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1 Uvod 
 
Voda je tekočina, ki je brez vonja, barve in okusa. Sestavljena je iz dveh atomov vodika (H) 
in atoma kisika (O). Voda se v naravi nahaja v treh agregatnih stanjih, trdnem, tekočem in 
plinastem stanju. Voda prehaja iz enega agregatnega stanja v drugo agregatno stanje. Na 
primer, ob standardnem tlaku 105 Pa je tališče vode pri 0°C in vrelišče pri 100°C. Da uparimo    
1 kg vode moramo dovesti  2256,9 kJ/kg toplote, da stalimo 1 kg ledu pa 336 kJ/kg toplote. 
 
V splošnem velja, da z zmanjševanjem temperature snovi povečamo njeno gostoto. To velja 
tudi za vodo, vendar le, če je temperatura višja od 4°C. Ko vodo ohlajamo od 4°C do 0°C, pa 
se njena gostota zmanjšuje. Gostota se spreminja anomalno. T.i. anomalija vode omogoča 
življenje na Zemlji. Brez anomalnega obnašanja gostote vode bi življenje ugasnilo. Pa 
poglejmo, zakaj. Pri ohlajanju vode bi mrzla voda zaradi večje gostote potonila na dno, kar bi 
povzročilo zaledenitve rek, morja in oceanov od spodaj navzgor. Zaradi anomalnega 
obnašanja gostote vode pa voda, ki se ohlaja pod 4°C, ostaja na površini, saj se ji gostota 
zmanjšuje. Ko se ohladi do 0°C, začne zmrzovati. Ker ima led manjšo gostoto od vode, 
nastane na površini led, ki pa je dober izolator in preprečuje, da bi se voda prehitro ohlajevala, 
oziroma zmrznila proti dnu.  
 
V seminarju bomo najprej spoznali vzrok za anomalno obnašanje fizikalnih lastnosti vode 
(poglavje 2). Polarne molekule vode so povezane z vodikovo vezjo, zaradi katerih ima voda 
nenavadne lastnosti, kot so visoko vrelišče, visoko tališče,… Primerjali bomo vrelišče 
hidridov elementov IV., V., VI. in VII. skupine periodnega sistema in pri tem ugotovili, da 
hidridi elementov V., VI. in VII. skupine spojine H2O, HF in NH3 izrazito izstopajo, saj imajo 
nenormalno visoko vrelišče glede na homologne skupine, za kar je vzrok vodikova vez. 
Izvedeli bomo tudi, zakaj je struktura ledu drugačna od vode, ter našteli nekaj primerov 
prisotnosti anomalije vode v naravi. V 3. poglavju bomo predstavili eksperiment,  s katerim so 
študentje FMF v Ljubljani izmerili gostoto vode v odvisnosti od temperature v temperaturnem 
območju od 0°C do 7°C. 
 
 

2 Anomalne lastnosti vode 
 
 
Molekulo vode tvorita dva vodikova atoma in en atom kisika, ki sta povezana s kovalentno 
vezjo. Kot med vodikovima atomoma, vezanima na kisikov atom, je 104,5° [1]. Za 
kovalentno vez je značilno, da se elektroni porazdelijo med atomi. V molekuli vode se 
elektroni premaknejo bližje kisikovemu atomu, ker je le-ta bolj elektronegativen kot vodikov 
atom. Zato nastane električni dipolni moment (glej sliko 1). Zaradi el. dipolnega momenta je 
voda zelo polarna molekula, zaradi česa se njeni dipoli močno odzivajo na električna polja. Že 
tako velik električni dipolni moment vode se zaradi polarizabilnosti še dodatno poveča. Od tu 
sledi tudi velika absorpcija elektromagnetnega valovanja (EMV) predvsem v infrardečem (IR) 
in mikrovalovnem (MV) področju (glej sliko 2). 
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Slika 1: Interakcija med ioni in električnimi dipolnimi momenti [2]. El. dipolni moment vode 
je označen z rdečo puščico. 
 
Izredno velika polarizabilnost in absorpcija v mikrovalovnem področju omogoča prenos 
energije in uporabo mikrovalovne pečice (led ima majhno absorpcijo ↔ taljenje ledu v 
mikrovalovni je zelo počasno). Zaradi električnega dipolnega momenta vode pa se v 
raztopinah ionov vodne molekule okoli iona naberejo v obliki lupine, kar navidezno povečuje 
velikost iona v raztopini (t.i. hidrodinamski radij), glej sliko 1.   

Slika 2: Frekvenčna odvisnost absorpcijskega koeficienta (α) za vodo [3] 
 

Ker pa si proton v vodi lahko deli dva elektronska para dveh kisikov dveh sosednjih molekul 
vode, nastane vodikova vez, ki veže ti dve molekuli vode (glej sliko 3a) [1]. K temu prispeva 
predvsem dejstvo, da je proton edini ion brez elektronskega oblaka, torej je mnogo manjši od  
ostalih ionov. 
  

λ  

ν [cm-1] 
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                              a)                                                                       b) 

Slika 3: a) Shematski prikaz vodikovih vezi (črtkana črta) med molekulama vode; polne črte − 

kovalentne vezi, O – atom kisika, H – atom vodika [4]. b) Vodikova vez med molekulami 
vode [5]. 
 
 
Molekula vode se lahko z vodikovo vezjo poveže z največ štirimi sosednjimi molekulami 
vode (glej sliko 3b). Njena mrežna struktura se ves čas spreminja, saj se zaradi gibanja 
molekul vodikove vezi neprestano trgajo ter ponovno nastajajo.  
 
Voda ima veliko nenavadnih lastnosti, vzrok katerih je vodikova vez: ima višje vrelišče, višje 
tališče, višjo temperaturo in kritične točke glede na druge snovi, ki imajo podobne molske 
mase. Poleg teh naštetih nenavadnih lastnosti vode ima voda še visoko specifično toploto, 
visoko površinsko napetost, visoko viskoznost, visoko izparilno toploto, ter največjo gostoto 
pri 4°C. Voda ima kar 67 anomalij, mi smo našteli le nekatere. Več anomalnih lastnosti vode  
lahko najdete v [6]. V nadaljevanju bomo razložili, zakaj ima voda tako visoko vrelišče, 
najvišjo gostoto pri 4 oC in visoko specifično toploto. 
 
Večja kot je molska masa, višje je tališče in vrelišče neke snovi [7]. Ker ima voda najmanjšo 
molsko maso v primerjavi s hidridi drugih elementov VI skupine (to so S, Se, Te), bi imela 
voda tališče pri -85 oC, vrelišče pa pri -60 oC (glej sliko 4), če ne bi tvorila vodikovih vezi. Pri 
sobni temperaturi bi voda v tem primeru bila plin in ne tekočina. Slika 4 prikazuje vrelišča 
hidridov elementov IV., V., VI. in VII. skupine periodnega sistema. V četrti skupini hidridov 
opazimo, da se vrelišče spojin povečuje z večanjem molske mase. Spojine imajo nižjo 
elektronegativnostno razliko med vodikom in centralnim atomom, zaradi česa je vodikova vez 
med njimi šibkejša ali zanemarljiva.  
 
Pri primerjavi hidridnih elementov V., VI. in VII. skupine opazimo, da spojine H2O, HF in 
NH3 izrazito izstopajo, saj imajo nepričakovano visoko vrelišče glede na homologne skupine. 
Vse te molekule so polarne in med njimi obstaja močna vodikova vez, ki združi molekulo 
vode s sosednjimi molekulami vode, ter dvigne temperaturo vrelišča višje, kot bi pričakovali. 
Ostalim spojinam H2S do H2Te vrelišča pravilno naraščajo, saj pri večjih molekulah 
praviloma prevladajo kovalentne molekulske vezi. 
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Slika 4: Vrelišča (T) hidridov elementov IV. (rdeča), V. (zelena barva), VI. (modra) in VII.  
(rumena) skupine periodnega sistema [4].  
 
 
Poglejmo še, kako vezi vplivajo na gostoto vode. Slika 4 prikazuje, kako voda prehaja iz 
tekočega agregatnega stanja v trdno agregatno stanje. V splošnem velja, da se snovi pri 
ohlajanju in pri zmrzovanju skrčijo in postajajo gostejše. Zato se hladna voda, ki ima večjo 
gostoto od tople, potopi na dno. Te lastnosti veljajo le do temperature 4°C. Pri temperaturi 
4°C je voda najgostejša. Če vodo ohlajamo od 4°C do 0°C se ta zaradi prisotnosti vodikove 
vezi v snovi začne širiti in njena gostota se zmanjša. Iz slike 5 je razvidno, da je gostota ledu 
manjša od gostote vode. Zato led plava na vodi.  

a)                                                                  b)                
Slika 5: a) Temperaturna (T) odvisnost  gostote (ρ) vode, b) povečano področje, ki je na sliki 
a) označeno s pravokotnikom. Povzeto po [8]. 
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Struktura vode je v kapljevini drugačna kot v ledu. Strukturi se razlikujeta v razdalji med 
molekulami vode in v koordinacijskem številu, to je v številu molekule vode, ki se vežejo na 
sosednjo molekule vode. Slika 6a prikazuje ureditev molekul vode v kristalni strukturi ledu. 
Razdalje med molekulami vode v ledu so večje kot pri tekoči vodi (slika 6b), saj so v strukturi 
ledu številni prazni prostori. Ker so v ledu molekule vode v kristalni rešetki, lahko s 
sosednjimi molekulami vode vzpostavimo vse štiri vodikove vezi. Molekule vode v kapljevini 
pa tvorijo največ tri vodikove vezi, saj so molekule v neprestanem gibanju. Zato je gostota 
ledu manjša od gostote tekoče vode. 
      
 

                           
 

a)                                                               b) 
 

Slika 6: Shematski prikaz vodikovih vezi v a) ledu  in  b) vodi [10]. 
 

Število vodikovih vezi se zmanjšuje z naraščanjem temperature [5]. Če ledu dovedemo 
toploto, se vodikove vezi trgajo, led se začne taliti, gostota pa se poveča. Z nadaljnjim 
višanjem temperature postanejo molekule vode vse bolj gibljive in vse več vodikovih vezi se 
pretrga, hkrati pa se vzpostavijo nove vodikove vezi z drugimi sosednjimi molekulami vode. 
Če znižamo temperaturo, se molekule upočasnijo in zato lažje tvorijo vodikove vezi. 
Struktura je redkejša. Povprečno vodikova vez v tekočini traja le 10-12 s [9]. Slika 6b zato 
predstavlja »posnetek« vodikovih vezi vode v nekem določenem trenutku. 

Ena izmed nenavadnih lastnosti vode je tudi visoka specifična toplota. Specifična toplota nam 
pove, koliko toplote moramo dovesti enemu kilogramu neke snovi, da se bo segrel za en 
kelvin (stopinjo Celzija). Velja tudi obratno: ko se kilogram neke snovi ohladi za en kelvin, 
toliko energije tudi odda v okolje. Različne snovi imajo različne specifične toplote. Specifična 
toplota vode znaša 4.184 J/kgK (glej sliko 7), kar je zelo visoka vrednost. Za primerjavo 
povejmo, da je npr. specifična toplota železa 440 J/kgK, aluminija 900 J/kgK, ledu            
2100 J/kgK in vodne pare 2000 J/kgK.  

Voda ima visoko specifično toploto zaradi vodikovih vezi. Vemo, da vodikova vez nastane 
zaradi privlaka med vodikovim in kisikovim atomom. Da se temperatura vode poveča, ji 
moramo dovesti toploto. Dovedena toplota poveča notranjo energijo vode, kar pomeni da se 
poveča kinetična energija molekul. Vendar vodikove vezi molekulam vode preprečujejo, da bi 
se premikale povsem prosto. Toplota, ki jo dovedemo vodi, poveča kinetično energijo, delno 
pa se porabi za razbitje vodikovih vezi.  

 



8 
 

 

Slika 7: Temperaturna (T) odvisnost od specifične toplote (cp).  Povzeto po [11] 

Anomalne lastnosti vode imajo izredno velik pomen za življenje. Poglejmo nekaj primerov iz 
narave. V zimskem času se ozračje ohladi in z njim tudi voda. Ker je temperatura zemlje višja 
od temperature zraka, se voda najprej začne ohlajati na površju jezera. Voda ima pri nižji 
temperaturi večjo gostoto, zato hladnejša voda s površja potone na dno jezera, toplejša voda 
pa zaradi manjše gostote priplava na površje in se ponovno ohlaja. Ves proces traja tako 
dolgo, dokler ni celotno območje v jezeru ohlajeno na 4oC.  Ko vsa voda v jezeru doseže 
temperaturo 4oC, se voda na površju še naprej ohlaja, vendar več ne potone, ker se ji sedaj 
gostota zmanjšuje. Ko doseže temperaturo 0 oC, začne zmrzovati. Tako na površini jezera 
nastane led, ki je dober izolator in upočasni nadaljnje ohlajanje vode v jezeru. Debelejša kot je 
plast ledu na površini jezera, počasneje zmrzuje proti dnu jezera (glej sliko 8). Če voda ne bi 
imela anomalnih lastnosti, bi proces ohlajanja in zmrzovanja vode potekal v obratnem 
vrstnem redu. Voda ne bi bila najgostejša pri 4 oC, ampak pri 0 oC.  Pozimi bi led nastajal na 
dnu in bi tam ostal, tudi ko bi se odlomil, saj bi bil gostejši od vode.  Plast ledu na dnu bi se iz 
leta v leto začela debeliti, ker ga sonce v dovolj globoki vodi ne bi moglo staliti. To pa bi 
onemogočilo življenje živih bitji v vodah. 

 

 

 

Slika 8: Voda začne zmrzovati od vrha proti dnu. Povzeto po [12] 
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Poglejmo si še erozijo. V razpokanih predelih skale se ob dežju nabere voda. Ta v zimskem 
času zmrzne. Ker ima led manjšo gostoto kot voda, se prostornina razpoke razširi in povzroči 
razrivanje materiala. V pomladnem času se led stali in materiala ne drži več skupaj. Tako 
pride do erozije zemljišča. Erozija povzroči odkrušitev skal, lahko pa povzroči tudi plazove, 
če razpoka nastane v zemlji (glej sliko 9). 

 

    
 

Slika 9: Erozija zemljišča. Povzeto po [13] 
 
Zanimivo je še razložiti, zakaj plastenka poči, če voda v njem zmrzne. Vemo, da je gostota 
ledu pri 0 oC manjša od gostote tekoče vode. To trditev lahko preverimo s poskusom. 
Plastenko polno vode za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik. Voda med tem časom preide iz 
tekočega agregatnega stanja v trdno agregatno stanje. Ker je prostornina vode v trdnem stanju 
(led) večja od prostornine vode v tekočem stanju, plastenka poči [12].  
 
Iz istega razloga lahko popokajo tudi vodovodne cevi. Da se to ne zgodi, je v sistemih za 
ogrevanje (centralna kurjava ali sprejemniki sončne energije) namesto vode tekočina proti 
zmrzovanju. 

3 Merjenje gostote vode 
 

Študentje so se na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani lotili projekta, kako izmeriti 
gostoto vode v temperaturnem območju anomalnega obnašanja. Eksperiment so sestavili tako, 
da so lahko merili spremembo volumna s temperaturo v kapilari (glej sliko 10).  

 

Slika 10: Skica eksperimenta za merjenje anomalnega obnašanja gostote vode (povzeto po 
[14]) 
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Za meritve so uporabili erlenmajerico z volumnom 400 mL, kapilaro premera 2 mm, 
termometer, čep in skalo, s katero so odčitali spremembo višine vodnega stolpca. 
Erlenmajerico so zatesnili z čepom iz trde gume, v katero so izvrtali luknjo za kapilaro, na 
kateri je bila označena skala. Iz nje so odčitali spremembo višine vodnega stolpca. Drugo 
luknjo so izvrtali za sondo, ki je merila temperaturo vode. Priključili so jo na računalnik, kjer 
so v programu Logger Pro odčitali meritve temperature vode.  

 

 
Slika 11: Sprememba višine vodnega stolpca ( h∆ ) v odvisnosti od temperature vode (T) 

 

Sprememba višine vodnega stolpca (dh) je povezana s spremembo volumna (dV), volumen pa 
se je spremenil, ker se je spremenila gostota vode ( ρ ). Zveza med maso (m) vode in njenim 
volumnom (V) je: 

                                                                    
V

m
=ρ  ,                                                      (1) 

Enačbo (1) odvajamo po volumnu in dobimo zvezo med spremembo gostote (dρ) in 
izmerjeno spremembo višine vodnega stolpca (dh): 
 

                                                               dh
m

dV

d
2V

−=
ρ

  .                                                        (2) 

 
 
Iz tega sledi, da je sprememba gostote enaka:  
 

                                                            dV
m

d
2V

−=ρ  .                                                            (3) 

 
Upoštevamo, da je volumen: 
 
                                                                 SdhdV =  ,                                                              (4) 
       
enačbo (4) vstavimo v enačbo (3) in dobimo: 
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Sdh
m

d
2V

−=ρ . 

 
Spremembo gostote vode lahko zapišemo kot: 

                                                         

                                                             h
V

∆−=∆
S

ρρ ,                                                            (5) 

kjer je S = πr
2  presek merilne cevke, r polmer cevke. Za gostoto ρ so vzeli referenčno 

vrednost 999,854×10-3 g/cm3 pri temperaturi 0,2 °C [15], volumen V je bil 405 cm3, polmer r 
kapilare pa je bil 1 mm. Gostota vode (ρ) v odvisnosti od temperature (T) je prikazana na sliki 
12. Meritve kažejo, da je gostota vode največja pri temperaturi 3°C.  

 

 
Slika 12: Temperaturna (T) odvisnost  gostote (ρ) vode  

 
Študentje so ugotovili, da anomalnega obnašanja gostote vode ni tako enostavno izmeriti. 
Uspelo jim je izmeriti gostoto vode iz pipe, vendar se njihove meritve razlikujejo od pravih 
vrednosti, in sicer so dobili največjo gostoto pri 3°C in ne pri 4°C. 
 

4 Zaključek 
 
V seminarju smo spoznali anomalno obnašanje vode. Voda ima veliko nenavadnih lastnosti, 
vzrok katerih je vodikova vez. Ima višje vrelišče, višje tališče, višjo temperaturo, visoko 
specifično toploto, visoko površinsko napetost, visoko viskoznost, visoko izparilno toploto, 
ter največjo gostoto pri 4°C. Voda ima kar 67 anomalij, mi smo obravnavali samo nekatere: 
visoko vrelišče, anomalne lastnosti gostote vode in specifično toploto. Voda ima anomalno 
visoko vrelišče. Glede na molsko maso bi pričakovali, da je plin, ne pa tekočina. Pri tekočinah 
se gostota pri segrevanju manjša od tališča do vrelišča. Gostota vode pa se najprej od tališča 
do 4°C veča, šele nad to temperaturo se prične manjšati. Nenavadno spreminjanje gostote 
vode v odvisnosti od temperature omogoča življenje v vodah tudi pri nizkih temperaturah. Ko 
voda doseže temperaturo 0 oC, začne zmrzovati. Tako na površini jezera nastane led. 
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Debelejša kot je plast ledu na površini jezera, počasneje zmrzuje proti dnu. Gostota ledu je 
približno za 9 % manjša od gostote vode. Struktura vode je drugačna od strukture ledu. 
Strukturi se razlikujeta v razdalji med molekulami vode in v koordinacijskem številu, to je v 
številu molekule vode, ki se vežejo na sosednjo molekule vode. Razdalje med molekulami 
vode v ledu so večje kot pri tekoči vodi, saj so v strukturi ledu številni prazni prostori. Ker so 
v ledu molekule vode v kristalni rešetki, lahko s sosednjimi molekulami vode vzpostavimo 
vse štiri vodikove vezi. Molekule vode v kapljevini pa tvorijo največ tri vodikove vezi, saj so 
molekule v neprestanem gibanju. Zato je gostota ledu manjša od gostote tekoče vode in led 
plava na vodi.   
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