
Veletrh nápad  u itel  fyziky 10 

Led – p ítel fyzika 

VÁCLAV PISKA
Gymnázium t .Kpt.Jaroše Brno 

Abstrakt
Voda je asi nejfantasti t jším materiálem ve vesmíru a její pevné skupenství ji v tom-
to ned lá ostudu. P ísp vek je zam en na zkoumání základních vlastností ledu jak ve 
form  demonstra ních experiment  tak také domácích experimentálních úloh. 

Anomálie vody 

Voda je látkou, se kterou se b žn  stýkáme a proto nás v tšinou ani nenapadne, jak 
moc je výjime ná. Dovolím si zde uvést alespo  n kolik vlastností, kterými se výraz-
n  liší od chemicky srovnatelných látek (podle [1], kde naleznete i dalších 37 odliš-
ností a také jejich vysv tlení): vysoký bod tání, vysoký bod varu, velké povrchové 
nap tí, velká viskozita (která navíc s rostoucím tlakem klesá), p i tání zv tšuje svou 
hustotu, v rozmezí 0oC až 4oC její hustota s rostoucí teplotou vzr stá, m že být pod-
chlazena až na –70oC (v malých kapkách).

Zm ny objemu p i tání a tuhnutí 

Voda p i tuhnutí na rozdíl od ostatních b žných látek zv tšuje sv j objem. Nejjedno-
dušší demonstrací tohoto faktu je zamrzlá PET láhev. Sta í naplnit libovolnou PET 
láhev vodou, zašroubovat a vložit na 24 hodin do mrazáku. Tuhnoucí voda láhev sil-
n  zdeformuje (p i pokusech s tlakováním PET láhve vzduchem dochází k podobným 
deformacím až p i tlacích nad 300 kPa). Pokud necháte zamrznout vodu 
v Tetrapakové krabici se šroubovacím uzáv rem, tak ji led roztrhne. V žádném p ípa-
d  nesmíte tyto pokusy provád t se sklen nou láhví! istit mrazák od sklen ných
st ep  není p íjemnou prací. 
Jako domácí úlohu lze žák m zadat zm ení zm ny objemu vody p i tuhnutí. Osv d-
ila se 20ml injek ní st íka ka, do které natáhneme 15ml vody a vložíme do mrazáku 

(výstup pro nasazení jehly není nutno zat s ovat). St íka ka je z houževnatého plas-
tu, takže ji led neroztáhne, zato ale posune píst st íka ky až ke zna ce 16ml. To od-
povídá nár stu objemu o 1/15 = 7% (p esn jší hodnota je 8,3%). 
Žáci v tšinou tuto vlastnost vody znají, netuší ale, že ostatní materiály se chovají 
opa n . Vhodnou demonstrací je použití vosku. Roztavíme vosk v zava ovací skleni-
ci pono ené ve va ící vod  a nalijeme ho do zkumavky. B hem tuhnutí se povrch 
vosku výrazn  propadne dol  – jeho objem poklesl. 
Podobn  lze p edvést plování látky na vlastní tavenin  – do jedné skleni ky nalijeme 
vodu a vhodíme kousek ledu – plove na hladin  (to je ale vcelku známý fakt). Do dal-
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ší skleni ky nalijeme roztavený bílý vosk a vhodíme dovnit  kousek pevného barev-
ného vosku – klesne ke dnu. 

Regelace ledu 

Regelace ledu bývá ve staré literatu e (nap . [2]) ozna ována jako „slévání se“. Jedná 
se o op tovné p imrznutí dvou odd lených kus  ledu. Velmi p kný pokus popsaný ve 
[2] provedeme následovn : vezmeme dva v tší kusy ledu (nebo rozbijeme jeden vel-
ký) a vhodíme je do nádoby s horkou vodou (ne va ící, budeme do ní namá et ruce). 
Chytneme oba kusy ledu a v horké vod  je p itiskneme na chvíli k sob  – spojí se 
natolik pevn , že jeden z stane viset na druhém. 
Vysv tlení tohoto na první pohled p ekvapivého jevu je prosté – led, který neroztál, 
má teplotu stále pod bodem tuhnutí. Když k sob  p itiskneme dva kusy ledu, tak vrst-
vi ka vody, která mezi nimi z stala, není obklopena horkou vodou, ale chladným le-
dem – zmrzne. Oba kusy ledu p imrznou k sob .
Snad každý u itel fyziky si p i zaslechnutí slova „regela-
ce“ vybaví klasický pokus, kdy se tenký drát na koncích 
zatížený pomalu za ezává do bloku ledu a p itom se led 
v místech, kde struna prošla, op t spojí. Obrázek, kterým 
tento pokus ilustruji, p evzal [2] z francouzského asopi-
su „La Nature“.
Moderní verzi téhož m žeme provést tak, že konce tenké 
ocelové struny (lze koupit v obchodech s modelá skými 
pot ebami) uchytíme do vršk  od PET lahví a vršky p i-
šroubujeme na dvoulitrové PET lahve napln né vodou.
U tohoto pokusu se ustálilo vysv tlení, že p i zvýšeném tlaku klesá bod tání ledu, pod 
drátem tedy led roztaje a za drátem se op t slije, nebo  se tlak vrací na p vodní hod-
notu. A že podobný efekt funguje i u bruslí (proto musí být zabroušené do hrany). 
V kuloárech n kolika p edchozích Veletrh  se však probírala myšlenka, že je to t eba 
všechno trochu jinak. Jedním z nápad , který zde zazn l, byl vliv tepelné vodivosti 
ocelového drátu. Pokusil jsem se to ov it. Jelikož k pokusu používám ocelovou stru-
nu o pr m ru 0,2mm, zašel jsem do obchodu s rybá skými pot ebami a koupil si lan-
ko Dynastrong o stejném pr m ru  (je to pletené rybá ské lanko z vlákna Dynema, 
které je vyráb no z GSP = Gel Spun Polyethylene = vlákno p edené z gelové formy 
polyetylénu).  
Na jeden blok ledu jsem zav sil jak strunu tak lanko a zatížil je shodnou zát ží – vy-
víjely stejný tlak. Ocel pomalu ale jist  procházela ledem zatímco lanko se sice tro-
chu za ezalo (asi 4 cm pod povrch), tam se ale jeho postup zastavil a lanko zamrzlo. 
Polyetylén je ve srovnání s ocelí tepelný izolant, takže tím jsem m l problém za vy e-
šený. Pak m  ale napadlo vyzkoušet pokus za nízké venkovní teploty. V dubnu jsem 
m l k dispozici pouze prostor ledni ky s +4oC. Zde by už m lo být oh ívání struny 
okolním vzduchem siln  potla eno, ale struna se p esto do ledu za ezala.
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Shodou okolností se mi po m síci dostal do rukou n kolik ísel asopisu The Physics 
Teacher (díky Doc. Trnovi z PedF MU v Brn , který mi jejich zap j ení zprost edko-
val), kde jsem nalezl lánek [3], zabývající se stejnou problematikou. 
Zde je uvedeno, že k poklesu bodu tání vody o 1oC je nutno vyvinout tlak 14 MPa, 
p i emž podle výpo tu pod strunou vzniká tlak pouze 2MPa, což by zajistilo pokles 
teploty tání o pouhou desetinu oC. V lánku [3] je jev vysv tlován pomocí tzv. „povr-
chového tání“, jehož existenci p edpov d l už v roce 1842 Michael Faraday. Podle 
této hypotézy existuje na povrchu pevných látek tenká vrstva kapaliny i p i teplotách 
pod bodem tání (snižuje to její tzv. volnou energii povrchu). U ledu se jedná o vrst-
vi ku o tlouš ce 40nm p i teplot  0oC a o tlouš ce 0,5nm p i teplot  -35oC. Tato vrst-
vi ka je p í inou pr chodu struny ledem i snadného bruslení na ledové ploše p i
teplotách t sn  pod bodem mrazu. Podle autora lánku [3] však na led  o teplot
-35oC prakticky bruslit nelze – má p íliš tenkou povrchovou vrstvu kapalné vody – 
brusle nekloužou. Vyzkoušel si to prý osobn  p i arktické zim  v Kanad .
To, že výše uvedená hypotéza je akceptovatelným vysv tlením experimentu, potvrdi-
ly i experimenty R.R.Gilpina, který pokus v roce 1980 opakoval s použitím velmi 
malých sil p sobících na strunu (tzn. snížení bodu tání bylo možno zanedbat) a p i
teplot  pokusné aparatury udržované pod 0oC. I p i t chto podmínkách struna prochá-
zela ledem. 

Zamrzání nádoby s vodou 

P edloni jsem v zim  položil za okno pou ový balónek napln ný vodou a ekal jsem, 
že ráno budu mít k dispozici ledovou kouli. K mému p ekvapení však i p es velký 
mráz zamrzla pouze relativn  tenká vrstva vody na okraji a vnit ek z stal kapalný – 
vzniklo ledové vejce.Takovéto vejce si m žete vyrobit sami, pokud dáte balónek na-
pln ný vodou do mrazáku na 5-6 hodin.  
Jak je možné, že voda uvnit  vejce odolává zmrznutí? Musíme si uv domit, jaké pro-
cesy probíhají p i zamrzání. Voda se nejprve ochlazuje k bodu tání ( i mírn  pod n j)
a teprve potom zamrzá. Jak p i ochlazování tak p i zamrzání musí odevzdat velké 
množství tepla okolí. Ze za átku je okolím mrazivý vzduch mrazáku, takže voda 
v balónku se relativn  rychle ochladí na 0oC (balónek je ochlazován ze všech stran, 
samovolné proud ní vody o r zné teplot  – konvekce – zajistí stejnou teplotu uvnit
celého objemu). 
Na okraji balónku se vytvo í tenká vrstva ledu. Voda uvnit  už m že teplo odevzdá-
vat pouze ledové slupce, která má ale teplotu srovnatelnou s vodou – p edávání tepla 
se tém  zastaví. Aby došlo k namrznutí další vrstvy vody, musí se p edat velké 
množství tepla skrze vrstvu ledu, který není dobrý vodi . Navíc se led musí nejprve 
ochladit pod bod tání, aby byl schopen vod  teplo odebírat. Vznikem by  i tenké 
vrstvi ky ledu se proces zamrzání prudce zpomalí. Voda uvnit  ledového vejce p e-
chází do podchlazeného stavu – má teplotu nižší než je bod tání, ale p esto nezamrz-
ne. Pro p echod do tohoto stavu sta í odevzdat mnohem menší teplo než pro 
zamrznutí.
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Uvnit  ledového vejce už nedochází k „b žnému“ zamr-
zání, ale k zamrzání podchlazené vody. Když takové 
vejce rozbijete, možná objevíte podivné ploché ke í ko-
vité útvary, které se vzájemn  k íží a pror stají. Na ob-
rázku vpravo, který byl p evzat ze [4], m žete vid t
jeden z t chto (tzv.Tyndallových) útvar .
Když necháte ledové vejce v mrazáku n kolik dní a te-
prve poté ho rozbijete, zjistíte, že po okraji je cca centimetrová vrstva irého ledu 
(vzniklého „b žným“ zamrzáním) a vnit ek je vypln n bílou houbovitou strukturou, 
která obsahuje velké množství nezamrzlé vody. Tato houba vznikla pror stáním plo-
chých ke í kovitých útvar . Dobrou „líhní“ takovýchto útvar  vhodných 
k pozorování je hlubší miska z p n ného polystyrenu (prodává se na nich ovoce, zá-
kusky, maso, ...). Naplníme ji alespo  do 4cm vodou a vložíme do mrazáku. Díky 
izola ním vlastnostem plastu voda zamrzá odshora a podobn  jako u balónku zde 
nejprve vznikne vrstva irého ledu a postupn  se uvnit  podchlazené vody za nou
vytvá et ke í kovité (dendritické) útvary (po cca 4 hodinách v mrazáku). Máte-li št s-
tí, získáte ke í ky o ploše deseti i více centimetr tvere ních.

Polariza ní vlastnosti ledových krystal

Když vložíme desti ku ledu (nap íklad ze zamrzlé hladiny vody v misce) mezi dva 
zk ížené polariza ní filtry, zjistíme, že krystaly ledu stá ejí polariza ní rovinu sv tla.
Objeví se krásný obraz mnoha malých krystalk  ledu – n které jsou erné, jiné sv tlé.
Velmi tenké krystaly dokonce vytvá ejí barevné plošky. Pokud se poda í na plochu 
umístit ke í ek vzniklý v podchlazené vod , má celý jednu barvu – je tvo en mono-
krystalem.  

Poznámka 

Popis experimentu demonstrujícího existenci a velikost m rného skupenského tepla 
tání ledu naleznete na adrese [5].  

lánek „Zkoumání teplotní anomálie vody“ v novaný anomálnímu pr b hu hustoty 
vody vyjde v nejbližší dob  v asopise Matematika-fyzika-informatika. 
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