2. Eksperiment: Podhlajena voda 

Da se voda spremeni v led, jo je potrebno ohladiti na temperaturo 0°C. Ampak to ni 

dovolj za spremembo agregatnega stanja. Nemalokrat se zgodi pojav podhladitve 

vode, torej da se voda najprej ohladi nekaj stopinj pod ledišče in šele nato zamrzne. 

Zanima nas potek zmrzovanja podhlajene vode. 

Potrebujemo:  

 hladilna zmes,  

 termometer, 

 epruveta, 

 destilirana voda, 

 merilni valj, 

 zamašek iz plute, 

 držalo za epruveto. 

Izvedba eksperimenta 

Za ta eksperiment sem potrebovala mešanico slane vode z ledom, s katero sem 

dosegla temperaturo precej pod 0°C. Pripravila sem vodno raztopino soli, in sicer v 

214 𝑔 vode sem raztopila 113 𝑔 soli. Dobila sem torej vodno raztopino s 35 % 

koncentracijo soli. V kalorimetru je bilo 348 𝑔 ledu. Vodno raztopino soli sem zlila v 

kalorimeter z ledom in močno mešala, da se je temperatura znižala na −15°C. 

 

Slika 18. Slika prikazuje zmes ledu, vode in soli, ki ima temperaturo −15 °𝐶. 
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V epruveto sem nalila malo destilirane vode in vanjo vstavili termometer (glej Sliko 19). 

Epruveto sem vstavila v držalo zato, da je bila voda v epruveti med poskusom 

popolnoma mirna. Nato sem jo potopila v hladilno zmes. 

 

Slika 19. Slika prikazuje ohlajanje vode v epruveti. 

Merila sem temperaturo vode v epruveti v odvisnosti od časa. Rezultati so prikazani 

na grafih spodaj. Temperaturo sem merila s toplotnim senzorjem Go!Temp, ki je bil 

povezan z računalnikom. Računalniški program Logger Lite pa je izrisal natančne 

grafe. 
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Meritve: 

1. Meritev 

 

Slika 20. Graf prikazuje časovno odvisnost temperature pri ohlajanju vode pri 1. izvedbi 
eksperimenta. Podhlajena voda je dosegla temperaturo –7,1°C, nato pa je v zelo kratkem času 
zamrznila in se segrela na temperaturo 0°C. 
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2. Meritev 

 

Slika 21. Graf prikazuje časovno odvisnost temperature pri ohlajanju vode pri 2. izvedbi 
eksperimenta. Podhlajena voda je dosegla temperaturo –6,1°C, nato pa je v zelo kratkem času 
zamrznila in se segrela na temperaturo 0°C. 
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3. Meritev 

 

Slika 22. Graf prikazuje časovno odvisnost temperature pri ohlajanju vode pri 3. izvedbi 
eksperimenta. Podhlajena voda je dosegla temperaturo –6,3°C, nato pa je v zelo kratkem času 
zamrznila in se segrela na temperaturo 0°C. 
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Izračuni 

Zanimivo pri eksperimentu s podhlajeno vodo je tudi, kolikšen del podhlajene vode s 

temperaturo 𝑇𝑍 takoj zamrzne, ko sprožimo zmrzovanje.  

Vzemimo, da v času zmrzovanja voda z okolico ne izmenja toplote, saj se pojav zgodi 

zelo hitro. Voda v epruveti z maso 𝑚𝑣 se segreje od temperature 𝑇𝑍 do temperature 

𝑇0 = 0°𝐶, del vode pa tudi zmrzne in pri tem nastane led z maso 𝑚𝑙. Za ta pojav lahko 

zapišemo enačbo 

𝑚𝑣 𝑐𝑝 (𝑇0 − 𝑇𝑍) = 𝑚𝑙 𝑞𝑡, 

kjer je 𝑐𝑝 = 4,2 𝐽/𝑔𝐾 specifična toplota vode pri konstantnem tlaku, 𝑞𝑡 = 333,8 𝐽/𝑔 je 

specifična talilna toplota ledu. Zanima nas delež vode, ki se spremeni v led, zato 

izrazimo 

𝑚𝑙

𝑚𝑣
=

𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑍)

𝑞𝑡
 . 

Kot zanimivost izračunajmo, kakšna bi morala biti temperatura podhlajene vode, da bi 

se ob nenadni zamrznitvi vsa voda spremenila v led. V tem primeru velja 
𝑚𝑙

𝑚𝑣
= 1. Iz 

enačbe 𝑚𝑣 𝑐𝑝 (𝑇0 − 𝑇𝑍) = 𝑚𝑙 𝑞𝑡 izrazimo spremembo temperature 

(𝑇0 − 𝑇𝑍) =
𝑞𝑡

𝑐𝑝
∙

𝑚𝑙

𝑚𝑣
=

336 𝐽/𝑔

4,2 𝐽/𝑔𝐾
∙ 1 = 80 𝐾. 

Podhlajena voda bi torej morala imeti temperaturo −80 °C. 
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Dodaten poskus s podhlajeno vodo 

Pri eksperimentu Podhlajena voda, ki je predstavljen na začetku tega poglavja, 

meritve, s katerimi bi določili maso nastalega ledu na žalost niso bile izvedljive, zato 

sem izvedla podoben eksperiment, pri katerem je bilo možno izmeriti delež vode, ki se 

spremeni v led.  

Potrebujemo:  

 hladilna zmes,  

 termometer, 

 plastenke naravne mineralne vode, 

 merilni valj, 

 cedilo. 

Pripravila sem hladilno zmes (led, voda in sol), ki je imela temperaturo −15 °C. V to 

zmes sem potopila plastenke naravne mineralne vode in počakala približno od 20 𝑚𝑖𝑛 

do 40 𝑚𝑖𝑛. Nato sem eno od plastenk previdno vzela iz hladilne zmesi in izmerila 

temperaturo. Ko sem vodo v plastenki močno stresla, je del vode zamrzil v led. S 

pomočjo cedila sem led hitro ločila od vode in izmerila maso nastalega ledu. 

 

Slika 23. Slika prikazuje plastenki z naravno mineralno vodo, ki sta potopljeni v hladilno zmes 
vode, ledu in soli. 
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Meritve 

Tabela 7. Tabela prikazuje meritve poskusa, pri katerem sem izmerila delež vode, ki zamrzne 
v led pri nenadni zamrznitvi podhlajene vode. 𝑚𝑣 je celotna masa vode v plastenki, 𝑚𝑙 je masa 
ledu, ki je nastal ob zamrznitvi podhlajene vode, in 𝑇𝑝𝑣 je temperatura, ki jo je imela podhlajena 

voda, tik preden je zamrznila v led. 

Poskus 𝑚𝑣 𝑚𝑙 𝑇𝑝𝑣 

1. 507 𝑔 69 𝑔 −4°𝐶 

2. 514 𝑔 117 𝑔 −6°𝐶 

3. 506 𝑔 36 𝑔 −3°𝐶 

 

Tabela 8. Tabela prikazuje primerjavo izračunanega in izmerjenega deleža vode, ki se 
spremeni v led ob nenadni zamrznitvi podhlajene vode. Za izračun deleža vode, ki se spremeni 
v led, smo uporabili enačbo 𝑚𝑙/𝑚𝑣 = 𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑍)/𝑞𝑡 . 

Poskus Temperatura 
podhlajene vode 𝑇𝑍 

Izračunani delež vode, ki 
se spremeni v led (𝑚𝑙/𝑚𝑣) 

Izmerjeni delež vode, ki se 
spremeni v led (𝑚𝑙/𝑚𝑣) 

1. −4°𝐶 0,05 0,14 

2. −6°𝐶 0,075 0,23 

3. −3°𝐶 0,038 0,07 
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Ugotovitve 

Pri poskusih se je voda najprej ohladila nekaj stopinj pod ničlo in pri tem ostala v 

tekočem stanju. Ob motnji se je del vode v zelo kratkem času spremenil v led, 

temperatura pa se je dvignila do 0°C.  

Na grafih je lepo vidna odvisnost temperature od časa, pri tem je zelo izrazita hitra 

sprememba temperature od nekaj stopinj pod lediščem do 0°C ob nenadni spremembi 

agregatnega stanja. 

Dodatni poskus s podhlajeno vodo je zelo dobro uspel, vendar je bilo merjenje mase 

nastalega ledu težavno. Opazimo veliko odstopanje med izmerjenim deležem in 

izračunanim deležem nastalega ledu in vode. Do tako velikega odstopanja je prišlo, 

ker je bila med led primešana voda in je bilo praktično nemogoče popolnoma ločiti 

nastali led od vode. Iz meritev pa je kljub temu vidna odvisnost količine nastalega ledu 

od temperature podhlajene vode. Čim nižja je temperatura podhlajene vode, tem več 

ledu nastane od zamrznitvi. 
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5. Obravnava izbrane teme v osnovni šoli 

Fizika je temeljna znanost o naravi. Raziskovanje v fiziki je usmerjeno v odkrivanje 

novega in v poglabljanje obstoječega znanja. Poučevanje fizike pa se od raziskovanja 

v fiziki močno razlikuje. Namen poučevanja fizike ni odkrivanje novega, ampak 

podajanje obstoječega znanja naslednjim rodovom. Za učitelja fizike ni dovolj, da 

pozna fiziko in njene zakone, ampak se mora pri svojem delu opreti tudi na psihologijo, 

sociologijo, pedagogiko in podobne vede. O tem piše tudi Janez Strnad v knjigi O 

poučevanju fizike [18]. 

Ker učitelj v osnovni šoli učencev ne more naučiti vsega, kar bodo potrebovali v 

življenju, je pomembno, da jih nauči, kako se učiti in jim privzgoji delovne navade. 

Osebno sem prepričana, da je še posebno pomembna naloga učitelja fizike, da učence 

navduši za fiziko. Prepogosto srečujemo ljudi, ki so že v osnovni šoli razvili odpor do 

fizike, saj se jim je zdela prezahtevna in včasih tudi nezanimiva. Zato bi se moral vsak 

učitelj fizike vprašati, kaj lahko stori, da bodo njegovi učenci fiziko vzljubili ali pa vsaj 

ne imeli odpora do nje. V diplomskem delu se želim dotakniti tudi vprašanja, ali lahko 

s poskusi, kakršne obravnavam v diplomskem delu, prispevamo k razvijanju 

pozitivnega odnosa učencev do fizike. 
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5.1. Toplota in notranja energija 

Pojava znižanje ledišča vode s soljo in podhlajena voda v učni načrt za fiziko za 

osnovne šole nista vključena, sta pa za učence zelo zanimiva in jim omogočita, da 

lažje razumejo nekatere pojave, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Preden 

učencem predstavimo ta dva pojava, morajo dobro usvojiti nekatere vsebine iz sklopa 

o toploti in notranji energiji, ki so del učnega načrta za fiziko. Na kratko bom prestavila 

vsebine iz tega sklopa, ki so za razumevanje pojavov znižanje ledišča vode s soljo in 

podhlajena voda pomembni.  

Na začetku tega vsebinskega sklopa učenci spoznajo zgradbo snovi in lastnosti trdnin, 

kapljevin in plinov. Vedo, da so snovi sestavljene iz molekul in atomov ter da so 

lastnosti snovi posledica različne notranje zgradbe. Vedo, da se molekule oziroma 

gradniki snovi neprestano gibljejo in da je gibanje gradnikov pri višji temperaturi 

živahnejše.  

V nadaljevanju je učencem predstavljena temperatura kot ena od količin, s katero 

opišemo stanje opazovanega telesa. S temperaturo, termometri in Celzijevo 

temperaturno skalo so se učenci večinoma srečali že v vsakdanjem življenju. 

Pomembna naloga učitelja je, da učence opozori na razliko med temperaturo in 

toploto. Učenci spoznajo, da lahko telo prejme ali odda toploto in da to vpliva na 

spremembo notranje energije telesa. Pri tem se lahko telesu poveča ali zmanjša 

temperatura, vendar to ni nujno (npr. pri fazni spremembi).  

Pomembno spoznanje, ki ga morajo učenci usvojiti, je, da se energija lahko pretvarja 

iz ene oblike v drugo, vendar se ne more uničiti ali iz nič nastati. V zaprtem sistemu, ki 

mu ne dodamo ali odvzamemo nič toplote in ne opravi ali prejme nič dela, se celotna 

energija ohrani, še vedno pa se lahko spreminja iz ene oblike v drugo.  

Na koncu omenimo še agregatna stanja. Že v nižjih razredih osnovne šole učenci 

spoznajo, da v naravi vodo srečamo v treh agregatnih stanjih – v obliki ledu, vode in 

vodne pare. Spoznajo torej trdnine, kapljevine in pline ter prehode med njimi. Učenci 

vedo, da je fazni prehod povezan s spremembo notranje energije telesa in da poteka 

pri konstantni temperaturi.  
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5.2. Izvedba projekta z učenci OŠ Blanca 

V četrtek, 15. maja 2014, smo z učenci 9. razreda osnovne šole Blanca izvedli projekt, 

katerega namen je bil ugotoviti, v kakšni meri so učencem poznani pojavi, ki jih 

obravnavam v diplomskem delu. Poleg tega je bil tudi namen učencem predstaviti 

nekaj zanimivih poskusov in ugotoviti, kako takšni poskusi vplivajo na učence in njihov 

odnos do fizike. 

Pred tem so učenci v okviru rednega pouka fizike usvojili naslednje cilje, ki so 

pomembni za razumevanje poskusov, ki smo jih izvedli v okviru projekta: 

 Poznajo temperaturo kot količino in Celzijevo temperaturno lestvico. 

 Znajo uporabljati termometer za merjenje temperature. 

 Poznajo lastnosti in razlike v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov. 

 Vedo, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje gradnikov snovi. 

 Na mikroskopski in makroskopski ravni znajo pojasniti dogajanje ob taljenju ledu 

in zmrzovanju vode. 

 Poznajo notranjo energijo teles in njene spremembe ter razumejo, da je notranja 

energija teles povezana z energijo delcev, iz katerih je sestavljena snov. 

 Ločijo pojma temperatura in toplota. 

 Poznajo zakonitosti prehajanja toplote. 

 Znajo primerjati spremembo notranje energije s prejeto ali z oddano toploto. 

 Razumejo, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejme in/ali odda 

dela in/ali toplote. 

 Razumejo energijski zakon in ga znajo uporabiti v izbranem primeru. 

 Vedo, da se energija ne more izničiti ali iz nič nastati. 
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Na začetku so učenci odgovorili na vprašanja na učnem listu, s katerimi sem želela 

preveriti, kakšno je njihovo poznavanje teme, s katero se ukvarjam v diplomskem delu. 

Na vprašanja je odgovorilo 12 učencev.  Ta učni list se nahaja v Prilogi 1.  

Na vprašanje »Zakaj pozimi poledenele ceste posipavamo s soljo? Kaj misliš, zakaj je 

posipavanje potrebno in kaj se zgodi z ledom, ko pride v stik s soljo. Kaj se zgodi s 

temperaturo ledu?« je kar 75 % učencev zapisalo, da ceste solimo zato, ker s tem 

omogočimo boljši oprijem vozila ob cestišče in je posledično manj nesreč. Še več,  

92 % učencev je zapisalo, da se zaradi soli začne led taliti. Zanimivo je, da je polovica 

učencev napačno sklepala, da se zaradi soljenja temperatura ledu zviša oziroma da 

se led začne taliti zaradi višje temperature. Le 25 % učencev je pravilno ugotovilo, da 

se temperatura ledu oziroma tališče ledu zniža. En učenec pa je zapisal, da 

temperatura ledu ostane enaka.  

Na vprašanje »Kaj misliš, ali lahko obstaja voda v tekoči obliki pri temperaturi pod 

lediščem? Če lahko, v kakšnih okoliščinah?« je kar 92 % učencev odgovorilo, da voda 

v tekoči obliki pod lediščem lahko obstaja. 33 % jih je zapisalo tudi, da je to podhlajena 

voda. 42 % učencev je zapisalo, da je to možno le, če je voda čisto pri miru. En učenec 

je zapisal, da je to možno, če je voda pri miru in jo počasi ohlajamo. En učenec je 

zmotno sklepal, da moramo vodo mešati in ohlajati. En učenec pa je mislil, da je ta 

pojav možen pod ledom. 

Sledila je izvedba prvega poskusa znižanja ledišča vode s soljo, ki so ga učenci izvedli 

v skupinah. Pri tem je bil učencem v pomoč učni list, ki ga najdete v Prilogi 2. Skozi 

poskus sem učence vodila in jim pri tem pomagala. 
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Slika 24. Slika prikazuje izvajanje prvega poskusa z učenci.  

 

Ko so vse skupine zaključile z izvedbo prvega poskusa, smo povzeli ugotovitve. Na 

tablo smo zapisali meritve, do katerih so prišli v vsaki skupini posebej. Ugotovili smo, 

da je imel led na začetku 0°C, voda pa sobno temperaturo. Mešanica ledu in vode je 

imela temperaturo 0°C. Ugotovili smo tudi, da se je nekaj ledu stalilo, voda pa se je 

ohladila na 0°C. Pri tem je voda oddala toploto, ki jo je prejel led, saj je za taljenje ledu 

potrebna toplota. 

Pri poskusu so imele skupine različno količino soli, količino ledu in vode pa so imele 

vse skupine približno enako. Ugotovili smo, da se je v vseh skupinah, ko so dodali sol, 

temperatura znižala pod ledišče. Čim več soli so dodali, tem bolj se je temperatura 

znižala. Zmes ledu, vode in soli je imela nižjo temperaturo, kot so jo imele na začetku 

vse tri snovi. Pri poskusu je pri ohlajanju zmes oddala toploto, ki se je porabila za 

taljenje ledu in raztapljanje soli v vodi.  

Z učenci smo se pogovorili tudi o tem, zakaj pozimi solimo ceste. Ko je na cestišču 

sneg ali led, je oprijem gume avtomobila na cestišče slabši kot običajno. Trenje je 

manjše. To povzroča veliko nevarnosti v prometu. V ta namen ceste posujejo z 

mešanico peska in soli. Pesek poveča trenje med gumo in cestiščem. Sol pa zniža 

tališče ledu, kar pomeni, da se začne led (ali sneg) taliti pri nižji temperaturi kot 

običajno. To pospeši taljenje ledu (ali snega) tudi, če je temperatura okolice pod 

temperaturo ledišča. 
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Slika 25. Slika prikazuje povzemanje ugotovitev prvega poskusa. 

 

Prvi poskus je izvedlo 13 učencev in vsi so pravilno ugotovili, da ima mešanica ledu in 

vode temperaturo 0°C. Na vprašanje »Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo mešanici 

ledu in vode dodali sol?« je 46 % učencev napačno odgovorilo, da se bo temperatura 

zvišala, 23 % pa, da bo temperatura ostala enaka. Nihče ni pričakoval, da se bo 

temperatura znižala. 69 % učencev je zapisalo, da se bo led stalil.  

Pri meritvi temperature zmesi vode, ledu in soli so vsi učenci pravilno izmerili 

temperaturo nižjo od 0 °C. Kar 92 % učence je pravilno zapisalo ugotovitev, da se 

ledišče vode zniža, le eden je zapisal zgolj to, da se je stalilo še več ledu.  

Sledila je demonstracija poskusa podhlajena voda. V toplotno izolirani posodi smo 

imeli mešanico ledu, vode in soli, ki je imela temperaturo precej pod lediščem (−15°C). 

V to mešanico smo dali dve plastenki čiste vode. Počakali smo, da se je temperatura 

ohladila pod temperaturo ledišča (20 − 30 𝑚𝑖𝑛).  

Ko se je voda dovolj ohladila, smo eno od plastenk previdno vzeli iz posode in previdno 

izmerili temperaturo vode. Ugotovili smo, da je temperatura vode pod 0°C in sicer 

−6,6°C, vendar je voda še vedno v tekočem stanju. Nato smo plastenko z vodo močno 

stresli. Ko je voda zmrznila, smo s termometrom ponovno izmerili temperaturo. 

Ugotovili smo, da je imela sedaj mešanica ledu in vode temperaturo 0°C. 

Po opravljenem eksperimentu sem učencem podala razlago: 
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Pri ohlajanju vode se je zgodil pojav, ki ga imenujemo podhladitev. Ta pojav se lahko 

zgodi, če so stene posode, v kateri je voda, gladke, če voda miruje in če v njej ni smeti 

ali drugih delcev. Pri tem pojavu se temperatura vode pri počasnem ohlajanju zniža 

pod običajno ledišče, pri tem pa voda v celoti ostane v tekočem stanju.  

Podhlajena voda je v metastabilnem stanju. Ob motnji se del voda nenadoma 

spremeni v led, temperatura pa hitro naraste do tališča. Tako nastopi ravnovesno 

stanje, v katerem sta voda in led pri temperaturi 0°C. 

Na tablo sem najprej narisala graf, ki prikazuje časovni potek temperature pri 

enakomernem ohlajanju vode, ko ne pride do pojava podhladitve. Nato sem narisala 

še graf, ki prikazuje časovni potek temperature pri podhlajeni vodi. 

 

Slika 26. Časovni potek temperature pri faznem prehodu iz vode v led, ko ne pride do 

pojava podhlajene vode. 

 

 

Slika 27. Časovni potek temperature pri faznem prehodu iz vode v led, ko se zgodi 

pojav podhladitve vode. 
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Slika 28. Slika prikazuje merjenje temperature zmesi vode, ledu in soli pri drugem poskusu.  

 

 

Slika 29. Slika prikazuje merjenje temperature podhlajene vode.  

 

 

Slika 30. Slika prikazuje nenadno zamrznitev podhlajene vode.  
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Nato smo z drugo plastenko, v kateri je bila podhlajena voda, izvedli še dodaten 

poskus, ki ga prikazuje Slika 31. Podhlajeno vodo smo zlivali v posodo. Ko je prišla v 

stik s podlago, je zamrznila. 

 

Slika 31. Slika prikazuje poskus s podhlajeno vodo, ki zmrzuje v stiku s podlago.  

 

Na koncu so učenci samostojno rešili vprašalnik. Nahaja se v Prilogi 3. 

Vprašalnik je rešilo 13 učencev. Na prvo vprašanje »Ali razumeš, kaj se zgodi, ko 

zmešamo vodo in led?« je 54 % učencev odgovorilo, da dobro razume in 46 % 

učencev, da razumejo. 

Na vprašanje »Ali sedaj veš, kaj se zgodi, ko mešanici vode in ledu dodamo sol?« je 

en učenec odgovoril, da je to vedel že prej, ostali učenci (92 %) pa so odgovorili, da 

sedaj vedo.  

Na vprašanje »Ali veš, da je lahko voda v tekoči obliki tudi pod lediščem?« je 62 % 

učencev odgovorilo, da so to vedeli že prej, 38 % pa jih je odgovorilo, da sedaj vedo. 

Sledilo je vprašanje »Prosim, opiši, kakšen se ti je zdel poskus, pri katerem smo s soljo 

znižali ledišče vode. (Kaj si doživel ob tem poskusu? Se ti je zdel zanimiv ali ti je bil 

dolgočasen? Ali sedaj razumeš, zakaj pozimi solimo poledenele ceste?)«. Učenci so 

pisali zanimive odgovore. Navedla jih bom le nekaj. 
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»Poskus se mi je zdel zelo zabaven. Ko smo dodali sol in se je temperatura znižala, 

sem bila zelo začudena, saj sem pričakovala ravno obratno. Bilo je zanimivo. Sedaj 

vem, da zaledenele ceste solimo, da se led stali že pri nižji temperaturi.« 

»Bila sem presenečena, da se je s pomočjo soli mešanici vode in ledu znižala 

temperatura. Poskus se mi je zdel zanimiv, saj sem izvedela nove stvari. Sedaj 

razumem, da solimo ceste zato, da se led stopi, če dodamo sol, ker ledišče pade pod 

nič stopinj.« 

»Doživel sem nekaj, kar me je začudilo, saj sem mislil, da se bo temperatura ledu 

dvignila in se je znižala. Zato se mi je poskus zdel zelo zanimiv.« 

»Ta poskus je bil zelo zanimiv, ker prej nisem vedela, da lahko s soljo tako zelo 

znižamo ledišče vode. Zakaj solimo ceste, sem vedela že prej, ampak zdaj razumem 

tudi, kako vse skupaj poteka.« 

Na vprašanje »Prosim, opiši, kakšen se ti je zdel poskus s podhlajeno vodo. (Kaj si 

doživel ob tem poskusu? Se ti je zdel zanimiv ali ti je bil dolgočasen? Bi želel še komu 

(npr. prijateljem) povedati, kaj si videl in doživel pri tem poskusu?)«  je bil odziv sledeč. 

»Poskus s podhlajeno vodo je bil super, saj je voda kar naenkrat zmrznila. Poskus se 

mi je zdel zanimiv, zato ga bom tudi sam doma ponovil.« 

»To je bil najboljši poskus, kar sem jih kdaj videla. Sama sem že poskusila narediti tak 

poskus, ampak mi ni uspelo. Vesela sem, da sem ga končno videla v živo.« 

»Ta poskus mi je bil še bolj všeč kot prvi. Slišala sem že za podhlajeno vodo, ampak 

v živo izgleda res super. Poskus se mi je zdel zanimiv. O tem bom najbrž povedala 

tudi komu drugemu.« 

»Poskus je bil odličen! Prav neverjetno je bilo gledati, kako se tekoča voda spremeni 

v led. Ta poskus bi rada kdaj ponovila sama in bi ga pokazala še komu, saj je izjemen.« 

Z naslednjimi vprašanji sem želela preveriti znanje učencev o obravnavani snovi. Da 

toplota preide s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo, ko sta telesi v 

stiku, je vedelo 54 % učencev. Da se temperatura vode zmanjša, ko jo ohlajamo in ta 

pri tem ne spremeni agregatnega stanja, je vedelo 85 % učencev. Da taljenje ledu in 
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zmrzovanje vode pri normalnem zračnem tlaku poteka pri temperaturi 0°C so vedeli vsi 

učenci. Le en učenec ni pravilno odgovoril, da je temperatura mešanice ledu in vode v 

toplotno izolirani posodi 0°C. Graf, ki pravilno prikazuje taljenje ledu (fazni prehod iz 

ledu v vodo), je pravilno izbralo 62 % učencev. Da se temperatura med faznim 

prehodom ledu v vodo ne spremeni, je vedelo 85 % učencev.  

Na vprašanje »Kaj se zgodi, ko mešanici ledu in vode dodamo sol?« so pravilno 

odgovorili vsi učenci. Tudi na vprašanje »Zakaj pozimi solimo poledenele ceste?« so 

pravilno odgovorili vsi učenci. Na vprašanje »Opiši pojav podhladitve vode. (Kaj 

pomeni, da je voda podhlajena? Kaj se zgodi, ko podhlajeno vodo stresemo?)« je 

napačno odgovoril le en učenec.  

V učnem načrtu za fiziko za osnovne šole [19] je zapisano, da učenci »… z 

eksperimentalnim delom usvajajo nova spoznanja in pridobivajo ustrezne predstave o 

povezanosti naravnih pojavov«. Prav to pa je bil tudi namen projekta, ki je po mojem 

mnenju in mnenju učitelja na osnovi šoli dobro uspel. 
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6. Zaključek 

V diplomskem delu sem predstavila dva zanimiva termodinamična eksperimenta, 

opisala njuno fizikalno ozadje ter ju tudi sama izvedla. Meritve so potrdile pričakovanja. 

Pri eksperimentu znižanja ledišča vode s soljo se je temperatura ledišča znižala 

sorazmerno s koncentracijo soli v zmesi vode, ledu in soli. Pri poskusu podhlajene 

vode pa je bilo dobro vidno znižanje temperature čiste vode nekaj stopinj pod 0°C in 

nato nenadna zamrznitev vode ob motnji.  

Čeprav izbrana eksperimenta nista vključena v učni načrt za fiziko v osnovni šoli, sem 

eksperimenta predstavila učencem 9. razreda Osnovne šole Blanca. Pred tem so v 

okviru rednega pouka usvojili vso potrebno predznanje, ki je nujno za razumevanje 

izbranih eksperimentov. Projekt, v okviru katerega sem preverili poznavanje izbrane 

teme med učenci in jim predstavila izbrana eksperimenta, je bil zelo uspešen. Pri 

prvem pojavu (znižanje ledišča vode s soljo) se je izkazalo, da je večina učencev 

pričakovala, da se bo temperatura zmesi, potem ko mešanici ledu in vode dodamo sol, 

zvišala. Pričakovali so, da je vzrok taljenja ledu, ko mu dodamo sol v tem, da se mu 

temperatura zviša. Tako so si tudi razlagali pojav taljenja ledu ob soljenju cest. 

Poskusi, ki smo jih izvedli, so seveda pokazali, da se zgodi ravno nasprotno – 

temperatura ledu oziroma mešanice ledu in vode pade pod ledišče, ko ji dodamo sol. 

Temperatura ledišča vode se zaradi dodane soli zniža. Pri učencih je tako rezultat 

eksperimenta povzročil presenečenje nad novim spoznanjem. 

Še večje presenečenja in navdušenje pa so učenci doživeli ob eksperimentu 

podhlajena voda. Ugotovila sem, da večina učencev pozna zakonitosti faznega 

prehoda iz vode v led in obratno. Vedo, da voda zamrzne pri 0°C in da se led stali pri 

0°C. Večinoma vedo, da je temperatura med faznim prehodom konstantna in da sistem 

pri prehodu iz ledu v vodo toploto prejme ter jo odda pri prehodu iz vode v led. Učenci 

so torej pričakovali, da bo voda pri temperaturi 0°C zamrznila v led, zato so bili 

presenečeni, ko smo izmerili temperaturo tekoče vode −6,6°C. Ko pa so videli nenadno 

zamrznitev podhlajene vode, so bili zelo navdušeni. 

Iz izkušnje, ki sem jo doživela med učenci ob izvedbi projekta, sklepam, da z 

eksperimenti oziroma pojavi, kakršne obravnavam v diplomskem delu, lahko vplivamo 

na pozitivni odnos učencev do fizike. Odziv učencev, ki sem ga dobila ob izvedbi in 
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razlagi eksperimentov, je kazal na to, da so učenci navdušeni in da se zelo zanimajo 

za obravnavano temo. Učencem lahko na takšen način pokažemo, da je fizika 

zanimiva in koristna tudi v vsakdanjem življenju. Pomembno pa je, da takšne 

eksperimente učencem predstavimo ob ustrezni, njim prilagojeni razlagi. 
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PRILOGA 1 

Prosim, da se pri odgovarjanju na spodnja vprašanja čim bolj potrudiš in pokažeš 

najbolje, kar znaš. Tudi če nisi popolnoma prepričan v svoje odgovore, lahko napišeš 

svoje mnenje. Reševanje je anonimno, zato le pogumno. 

 

1. Zakaj pozimi poledenele ceste posipavamo s soljo? Kaj misliš, zakaj je 

posipavanje potrebno? Kaj se zgodi z ledom, ko pride v stik s soljo? Kaj se zgodi 

s temperaturo ledu? 

 

 

 

 

 

2. Kaj misliš, ali lahko obstaja voda v tekoči obliki pri temperaturi pod lediščem? 

Če lahko, v kakšnih okoliščinah? 

  



  

 

PRILOGA 2 

EKSPERIMENTALNO DELO 

 

V skupini naredite poskuse, ki so opisani v nadaljevanju in odgovorite na vprašanja! 

 

Potrebujemo: 

 toplotno izolirano posodo, 

 led, 

 čašo vode, 

 termometer, 

 paličica za mešanje, 

 sol. 

 

V toplotno izolirani posodi je led, v čaši pa približno enaka količina vode. Izmeri 

temperaturo ledu in vode. 

 

𝑇𝑙𝑒𝑑 =  

 

𝑇𝑣𝑜𝑑𝑎 =  

 

Vodo zlij v posodo z ledom. Mešanico ledu in vode mešaj toliko časa, da se 

temperatura ustali. 

 

𝑇𝑙𝑒𝑑+𝑣𝑜𝑑𝑎 =  

 

Kaj misliš, da se bo zgodilo, ko bomo mešanici ledu in vode dodali sol? 

 

 

Sedaj v mešanico ledu in vode dodaj sol in mešaj toliko časa, da se temperatura ustali.  

 

𝑇𝑙𝑒𝑑+𝑣𝑜𝑑𝑎+𝑠𝑜𝑙 =  

 

Kaj opaziš? 

  



  

 

PRILOGA 3 

Anketa je anonimna. Prosim, če na vprašanja odgovoriš iskreno in natančno. 

1. Ali razumeš, kaj se zgodi, ko zmešamo vodo in led? 

 Da, dobro razumem. 

 Da, razumem. 

 Ne, ne razumem. 

 Ne, nikakor ne razumem. 

 Ne vem. 

2. Ali sedaj veš, kaj se zgodi, ko mešanici vode in ledu dodamo sol? 

 Da, to sem vedel že prej. 

 Da, sedaj vem. 

 Ne, ne vem. 

3. Ali veš, da je lahko voda v tekoči obliki tudi pod običajnim lediščem? 

 Da, to sem vedel že prej. 

 Da, sedaj vem. 

 Ne, ne vem. 

 

4. Prosim opiši, kakšen se ti je zdel poskus, pri katerem smo s soljo znižali ledišče 

vode. (Kaj si doživel ob tem poskusu? Se ti je zdel zanimiv ali ti je bil 

dolgočasen? Ali sedaj razumeš, zakaj pozimi solimo poledenele ceste?) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



  

 

5. Prosim opiši, kakšen se ti je zdel poskus s podhlajeno vodo. (Kaj si doživel ob 

tem poskusu? Se ti je zdel zanimiv ali ti je bil dolgočasen? Bi želel še komu 

(npr. prijateljem) povedati, kaj si videl in doživel pri tem poskusu?) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Katera trditev je pravilna, če imamo v stiku dve telesi z različnima 

temperaturama? 

a) Toplota preide s telesa z nižjo temperaturo na telo z višjo temperaturo. 

b) Toplota preide s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. 

c) Notranja energija preide s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo 

temperaturo. 

7. Kaj se zgodi s temperaturo vode, če jo ohlajamo in ta pri tem ne spremeni 

agregatnega stanja? 

a) Temperatura vode se poveča. 

b) Temperatura vode se zmanjša. 

c) Temperatura vode se ne spremeni. 

8. Pri kateri temperaturi potekata taljenje ledu in zmrzovanje vode pri normalnem 

zračnem tlaku? 

 



  

 

9. Imejmo v toplotno izolirani posodi vodo in led v ravnovesju. Kakšna je 

temperatura mešanice ledu in vode? 

 

10. Slike prikazujejo taljenje ledu. Na kateri sliki je pravilno prikazan fazni prehod iz 

ledu v vodo? 

   

   

11. Kaj se zgodi s temperaturo med faznim prehodom pri taljenju ledu? 

a) Temperatura se med faznim prehodom poveča. 

b) Temperatura se med faznim prehodom zmanjša. 

c) Temperatura se med faznim prehodom ne spremeni. 

12. Kaj se zgodi, ko mešanici ledu in vode dodamo sol? 

 

 

13. Zakaj pozimi solimo poledenele ceste? 

 

 

14. Opiši pojav podhladitve vode. (Kaj pomeni, da je voda podhlajena? Kaj se zgodi, 

ko podhlajeno vodo stresemo?) 

 


