
Otázky a odpovede	
Ak na nejakú otázku nepoznáte odpoveï, napíšte nám. My sa vo vašom mene opýtame odborníkov.

	

Výraz utajený var vzbudzuje pozor-
nosť už na prvý pohľad, pretože je
úplne nepochopiteľné, že by niekto

mohol mať záujem na zatajovaní varu kva-
paliny. Ten neexistuje. Utajený var je totiž
ná zov pre síce časté, ale nie celkom známe
správanie sa kvapalných látok. 

Predstavme si, že máme nádobu s vo -
dou, v ktorej je ponorený teplomer a posta-
víme ju na zapnutý elektrický varič. Zároveň

predpokladajme, že experiment uskutoční-
me na mieste s malou nadmorskou výškou.
Postupnosť zmien v kvapaline nie je ťažké si
predstaviť. Teplota vody stúpa a zároveň
s ňou sa na stenách nádoby vytvárajú malé
bublinky, ktoré sa lenivo odliepajú od steny
a putujú smerom k hladine. Čím je teplota
vyššia, tým viac bublín sa objavuje a pri
teplote približne 100  °C sa z vody spontán-
ne uvoľňujú už vo veľkom množstve. To je
stav, keď kvapalina vrie a zvyšovanie teplo-
ty sa zastaví až do jej úplného vyparenia.
Dôvod, prečo sa teplota vody už nezvyšuje,
spočíva v tom, že všetka energia dodávaná
do kvapaliny sa spotrebováva na jej vypa-
rovanie. (Takáto nádoba s vodou predsta-
vuje vlastne najjednoduchší typ termostatu,
teda zariadenia, ktoré nám poskytuje počas
relatívne dlhej doby konštantnú teplotu. Je -

ho jedinou nevýhodou je použiteľnosť iba
pre jedinú teplotu, ktorou je práve tých sto
stupňov Celzia.) 

Druhý scenár nášho experimentu je na -
sledovný: teplota vody sa postupne zvyšu-
je, voda má už 80 °C a bubliny, ktoré bolo
mož né pozorovať v predchádzajúcom expe-
rimente, sa stále neukazujú. Teplota dosa-
huje už 100 °C a voda nielenže nevrie, ale
nieto ani stopy po drobných bublinách – ak
by sme nemali teplomer a na experiment by
sme sa dívali cez monitor, nevedeli by sme
rozhodnúť, či voda má 5 °C alebo 100 °C. Tak
to pokračuje ďalej aj pri teplote 100,5 °C,
101 °C, 102 °C a dokonca aj pri 103 °C. Zra -
zu, bez akéhokoľvek predchádzajúceho va -
ro vania v podobe malých bubliniek sa pri
teplote 103,1 °C premení celý objem vody
na horúcu spenenú kvapalinu, z ktorej veľ -
ká časť pravdepodobne dramaticky opustí
svoju domovskú nádobu. 

Pretože prvý priebeh experimentu je úpl -
ne obvyklý, otázka je, či je reálna aj druhá
alternatíva. Ak by to tak bolo, musíme riešiť
závažný problém, ktorým je vysvetlenie
dvoch rôznych teplôt varu tej istej kvapaliny.
Napriek tomu aj druhý experiment je skutoč-
ný a stav vody v rozmedzí teplôt 100 °C až
103 °C sa v našom prípade nazýva utajený
var. To, že utajený var nie je v bežnom živo-
te veľmi známy, súvisí s jednak s tým, že
teplotu varu nik nekontroluje, ale aj s tým,
že dochádza k nemu iba za určitých pod-
mienok. Jednou z nich je, že kvapalina by
mala byť čistá, to znamená minimálne by
nemala obsahovať rôzne tuhé častice. Dô -
vod je ten, že uvoľňovanie bublín vodnej
pary sa uskutočňuje prednostne práve na
týchto časticiach. Preto napríklad pri varení
ryže alebo iných potravín utajený var nehro-
zí. Na druhej strane v chemických laborató-
riách je riziko omnoho vyššie, keďže pod-
mienkou pre väčšinu experimentov je vyso-
ká čistota látok. Dôsledky vzniku utajeného
varu sú obvykle veľmi nepríjemné, a tak sa
mu snažíme vyhnúť. Riešenie je veľmi jed-
noduché. Do kvapaliny pridáme drobné te -
lieska, ktoré sa v kvapaline nerozpúšťajú a
možno ich po skončení experimentu jedno -
ducho oddeliť. Sú to obvykle sklenené alebo
porcelánové guľôčky či črepiny. 

Voda s teplotou nad 100  °C (iba v prípa-
de nášho experimentu) patrí medzi tzv. pre-
hriate kvapaliny. Sú to také kvapaliny, ktoré
ignorujú teploty varu uvedené vo fyzikálno-
chemických tabuľkách. Pretože však teplo-
ta varu závisí od vonkajšieho tlaku, aj voda
s teplotou nižšou ako 100 °C môže byť pre-
hriata. Ak by nám voda na Mount Evereste
nevrela ani pri 75 °C, určite je prehriata, pre-
tože by mala vrieť pri 70 °C. Na druhej stra-

ne ani voda s teplotou 150 °C nemusí byť
prehriata, ak je tlak nad hladinou vody vy -
soký. 

Prehriatie kvapaliny patrí do skupiny
zvláštnych a veľmi zaujímavých, tzv. meta -
stabilných stavov. Patrí k nim napríklad
podchladená voda, teda voda s teplotou
pod bodom mrazu alebo presýtená či  pod-
chladená para. Na ich vysvetlenie si možno
zo brať na pomoc fázový diagram vody.
Podľa neho sú jasne určené hranice, v kto-
rých vo da existuje v podobe ľadu, kvapaliny
a pary. Metastabilné stavy vody sú tie, ktoré
neakceptujú tieto hranice. Malé prehrešky
alebo malé exkurzie za tieto hranice sa
vyskytujú často. Tak je to napríklad s kva-
palnou vo dou s teplotou 102 °C. Avšak čím
ďalej sa chceme dostať za túto hranicu, tým
je to väčší experimentálny problém a vždy

existuje určitá hranica, za ktorú sa už nemô-
žeme do stať. Získať napríklad vodu s teplotou
200 °C je pri atmosférickom tlaku nemožné.
Aká však môže byť najnižšia dosiahnutá
teplota kvapalnej vody pri atmosférickom
tlaku – ako je známe, obvykle mrzne pri
0 °C? Najnižšia teplota, na ktorú sa podari-
lo ochladiť vodu je -113 °C! Avšak s takou-
to vodou treba zaobchádzať veľmi opatrne.
Rozhodne sa nemôžete presvedčiť o tom,
či vôbec tečie. Ak sa o to pokúsite, v zlom-
ku sekundy sa premení na ľad. 

Otázkou je, prečo vôbec dochádza k me -
tastabilným stavom. Metastabilné stavy mož-
no považovať za akúsi zotrvačnosť nejaké-
ho systému: napr. vode sa „nechce“ pre-
meniť na ľad alebo naopak na vodnú paru.
Príčiny tohto „konzervativizmu“ spočívajú
v určitých počiatočných ťažkostiach pri pre-
mene jednej látky (skupenstva) na látku
kva litatívne inú. V našom prípade sú to ťaž-
kosti pri vytváraní zárodočných (nukleač-
ných) centier pri kryštalizácii ľadu z vody
alebo pri vytváraní zárodkov bubliniek vod -
nej pary.
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Na obrázku je výsek fázového diagramu
vody. Čiary jasne určujú existenciu 
jednotlivých skupenstiev vody. 
Červenými šípkami sú označené malé
alebo väčšie exkurzie, pri ktorých voda
existuje aj mimo týchto hraníc. 

Skúste uhádnuť, v ktorej kadičke s vodou
je teplota vyššia. Ak ste logicky tipovali
druhú (B), nemáte pravdu. (Sklenené 
gu lôčky na dne druhej kadičky slúžia 
na zabránenie utajeného varu.) 
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