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Waarom Is

en andere vragen
over VASTE STOFFEN, oso?•

VLOEISTOFFEN en GASSEN



Waarom is
ijs glad?

Stoffen kunnen drie vormen hebben:

VAST, VLOEIBAAR en GAS

Water in vaste vorm is ijs.

En we weten allemaal dat ijs

behoorlijk glibberig kan zijn.
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Het mysterie Van ijs
We vinden het heel gewoon dat ijs glad is. Maar het was nog best

lastig om te ontdekken hoe dat komt. Wetenschappers hebben het

lange tijd mis gehad. Dit zijn de FOUTE antwoorden!

Als je op ijs
gaat staan,
smelt het.

( FOOT I }

Als je druk uitoefent op ijs, dan verlaag
je het vriespunt. Daardoor smelt het ijs.
Daarom dachten wetenschappers dat je het
bovenste laagje van ijs kunt laten smelten
als je erop gaat staan. Dat laagje wordt
dan water en dat zorgt voor de gladheid.
Maar je hebt hiervoor HEEL VEEL druk
nodig — veel meer dan het gewicht van een
volwassene. Dit kan dus niet kloppen.
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2 Als ijs door wrijving
opwarmt, smelt het.

( FOOT I } S'

Als je je koude
handen tegen elkaar
wrijft, worden ze weer lekker warm.
Dat komt door de wrijving. Als twee

oppervlakken langs elkaar schuren,
worden ze warmer. Wetenschappers
dachten daarom dat dit ook gebeurt met

ijs als je erop schaatst of glijdt. Maar zelfs

als je stilstaat is ijs al glad. Dit kan het

antwoord dus ook niet zijn!



Waarom wordt ijs eigenlijk zo glibberig als het een beetje smelt?Een natte vloer of natte stenen kunnen ook glad zijn, maar zeworden lang niet zo glad als ijs.

Wat IS het antwoord?
Rollende moleculen

Een theorie is dat sommige moleculen ontsnappen aan het
ijsoppervlak, ze komen los van de rest.

In vaste vorm, ijs dus,
zitten watermoleculen

stevig vast in een raster
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Maar aan het
oppervlak kunnen die
moleculen afbreken

00000000
00000000
00000000
00000000
0000000000000000

Die vrije moleculen rollen dan zo over het
oppervlak, net als knikkers op een gladde

vloer

OEPS!

O

en daardoor
heb je geen grip

op het ijs!
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Wist je dit a?
Als ijs ECHT koud is, onder de

-40 0 C, dan is het niet meer glad!
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