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UWAGA: ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, 
WYKONUJĄC DOŚWIADCZENIA Z WRZĄTKIEM!

Czy można w jednym naczyniu mieć 
jednocześnie wrzątek i kostki lodu? 
Jak zbudować silnik za mniej niż 2 zł? 
Dlaczego krople wody nie wyparowują 
z mocno rozgrzanej powierzchni? 
Jak przyspieszyć zamarznięcie wody?

Bożena ZgardZińska, ZBigniew surowiec

W ie d z a 
w p igułce
H2O, czyli woda, występuje w przyro-
dzie w trzech stanach skupienia: sta-
łym (lód), ciekłym (woda) i gazowym 
(para wodna). O jej stanie skupienia de-
cydują temperatura i ciśnienie, a zmie-
niając je, można zaobserwować pewne 
ciekawe zjawiska fizyczne. Gdy np. wo-
da zamienia się w parę, zwiększa 
swoją objętość. Jeśli jest w czajniku, 
gwałtownie wydostaje się z naczy-
nia – dzięki temu gwizdki w czajnikach 
sygnalizują jej wrzenie. Parowanie wią-
że się ze wzrostem energii kinetycznej 
cząsteczek wody – na tyle dużym, aby 
pokonały one siły spójności i mogły 
opuścić powierzchnię cieczy.
Własności wody różnią się w zależno-
ści od jej stanu skupienia – np. prze-
wodnictwo cieplne w gazach jest 
znacznie niższe niż w cieczach, a wy-
korzystano to chociażby w konstruk-
cji kubków termicznych (odizolowane 
powietrzem podwójne ścianki naczy-
nia spowalniają szybkość oddawania 
ciepła z napoju do otoczenia). Prze-
wodzenie ciepła polega na przekazy-
waniu energii (w zderzeniach) między 
cząsteczkami. W gazach odległości te 
są większe i zderzenia zachodzą rza-
dziej niż w  cieczach.
Różnice fizycznych właściwości wystę-
pują również w obrębie jednego stanu 
skupienia, np. woda w różnej tempe-
raturze ma inną gęstość, co prowadzi 
do powstania prądów konwekcyjnych 
towarzyszących przenoszeniu ciepła, 
związanych z makroskopowym ru-
chem materii.
W cząsteczce H2O małe atomy wodo-
ru połączone są z dużym atomem tlenu 
wiązaniami kowalencyjnymi (może-
my sobie wyobrazić, że atomy wodo-
ru i tlenu współdzielą parę elektronów). 
Dodatkowo cząsteczki wody łączą się 
ze sobą w grupy słabymi wiązaniami 
wodorowymi (w 4°C powstają siedmio-
cząsteczkowe grupy H2O) ściskającymi 
cząsteczki. Skutkiem istnienia tych wią-
zań jest tworzenie „aglomeratów” czą-
steczek wody, dzięki czemu uzyskuje 
ona własności przypisywane cięższym 
związkom, m.in. wyższą temperaturę 
wrzenia (w porównaniu ze zbliżonymi 
masowo np. amoniakiem NH3 czy 

 metanem CH4).

uwaga!
Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności 

za ewentualne szkody powstałe 
wskutek doświadczeń.

Doświadczenie 1
Naczynie napełnij wodą. Wrzuć zabarwione kostki lodu i jakieś obciążenie, 
które zatrzyma lód na dnie naczynia. W górnej części naczynia zaczep grzałkę 
elektryczną i włącz ją do zasilania. Po kilku minutach woda w górnej części 
naczynia zacznie wrzeć (widać wydostające się ku powierzchni bąbelki). 
Na dnie naczynia nadal będzie leżał nierozpuszczony lód. Otrzymasz więc 
lód i wrzątek w jednym naczyniu. W naczyniu można umieścić termometry 
– pokażą, że temperatura cieczy 
na dnie naczynia (rzędu kilku stopni) i przy 
powierzchni (około 100°C) się nie zmienia.

wyjaśnienie: W tym doświadczeniu 
powstrzymujemy „unoszenie się” ciepła, 
zatrzymując lód na dnie naczynia, a wrzątek 
utrzymując w górnej części. W tej sytuacji 
w naczyniu wymiana ciepła następuje 
wskutek przewodnictwa cieplnego 
i konwekcji naturalnej, a oba te procesy 
są procesami powolnymi. Lód zacznie się 
szybko roztapiać dopiero, gdy zamieszamy 
wodę w naczyniu (wywołamy konwekcję 
wymuszoną) lub usuniemy obciążnik. 
Jeśli wrzucilibyśmy kostki lodu do wrzątku, 
lód by się roztopił, a woda ochłodziła. 
Zimna woda ma większą gęstość niż 
ciepła, a więc będzie opadać. Ciepła woda 
przepływa ku górze, oddaje ciepło i jako 
ochłodzona spływa na dno naczynia – jest 
to konwekcyjna wymiana ciepła.

Doświadczenie 2
Przygotuj zestaw doświadczalny jak na rysunku 
poniżej. Napełnij puszkę w ¼ objętości wodą, 
szczelnie zamontuj zagięte rurki w górnym denku 
puszki. Zawieś ją na żyłce zwisającej ze statywu. 
Pod puszką ustaw palnik i go zapal. Po kilku 
minutach woda zaczyna wrzeć. Wydostającą się 
rurkami para wodna rozpędza puszkę, powodując 
jej ruch obrotowy wokół własnej osi.

wyjaśnienie: Podgrzewana w puszce woda osiąga 
temperaturę wrzenia i zmienia stan skupienia 
na gazowy. Powstaje duża ilość pary wodnej, dla 
której jedynym ujściem 
z naczynia są rurki 
zamontowane w górnej 
części puszki (bardzo 
istotna jest szczelność 
całego układu). Rurki 
wygięte są w taki 
sposób, by wydostająca 
się para spełniała rolę 
paliwa odrzutowego. 
Puszka wisi na żyłce, 
która stanowi oś obrotu 
układu. Doświadczenie 
trwa do momentu 
wygotowania się wody 
w puszce lub odcięcia 
źródła zasilania, czyli 
płomienia z palnika. 
Ilustruje zamianę energii 
cieplnej na energię 
ruchu obrotowego.

Doświadczenie 3
Blaszkę przymocuj do statywu i umieść nad palnikiem. Strzykawką z igłą delikatnie 
wypuszczaj kropelki wody na rozgrzaną płytkę. Po zetknięciu z gorącą powierzchnią 
zaczynają wrzeć i bardzo szybko odparują. Po ogrzaniu płytki do odpowiednio wysokiej 
temperatury (około 200°C) kropelki cieczy formują kulki i bezszelestnie poruszają się nad 
powierzchnią płytki. Ponieważ nie stykają się z rozgrzaną powierzchnią, nie odparowują 
zbyt szybko i mogą się poruszać po płytce bez tarcia nawet minutę. Można odpowiednio 
wyprofilować blaszkę, by kropelki nie mogły swobodnie opuścić płytki.

wyjaśnienie: Kropla wody, upadając na bardzo gorącą 
powierzchnię metalu, turla się nad nią, bo nie pozostaje 
w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią. Pomiędzy 
rozgrzaną płytką metalu a kroplą wody tworzy się 
warstwa pary. Przewodzenie ciepła przez parę przebiega 
znacznie wolniej niż przy bezpośrednim kontakcie kropli 
z płytką. Warstwa pary utrzymuje kroplę zawieszoną 
nad powierzchnią płytki – izoluje ją. Ze względu na brak 
kontaktu z rozgrzanym metalem temperatura kropli wody 
jest niższa od temperatury wrzenia (wynosi około 98°C). 
Woda w kropli nie wrze, lecz stopniowo i bezgłośnie 
odparowuje. Doświadczenie demonstruje tzw. stan 
sferoidalny – wskutek napięcia powierzchniowego kropla 
przybiera kształt bliski idealnej kuli.

Doświadczenie 4
Napełnij oba kubeczki około 30 ml wody, do jednego wlej wodę w temperaturze 
pokojowej (około 25°C), do drugiego wrzątek (około 90°C). Oba kubeczki oznacz 
i wstaw do zamrażarki. Już po mniej więcej 20 min możesz uzyskać lód z pojemnika 
zawierającego… wrzątek. Chłodniejsza woda zamarza po około 60 min.
Uwaga: Doświadczenie może uszkodzić zamrażarkę, dlatego istotne jest, by pojemniki 
zawierały jak najmniej wody i były ustawione tak, by się nie przewróciły i nie stykały 
ze ściankami urządzenia – najlepiej na środkowej półce.

wyjaśnienie: Doświadczenie demonstruje tzw. efekt Mpemby – wrzątek zamarza szybciej 
niż woda zimna. Ostatnie badania (z 2013 r.) sugerują, że efekt jest konsekwencją 
istnienia wiązań wodorowych. W normalnych warunkach wiązania wodorowe przyciągają 
do siebie cząsteczki wody, a to prowadzi do rozciągnięcia wiązań kowalencyjnych 
H–O i magazynowania w nich energii. Ogrzewając wodę, zwiększamy odległość 
międzycząsteczkową – wiązania kowalencyjne skracają się, w wyniku czego odzyskujemy 
energię. Okazuje się, że oddawanie energii przez wiązania kowalencyjne sprzyja 
przyspieszeniu procesu schładzania (i zamarzania) wody.

Bożena Zgardzińska, Zbigniew Surowiec
Zakład Metod Jądrowych Instytutu Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sztuczki 
z wrzątkiem

wiązanie 
wodorowe

wiązanie 
kowalencyjne

atom wodoru „wspólny” 
dla dwóch innych atomów

ZeStaw 
prZyrZądów 
i materiałów

menzurka 
(średnica 5 cm, 

wysokość 30 cm), 
zabarwione kostki lodu 
(do wody, którą chcemy 

zamrozić, wrzucamy 
wkład z flamastra), 

obciążnik, aluminiowa puszka 
po piwie (0,5 l), żyłka lub 

nić, statyw, jedna lub dwie rurki 
o średnicy 5 mm i długości około 

5 cm (metalowe lub gumowe, zgięte 
pod kątem 90° w ¼ długości), blaszka 
miedziana lub aluminiowa o wymiarach 
około 10 × 10 cm, strzykawka z igłą, 

2 małe kubeczki (np. po jogurcie)
niewliczone w cenę: 

grzałka elektryczna, statyw, palnik
szacunkowy koszt: 35 zł
czas wykonania: 20 min
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