


Na dobry początek

Troszkę FIZYKI!



Gęstość:

Stan ciekły    0,999 g/cm3       - faza zamarzania

Stan ciekły    1,000 g/cm3             - najwyższa 

gęstość (4°C )

Stan stały      0,9176 g/cm3          - lód



1 litr = 1 kg

Natlenianie warstwy dennej



Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje lodu jeziornego : 

 czysty lód - przeźroczysty, o krystalicznej strukturze, tworzy się w 

temperaturach powietrza poniżej 0ºC, 

 

 mętny lód - mętno biały, nieprzezroczysty, powstaje w wyniku topnienia 

górnej warstwy lodu czystego na skutek podwyższenia temperatury. Zmiana 

barwy wiąże się z obecnością pęcherzyków powietrza,  

 

 

 lód śniegowy - tworzy się przy kolejnym topnieniu i zamarzaniu śniegu 

zalegającego na pokrywie lodowej. Warstwa ta przeważnie na polskich 

jeziorach nie przekracza kilku centymetrów ale w górach gdzie opady śniegu 

są znacznie większe, może osiągać znaczą grubość 2-3m (np. na Czarnym 

Stawie nad Morskim Okiem) 
 



Grubienie pokrywy 

lodowej na jeziorze polega 

na narastaniu jej od 

spodu!!!



Wytrzymałość mechaniczna lodu zależy od:

• struktury

• temperatury

• porowatości

• zasolenia



Grubość nośną lodu (Hn) obliczamy według następującej

zasady.

Hn = Hczl + Hml
gdzie:

 Hcz - grubość warstwy czystego lodu

 Hml - grubość warstwy lodu mętnego.

 Jeżeli lód mętny posiada barwę mlecznobiałą należy jego grubość zmniejszyć o

połowę (do wzory wstawiamy Hml/2).

 jeżeli nie różni się zbytnio od czystego lodu do obliczeń bierzemy rzeczywistą

grubość.





Śryż prądowy to krystalizacja 

cząstek mineralnych 

zawieszonych w wodzie.

Lód denny  ,,kotwicowy”  by 

powstał musi być ruch wody.



Lód morski - lód tworzący się na powierzchni mórz i oceanów w średnich

szerokościach geograficznych (sezonowo) i w wyższych szerokościach

geograficznych (trwała pokrywa lodowa). Lód morski powstaje w wodzie o

temperaturze ok. –1,91°C (przy zasoleniu 35
0
/00) i tworzy pola lodowe, które są

unoszone przez prądy morskie (lód dryfujący).



A teraz słów kilka o ratownictwie



Jak jest zimno – jest pięknie!!



Gdy jest ciepło może być…

Ekscytująco…….
























