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»Voda je včasih rezka in včasih močna, včasih kisla in včasih grenka, včasih sladka in včasih
gosta ali redka, včasih je videti, kot da s sabo prinaša trpljenje ali bolezni, včasih je zdravilna,
včasih strupena. Spremeniti se je sposobna v toliko različnih podob, kolikor je različnih krajev,
skozi katere teče. Tako kot se ogledalo spreminja glede na barvo tistega, kar se v njem ogleduje,
se tudi voda predrugači glede na kraj, kjer je, ter tako postane smrdljiva, očiščevalna, trpka,
žveplena, slana, krvavo rdeča, žalostna, besneča, jezna, rdeča, rumena, zelena, črna, modra,
mastna, tolsta ali vitka. Včasih zaneti požar, spet drugič ga pogasi; je topla in je hladna, odnaša
ali nalaga, izvotljuje ali kopiči, trga ali vzpostavlja, polni ali prazni, se dviguje ali pogreza, hiti
ali je mirna; včasih je vzrok življenja ali smrti, izobilja ali pomanjkanja, včasih hrani, kdaj
drugič pa počne ravno nasprotno; včasih je ostrega okusa, drugič je brez vonja in okusa, včasih
potopi doline z velikimi vodami. S časom in vodo se vse spreminja«
(Leonardo da Vinci, 1513) Vodnik po razstavi (2015).
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POVZETEK
Namen diplomskega dela je bil raziskati in najti načine, kako določene lastnosti vode in vodnih
raztopin na interaktiven način predstaviti širši javnosti, laični javnosti oziroma učencem v šoli.
Zasnovala sem sosledje eksperimentov (dogodivščino), ki prikažejo zgradbo vode, njene faze
(plinasto, tekočo, trdno) ter kroženje le-teh v naravi, vplive zunanjih spremenljivk (temperatura,
tlak) na fazna ravnotežja ter vpliv dodanega nehlapnega topljenca na določene fizikalnokemijske lastnosti vode.
Diplomsko delo vodo v prvem delu najprej predstavim s teoretičnega vidika (sestava, fazni
diagram, vpliv na ravnotežje faz, krioskopske lastnosti). Drugi del vsebuje podroben opis
eksperimentov, ki lahko koristijo učitelju pri obravnavi teme o vodi, in ki so glavni del
dogodivščine. Tretji del predstavlja t. i. »znanstveno dogodivščino« (kot v Hiši eksperimentov
imenujejo interaktivno predstavitev) z vsemi poskusi o vodi in zabavno zgodbo, katere namen
je predstaviti vodo in njene določene lastnosti. Zadnji, četrti del vsebuje delovni list, ki ga lahko
učenci rešijo po ogledu znanstvene dogodivščine ali po obravnavani snovi v šoli in s katerim
utrdijo znanje.
KLJUČNE BESEDE:

Voda, sestava, fazni diagram, agregatna stanja, vrelišče, tališče,

koligativne lastnosti, demonstracijski poskusi, dogodivščina, javno razumevanje znanosti.
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ABSTRACT
The intention of this thesis was to research and find ways on how to present the properties of
water to the general public and/or pupils in primary schools. I have formed a sequence of
experiments (called a »science adventure«), which explain various properties of water, such as
its structure, the phases of water (gas, liquid, solid) and circulation of water in nature. They also
show effects of environment variables such as temperature and pressure on the phase
equilibriums and how an added solvent affects certain physical and chemical properties of
water.

In the first part of the thesis, water is presented from a theoretical standpoint (structure, phase
diagram, effects on phase equilibrium and cryoscopic properties). Part two contains an in-depth
description of the experiments, which can help a teacher with lectures on water. These
experiments also form the main part of the »science adventure«. The third part is the so-called
»science adventure« (a title given to an interactive demonstration in Hiša eksperimentov) itself
which connects all of the experiments in a story. The goal of the science adventure is to present
water and it's properties. The last, fourth, part of the thesis contains a worksheet, which pupils
can solve after seeing the »science adventure« or after the lectures on water, and is intended to
solidify their knowledge of water.

KEYWORDS: Water, structure, phase diagram, state of matter, boiling point, melting point,
colligative properties, demonstrative experiments, science adventure, public understanding of
science.
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UVOD
V diplomski nalogi z naslovom Kako interaktivno predstaviti določene lastnosti vode so
predstavljeni štirje deli.
Prvi je teoretični del, namenjen orisu glavnih lastnosti vode s stališča (fizikalne) kemije. Kako
lahko na fazno ravnotežje vplivamo s spreminjanjem pogojev: temperature pri danem tlaku ali
tlaka pri dani temperaturi? Če čisti vodi dodamo nehlapen topljenec, se zmrzišče vode zniža,
vrelišče pa zviša, saj se zniža parni tlak vode napram čisti vodi (govorimo o t. i. koligativnih
lastnostih). Gre za predstavitev osnovnih pojmov s stališča teorije. Vsebuje tudi skromen
vpogled v zgodovinski razvoj znanosti o vodi.
Drugi del je namenjen učiteljem oziroma demonstratorjem, ki bodo sodelovali pri interaktivni
predstavitvi eksperimentov na temo vode. Vsebuje podroben opis poskusov, s katerimi si lahko
učitelji pomagajo pri razlagi tematike o vodi in njenih lastnostih. Eksperimenti so primerni tudi
za medpredmetno povezovanje kemije, fizike in naravoslovja. Nekateri eksperimenti so
preprosti, tako da jih lahko učenci s pomočjo staršev ponovijo doma.
Tretji del je znanstvena dogodivščina. Gre za enostaven, nazoren in duhovit način, kako
učencem prikazati nekatere poglavitne fizikalno-kemijske lastnosti vode. Eksperimenti si
sledijo v določenem zaporedju. Najprej spoznamo zgradbo vode, nato trdno obliko vode, sledi
tekoča oblika in zaključi se z vodo v obliki plina. Orišemo, kako zunanji pogoji vplivajo na
ravnotežje faz. Demonstriramo, kako se raztopine razlikujejo od čiste vode. Skozi znanstveno
dogodivščino nas vodi zgodba, obogatena s primeri iz vsakdanjega življenja.
Tema o vodi je predstavljena na poljuden način. Hiša eksperimentov (HE) je prva pri nas, ki je
začela laični javnosti predstavljati t. i. znanstvene dogodivščine, s pomočjo katerih javnosti na
poljuden, zabaven način predstavi kratko interaktivno predavanje na določeno temo. V tretjem
delu pričujoče diplomske naloge je torej opisana znanstvena dogodivščina z imenom
»vodologija« in vse potrebno za njeno izvedbo. Znanstvena dogodivščina bo postala del
rednega programa v HE. Z njo želim približati znanost širši javnosti.
V četrtem delu je primer delovnega lista za učence, ki jim omogoča ponovitev in utrditev snovi,
ki so jo učenci spoznali skozi znanstveno dogodivščino. Delovni list vsebuje na koncu rešitve
nalog.
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TEORETIČNI DEL
1.1 Zgodovinski oris znanstvene misli o vodi
Jonski filozofi (predsokratovci) so med prvimi razmišljali o tem, iz česa je vse, kar nas obdaja
in kako je vse to nastalo. Eden izmed njih je bil Tales iz Mileta (okoli 625 do 548 pr. n. št.), za
katerim se žal ni ohranilo nobeno pisno delo. O njegovih velikih korakih izvemo od drugih
piscev. Iz zapisov Aristotela v njegovi Metafiziki izvemo, da je Tales začetnik filozofije, ki ima
vodo kot počelo materije. Aristotel je izbor Talesa, da je voda počelo materije, pripisoval
dejstvu, da »nič ne nastaja in nič ne propade« ( Grdenić, 2007). Za osnovo si je izbral snov, ki
je nekaj materialnega, a spremenljivega kot voda. Voda se spreminja, je dovzetna za različne
oblike, a hkrati tvori enotnost, kar Talesu predstavlja narava. Ker pa celote (narave) ni mogel
pojasniti le z vodo, je potreboval še dušo, nekaj kar spodbuja gibanje. Naslednji filozof, ki je
vodi dal posebno mesto, je bil Empedokles iz Agrigenta (okoli leta 490 do 430 pr. n. št.). Štiri
počela - voda, zrak, ogenj in zemlja - so po mnenju Empedoklesa večna in nespremenljiva. So
korenine vseh stvari, ki se mešajo in ločujejo. Vzrok ločevanju in mešanju pripisuje sovraštvu
in ljubezni. O pomembnosti štirih počelih je naslednji pisal Aristotel iz Stagire (384 do 322 pr.
n. št.). Pomembno je, da dobimo štiri osnovne lastnosti: vroče, hladno, suho in vlažno. O počelih
in načinu kroženja je učil tudi druge. Vodo je opisal kot hladno in vlažno, zrak kot vlažen in
topel, ko toplo prevlada nad hladnim, se voda pretvori v zrak. Če prevlada hladno se zrak
pretvori v vodo.
Leonardo da Vinci (1452-1519) je največ svojega dela posvetil prav vodi. Opazoval je gibanje
tekočin, gibanje zračnih mehurčkov v vodi, nastanek oblakov, vodnih vrtincev, lastnosti pare,
megle (http://www.fmf.uni-lj.si/~podgornik/FMF_SITE/VODA.html).
V smislu moderne znanosti so o vodi začeli razmišljati v 18. stoletju. Prvi, ki je napisal, da voda
nastaja z gorenjem »vnetljivega zraka« (vodik) je bil Macquer.Henry
Cavendish je leta 1784 dokazal, da je voda edini produkt pri gorenju vodika
( Grdenić, 2007). Pri eksperimentu je nastala bistra brezbarvna tekočina –
voda.
Slika 1: Henry Cavendish dokaže, da je produkt gorenja vodika voda (Devetak. I., idr 2010).
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Cavendisheve ugotovitve so omogočile Lavoisieru, da je dobil dokončne odgovore na svoja
vprašanja, kaj je zrak in v kakšni povezavi je s kislino. Dne 11. novembra leta 1783 je na javni
seji Francoske akademije znanosti Lavoisier prebral članek o proučevanju gorenja vodika.
Poročilo so objavili leta 1784 v memoarjih z naslovom
»Poročilo, s katerim se dokazuje, da voda ni enostavna snov,
temveč je podvržena razstavljanju in sestavljanju« ( Grdenić,
2007). Istega leta je Lavoisier objavil članek o agregatnih stanjih,
v katerem govori, da so vsa telesa lahko v plinastem, tekočem in
trdnem stanju. V njem je napisal: »Ta tri stanja so odvisna samo
od večje ali manjše količine ognjene snovi (toplote), s katero so
Slika 2: A. L. Lavoisier
določi sestavo vode
(Devetak. I., idr 2010

telesa prežeta ali spojena« ( Grdenić, 2007). Lavoisier je kasneje
s pomočjo eksperimentiranja določil približno masno razmerje
kisika in vodika v vodi.

Skupaj z Pierr-Simonom Laplaceom (1749-1827) sta študirala procese, ko voda spremeni
agregatno stanje. Eksperiment sta izvedla tako, da sta tehtala vodo, ki jo dobimo iz taljenja ledu,
ki smo mu dovedli določeno množino toplote. Le-to sta natančno merila z do tedaj še nepoznano
napravo: kalorimertom - »kalorimeter z ledom« ( Grdenić, 2007).

Slika 3: Kalorimeter z ledom, s katerim so študirali energetiko pretvorbe ledu v vodo
(Grdenić. D., 2007).
S pomočjo eksperimenta sta prišla do zgodovinskega sklepa, da je za razstavljanje kemijske
spojine potrebno toliko toplote, kolikor se je izloči pri njenem nastajanju iz elementov.
Morda ravno zaradi napačne predstave o tem, kako preprosta je molekula vode, je bilo do
začetka 20. stoletja zelo malo raziskav v tej smeri. Šele v 20. stoletju, ko so začeli raziskovati
anomalije vode, so se začeli večji premiki – ki jih je spodbudilo odkritje vodikove vezi. Do
danes je tako znanega že zelo veliko, in znanje o vodi kot spojini se ves čas veča, za kar se gre
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zahvaliti predvsem simulacijam, ki jih poganjajo superračunalniki. Tako imamo danes že dokaj
dobro sliko o molekuli vode in njenih kemijskih in fizikalnih lastnostih.

1.2 Sestava in struktura molekule vode
Molekula vode (divodikov oksid) je sestavljena iz dveh atomov vodika in atoma kisika. Vodika
sta na kisik vezana s kovalentno vezjo. Večje število molekul vode se glede na temperaturo in
tlak sistema lahko nahaja v treh agregatnih stanjih. Vodi v plinastem stanju rečemo vodna para,
v tekočem stanju voda in v trdnem stanju led.
V sledečih štirih razdelkih bomo opisali oba elementa, ki sestavljata molekulo vode (vodik in
kisik), strukturo molekule vode ter vodikovo vez, ki se lahko tvori med posameznimi
molekulami vode.
1.2.1. Vodik

Vodik je prvi element periodnega sistema kemijskih elementov. Označimo ga s simbolom H.
Gre za najstarejši element v vesolju, ki ga najdemo na vseh planetih in zvezdah. Ima
najenostavnejšo subatomarno sestavo: sestavljata ga en proton (jedro atoma) in en elektron. Po
velikosti spada v skupino manjših atomov. Najdemo ga v treh agregatnih stanjih: plinastem,
tekočem in trdnem. Vodik se v plinastem stanju nahaja v molekularni obliki, H2. Je plin brez
barve, vonja in okusa. Ima tri izotope. Izotop brez nevtrona se imenuje vodik, z enim nevtronom
je devterij in z dvema nevtronoma je tritij.

Slika 4: Izotopi istega elementa imajo enako vrstno število. Slika nam prikazuje, kako so vsi
izotopi istega elementa na istem mestu v periodnem sistemu elementov (Devetak idr., 2010).

Prisotnost plinastega vodika lahko denimo potrdimo z eksplozivno reakcijo s kisikom, ki jo
lahko sprožimo npr. s pomočjo tleče trske ali iskre. Vodik je del številnih kemijskih spojin.
Pripisujejo mu vlogo poglavitnega goriva prihodnosti. Potekajo raziskave, kako bi s pomočjo
sončne energije izvedli elektrolizo vode in pridobivali vodik. Spet drugi proučujejo snovi, ki bi
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bile podobne klorofilu v zelenih rastlinah in bi razkrajale vodo v vodik in kisik
(Bukovec, N., idr 2002).
1.2.2. Kisik

Kisik se v periodnem sistemu nahaja v XVI. skupini. Označimo ga s simbolom O.
Kisik se v naravi nahaja v obliki molekul. »Atomi teh elementov se namreč povezujejo v
molekule. V takšnih molekulah so povezani atomi istega elementa« (Devetak idr., 2010).

Slika 5: Slika nam prikazuje molekulo kisika O2, sestavljeno iz dveh atomov kisika (Devetak
idr., 2010).
Je najbolj reaktiven element šestnajste skupine periodnega sistema elementov. Gre za enega
izmed življenjsko najpomembnejših elementov. Je plin brez barve, vonja in okusa. Je najbolj
razširjen element v zemeljski skorji. Poznamo ga v treh agregatnih stanjih: trden kisik je
temnomodre barve, tekoč modre barve in plinast brezbarven. V plinasti obliki se lahko pojavi
kot O2 ali O3 (ozon).
Prisotnost kisika lahko potrdimo s tlečo trsko, ki v kisiku zagori. V laboratorijih ga pridobivajo
na številne načine. Zelo pomembna lastnost kisika v vodi je dobra topnost. Topnost kisika
omogoča življenje v vodi. Kisik se pri dihanju porablja, pri fotosintezi rastlin pa sprošča.
Gorenje organskih snovi porablja kisik, nastaja pa voda.
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1.2.3. Struktura vode

Molekulo vode sestavljata dva atoma vodika in en atom kisika. Predstavimo
jo s kemijsko formulo H2O. Molekulo vode lahko prikažemo denimo tudi s
pomočjo kalotnega ali krogličnega modela. Ti modeli prikazujejo poleg
sestave vode tudi prostorsko porazdelitev atomov.
Molekula vode ni linearna. »Meritve in lastnosti vode dokazujejo, da je
molekula vode kotne oblike, na kar vplivata ravno nevezna elektronska para
na kisiku« (Devetak idr., 2010).
Slika 6: Slika nam prikazuje kalotni model molekule vode in kroglični model vode. Rdeče
obarvan del predstavlja kisik, belo pa dva vodika. Pri krogličnem modelu je kovalentna vez
med vodikom in kisikom nakazana s palčko rdeče-bele barve (Devetak idr., 2010).

Slika 7: Slika shematsko prikazuje vpliv naveznega elektronskega para na valenčni kot (kot HO-H) (Devetak idr., 2010).
Na atomu kisika sta dva nevezna elektronska para, ki v vezi ne sodelujeta. Elektrostatski odboj
med veznimi elektronskimi pari je močnejši kot med neveznimi elektronskimi pari, zaradi česar
ima molekula valenčni kot 104,5 °.

Slika 8: Slika prikazuje razporeditev elektronske gostote v molekuli vode. Kisik je bolj
elektronegativen, vodika pa bolj elektropozitivna. (Devetak idr., 2010).
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Posledično ima molekula vode dipolni moment. Na eni strani je pozitivni pol (vodikova atoma)
in na drugem je negativni pol (kisikov atom). Molekula vode je polarna. Vez med kisikom in
vodikom imenujemo kovalentna vez. Oba elementa si zagotovita stabilno elektronsko
konfiguracijo. Kisikov atom dobi osem elektronov v zunanji lupini, kar je elektronska
konfiguracija žlahtnega plina neona. Vodikova atoma dobita po dva elektrona in elektronsko
konfiguracijo helija. Kisik k tvorbi dveh kovalentnih vezi prispeva dva elektrona, ki se povežeta
z vsakim od vodika, ki prispevata po en elektron.
Vodo dobimo s kemijsko reakcijo iz elementov vodika in kisika. Za nastanek dveh molekul
vode potrebujemo eno molekulo kisika in dve molekuli vodika.

Slika 9: Slika nam prikazuje kemijsko reakcijo nastanka vode. Iz dveh molekul vodika in ene
molekule kisika nastaneta dve molekuli vode. (Devetak idr., 2010).

1.2.4 Vodikova vez

Vodikova vez je šibka vez (nekje med 5 in 30 kJ/mol) med dvema molekulama, ki nastane
zaradi elektrostatskega privlaka med atomom vodika ene molekule ter elektronegativnim
atomom (O,F,N) druge molekule (Wikipedija, https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_bond).
Vodikova vez lahko nastane tudi med deli iste molekule, če je le-ta dovolj velika (intramolekularna vodikova vez). Med molekulami vode lahko nastane vodikova vez med
elektropozitivnim vodikom ene molekule ter elektronegativnim kisikom druge molekule.
Vodikova vez poveže dve molekuli vode med sabo, če je orientacija molekul ustrezna (ustrezna
razdalja ter kot).
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Slika 10: Prikaz vodikove vezi (črtkano) med dvema molekulama vode (Bukovec, N. in
Brenčič, J. 2000).
Struktura molekule vode omogoča, da se vsaka molekula lahko poveže s štirimi molekulami
vode z vodikovimi vezmi (dva protona in dva nevezna elektronska para). Sposobnost tvorbe
vodikovih vezi je vzrok anomalnim fizikalnim lastnostim vode kot so visoko vrelišče, visoko
tališče, največja gostota pri 4 °C, velika specifična toplota, dobro topilo, itd. (Lazarini, F. in
Brenčič, J. (1992)). Molekule vode so v trdni in tekoči fazi bolj ali manj povezane z vodikovimi
vezmi. Urejenost molekul vode se zmanjšuje, ko preidemo iz ledu v vodo, ali iz vode v vodno
paro. V ledu je struktura najbolj urejena, kot nam prikazuje slika spodaj. V tekoči vodi je
struktura že manj urejena.

Slika 11: V ledu (tip I) so molekule vode povezane s štirimi vodikovimi vezmi (črtkano)
(Bukovec, N. in Brenčič, J. 2000).
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1.3. Fazni diagram vode
1.3.1 Splošno o faznem diagramu »običajnih« substanc

Slika 12: p-T fazni diagram »običajne« čiste substance. Prikazana so območja temperatur (T)
in tlakov (p), kjer se snov nahaja v trdnem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju, ter
področja koeksistence dveh faz (sublimacijska, talilna in izparilna krivulja). Nad kritično
temperaturo (Tk) plina s stiskanjem ne moremo več utekočiniti. Trojna točka predstavlja
temperaturo in tlak pri katerem imamo soobstoj vseh treh faz. (Jamnik, A., 2013).
Fazni diagram je grafični prikaz stanja snovi pri danih pogojih: tlaku (p) in temperaturi (T).
Faza je tisti homogeni del sistema, ki ima povsod enako sestavo in enake vse fizikalne in
kemijske lastnosti. Faze med sabo loči mejna površina.
Med krivuljami na faznem diagramu je stabilna le ena sama faza: trdna, tekoča ali plinasta.
Posamezne faze na faznem diagramu ločijo tri krivulje:
Talilna krivulja (modra) nam označuje pogoje, kjer imamo ravnotežje med trdno in tekočo fazo
(hkratni soobstoj dveh faz). Krivulja nam prikazuje odvisnost temperature tališča od tlaka.
Večina substanc ima pozitiven naklon talilne krivulje (t. i. »običajne« substance).
Izparilna krivulja (rdeča) nam označuje pogoje, kjer imamo ravnotežje med tekočino in paro.
Prikazuje nam odvisnost temperature vrelišča od tlaka.
Sublimacijska krivulja (zelena) nam prikazuje pogoje, kjer imamo ravnotežje med trdno in
plinasto fazo. Kaže nam odvisnost parnega tlaka trdne faze od temperature.
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Pri pogojih, ki odgovarjajo talilni, izparilni in sublimacijski krivulji imamo v sistemu hkrati
prisotni dve fazi (trdno-tekoče, tekoče-plinasto oz. trdno-plinasto.)
Trojna točka nam ponazarja termodinamično stanje, ki je odvisno od tlaka in temperature pri
kateri so vse tri faze v termodinamičnem ravnovesju. Ob spremembi ene izmed spremenljivk
pridemo iz trojne točke v eno izmed faz ali v ravnotežje dvh faz. (Jamnik, A., 2013).
Kritična temperatura je najvišja temperatura, do katere lahko plin z zvišanjem tlaka še
utekočinimo. Nad kritično temperaturo ni več fazne meje med tekočino in plinom. Gostota
tekočine in pare postaneta čez čas enaki in meja med njima izgine. Ta prehod se zgodi nad
kritično točko, ki jo karakterizirata kritična temperatura in kritični tlak.
1.3.1.1. Gibbsovo fazno pravilo

Pri obravnavanju ravnotežnega faznega sistema spoznamo Gibbsovo fazno pravilo, ki sledeče
spremenljivke:
f = število prostostnih stopenj sistema
Prostostne stopnje nam povedo največje število intenzivnih spremenljivk (p, T …), ki jih lahko
neodvisno spreminjamo, ne da bi s tem porušili ravnotežje.
c = število komponent sistema
»Število komponent c je enako najmanjšemu številu neodvisnih različnih zvrsti, potrebnih za
definicijo sestave vseh faz, ki so prisotne v sistemu« (Jamnik, A., 2013).
p = število faz sistema
Gibbsovo fazno pravilo se za c-komponentni in p-fazni sistem glasi:
Gibbsovo fazno pravilo: f = c – p + 2
Sistem, ki je v ravnotežju, svoje stanje določa s temperaturo in tlakom, zato enačbi prištejemo
2 (ena prostostna stopnja pripada tlaku, druga pa temperaturi).
Gibbsovo fazno pravilo velja le za sisteme, v katerih so tlak, temperatura in koncentracija edine
spremenljivke s pomočjo katerih lahko vplivamo na obnašanje sistema (Jamnik, A., 2013).

18

1.3.1.2. Kriteriji za ravnotežje med fazami:

Za sisteme, v katerih nastopa več faz, je kriterij za ravnotežje med fazami enakost kemijskega
potenciala (µ) vseh faz. V primeru dveh faz (α in β) je pogoj za fazno ravnotežje: µα = µβ.
Kemijski potencial je definiran kot:
𝜇=(

𝜕𝐺
)
𝜕𝑛 𝑝,𝑇

kjer gre za spremembo proste entalpije sistema pri dodatku inifitezimalne količine substance
pri konstantnem tlaku in temperaturi. Za čiste substance predstavlja kemijski potencial kar
molsko prosto entalpijo sistema, zato smo v zgornji enačbi indeks, ki bi označeval posamezno
komponento, izpustili.
Pogoj za termično ravnotežje faz predstavlja enakost temperatur vseh faz. V primeru dveh faz
(α in β) je pogoj za termično ravnotežje: Tα = Tβ.
Pogoj za mehansko ravnotežje faz predstavlja enakost tlakov vseh faz. V primeru dveh faz (α
in β) je pogoj za mehansko ravnotežje: pα = pβ.
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1.3.1.3. Fazni diagram čiste snovi

Slika 13: p-T fazni diagram »običajne« čiste (c = 1) substance ter rezultat Gibbsovega
pravila. V področju faznega diagrama, ki se nahaja med krivuljama (ena sama faza, p = 1) je
f = 2, kar pomeni, da lahko tlak in temperaturo neodvisno spreminjamo v določenih mejah in
bomo še vedno imeli eno samo fazo. Na krivuljah imamo ravnotežje med dvema fazama (p =
2) in torej f = 1. To pomeni, da lahko neodvisno spreminjamo le temperaturo oz. le tlak, če
hočemo obdržati obe fazi. V trojni točki imamo prisotne vse tri faze (p = 3), kar pomeni, da je
f = 0 – sprememba tlaka ali temperaturi bo privedla do izgube vsaj ene od faz. (Jamnik, A.,
2013)
Fazni diagram enokomponentnega sistema ima različna ravnotežna stanja snovi pri različnih
temperaturah in tlakih.
Za enokomponentni (c = 1) sistem velja fazno pravilo:
f=c–p+2=3–p
Iz tega sledi, da imamo na različnih delih faznega diagrama lahko:
a.) Bivarianten sistem (trdna snov - A, tekočina - B, para - C): temperaturo in tlak lahko
neodvisno spreminjamo in se še vedno nahajamo v eni fazi. (Jamnik, A., 2013) p = 1
→f=2
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b.) Univarianten sistem (območja na krivuljah, D, E, F): temperaturo ali tlak lahko
neodvisno spreminjamo, če želimo ohraniti fazi (Jamnik, A., 2013). p = 2 → f = 1
c.) Invarianten sistem: trojna točka - G. Ne temperature ne tlaka ne moremo spremeniti,
ne da bi pri tem izginila kakšna faza (Jamnik, A., 2013). p = 3 → f = 0
1.3.1.4. Odvisnost tališča in vrelišča od tlaka

Tališče oz. zmrzišče
Tališče je temperatura, pri kateri se določena snov začne taliti. Pri danem tlaku sta trdna in
tekoča faza čiste substance pri temperaturi tališča v ravnotežju. Vsaka snov ima določeno
temperaturo tališča.
Na temperaturo tališča lahko vplivamo s spremembo tlaka. Tlak je razmerje med silo, ki deluje
pravokotno na površino in to površino. Če podvojimo silo, se podvoji tudi tlak. Če podvojimo
stično površino, se tlak prepolovi (Demšar, A., idr. 2009)
Voda ima temperaturo tališča pri 0 °C ali 273,15 K pri tlaku 1 bar. (Demšar, A., idr. 2009).
»Običajnim« substancam, pri katerih je trdna faza gostejša od tekoče faze, se pri zvišanju tlaka
poviša temperatura tališča. Pri povečanju kemijskega potenciala pri tekočinah ostaja kemijski
potencial večji kot pri trdnih snoveh (Jamnik, A., 2013).

Slika 14: Slika prikazuje vpliv povečanega tlaka (p' > p) na kemijski potencial trdne (zelena
črta) in tekoče (modra črta) faze »običajne« substance (trdna faza gostejša od tekoče faze).
Vpliv tlaka na kemijski potencial je večji pri tekoči fazi, kar pomakne temperaturo tališča k
višji temperaturi (Ttal'). V presečišču krivulj za trdno in tekočo fazo imamo ravnotežje obeh
faz. (Jamnik, A., 2013).
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Voda je izjema, saj ima tekočo fazo gostejšo od gostote trdne faze. Za razliko od običajnih
substanc je vpliv povečanega tlaka na temperaturo tališča takšen, da premakne tališče k nižji
temperaturi. To vidimo tudi na spodnji sliki:

Slika 15: Slika prikazuje vpliv povečanega tlaka (p' > p) na kemijski potencial trdne (zelena
črta) in tekoče (modra črta) faze pri vodi (trdna faza redkejša od tekoče faze). Vpliv tlaka na
kemijski potencial je večji pri trdni fazi, kar pomakne temperaturo tališča k nižji temperaturi
(Ttal'). V presečišču krivulj za led in vodo imamo ravnotežje obeh faz. (Jamnik, A., 2013).
Taljenju obraten proces (prehod iz tekoče v trdno fazo) je zmrzovanje. Temperaturi tališča
zato včasih rečemo tudi temperatura zmrzišča.
Vrelišče:
Vrelišče je temperatura, pri kateri parni tlak doseže vrednost zunanjega tlaka. Parni tlak je tlak
molekul pare, ki pritiskajo na gladino tekočine, s katero so pri določeni temperaturi v
ravnotežju. Ko pri kapljevini dosežemo temperaturo vrelišča, se pretvori v plin. Proces se
imenuje izparevanje. Pri isti temperaturi se zgodi obraten proces, imenovan utekočinjenje, pri
katerem iz plina dobimo kapljevino. Ob dovajanju toplote snov prehaja iz kapljevinskega stanja
v plinasto agregatno stanje. Ob tem temperatura ostaja ista.
Da voda zavre, ji je potrebno dovesti toploto. Toploti, ki je potrebna, da izpari en kilogram
vode, pravimo specifična izparilna entalpija. Za vodo znaša 2256,9 kJ/kg pri tlaku 101,325 kPa
in 100 °C. To je petkratna količina energije, ki jo je potrebno dovesti isti količini vode pri
segrevanju od 0 °C do 100 °C. Specifična toplotna kapaciteta nam pove, koliko toplote moramo
pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu snovi, da preide iz tekočega v plinasto stanje. Enaka
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količina energije se sprosti pri prehodu vode iz plinastega stanja v tekoče stanje. (Wikipedija;
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izparilna_toplota). Za vodo znaša specifična toplotna kapaciteta
pri konstantnem tlaku 4,187 kJ/kg K.
Temperatura vrelišča je odvisna od tlaka in vrste snovi. V tekočini ob segrevanju nastajajo
mehurčki, v katerih je tlak pare oz. parni tlak. Pri temperaturi 25 °C je parni tlak vode enak 3,2
kPa, medtem ko je pri 100 °C enak 101 kPa. Voda v tem primeru prosto izpareva in vre. Kadar
sta para in kapljevina v termodinamičnem ravnovesju, je parni tlak nasičen (Tematski leksikon,
2002). Če želimo, da do vrenja pride, so potrebne majhne nečistoče (kondenzacijska jedra) v
kapljevini. V primeru, da kondenzacijskih jeder ni, lahko pride do pregretja tekočine, ki se na
koncu lahko eksplozivno upari. Pri vrenju prehajajo mehurčki iz notranjosti tekočine do mejne
površine. Mejna površina je površina med tekočino in paro. Mehurčki se prebijejo čeznjo in
zapustijo tekočo fazo. Govorimo o izhlapevanju iz notranjosti tekočine oz. vrenju (Jamnik, A.,
2013).

Slika 16: Shematski prikaz vrenja tekočine. Tekočina vre, ko parni tlak (p) tekočine doseže
zunanji tlak (pzun). Mehurčki nastajajo povsod v tekočini in ne le zgolj na površini.
(Jamnik, A., 2013).
O hlapenju s površine vode govorimo, ko mehurčki ne prehajajo od znotraj, ampak voda hlapi
le s površja. Pri hlapenju je temperatura tekočine nižja od temperature vrelišča ter zunanji tlak
višji od parnega tlaka tekočine (Jamnik, A., 2013).
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Sprememba zračnega tlaka vpliva na vodo:
Spreminjanje zračnega tlaka je vzrok velikim poplavam, hurikanom. Gre za pojav, kjer je tlak
tako nizek, da se gladina morja lahko dvigne. To potem skupaj z vetrovi in padavinami povzroči
katastrofalne poplave v nizkih obalnih področjih – podobno kot cunami.
Če gremo v hribe, se z višanjem nadmorske višine zračni tlak znižuje. To pomeni, da bo voda
zavrela pri nižji temperaturi kot v dolini, kjer je zračni tlak nižji. Nizka temperatura vrelišča
nam onemogoči kuhanje živil, ki potrebujejo višje temperature za pripravo. Oziroma moramo
hrano kuhati dlje.
V primeru, da se odpravimo v dolino Mrtvega morja, ki se nahaja kar 450 m pod gladino morja,
pa 100 °C ni dovolj za vretje vode. Zračni tlak je v dolini Mrtvega morja višji, zato tam voda
zavre pri višji temperaturi, podobno kot v Papinovem* loncu (ekonom loncu).
V gospodinjstvu se uporablja Papinov lonec kot lonec za hitro kuhanje. Lonec je neprodušno
zaprta posoda. V zaprtem loncu imamo na začetku nekaj vode in nekaj zraka. Ob naraščanju
temperature začne iz tekoče vode nastajati vodna para, ki se ne more širiti. Tlak nad vodno
površino, zaradi zraka in vodne pare, ki je v ekonom loncu, začne naraščati in posledično
narašča tudi temperatura vrelišča. V loncu lahko dosežemo vrednost vrelišča nad 100 °C, kar
nam omogoči krajši čas kuhanja in zmanjšanje porabe energije, saj hrano pripravljamo pri višji
temperaturi.

Slika 17: Ekonom lonec oz Papinov lonec. Voda v takšnem loncu zavre pri višji temperaturi,
kot če lonec ni zaprt. (Kos, B., idr 2005).

*Papinov lonec (po D. Papinu), lonec z debelo steno, s tesnim pokrovom in varnostnim ventilom za
eksperimentalno določanje zveze med tlakom in temp. vrelišča tekočine (tematski leksikon fizika, 2002).
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1.3.2. Fazni diagram vode

Fazni diagram vode se od faznega diagrama »običajnih« substanc razlikuje tudi po naklonu
talilne krivulje (modra krivulja na spodnji sliki).

Slika 18: p-T fazni diagram vode. Talilna krivulja (modro) ima negativen naklon. Z višanjem
tlaka se temperatura tališča pomika k nižjim temperaturam. (Jamnik, A., 2013).
Na diagramu nam črna puščica ponazarja, kako s povečanjem tlaka preidemo iz trdne faze –
led I v tekočo fazo – voda (Jamnik, A., 2013).
Naklon talilne krivulje (modre barve) je negativen. Gostota tekoče vode je večja od gostote ledu
(Jamnik, A., 2013).
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1.3.2.1. Tabela določenih fizikalnih lastnosti vode

Fizikalne lastnosti vode
Tališče

0 OC, 105 Pa

Viskoznost

1,0 mPa s, 20 OC

Talilna toplota

0,333 MJ/kg

Površinska napetost

73 mN/m, 20 OC

Vrelišče

100 °C, 105 Pa

Specifična toplotna
kapaciteta

4,19 kJ/kg K

Izparilna toplota

2,26 MJ/kg

Kritična temperatura

647 K

Gostota

1,0·103 kg/m3, 4 OC,
105 Pa

Kritični tlak

22,064 MPa

Hitrost zvoka

1483 m/s, 20 OC

Parni tlak

2.339 kPa, 20 OC

1543 m/s, 100 OC

101,325 kPa,
100 OC

(wikipedija; https://bs.wikipedia.org/wiki/Viskoznost#Viskoznost_vode,
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voda, http://www1.lsbu.ac.uk/water/data1.html)

1.3.2.2. Agregatna stanja vode

»Delci snovi imajo v plinastem, tekočem in trdnem stanju različno svobodo gibanja. Ta stanja
imenujemo agregatna stanja« (Glažar, S.A., idr. 2005).

Slika 19: Shematski prikaz prehodov med agregatnimi stanji: trdnina – kapljevina – plin.
(Demšar, A., idr. 2009)
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»V trdnini so gradniki snovi blizu skupaj in med seboj močno povezani. To je razlog, da imajo
trdnine stalno obliko, ki jo lahko spremeni šele sorazmerno velika sila (Demšar, A., idr. 2009).
V kapljevinah so gradniki šibko povezani, v plinih pa večinoma sploh ne. Zato plini in
kapljevine nimajo stalne oblike in se lahko pretakajo, tečejo. Zaradi skupne lastnosti plinov in
kapljevin jih pogosto imenujemo s skupnim imenom tekočine.
Agregatna stanja označujemo na sledeč način: oznaka (s) pomeni trdno snov. Izhaja iz angleške
besede »solid« (trden). Oznaka (l) pomeni, da je snov v tekočem agregatnem stanju. Izhaja iz
angleške besede »liquid« (tekočina). Oznaka (g) pomeni, da je snov v plinastem agregatnem
stanju. Izhaja iz angleške besede »gas« (plin)« (Glažar, S.A., idr. 2006).

Slika 20: Shematski prikaz ureditve molekul vode pri prehodu iz tekoče vode v led
(Devetak, I., idr. 2010).

Slika 21: Shematski prikaz razkroja vode. Gre za kemijsko spremembo, kjer iz molekule vode
dobimo molekularni kisik in vodik v razmerju 1:2 (Devetak, I., idr. 2010).
Trdno agregatno stanje – led.
Značilnost trdnih snovi je, da imajo lastno prostornino. Vodikove vezi pri vodi omogočijo, da
molekule ne pridejo preveč skupaj in ohranijo praznine v kristalu. »Delci so blizu skupaj in
urejeno razporejeni. Imajo točno določene lege in lahko le nihajo okrog njih. Zaradi tega snov
ohranja svojo obliko« (Devetak, I., Cvirn-Pavlin, T., Jamšek, S. 2010).
Gostota
Gostota pove, kolikšno maso ima snov pri določeni prostornini. Gostoto izrazimo npr. z enoto
kg/m3. V splošnem imajo trdnine in kapljevine iste snovi podobne gostote, plini te snovi imajo
tudi do tisočkrat manjšo gostoto od kapljevin in trdnin (Demšar, A., idr. 2009).
Zaradi veliko praznega prostora ima led manjšo gostoto kot voda.
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Gostota se razlikuje tudi med različnimi tekočinami. Olje ima manjšo gostoto kot voda in zato
plava na vodi. Slana voda ima večjo gostoto kot sladka voda. To lahko opazimo, če opazujemo
izliv rek v morje, ko sladka voda še nekaj časa po izlivu plava na gostejši slani vodi.
Gostota vode se ob spreminjanju temperature spreminja. Z naraščanjem temperature le-ta
narašča in doseže svojo maksimalno vrednost pri 4 0C (Lazarini, F. in Brenčič, J. (1992). Z
nadaljnjim naraščanjem temperature se gostota zmanjšuje.
Gostota ledu je manjša od gostote vode. Molekule vode so v ledu bolj urejene tudi zaradi
vodikovih vezi in med njimi je več prostora kot v tekočini. Led zato plava na vodi.
Majhna gostota ledu omogoča, da živali v zimskih in zelo mrzlih dneh v vodi lahko preživijo.
Voda namreč ne zmrzne od dna proti površju, ampak začne zmrzovati na površju. Led je zelo
dober toplotni izolator, zato prepreči mešanje in ohlajevanje vode v globino, kar omogoči rast
rastja in življenje živalim tudi pozimi.
Voda in njeno spreminjanje agregatnega stanja v določenem letnem času vpliva tudi na
geološko strukturo površja. Zvečer se temperature spustijo in voda se spremeni v led. Čez dan
se ponovno segreje, voda ponovno pronica skozi špranje cest. Pride do novih padavin. Ponoči
se temperature ponovno znižajo in voda ponovno v špranjah zamrzne in se obnaša kot nekakšen
klin, ki razpoko še bolj poveča, saj led zavzame večjo prostornino od enake količine vode.

Slika 22: »Cvetenje cest«. Večkratno zmrzovanje vode v porah cest deluje kot klin, ki razpoko
ob vsaki novi zmrzali še poveča. (Kos, B., idr 2005).
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Zaradi enakega razloga nam lahko v zamrzovalniku polne steklenice (in nekoliko redkeje tudi
plastenke) raznese, če jih tam pustimo predolgo.

Slika 23: Led v hladilniku. Ker led zavzame več prostora kot voda, bo zaprta steklenica pri
pretvorbi vode v led počila (Kos, B., idr 2005).
Fazni diagram vode pri visokih tlakih:
Pri faznem diagramu vode imamo več trojnih točk. Govorimo o večjem številu modifikacij
ledu. V primeru, da gre za več vrst kristalnih struktur iste trdne snovi to imenujemo
polimorfizem.

Slika 24: p-T fazni diagram vode, ki se osredotoči na led. Pri vodi imamo več polimorfnih
modifikacij ledu. (Jamnik, A., 2013).
Diagram nam prikazuje več vrst ledu, ki so označene z rimskimi številkami. Poznamo okoli 15
oblik ledu (https://sl.wikipedia.org/wiki/Amorfni_led.,2016). Led I je tako imenovani
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»normalni« led. Ena izmed trojnih točk je na sliki denimo med led VI – led VII – tekočina.
Oblika ledu VII se tvori le pri zelo visokih tlakih, čeprav je stabilna tudi pri visokih
temperaturah. Modifikacije ledu se nadaljujejo s povečevanjem tlaka (Jamnik, A., 2013).
Tekoča snov:
Pri tekočinah gre za stanje, ki je vmes med zelo urejenim trdnim stanjem in neurejenim
plinastim stanjem. »Delci so blizu skupaj, a niso urejeno razporejeni. Delci se lahko gibljejo
drug mimo drugega ter se pri tem vrtijo in nihajo. Snov zavzame obliko posode in tvori gladino«
(Demšar, A., idr., 2009).
Tekoča voda ima visoko vrelišče in njena izparilna toplota dokazuje, da je nekaj posebnega.
Voda ima visoko toplotno kapaciteto. Specifična toplotna kapaciteta je energija, ki jo je
potrebno dovesti, da segrejemo 1 kg snovi za 1 K. Za vodo znaša 4181 J/kgK. Ta velika številka
je v veliki meri posledica vodikovih vezi. Velika specifična toplota vode ima velik pomen pri
obmorskih krajih, ker zaradi zadrževanja toplote morja vpliva na celotno podnebje in s tem
povezana podaljšana poletja na morju.
Plin:
»Največja svoboda gibanja delcev je v plinastem agregatnem stanju, kjer zato vlada največji
nered in imajo delci tudi največ energije.« (Vrtačnik, M., Grm, S.W. K., Glažar, S.A., Godec,
A. idr., (2014)
»Delci so oddaljeni drug od drugega in neurejeno razporejeni. Se prosto gibljejo, vrtijo in
nihajo. Snov zavzame celotno prostornino, ki ji je na voljo« (Devetak, I., Cvirn-Pavlin, T.,
Jamšek, S. 2010). Gibanje delcev povzroči medsebojno trkanje in trkanje ob stene posode v
katerih je plin. Zanje je značilno, da nimajo svoje prostornine. Pline lahko bolj stiskamo kot
tekočine. Pri tem jim zmanjšamo prostornino in povečamo gostoto plina. Pri spremembi
temperature ali tlaka se spremeni prostornina plina.
Vlažnost
Vlažnost je količina vodne pare, ki jo vsebuje plin (tematski leksikon fizika 2002). Poznamo
relativno in absolutno vlažnost. Absolutna vlažnost je masa vodne pare na kubični meter zraka.
Relativna vlažnost je razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo pri določeni
temperaturi. Če temperaturo znižujemo pridemo do kondenzacije. Kondenzacija je pojav, ko se
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iz vlažnega zraka začnejo izločati kapljice vode. Temperaturo, ki je za ta pogoj potrebna
imenujemo rosišče.

Slika 25: Definicija relativne vlažnosti. Prikazan je del faznega diagrama vode, kjer rdeča
črta predstavlja izparilno krivuljo. Pri neki temperaturi T1 je parcialni tlak molekul pare v
zraku enak pH2O. parni tlak pri tej temperaturi pa je pnas. Razmerje med tema dvema tlakoma je
relativna vlažnost. (Jamnik, A., 2013)
V večini primerov je delni tlak vode v zraku manjši od nasičenega zato voda v zraku izhlapeva.

1.4. Kroženje vode
Voda je tekočina brez vonja in okusa. Skoraj 70 % Zemljine površine pokriva voda. Od tega je
večji del (okoli 97,5 %) slane vode, 2,5 % sladke. Od 2,5 % sladke vode je okoli 70 %
zamrznjene v ledenikih. 30 % vode najdemo v obliki podtalnice in vlage v zraku
(http://water.usgs.gov/edu/gallery/global-water-volume.html). Pri vsem tem je en odstotek
namenjen živim bitjem za uporabo.
Voda na Zemlji ne izginja in ne nastaja, ampak je njena količina konstantna. Voda iz rek se
preliva v jezera in ob segrevanju izhlapeva v ozračje. Voda v rekah, jezerih in oceanih izhlapeva
v zrak s pomočjo energije, ki pride od Sonca. Tako se vodni hlapi iz rek, potokov, jezer in
oceanov dvigujejo v atmosfero. V atmosferi temperatura z višino pada. V hladnih pasovih se
začnejo hlapi vode spreminjati v kapljice. Kapljice se začnejo združevati in nastajajo oblaki.
Ko je količina vodnih kapljic v oblaku prevelika, začne deževati, oziroma snežiti. Vodne
kapljice dežja padejo v reke, jezera in na tla.
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Slika 26: Slika prikazuje kroženje vode v naravi
(http://kompetence.uni-mb.si/70%20-%20Perhoc.pdf)

Vremenski pojavi so posledica kroženja vode.
Vreme se oblikuje v spodnjem sloju ozračja, ki
ga imenujemo troposfera in sega približno 10
km visoko. »Vetrovi nastanejo, ko se segret
zrak, ki je redkejši od hladnega, dviguje, na
njegovo mesto pa pri tleh priteka hladnejši zrak«
(Demšar, A., idr. 2009). Ob dviganju in
ohlajanju vodne pare se na določeni višini vodna
para utekočini in nastanejo oblaki.

Slika 27: Slika nam prikazuje plasti.

V spodnji plasti se oblikuje vreme.
(Demšar, A., idr. 2009)
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1.5 Razredčene raztopine nehlapnih topljencev
Razredčene raztopine so raztopine v katerih je delež ene izmed komponent bistveno nižji od
deleža druge komponente. Ena komponenta je v vlogi tekočega topila, druga navadno v vlogi
trdnega topljenca, ki se v topilu raztaplja. Topljenec je v primerjavi s topilom nehlapen, če je
njegov parni tlak izredno nizek ozirom dosti nižji od parnega tlaka topila.
Lastnosti razredčenih raztopin nehlapnih topljencev, ki so odvisne le od števila delcev topljenca
v raztopini, nič pa od njegove kemijske narave, imenujemo koligativne lastnosti.
Poznamo štiri koligativne lastnosti: znižanje parnega tlaka topila, zvišanje temperature vrelišča
topila v raztopini, znižanje temperature zmrzišča topila v raztopini in osmozni tlak. Dotaknili
se bomo le zvišanja vrelišča in znižanja zmrzišča.

Zvišanje temperature vrelišča topila v raztopini:
O zvišanju vrelišča govorimo, ko je vrelišče raztopine z nehlapnim topljencem višje od vrelišča
čistega topila.
Ker je kemijski potencial topila v raztopini manjši od kemijskega potenciala čistega topila, je
zadoščeno ravnotežnemu pogoju enakosti kemijskih potencialov vode v obeh fazah (tekoči in
parni) pri višji temperaturi, kar vrelišče raztopine pomakne k višji temperaturi:
∆Tvr = Tvr - Tvr* = ke m
Tvr in Tvr* sta temperaturi vrelišča raztopine in čistega topila, ke je ebulioskopska konstanta, m
pa molalnost raztopine (množina topljenca na kilogram topila). Ebulioskopska konstanta za
vodo znaša 0,51 K kg mol -1 (Lazarini, F. in Brenčič, J. 1992). Vidimo, da je efekt zvišanja
temperature vrelišča sorazmeren s koncentracijo topljenca.
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Znižanje temperature tališča/zmrzišča topila v raztopini.
O znižanju tališča ali znižanju zmrzišča govorimo takrat, ko imajo raztopine nižje tališče kot
čista topila.
∆Tzm = T*zm – Tzm = kk m
Tzm in Tzm* sta temperaturi zmrzišča (tališča) raztopine in čistega topila, kk je krioskopska
konstanta, m pa molalnost raztipine. Krioskopska konstanta za vodo znaša 1,86 K kg mol -1
(Lazarini, F. in Brenčič, J. 1992). Znižanje temperature zmrzišča je sorazmerno z molalno
koncentracijo raztopine.

Slika 28: : Pozimi solimo ceste, da preprečimo poledico. Raztopina ima namreč nižje zmrzišče

kot čista voda (Kos, B., idr 2005).
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EKSPERIMENTI
2.1. Vodo sestavlja vodik in kisik
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



plinski gorilnik



magnezijev trak



trinožno stojalo



milnica



mrežica - žična



voda



300 mL erlenmajerica



kozarec



majhna posodica



gumijast zamašek z luknjo na
katerem je kaveljček



gumijasta cevka



pokrov za kozarec



škarje



pinceta



lesena trska



vžigalnik



zaščitna oprema (rokavice, očala)

Slika 29: potrebščine za eksperiment »Vodo sestavlja vodik in kisik«.
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POSTOPEK:
V 300 mL erlenmajerico natočimo 100 mL mlačne vode. Prižgemo plinski gorilnik in
segrevamo vodo v erlenmajerici do vretja. Iz nje začne izhajati vodna para.
NAVODILO:
a) Z vžigalnikom prižgemo leseno trsko. Trsko počasi spuščamo v erlenmajerico.
b) Erlenmajerico zapremo z gumijastim zamaškom, v katerega je vstavljena gumijasta
cevka. Drugi konec gumijaste cevke pomočimo v posodico, v kateri je milnica. Nastalim
mehurčkom v milnici se približamo z gorečo trsko.
c) S škarjami odrežemo 2 cm dolg magnezijev trak. S pinceto primemo Mg trak in ga z
vžigalnikom prižgemo. Goreči Mg trak počasi spuščamo v erlenmajerico. Odložimo ga
na pokrovček in ga pokrijemo s kozarčkom.
d) Mg trak pritrdimo na kaveljček, ki je pritrjen na spodnji strani gumijastega zamaška.
Mg trak prižgemo in ga damo v vodno paro. Z gumijastim zamaškom, v katerega je
vstavljena gumijasta cevka, zapremo erlenmajerico v kateri gori Mg trak. Drugi konec
gumijaste cevke pomočimo v posodico, v kateri je milnica.
e) Z gorečo trsko se približamo milnim mehurčkom.
OPAŽANJA:
a) Iz erlenmajerice izhaja vodna para, ker voda vre. Ko gorečo leseno trsko postavimo v
erlenmajerico, ogenj ugasne.
b) Voda v erlenmajerici vre. Iz erlenmajerice začne po gumijasti cevki v milnico izhajati
plin, ki v posodici ustvarja milne mehurčke.
c) Iz erlenmajerice izhaja vodna para. Mg trak zagori še močneje, ko ga damo v vodno
paro. Na pokrovčku pokritem s kozarčkom magnezij ugasne.
d) Mg trak močno zažari, ko ga damo v vodno paro. Iz erlenmajerice začne po gumijasti
cevki v milnico izhajati plin, ki v posodici ustvarja milne mehurčke.
e) Vsak milni mehurček poči z glasnim pokom.
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RAZLAGA:
a) Vodna para goreči trski prepreči dostop novega kisika in ogenj ugasne.
b) V milnici nastajajo mehurčki iz vodne pare. Mehurčki počijo brez zvoka.
c) Mg je kovina, ki reagira z molekulo vode. Mg(s) + 2 H2O(g) → Mg(OH)2 (ag) + H2 (g).
Voda ni pravo sredstvo za gašenje magnezija. Magnezij ugasne, ko ga pokrijemo s
kozarčkom.
d) Mg trak reagira z vodo. Nastane plin vodik, ki v milnici tvori milne mehurčke.
e) V milnih mehurčkih je eksploziven, vnetljiv plin vodik, ki se je izločil iz vodne pare.

VARNOSTNO OPOZORILO:
Preden damo magnezij v erlenmajerico, je potrebno opazovalce opozoriti na močno svetlobo.
Priprejo naj oči! Pred izvedbo pokanja milnih mehurčkov je učence potrebno na to pripraviti.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok, smeti.
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2.2. Prikaz molekule vode
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



2 rdeča balona



zrak



4 beli baloni



He



temen balon



vrvica



ježki ali velcro trak



škarje

Slika 30: potrebščine za eksperiment »Prikaz molekule vode«

POSTOPEK:
a) Rdeča balona napolnimo z zrakom in nanju prilepimo ježka. Štiri bele balone napolnimo
s helijem. Baloni predstavljajo molekulo vode.
b) Z zrakom napolnimo še večji balon temne barve, na katerega tudi nalepimo ježka.
Magnezij ponazorimo z večjim temnim balonom.
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NAVODILO:
a) Bela balona držimo blizu skupaj. Med dva bela balona primemo še rdeč balon.
Naredimo dve molekuli vode. Molekuli zvežemo z vrvico. Molekuli vode približamo
kovini magnezija (temnemu balonu).
b) Temen balon položimo na mizo.

RAZLAGA:
Magnezij reagira z vodo po reakciji: Mg(s) + 2H2O → Mg(OH)2(s) + H2(g). En atom magnezija
pri reakciji potrebuje dve molekuli vode. Večji temen balon, ki predstavlja magneziji iz vsake
molekule vode za reakcijo porabi en kisik in en vodik. Združijo se s pomočjo ježkov in padejo
na tla. Od vsake molekule vode ostane še po en bel balon, ki nam predstavlja vodik. Balona se
s pomočjo ježkov združita in skupaj odletita pod strop (molekularni vodik). Z baloni
ponazorimo zelo posplošeno dogajanje v erlenmajerici.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Smeti.
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2.3. Prikaz nahajanja vode na Zemlji
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



prozorni valj 8 dL



voda



ploščica iz plastike



olje



organsko barvilo (modra)

Slika 31: potrebščine za eksperiment »Prikaz nahajanja vode na Zemlji«
NAVODILO:
a) V valj natočimo 7,8 dL vode in ji dodamo modro barvilo.
b) V drugi plastenki imamo olje rumene barve. Dolijemo 17 mL olja.
c) Na vrh dodamo nekaj milimetrov debelo ploščico iz plastike.
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OPAŽANJA:
a) V cevi imamo različno obarvane nivoje. Na dnu je modra barva, drugi pas je rumene
barve, ki plava na modrem pasu. Zelo tanka je na vrhu plast iz plastike.

RAZLAGA:
V cevi imamo procentualni prikaz vode na Zemlji. Moder, spodnji nivo, prikazuje slano
vodo na Zemlji. Rumen pas je voda, ki se nahaja v obliki ledu. Čisto zgornji, najmanjši pas,
prikazuje svežo vodo, v kateri je le majhen del pitna voda.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok, smeti.
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2.4. Vodni krog
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



steklena posoda



voda



urno steklo



led



gorilnik



organsko barvilo (modra)



trinožno stojalo



mrežica - žična



vžigalnik



zaščitna oprema
(rokavice, očala)

Slika 32: potrebščine za eksperiment »Vodni krog«

NAVODILO:
a) Vodo obarvamo z modrim barvilom in jo pretočimo v stekleno posodo. Stekleno posodo
damo na gorilnik in počakamo, da voda zavre. Posodo pokrijemo z urnim steklom na
katerem so kocke ledu.

42

OPAŽANJA:
a) Vodo smo obarvali, da jo bolje vidimo. Topla vodna para v posodi se počasi dviga. Ko
pride do vrha posode, kondenzira. Nastajajo kapljice, ki padajo nazaj v dno posode.
Opazimo, da para ne vsebuje barvila.

RAZLAGA:
Iz tople vode izhaja vodna para, ki se dviga proti vrhu posode. Posoda je pokrita z urnim
steklom, ki ga ohlajajo ledene kocke. Ker je steklo na spodnji strani hladno, vodna para
kondenzira, nastajajo kapljice in padajo nazaj v dno posode. Dobimo sklenjen vodni
krog vode.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.5. Prostornina ledu
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



manjša Dewarjeva posoda



tekoči dušik



zaščitna oprema (rokavice,



voda

očala)



organsko barvilo (modra)



plastična kapalka



alkoholni flomaster



kozarček

Slika 33: potrebščine za eksperiment »Prostornina ledu«
POSTOPEK:
a) Pripravimo se za varno eksperimentiranje. Nadenemo si očala in rokavice.

NAVODILO:
a) V vodo dodamo modro barvilo. V plastično kapalko zajamemo obarvano vodo. Nivo
vode označimo z alkoholnim flomastrom. Kapalko potopimo v tekoči dušik dokler voda
ne zmrzne. Ponovno označimo nivo zmrznjene vode. Kapalko odložimo v kozarček.
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OPAŽANJA:
a) Prostornina vode je večja kot na začetku. V plastični kapalki je nastal led.

RAZLAGA:
Voda je v plastični kapalki zmrznila in povečala se ji je prostornina. Led zavzema večjo
prostornino kot voda v tekočem stanju. Na hladno površino kapalke začne zelo hitro
primrzovati voda iz zraka. Modro barvilo smo dodali le za boljšo vidljivost.

VARNOSTNO OPOZORILO:
Učence pred izvajanjem premaknemo na varno razdaljo. Po končanem delu s tekočim
dušikom ga previdno odstranimo z mize.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Vodo iz epruvete odstranimo v odtok. Tekoči dušik shranimo v Dewarjevo posodo.
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2.6. Povečanje tlaka na ledeni kladi
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



stojalo za leden kvader



utež



dve polni plastenki (1,5 L)



leden kvader

povezani z tanko struno


posoda

Slika 34: potrebščine za eksperiment »Povečanje tlaka na ledeni kladi«
POSTOPEK:
a) Pripravljeno imamo stojalo, ki ima na drugi strani utež. Na stojalu leži leden kvader. Na
tleh pod klado je posoda za vodo.
NAVODILO:
a) Čez ledeno klado obesimo struno na kateri sta kot uteži pritrjeni dve plastenki. K
eksperimentu se ponovno vrnemo čez nekaj časa.
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OPAŽANJA:
a) Eksperiment za viden rezultat potrebuje dlje časa. Struna zelo počasi leze skozi ledeno
klado. Voda nad struno ponovno zamrzne. Dobimo struno primrznjeno v kladi. Klada
se tali in voda kaplja v vedro.

RAZLAGA:
Struna zaradi uteži zelo močno pritiska na ledeno površino. Tlak pod struno je večji,
zato se tališče tam zniža in led se stali. Ker pa se tlak nad struno ponovno zmanjša, se
tališče zviša in staljena voda tam ponovno zamrzne.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.7. Gostota sladke in slane vode
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



dve manjši stekleni posodi



voda



žlica



kocke ledu



kapalka



organsko barvilo (modra)



sol

Slika 35: potrebščine za eksperiment »Gostota sladke in slane vode«
NAVODILO:
a) V vsako posodo natočimo 200 mL vode.
b) V prvo posodo damo led in kapljice barvila.
c) V drugo posodo damo 5 žlic soli in premešamo, da se sol raztopi. V raztopino damo led
in kapljice barvila.
OPAŽANJA:
a) V prvi posodi je voda modre barve in led plava na vrhu. Barvilo se je pomešalo z vodo.
b) V drugi posodi kocke ledu plavajo na vodi. Barvilo plava na slani vodi. Barvilo se ne
razmeša.
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RAZLAGA:
a) Organsko barvilo se v sladki vodi raztopi in voda se obarva modro. Led plava na vodi.
b) Kocke ledu imajo manjšo gostoto zato plavajo na vodi. Led je iz sladke vode. Slana
voda je gostejša, sladka, redkejša pa je na vrhu. Barvilo se razporedi samo po sladki
vodi, ki plava na vrhu slane vode in se zaradi različnih gostot z njo slabo meša. Organsko
barvilo vodi ne spremeni njene gostote.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.8. Vpliv zračnega tlaka na vodo
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



plastični krožnik



voda



svečka



organsko barvilo (modra)



visok kozarec



vžigalnik

Slika 36: potrebščine za eksperiment »Vpliv zračnega tlaka na vodo«
NAVODILO:
a) V krožnik natočimo vodo z malo barvila. Na sredino položimo svečko.
b) Svečko na krožniku z vodo prižgemo. Svečka gori. Gorečo svečko pokrijemo s
kozarcem.

50

OPAŽANJA:
a) Svečka v pokritem kozarcu še nekaj časa gori, nato ugasne. Ko svečka ugasne se gladina
vode v kozarcu dvigne.

RAZLAGA:
Goreča svečka v pokritem kozarcu gori toliko časa, dokler je prisoten kisik. Ko svečki pod
kozarcem zmanjka kisika, ogenj ugasne. V kozarcu se plini začno ohlajati. Zaradi zvišane
temperature zraka v kozarcu je višja koncentracija vodne pare, ki kondenzira, ko se temperatura
zniža. Posledica kondenzacije vode v kozarcu in nižji tlak je dvig nivoja vodne gladine v
kozarcu. Barvilo smo dodali za boljšo vidljivost.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.9. Toplotna kapaciteta vode
PRIPOMOČKI


dva balona



vžigalnik



trinožno stojalo



svečka

KEMIKALIJE


voda

Slika 37: potrebščine za eksperiment »Toplotna kapaciteta vode«
POSTOPEK:
a) Svečko prižgemo in jo damo pod trinožno stojalo.
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NAVODILO:
a) Balon napolnimo z zrakom in ga položimo na trinožno stojalo, pod katerim gori sveča.
Štejemo od ena naprej, dokler balon ne poči.
b) V balon damo 50 mL vode in ga napolnimo z zrakom. Štetje ponovimo.
OPAŽANJA:
a) Balon poči. Čas je kratek.
b) Balon zdrži bistveno dlje časa nad ognjem.

RAZLAGA:
a) Svečka je segrevala membrano balona, ta se je hitro segrela in počila.
b) V balonu se segreva voda. Voda ima zelo visoko toplotno kapaciteto, kar ima za
posledico, da se membrana balona počasneje segreva. Voda v notranjosti balona hladi
membrano balona pod katero gori svečka, zato je potrebno dlje časa, da membrana poči.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok, smeti.
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2.10. Vrelišče in tališče vode
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



gorilnik za vodo



voda



dve eno-litrski stekleni



250 g ledu

posodi


termometer s sondo



plinski gorilnik



trinožno stojalo



mrežica



zaščitna oprema (rokavice,
očala)

Slika 38: potrebščine za eksperiment »Vrelišče in tališče vode«
POSTOPEK:
V grelnik natočimo 500 mL vode iz pipe in počakamo, da voda zavre. Pripravimo trinožno
stojalo z gorilnikom.
NAVODILO:
a) V prvo posodo natočimo 100 mL vode iz pipe in ji dodamo led, do nivoja 300 mL.
Dobro premešamo.
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b) Drugo posodo postavimo na trinožno stojalo. Vanjo natočimo 300 mL vode iz grelnika.
Prižgemo gorilnik.
c) V pripravljeno posodo vstavimo sondo, ki izmeri temperaturo.
OPAŽANJA:
a) V posodi, v kateri je led in voda, čez čas odčitamo temperaturo 0 °C.
b) V posodi, v kateri voda vre, očitamo temperaturo 100 °C.

RAZLAGA:
a) Pri temperaturi 0 °C dobimo iz vode led. To je temperatura, pri kateri voda zmrzne. Led
se spreminja v vodo ali voda v led pri temperaturi 0 °C, ki jo imenujemo temperatura
zmrzišča/tališča. Po daljšem času imamo zmes vode in ledu.
b) Pri temperaturi 100 °C voda zavre. To temperaturo imenujemo vrelišče vode. Voda iz
tekočega stanja prehaja v plinasto.

VARNOSTNO OPOZORILO:
Učence pred izvajanjem premaknemo na varno razdaljo. Pri pretakanju vode iz grelnika
smo pazljivi. Za eksperimentiranje se zaščitimo (očala, rokavice).

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.11. Znižanje temperature zmrzišča
PRIPOMOČKI


KEMIKALIJE

eno-litrska steklena



voda

posoda



led



žlica



sol



termometer s sondo

Slika 39: potrebščine za eksperiment »Znižanje temperature zmrzišča«
POSTOPEK:
a) Uporabimo stekleno posodo iz prejšnjega eksperimenta v kateri je voda in led. (10a)

NAVODILO:
a) V posodo z vodo dodamo led in 10 žlic soli. Dobro premešamo. V raztopino vstavimo
sondo za merjenje temperature.
OPAŽANJA:
a) Temperatura vodne raztopine počasi pada. Opazimo, da je temperatura zmesi nižja od
0 °C.
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RAZLAGA:
a) Z dodatkom soli smo vodi znižali temperaturo zmrzišča.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.12. Nižji tlak, nižje vrelišče vode
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



steklena bučka





gumijast zamašek



trinožno stojalo



gorilnik



zaščitna oprema (rokavice,

voda

očala)


posoda



prižema

Slika 40: potrebščine za eksperiment »Nižji tlak, nižje vrelišče vode«
NAVODILO:
Vodo v bučki segrevamo na gorilniku. Voda vre. Bučko odstranimo in zapremo z zamaškom.
Bučko premešamo in polijemo s hladno vodo. Ko je bučka ohlajena v njej izmerimo
temperaturo vode.
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OPAŽANJA:
Ko bučko odstranimo z gorilnika voda neha vreti. Ko bučko polijemo z mrzlo vodo, voda spet
zavre in nato ponovno neha vreti. Postopek lahko večkrat ponovimo.
RAZLAGA:
Voda v bučki neha vreti zato, ker jo ohladimo. Ko bučko polijemo s hladno vodo, se tlak v
bučki zniža in s tem tudi vrelišče vode. Voda ponovno zavre. Postopek lahko večkrat ponovimo.
Ko se bučka ohladi, voda v njej še vedno vre. Izmerimo temperaturo, ki je nižja od 100 °C.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.
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2.13. Oblak
PRIPOMOČKI

KEMIKALIJE



posoda



voda



grelnik



tekoči dušik



zaščitna oprema (rokavice,
očala)



mala Dewarjeva posoda

Slika 41: potrebščine za eksperiment »Oblak«
POSTOPEK:
Na tla postavimo posodo.
NAVODILO:
a) V grelniku segrejemo liter vode. Vrelo vodo pretočimo v posodo.
b) V mali Dewarjevi posodi imamo tekoči dušik. Dušik na hitro zlijemo v vrelo vodo.
OPAŽANJA:
a) Nastane oblak.
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RAZLAGA:
a) Oblak nastane, ko se vroč zrak dviga in ohlaja. Mi smo postopek pospešili tako, da smo
zelo vroči vodi, vodni pari dodali hladen tekoči dušik. Vroča vodna para se je dvigala.
Tekoč dušik je vročo vodno paro kondenziral in del vode ohladil. Opazimo bel oblak v
katerem je kondenzirana ohlajena vodna para - voda.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:
Odtok.

61

DOGODIVŠČINA
Op.: V dogodivščini so oznake »1a« itd., ki se nanašajo na poskuse, ki so opisani v eksperimentalnem
delu.
(Pridem oblečena v gasilca.)

Živijo! Ne se ustrašiti, zaenkrat še ne gori!
Ampak vseeno me zanima, če morda veste, kje bi se tu lahko dobilo kaj vode?
Joj, ne vem če bo to dovolj! Po navadi gasilci za gašenje potrebujejo kar velike količine vode,
kaj ne? Sedaj ko sem tu, pa vam lahko pokažem nekaj zelo zanimivega. Voda ogenj pogasi, je
tako?
No, prepričajmo se sami – prižgimo tole leseno trsko in jo počasi potopimo v vodo.1a Aha,
trska ugasne, še preden sploh pride do vode! Zanimivo. Erlenmajerico v kateri vre voda
zapremo z zamaškom, gumijasto cevko pomočimo v milnico.1b V milnici nastajajo mehurčki
napolnjeni z vodno paro. Mehurčkom se približamo z gorečo trsko. Ah, nič posebnega se ni
zgodilo. Vode ne moremo zažgati.
No pa poskusimo še s temle. To je magnezij. Magnezij je kovina. Najprej ga prižgemo in nato
počasi potopimo v vodo. Ojoj, to je pa še bolj zagorelo! Dajmo raje drugače pogasit ta ogenj –
magnezijev trak položimo na pokrovček in ga pokrijemo1c.
Super, končno je ugasnilo. Očitno je voda napačna izbira pri takem požaru. Morda veste, česa
vse še ne gasimo z vodo? Olja, električnih naprav, kemičnih požarov, …
Dobro, a morda veste, zakaj je magnezij nehal goreti, ko smo ga pokrili?
Zmanjkalo mu je kisika. Ogenj za gorenje potrebuje kisik.
Ampak kako je možno, da voda tega ne pogasi? Hmmm, iz česa pa je voda pravzaprav
sestavljena?
H2O. Aha, kisik in vodik. Če bi ta kisik nekako odstranili, potem bi ostal samo še H2 – vodik.
Enačba reakcije je: Mg(s) + 2 H2O(g) → Mg(OH)2 (ag) + H2 (g)
Torej magnezij iz vode porabi kisik (in del vodika) in ostane vodik– poglejmo če je
predpostavka pravilna – ponovimo poskus. Prižgemo Mg trak, ga damo v erlenmajerico,
zamašimo in po cevki ostanek speljemo v milnico. Vidimo, da nastajajo mehurčki. Notri je
plin – vodik.
A mislite, da vodik gori? Poskusimo. Ja, vodik je zelo vnetljiv. Slišimo glasen pok.1c Je plin,
ki so ga včasih uporabljali za polnjenje letečih balonov. Po nekaj katastrofalnih nesrečah so ga
raje zamenjali s helijem.
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Poglejmo si torej, kaj se je zgodilo. Vodi – oz. v vodni pari – smo dodali magnezij. Za
ponazoritev potrebujem tri prostovoljce. En dobi velik temen balon, ki nam predstavlja atom
magnezija, dva pa po tri balone, ki ponazarjajo molekulo vode. Magnezijev atom za reakcijo
potrebuje dve molekuli vode. Magnezij je za gorenje v vodni pari nase vezal kisik in od vsake
molekule vode po en vodik. Ostal vodik se je združil v H2 in odletel stran.2
Saj res, kakšen je že naslov današnje dogodivščine?
Vodologija. Aha, se pravi govorimo o vodi. Kako primerno.
Kje opazimo vodo? Jezera, morja, slano, sladko, zmrznjeno, dež, sneg, led, …
Katere je največ? No, jaz imam za vas lep prikaz tega.3
Poglejte, največji stolpec je slana voda, večina te je v oceanih, manjši stolpec predstavlja led,
tista črtica na vrhu, ki jo morda zadaj sploh ne vidite pa je sladka voda, del nje je tudi pitna
voda.
Sladko vodo sestavljajo reke, jezera, potoki, …
Kam ta voda odteče?
Reke tečejo v jezera ali oceane, ampak zakaj jih nikoli ne zmanjka? Ker dežuje.
Kako pa to, da jih v jezerih recimo ni preveč, če ves čas prihaja nova in nova?
Voda ves čas izhlapeva in se vrača v ozračje.
Sedaj potrebujem prostovoljca. V posodo natoči vodo in ji dodaj modro barvilo za boljšo
vidljivost. Posodo položi na gorilnik in počakaj, da voda začne vreti. Posodo pokrij s steklom
na katerem so kocke ledu. Se že kaj dogaja? Kapljice se nabirajo. A so kapljice tudi
obarvane? Ne. Torej tudi, če voda izhlapeva iz morja izhlapeva le čista voda brez soli. Za to
na nas ne pada slan dež. Ko bodo kapljice dovolj velike, bodo padle nazaj v »jezero«.
Naredili smo umeten dež.4
Pojav v naravi je enak – voda izhlapeva iz jezer, oceanov in rek ter se počasi dviga v ozračju.
Ko prispe dovolj visoko se ohladi in če je vode dovolj, pride do kondenzacije – nastanejo
male kapljice. Če se te kapljice začno združevati, dobimo oblake. Ko je oblakov dovolj, začne
deževati in voda se vrne na Zemljo. Rečemo, da voda kroži.
Ugotovili smo, da je voda lahko v tekoči ali plinasti obliki. Kako ji rečemo, če je trdna? Led.
Vsaka snov se lahko nahaja v teh treh stanjih (pravimo jim agregatna stanja). Tudi če bi se ves
led stalil, kot zadnje čase vse pogosteje slišimo, bi visoko v zraku, tam kjer letijo letala, ostal
led. Tako visoko je temperatura vedno pod -40 °C.
Tisti visoki beli oblaki so sestavljeni iz ledu, in tudi črte, ki jih za seboj rišejo letala so
sestavljene iz drobcenih snežink – ledenih kristalov.
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Kako lahko led dobimo iz vode? Zmrznemo jo. Kaj to pomeni? Da moramo vodo dovolj
ohladiti – oziroma njena temperatura mora priti do temperature ledišča. Ko voda zmrzne, kaj
menite, se raztegne ali skrči? Najbolje, da kar poskusimo.
Za hitro zmrzovanje bomo uporabili snov, ki se ji reče tekoči dušik. Ta ima temperaturo
-196 °C, zato se moramo primerno zaščititi. V pipeto damo malo obarvane vode. Označimo
nivo in jo potopimo v tekoči dušik. Voda v pipeti zmrzne. Poglejmo, kje je sedaj nivo ledu.
Višje.5
Ko voda zmrzne, se torej led razširi in zavzame več prostora kot ga je prej zavzemala voda.
Povsem enak pojav se nam pojavi v prehodnih obdobjih, ko je ponoči hladneje, čez dan pa se
segreje. Voda v tekoči obliki pride na asfalt, skozi male luknjice pronica v globino in tam, ko
pade temperatura pod ničlo, zmrzne in kot klin razširi luknjo v tleh. Čez dan se led stali,
mogoče pade še nekaj padavin, zapolni to še večjo špranjo, zvečer ponovno zmrzne in dobimo
še večji klin, ki še bolj razpre vso stvar. Postopek se v nekaj dnevih nekajkrat ponovi in cesta
– kot radi pravimo – zacveti.

Slika 42: : Zaradi ponavljajočega zmrzovanja in taljena vode na cestišču nastanejo vedno
večje razpoke in ceste »zacvetijo« (Kos, B., idr 2005).
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Zato, tudi steklenic in plastenk ne ohlajamo v zamrzovalniku – lahko jih namreč raznese!

Slika 43: Voda se pri zmrzovanju razširi približno 10% in ker se steklenice ne morejo dovolj
raztegniti, počijo (Kos, B., idr 2005).

Kdaj pa se led tali? Ko je dovolj toplo?
V ta namen imam tole klado ledu. Malo že kaplja od nje – mislim, da se tali.
Sedaj potrebujemo še prostovoljca, prej pa potrebujemo še malce več prostora. Te uteži bomo
obesili kar čez klado, da ne bodo v napoto.6a
Super, sedaj pa bo potrebna pomoč prostovoljca. V eno posodo dajmo sladko vodo in malce
ledu. V drugi posodi v vodo najprej vmešamo nekaj soli in potem znova dodamo led.
Opazimo, da led plava na vodi – zato ker zasede več prostora (večji volumen). Ima namreč
manjšo gostoto od vode. Ker led plava na vodi, je v jezerih pod ledom skoraj vedno tudi voda
– zato rajši ne hodite po zmrznjenih jezerih, v nasprotnem primeru bomo morali posredovati
mi, gasilci.
Dodajmo v obe posodi nekaj kapljic barvila. Kaj se dogaja? Ker je led sestavljen iz sladke
vode, se v posodi s slano vodo ti dve vodi ne zmešata sami od sebe. Barvilo se razporedi samo
po sladki vodi, ker imata podobno gostoto. Slana voda je gostejša, sladka, redkejša, pa ostaja
na vrhu. Podobno se dogodi, ko se reke izlivajo v morja. Sladka voda prodira daleč po
površini slane vode, kakor da bi se po njej kotalila.
Če še enkrat dobro pogledamo, vidimo, da led sicer res plava na vodi, a ga je večino vseeno
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pod vodo. Od tod tudi pregovor, da je nekaj le vrh ledene gore (veliko »ledu« ostane očem
prikrito).
A ledene gore so lahko težava samo blizu severnega in južnega pola. Vmes pa lahko voda
povzroča drugačne katastrofe. Še en prostovoljec mi bo moral pomagati. V posodo natočimo
vodo, nanjo položimo čajno svečko in pokrijemo s kozarcem. Kot smo videli pri magneziju,
tudi tu ogenj ugasne. Oho, zgodilo se je še nekaj.8 Ali morda veste, zakaj se je gladina znotraj
kozarca dvignila? Ko je ogenj gorel, se je zrak znotraj kozarca segreval, hkrati se je porabljal
kisik in nastajala je vodna para ter CO2. Ko je ogenj ugasnil, so se vsi plini v kozarcu ohladili
in skrčili. Iz vodne pare smo dobili kapljice vode – tlak se je v kozarcu zmanjšal, in ker je bil
nižji od tlaka v tem prostoru, je vodo potisnilo v kozarec. Enak pojav opazimo pri hurikanih,
kjer je tlak tako nizek, da se gladina morja lahko dvigne za par metrov. Ta potem skupaj z
vetrovi in padavinami povzroči katastrofalne poplave v nizkih obalnih področjih – podobno
kot cunami.
Poglejmo še en poskus s svečo in tekočo vodo. Postavimo svečo pod stojalo in jo prižgimo.
Sedaj napihnemo balon in ga postavimo na stojalo. Joj, balon je takoj počil. Kaj pa mislite, se
bo zgodilo, če v balon dodamo nekaj vode? Poskusimo. Balon sedaj ni takoj počil. Svečka je
kot v prejšnjem primeru poskušala elastiki spremeniti lastnosti, a ji tokrat ni uspelo, ker je
voda elastiko na notranji strani ohlajala. Voda s svojo toplotno kapaciteto preprečuje, da bi se
elastiki spremenile lastnosti da bi balon počil.9
Kaj bi vam gasilec lahko še pokazal. Aha, spet potrebujem prostovoljce, tokrat kar dva. Eden
naj v posodo natoči vodo in doda led, drugi pa naj v drugo posodo natoči vodo iz grelnika.
Sedaj oba dodobra premešajta posodi. S termometrom izmerimo temperaturo vode v vsaki
posodi. V posodi z vročo vodo odčitamo blizu 100 °C – to je temperatura pri kateri voda
zavre in se začne spreminjati v vodno paro – vrelišče vode.
V posodi z vodo in ledom odčitamo temperaturo blizu 0 °C – to je temperatura ledišča – kjer
voda zmrzne.10 Dodajmo v posodo z ledom še nekaj soli. Dobro zmešajmo. Kaj se dogaja?
Temperatura pada – celo pod 0 °C. Na tak način pozimi preprečujemo zmrzal na cestah in
pločnikih – dodamo sol in temperatura ledišča se zniža.11
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Slika 44: Sol preprečuje, da bi voda zmrznila. Zelo slana voda zmrzne šele pri okoli – 9 °C
(Kos, B., idr 2005).
Zaradi podobnega pojava dobimo tudi žled – ki je lahko zelo uničujoč in povzroča gasilcem
veliko dela. V tem primeru se voda podhladi – ima temperaturo pod lediščem, a še ni
zmrznjena, a ne zaradi soli, temveč ker je voda skoraj povsem čista, praktično destilirana. To
se lahko zgodi v posebnih vremenskih primerih. Podhlajena voda je izjemno nestabilna in
zmrzne takoj, ko se nečesa dotakne. Tako potem ta podhlajeni dež ustvari ledeni oklep na
vsemu, česar se dotakne.
Ko smo že pri ledenih oklepih, poglejmo tisto klado, čez katero smo obesili uteži.
Kaj opazimo? Malce bolj se je stalila, a bolj pomembno: žica z utežmi je sedaj znotraj klade!
Led se torej ne tali samo pri višjih temperaturah, ampak tudi kadar je tlak dovolj velik. Pod
žico se led stali, nad žico pa zmrzne nazaj, ker je okolica še vedno dovolj mrzla.6b Povečanje
tlaka ledu zviša tališče.
Kaj pa se zgodi, če povečamo tlak v vodi?
Je že kdo to kdaj poskusil? Morda kdo od starejših?
V kuhinji imamo lonec, ki mu pravimo ekonom lonec. Njegovo bolj znanstveno ime je
Papinov lonec. To je neprodušno zaprta posoda. V posodo damo vodo in zraven zapremo tudi
nekaj zunanjega zraka. S segrevanjem voda znotraj posode zavre, para se kopiči, ujet zrak se
segreva. V posodi se zvišuje temperatura in tlak. Z višjim tlakom narašča tudi temperatura
vrelišča. Hrana se potem v loncu kuha pri višji temperaturi od 100 °C in se zato prej skuha.
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Slika 45: Kuhanje v ekonom loncu je hitreje (Kos, B., idr 2005).
V navadnih kuhinjskih loncih pa temperature nad 100 °C ne moremo preseči in zato je
kuhanje počasnejše. V primeru nižjega tlaka voda zavre še mnogo prej kot pri 100 °C. V
visokogorju sicer hrana prej zavre, a vre pri nižji temperaturi in jo moramo, da bo zares
skuhana, dlje kuhati. Nekatere pa celo kljub kuhanju ne moremo skuhati. Poglejmo tole
bučko.
V bučki vre voda. To pomeni, da je v spodnjem delu tekoča voda, v zgornjem pa samo para.
Če bučko sedaj zamašimo in odstranimo z ognja - da je ne raznese – bo voda vrela toliko časa
da se bo tlak zvišal, vrelišče se ji pri tem zviša, in bo nehala vreti. Temperatura, ker jo ne
grejemo več, se ji bo znižala. Ampak, če sedaj bučko pohladimo s hladno vodo, opazimo, da
voda spet vre, kljub temu, da ima nižjo temperaturo kot 100 °C, ker smo jo z vodo ohladili, se
je tlak zmanjšal in s tem tudi temperatura vrelišča. Čez nekaj časa spet neha vreti. Postopek
lahko ponovimo in voda zavre pri vedno nižji temperaturi. Sedaj nam voda vre že pri zelo
nizki temperaturi, okoli 40 °C. Tlak znotraj bučke je mnogo manjši od normalnega, ker se
vodna para pri ohlajanju kondenzira v vodo – voda pa ima skoraj 1000 krat večjo gostoto kot
vodna para. Pri nižjem tlaku voda zavre prej, in takoj, ko spet zavre, se tlak v bučki spet
poveča do točke, kjer voda neha vreti.12
Aha, voda res vre pri 100 °C in zmrzne pri 0 °C a to velja le pri navadnem tlaku 1 bar, ki se
normalno nahaja okrog nas. Čim pa mi tlak spreminjamo, se s tem spreminja tudi temperatura
vrelišča in zmrzišča.
Ali ste zato, da naredimo en ogromen oblak? Da se bo videlo, da smo bili tukaj z vami zares
gasilci. Vzemimo nekaj zelo toplega – recimo vrelo vodo – in nekaj zelo hladnega – tekoči
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dušik. Zmešali ju bomo tako, da bomo zlili tekoči dušik v to banjico z vrelo vodo. Morda se
tisti bliže malce umaknete, da ne boste preveč mokri.13

Hvala za pozornost in veliko zdrave in odžejajoče vode vam želimo!

69

DELOVNI LISTI
4.1. Delovni list za učence
1. Naloga
Pri gorenju je prisoten plin, ki pospešuje gorenje. Brez njegove prisotnosti požar ugasne.
Kateri plin pospešuje gorenje?
a) helij
b) ogljikov dioksid
c) argon
d) kisik
2. Naloga
Napiši kemijsko reakcijo nastanka vode iz elementov:

3. Naloga:
Na posamezno črto zapiši formulo snovi, ki vsebuje molekule, ponazorjene z modelom.

_________
Legenda:

kisik

_________

_________

vodik
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4. Naloga
Dopolni:
Kroženje vode v naravi je odvisno od ____________ Sonca. Sonce povzroči
_______________ tekoče vode iz katere izhaja vodna para. Vodna para se dviga in
______________ v majhne kapljice. Nastanejo ____________. Združevanje oblakov
povzroči združevanje majhnih kapljic. V višjih plasteh je tega še več in začne
___________________. Padavine se ponovno zberejo v _______________ in
____________________. Vodni krog je sklenjen.
5. Naloga
Obkroži pravile trditve o ledu:
a) Led ima večjo prostornino kot tekoča voda.
b) Led v vodi potone.
c) Led na vodi plava.
d) Led ima manjšo gostoto kot tekoča voda.
e) S povečanjem tlaka lahko talimo led.
f) Led se ne tali.

6. Naloga
Poveži trditve, ki spadajo skupaj.
Vrelišče vode

0 0C

Tališče vode

100 0C

Nižji tlak

višje vrelišče

Visok tlak

nižje vrelišče
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7. Naloga
Dopolni:
Pri ___________ (nizek/visok) zračnem tlaku imamo slabo vreme in posledica tlaka na vodno
površino povzročijo, da se vodna gladina morja dvigne, obmorske poplave, hurikani.
Toplotna kapaciteta vode je ____________________ (visoka/nizka). Za segrevanje vode
potrebujemo ________________(veliko/malo) energije. Segrevanje poteka
_______________(hitro/počasi).
V hribih je zračni tlak _____________ (nižji /višji) zato nam voda zavre pri ______________
(višji/nižji) temperaturi. Kuhanje je ________________(počasnejše/hitrejše).
V ekonom loncu je zračni tlak ________________ (višji/nižji) zato kuhamo pri temperaturi
_________________(višji/nižji) od 100 0C . Kuhanje je ______________
(hitrejše/počasnejše).
8. naloga.
Voda je gasilno sredstvo le za določene snovi. Napiši česa ne smemo gasiti z vodo.
________________________________________________________________
9. naloga:
Pri gorenju magnezija v vodni pari smo dobili v milnici milne mehurčke.
Kako se imenuje plin v mehurčkih? ______________________
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4.2. Rešitve delovnega lista
1. Naloga
Pri gorenju je prisoten plin, ki pospešuje gorenje. Brez njegove prisotnosti požar ugasne.
Kateri plin pospešuje gorenje?
a) helij
b) ogljikov dioksid
c) argon
d) kisik
2. Naloga
Napiši kemijsko reakcijo nastanka vode:

3. Naloga
Na posamezno črto zapiši formulo snovi, ki vsebuje molekule, ponazorjene z modelom.

H2O
Legenda:

kisik

H2

O2

vodik
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4. Naloga
Dopolni:
Kroženje vode v naravi je odvisno od energije Sonca. Sonce povzroči ____izhlapevanje__
tekoče vode iz katere izhaja vodna para. Vodna para se dviga in ___kondenzira____ v majhne
kapljice. Nastanejo __oblaki_ . Združevanje oblakov povzroči združevanje majhnih kapljic.
V višjih plasteh je tega še več in začne __deževati__. Padavine se ponovno zberejo v
___rekah____ in ____jezerih____. Vodni krog je sklenjen.
5. Naloga
Obkroži pravile trditve o ledu:
a) Led ima večjo prostornino kot tekoča voda.
b) Led v vodi potone.
c) Led v vodi plava.
d) Led ima manjšo gostoto kot tekoča voda.
e) S povečanjem tlaka lahko talimo led.
f) Led se ne tali.
6. Naloga
Poveži trditve, ki spadajo skupaj.
Vrelišče vode

0 0C

Tališče vode

100 0C

Nižji tlak

nižje vrelišče

Visok tlak

višje vrelišče
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7. Naloga
Dopolni:
Pri nizkem (nizek/visok) zračnem tlaku imamo slabo vreme in posledica tlaka na vodno
površino povzročijo, da se vodna gladina morja dvigne, obmorske poplave, hurikani.
Toplotna kapaciteta vode je visoka (visoka/nizka). Za segrevanje vode potrebujemo veliko
(veliko/malo) energije. Segrevanje poteka počasi (hitro/počasi).
V hribih je zračni tlak nižji (nižji /višji) zato nam voda zavre pri nižji (višji/nižji) temperaturi.
Kuhanje je počasnejše (počasnejše/hitrejše).
V ekonom loncu je zračni tlak višji (višji/nižji) zato kuhamo pri temperaturi višji (višji/nižji)
od 100 0C. Kuhanje je hitrejše (hitrejše/počasnejše).
8. Naloga:
Z vodo ne smemo gasiti električnih naprav, olja, magnezija..
9. naloga:
Pri gorenju magnezija smo dobili vodik.
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ZAKLJUČEK
Z vodo se na tak ali drugačen način srečujemo vsakodnevno. Voda je in bo intenzivno polje
raziskovanja.
Odvisno od pogojev (tlak, temperatura) se lahko nahaja v trdnem, tekočem ali plinastem stanju.
Sestavljena je iz atoma kisika in dveh atomov vodika (H2O). Led je redkejši od tekoče vode in
posledično plava na njej. Veliko anomalij gre pripisati vodikovim vezem, ki se tvorijo med
molekulami vode. Občutek za pomen vode za življenje, tehnologijo itd. morajo učenci pridobiti
v zgodnjih fazah izobraževanja. Temeljne koncepte, ki se tičejo kemijske zgradbe vode, njenega
faznega diagrama, lastnosti posameznih faz in prehodov med njimi, kroženja vode na Zemlji,
topnosti itd. je potrebno učencem osnovnih šol prikazati na način, ki je njim dostopen – skozi
empirično izkustvo (eksperiment).
Eksperimenti so zasnovani tako, da so efekti dovolj veliki, da jih lahko zaznamo z očesom, ali
izmerimo s preprostimi instrumenti (npr. termometrom), hkrati pa so preprosti, tako da lahko
učenci nekatere s pomočjo staršev ponovijo doma in s tem sami pridejo do sklepov.
Nastala je znanstvena dogodivščina (zgodba), s pomočjo katere sem osvetlila pojme, ki si jih
učenci težje predstavljajo (povišanje vrelišča in znižanje tališča v odvisnosti od tlaka). To so
koncepti, ki ljudem niso domači, saj normalno ne živimo v teh pogojih. Živimo pri tlaku 1 bar
in vemo, da voda zavre pri 100 0C ter zmrzne pri 0 0C. S pomočjo dogodivščine sem predstavila
eksperimente z drugega zornega kota, ter jih podkrepila z vsakdanjimi primeri, da bodo
učencem bolj razumljivi.
Dogodivščina na začetku predstavi zgradbo vode, nato pa nas popelje čez fazni diagram, kjer
najprej spoznamo trdno obliko vode, nato tekočo in nazadnje plinasto. Zgodba eksperimente
povezuje s primeri iz vsakdanjega življenja. Dogodivščina nima le igrive vloge v vlogi gasilcev,
temveč predvsem izobraževalno.
Gaston Bachelard je zapisal: » Naloga šole na vseh stopnjah izobraževanja je v učencu vzbuditi
zanimanje za nekaj, kar je na prvi pogled nezanimivo.«
Oceno uspešnosti mojega dela prepuščam obiskovalcem, ki bodo obiskali dogodivščino Vodologijo.
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