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Hrátky s kapalným dusíkem – dodatek
MILOŠ ROTTER
MFF UK Praha
Pokusy s kapalným dusíkem pĜedvádČné na minulých Veletrzích byly popsány již
v pĜedchozích sbornících. V letošním roce mohli úþastníci spatĜit i nČkolik dalších
pokusĤ, které jsem nalezl v literatuĜe nebo je pĜevzal od kolegĤ.

LeidenfrostĤv jev
PĜedvádČní tance kapiþek kapalného dusíku na stolní desce, na podlaze, na misce a
ještČ lépe na dlani demonstrátorovČ vyvolává vždycky nadšenou pozornost divákĤ.
Je zĜejmé, že pĜíþinou tohoto jevu je klouzání kapky na izolující vrstviþce dusíkových
par, jejichž tepelná vodivost je více než þtrnáctkrát menší než vodivost kapalného
dusíku. PĜipomíná se též analogie s chováním kapiþek vody na rozpálené plotnČ. To
je také historicky první pozorovaný projev Leidenfrostova jevu. PatrnČ nejstarší
zmínka o tomto jevu z roku 1732 pochází od Hermanna Boerhaave z Leidenu. Své
jméno získal jev podle Johanna Gottloba Leidenfrosta, který jej popsal v latinsky
psaném traktátu De Aquae Communis Nonnullis Qualitatibus Tractatus publikovaném v Duisburgu v roce 1756.

Johann Gottlob Leidenfrost se narodil v roce 1715 v mČsteþku Rospenwenda,
v nČmeckém kraji Sasko – Anhaltsko, v rodinČ evangelického faráĜe. J. G. Leidenfrost studoval nejprve teologii a poté medicínu na univerzitách v Giessenu, Lipsku a
Halle, kde také v roce 1741 promoval na základČ práce o pohybu lidského tČla. Cestoval po rĤzných univerzitách, sloužil také jako polní lékaĜ v první slezské válce.
V roce 1743 získal místo profesora medicíny na univerzitČ v Duisburgu. Tam se také
v roce 1745 oženil s Annou Cornelií Kalckhoffovou a mČli spolu 7 dČtí. Leidenfrost
vyuþoval kromČ medicíny také fyziku a chemii, publikoval více než 70 prací, od roku
1751 byl nČkolikrát zvolen rektorem univerzity. ZemĜel v Duisburgu v roce 1794.
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Leidenfrost provádČl své pokusy se železnou lžiþkou rozpálenou v krbu do þerveného
žáru. Dobu, po kterou kapka vody na lžiþce vydržela, než se odpaĜila, mČĜil pomocí
poþtu kyvĤ kyvadélka. Na internetových stránkách mĤžete nalézt Ĝadu návodĤ i
k velmi nebezpeþným pokusĤm, jejichž opakování þtenáĜĤm nedoporuþuji. Profesor
Jearl Walker z univerzity v Clevelandu nČkteré pokusy z Leidenfrostovým jevem popisuje a zmiĖuje se také o úrazech, k nimž mĤže pĜi jejich provádČní dojít. Zopakoval
také pokus s „dobou života“ vodní kapky v závislosti na teplotČ podložky. Zjistil, že
nejdéle vydrží vodní kapka pĜi teplotČ tzv. Leidenfrostova bodu, tedy asi 220 °C, pĜiþemž doba prudce vzroste nad 200 °C a pĜi vyšších teplotách zvolna klesá. RelativnČ
vysoká teplota Leidenfrostova jevu je zĜejmČ nezbytná k tomu, aby pĜi dopadu kapky
na podložku došlo k prudkému odparu kapaliny a vytvoĜení dostateþné vrstvy par,
které kapku nadnášejí a tepelnČ ji izolují od horké podložky. PĜi ještČ vyšších teplotách pĜítok tepla záĜením vycházejícím z podložky zpĤsobuje zrychlení odparu kapky. LeidenfrostĤv jev se významnČ uplatní pĜi prĤbČhu varu vody, jak jej mĤžeme na
pĜíklad pozorovat ve varné konvici. Zpoþátku se z ohĜívané vody uvolĖují bublinky
vzduchu absorbovaného ve vodČ, poté ode dna stoupají bublinky vodních par, které
vznikají na nukleaþních jádrech, jimiž jsou nerovnosti povrchu ohĜívaného dna. Bublinový var posléze prostoupí celým objemem kapaliny, voda vĜe. PĜi vyšších teplotách se uplatní LeidenfrostĤv jev a vytvoĜí se pĜi ohĜívané ploše izolující vrstva par a
rychlost odparu klesne. To mĤže velmi nepĜíznivČ pĤsobit ve výmČnících tepla, kdy
se podstatnČ sníží schopnost chladicí vody odnímat teplo ohĜátému tČlesu.
Autor þlánku popisuje také své pokusy s horkým olovem. OvČĜil, že je možné ponoĜit
vlhkou ruku do roztaveného olova ohĜátého na teplotu alespoĖ 400 °C, tedy vysoko
nad teplotu tání 328 °C. Postaþí však, aby prsty byly pĜíliš suché a nemohla se tudíž
vytvoĜit ochranná vrstva vodních par nebo aby olovo nebylo dostateþné horké a následují ošklivé popáleniny. PĜítomností Leidenfrostova jevu se dá také vysvČtlit zázraþná schopnost nČkterých zasvČcených jedincĤ projít bez popálenin bosýma
nohama po žhnoucích uhlících. Autor þlánku tento pokus nČkolikrát vyzkoušel a
skonþil nakonec s nepĜíjemnými popáleninami. Domnívá se, že k popálení došlo proto, že se už pĜestal bát a na jeho chodidlech se již nevytvoĜila dostateþná ochranná
vrstviþka potu ze strachu z popálení. Autor zkusil také nabrat trochu kapalného dusíku do úst a vydechnout oblak par, jak je to na nČkterých internetových stránkách popsáno. Na rozdíl od drobných popálenin se popraskaná zubní sklovina nevyléþí ani po
dlouhé dobČ. Prosím tedy nezkoušet!

Pohyb na magnetické polštáĜi – MAGLEV
Dostupnost velkých a kvalitních vysokoteplotních supravodiþĤ Y-Ba-Cu-O a zároveĖ
velkých a silných permanentních magnetĤ ze slitiny Nd-Fe-B nám umožnila sestrojit
jednoduchý principiální model dopravního prostĜedku pohybujícího se na magnetickém polštáĜi zvaného MAGLEV (Magnetic Levitation Vehicle). Pomocí mosazné
kostry jsme sestavili Ĝádku hranolových magnetĤ s rozmČry 40 mm x 20 mm x 10
mm upevnČných tak, aby jejich pole byla souhlasnČ orientována kolmo k Ĝádce. Bez
záchytné kostry by se magnety zhroutily a pĜitáhly nesouhlasnými póly k sobČ.
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Supravodiþ o prĤmČru 28 mm a výšce 10 mm se ochladí v polystyrénové nádobce
umístČné pod Ĝádkou magnetĤ.

Supravodiþ projeví MeissnerĤv – OchsenfeldĤv jev, bude tedy vytlaþován
z magnetického pole. ZároveĖ se však chová jako supravodiþ 2. druhu, do nČhož proniká magnetický indukþní tok prostĜednictvím soustavy vírĤ. Projevuje se tedy také
jako zmagnetované tČleso a drží se v jisté rovnovážné vzdálenosti od magnetu. Tento
jev jsme si již dĜíve pĜedvádČli závČsem ochlazeného supravodiþe pod magnetem.
PĜevrátíme Ĝádku magnetĤ a supravodiþ se bude nad nimi vznášet a volnČ se pohybovat vlivem tíže, když Ĝádku nakloníme. Pozoruhodné je, že supravodiþ je udržován
nad Ĝádkou magnetĤ a nespadne, ani když dopluje na kraj Ĝádky. Levitaþní dopravní
prostĜedek by ke svému pohybu potĜeboval ještČ horizontální pohon, k þemuž se dá
využít lineární stĜídavý motor.

BrždČní víĜivými proudy
Úþinku víĜivých proudĤ, jež vznikají ve vodiþi, na který pĤsobí promČnné magnetické pole, se využívá k brždČní elektromotorĤ, tlumení kmitĤ vah nebo ruþkových mČĜicích pĜístrojĤ. Vlivem þasovČ promČnného indukþního toku vzniká elektromotorické
napČtí, které ve vodiþi vyvolá proudy, nČkdy nazývané Foucaultovými. PĜíkon tČchto
proudĤ je odebírán kinetické energii pohybujícího se tČlesa, þímž se snižuje jeho
rychlost. PĜenesený výkon je úmČrný rychlosti zmČny magnetického pole a to dokonce v druhé mocninČ a je také pĜímo úmČrný elektrické vodivosti brždČného tČlesa.
JistČ jste vidČli, jak nepĜirozenČ pomalu padá hliníková deska vložená mezi póly nabuzeného elektromagnetu.
Náš pokus je veden z opaþné strany. Vodivé tČleso stojí a padá permanentní magnet.
Používáme mČdČnou trubku o prĤmČru 20 mm a permanentní magnet ze slitiny NdFe-B o prĤmČru 10 mm. Pustíme-li magnet na mČkkou podložku z výšky asi 45 cm,
což je délka naší trubky, dopadne na podložku ve zlomku sekundy. Necháme-li jej
však padat vnitĜkem svisle postavené trubky, trvá pád asi 2 sekundy. PonoĜíme-li
trubku do kapalného dusíku v polystyrénovém džbánku, sníží se teplota mČdi
z pĜibližnČ 300 K alespoĖ na 100 K. PonoĜená je jen þást trubky a zbytek se ochladí
vedením tepla. Elektrická vodivost mČdi se zvýší zhruba šestkrát. Po ochlazení trubky
necháme opČt magnet padat vnitĜkem svisle postavené trubky. Tentokrát namČĜíme
dobu pádu delší než 6 sekund.

172

M. Rotter: Hrátky s kapalným dusíkem

MČrná tepelná kapacita vody a mČrné skupenské teplo vody
Tentokrát nám kapalný dusík poslouží k porovnání þíselných hodnot mČrné tepelné
kapacity vody a mČrného skupenského tepla tuhnutí vody. Množství odpaĜeného dusíku bude mírou dodaného tepla pĜi pĜemČnČ vody v její led. K demonstraci jsme použili bČžné laboratorní váhy. Nádoby na kapalný dusík jsme vyrobili z odĜíznuté
spodní þásti polyetylénových lahví a tepelnČ jsme je izolovali pČnovým polystyrénem. Na misky vah jsme umístili vyvážené nádoby a nalili do nich stejná množství
kapalného dusíku (asi 200 ml) tak, aby nádoby zĤstaly vyvážené. Do jedné nádoby
s kapalným dusíkem jsme opatrnČ nalili asi 25 ml vody z varné konvice s teplotou
blízkou 100 °C. Jako odmČrka posloužilo plastové pouzdro na kinofilm. Dusík se silnČ odpaĜoval a miska stoupala vzhĤru. Poté jsme do nádoby na druhé misce vah postupnČ nalili tĜi odmČrky studené vody z termosky, kde ve smČsi s ledem mČla voda
teplotu blízkou 0 °C. V nádobČ s dusíkem postupnČ vznikal vodní led, který se
prochladil až na teplotu kapalného dusíku. Nakonec se miska s nádobou, do níž jsme
nalili tĜi odmČrky studené vody, zvedla. Nádoba byla tedy lehþí, aþkoli jsme do ní
nalili trojnásobek vody. Muselo se z ní tedy odpaĜit vČtší množství kapalného dusíku.
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PĜíþinu pozorovaného jevu nalezneme v porovnání þíselných hodnot mČrné tepelné
kapacity vody a mČrného skupenského tepla tuhnutí. Pro rychlý orientaþní výpoþet
potĜebného tepla pro uvažovaný dČj zvolíme hmotnost vody 1 kg.
StĜední hodnota mČrné tepelné kapacity vody v intervalu teplot 0 oC až 100 ˚C je
ck = 4,194 kJ·K-1·kg-1. K ochlazení vroucí vody o hmotnosti 1 kg na teplotu 0 ˚C je
tedy tĜeba odebrat teplo Qk | 419 kJ.
MČrné skupenské teplo tuhnutí vody l = 334 kJ·kg-1, proto k pĜemČnČ vody o hmotnosti 1 kg ochlazené na její teplotu tuhnutí, je tĜeba odebrat skupenské teplo
L = 334 kJ.
MČrná tepelná kapacita ledu cl = 0,702 kJ·K-1·kg-1 pro teplotu 77,35 K vzroste na
hodnotu cl = 2,10 kJ·K-1·kg-1 pro teplotu 273 K. K ochlazení ledu hmotnosti 1 kg
z teploty 273,15 K (0 ˚C) na hodnotu 77,35 K (teplotu varu dusíku) je tĜeba tomuto
ledu odebrat (uvažujeme-li prĤmČrnou hodnotu mČrné tepelné kapacity ledu
v uvedeném intervalu teplot 1,40 kJ·K-1·kg-1) teplo Ql | 274 kJ.
Vroucí vodČ hmotnosti 1 kg pĜi její pĜemČnČ na led (stejné hmotnosti) teploty 77,35
K tedy kapalný dusík odebral celkovČ teplo
QA | Qk + L + Ql = (419 + 334 + 274) kJ = 1027 kJ.
K pĜemČnČ studené vody hmotnosti 1 kg teploty 0 ˚C v led téže hmotnosti a k jeho
ochlazení až na teplotu 77,35 K absorboval kapalný dusík teplo
QB |L + Ql = (334 + 274) kJ = 608 kJ
Vidíme, že již dvČ odmČrky ledové vody zpĤsobily odpar vČtšího množství dusíku
než jedna odmČrka vroucí vody. MČrné skupenské teplo tuhnutí vody hraje tedy
v tepelné bilanci pokusu významnou roli. MČrné skupenské teplo vypaĜování kapalného dusíku je l = 199,6 kJ·kg-1, musíte tedy mít pĜi pokusu k dispozici alespoĖ þtyĜnásobný objem kapalného dusíku, než je objem použité vody.
DČkuji RNDr. Jaroslavu Kohoutovi, CSc. za pĜípravu pokusu s levitací a s víĜivými
proudy, Doc. RNDr. Janu Obdržálkovi, CSc. za upozornČní na þlánek o demonstraci
skupenského tepla tuhnutí a zejména Mgr. Michaele Blažkové za asistenci pĜi provádČní pokusĤ.

174

