
1. 

A KÜLÖNLEGES VÍZ 

A Bajkál-tó, Földünk leghatalmasabb és legmélyebb édesvízű tava, néhol 1,5 km mélységű. A tó a Föld 
édesvízkészletének mintegy egyötödét tartalmazza. 

A szibériai tél nagyon kemény, négy hónapon át az átlagos hőmérséklet -20 °C alatt marad, miközben a tó 
felszínét méteres, összefüggő jégpáncél borítja. Hogyan képesek túlélni a halak az ilyen hideget? A választ a 
víz különleges viselkedése adja meg. 

 A víz térfogata lehűlés közben +4 °C -tól 0 °C -ig kissé növekszik. Ez azt jelenti, hogy a víz sűrűsége +4 °C -on a 

legnagyobb (ekkor éppen 1000 kg/m3 ). 

Kövessük gondolatban végig, mi történik a tavon a tél beálltával! 

 

A levegő hőmérsékletének csökkenésével együtt a tó vize is hűlni kezd, és a 4 °C -os, tehát legsűrűbb víz leszáll 

a tó aljára. Ez az áramlás egészen addig tart, amíg a teljes vízmennyiség el nem éri ezt a bűvös hőmérsékletet. 

Ezután a felszínen tovább hűl a víz, de már nem áramlik lefelé. 0 °C hőmérsékletnél kezd megfagyni a víz 

felszíne, míg a meder alján a hőmérséklet továbbra is 4 °C marad. A jég sűrűsége kisebb a vízénél, így a jég a 

felszínen marad. A víz tehát mindig felülről lefelé fagy be, és a jég csak lassan vastagszik, mert a kialakuló 

jégréteg jó hőszigetelő, nehezen engedi megfagyni az alatta lévő vizet. 

 

A jéghegy úszik a vízen. Ez a látvány mindenkinek természetes, de valójában 

a víz különleges, szinte egyedi tulajdonsága miatt lehetséges! (Archimédesz 

törvénye értelmében: a jéghegy 9/10-ed része a víz alatt van!)  

Gondolkozz el rajta! 

A globális éghajlatváltozás miatt olvadó jég számottevő vízszintemelkedést 

okoz a világtengereken. Az Északi- vagy a Déli-sark jege hordoz magában 

jelentősebb problémát? (Segítség a válaszhoz: az Északi-sarkon úszó 

jéghegyek, a Déli-sarkon pedig javarészt szárazföldön lévő jég található). 

 

Hogyan változik a +4 °C-os víz térfogata, ha a vizet: 

a) megelítjük:  növekszik 

b) hűtjük:   növekszik 

 

Fejtsd ki röviden, hogyan segíti elő a fagy a kőzetek darabolódását (aprózádás)? 

A jég térfogata nagyobb (sűrűsége kisebb), mint a vízé. A kőzetek repedéseibe befolyó, majd 

ott megfagyó víz szét töri, feldarabolja a kőzeteket. 



2. 

GYAKORLÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igaz (I) vagy hamis (H) ? 

H A víz nem forrhat fel szobahőmérsékleten.   a forráspont a nyomástól is függ 

H A víz szobahőmérsékleten csak párologhat. 

H Télen nem lehet ruhát szárítani a szabadban, mert a víz csak melegben párolog. 

I A hideg levegő páratartalma alacsonyabb. 

H A forrás exoterm folyamat. endoterm 

I A szublimáció endoterm folyamat. 

I A hőmérséklet jele: T. 

H A hőmérséklet SI alapmértékegysége a Celsius-fok (°C). (kelvin, K) 

I A légnyomás értéke a tengerszinten: 101325 Pa. 

I A légnyomás csökken, ha egyre magasabbra megyünk (pl. hegyet mászunk). 

 

Sorolj fel 3 különbséget a forrás és a párolgás között! 

A forrás gyorsabb, a folyadék teljes térfogatában törénik (nem csak a felszínen, mint a párolgás) 

és forrás a forrásponton zajlik (állandó hőmérsékleten), míg párolgás minden hőmérsékleten 

történik. 
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