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                         „Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. 

                      Nie jesteś konieczna do życia, jesteś samym życiem  ... 

                     Jesteś najważniejszym bogactwem, jakie istnieje na świecie.” 

                  A.. Saint- Exupery. 

 

 

 
 
 
 
           Woda  H2 O, czyli tlenek wodoru, jest najważniejszym, jednym z najbardziej 

rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi.  

 

Wzór sumaryczny:  H 2 O 

Wzór strukturalny:      H 

                                                  O 

                                        H  

 

          W  cząsteczce wody atomy wodoru łączą się z atomem tlenu  - za pomocą wiązania 

kowalencyjnego tworzą dwie wspólne pary elektronowe. Cząsteczka wody składa się z 

atomów różnych pierwiastków, zatem wspólne pary elektronowe przyciągane są przez te 

atomy z różną siłą. Pary elektronowe są przesunięte w stronę atomu, gdyż w cząsteczce wody 

występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. W związku z tym cząsteczka wody ma 

dwa bieguny: ujemny, w pobliżu atomu tlenu, i dodatni, w pobliżu atomu wodoru. 

      Cząsteczka wody jest dipolem-  układem ładunków (+) i  (-) będących w pewnej 

odległości  od siebie. Dipole mają zdolność asocjacji czyli łączenia się pojedynczych 

cząsteczek w większe grupy, dzięki obecności biegunów  (+) i (-) w cząsteczce. Często 

występuje asocjacja 6 cząsteczek wody. Podczas zamarzania powstaje struktura krystaliczna. 

Płatki śniegu czy kryształki lodu są sześciokątnymi foremnymi układami. 

 



 3

       Woda jest cieczą bezbarwną, bezwonną, bez smaku i zapachu, w grubych warstwach 

przyjmuje niebieskawe zabarwienie, o temperaturze wrzenia -Tw = 100°C i temperaturze 

zamarzania i topnienia lodu Tt =T o C. 

Gęstość wody zmienia się wraz z  temperaturą. Od  0o  C  aż do 4o C  gęstość wody wzrasta, a 

zmniejsza się dopiero powyżej tej temperatury. Dzięki tej właściwości, woda w temperaturze 

4 o C opada na dno, a do góry unosi się warstwa wody zimniejsza, o mniejszej gęstości.  

Zatem w zimie temperatura wody w dolnych warstwach głębszych zbiorników nie spada 

poniżej 4o C., co ma ogromne znaczenie dla życia organizmów żywych. 

Ma duże ciepło właściwe (4,186 kJ/kg), co ma istotne znaczenie dla regulacji temperatury na 

Ziemi. 

Aby podnieść temperaturę 1 grama wody o 1 stopień, trzeba 1 kalorii.  

Bardzo wysokie jest też jej ciepło parowania. Do zamiany 1 g wrzącej wody w parę potrzeba  

około 540 kalorii. Jest to ponad dwa razy więcej, niż wynoszą te stałe dla alkoholu etylowego. 

Ze względu na dużą wartość ciepła  właściwego można w niej gromadzić dużą ilość ciepła. 

To tłumaczy wpływ mórz i oceanów, a także prądów morskich na klimat. Ciepło 

zgromadzone w lecie jest następnie oddawane zimą. Dlatego też wybrzeża oceanów mają 

znacznie łagodniejszy klimat niż rejony w głębi kontynentów, położone na tej samej 

szerokości geograficznej. 

           Duże ciepło parowania ma ogromne znaczenie dla organizmu. Nasz stałocieplny 

organizm nie znosi większych wahań temperatury. W przegrzanym środowisku ciało 

człowieka poci się. Pot składa się w 99 procentach z wody, która parując, ochładza organizm, 

a więc pobiera z niego dużą ilość ciepła.  

           Duże ciepło właściwe i duże ciepło parowania sprawiają, że parowanie wód pod 

wpływem ciepła  słonecznego, a także zamarzanie jezior i rzek oraz topnienie lodów i 

śniegów na wiosnę odbywa się powoli. 

           Woda w hydrosferze – wodnej powłoce naszej planety występuje w trzech stanach 

skupienia: 

• ciekłym  w oceanach, morzach i wodach śródlądowych 

• stałym pod postacią lodu i śniegu 

• gazowym jako para wodna. 

Hydrosfera zajmuje ponad 2/3 powierzchni Ziemi. 

Masa wody występującej w przyrodzie znajduje się w równowadze dynamicznej. Pod 

wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje.  
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Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy 

dostatecznie dużej wilgotności powietrza i obecności tzw. jąder kondensacji następuje 

skraplanie pary wodnej do postaci drobniutkich kropelek, które grupują się w widoczne 

skupienia- chmury. W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza 

zawierającego parę powstają mgły. Chmury, niesione z wiatrem, przemieszczają się nad 

powierzchnią lądów, mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą 

się ze sobą w większe krople i opadają jako deszcz, śnieg lub grad. Woda ta wyparowuje 

potem z powierzchni lądu lub spływa do jezior, rzek, mórz, bądź wsiąka w podłoże, zasilając 

wody podziemne.  

        Dużo wody zawiera także litosfera – część skorupy ziemskiej w stałym stanie skupienia. 

Woda wywiera tu olbrzymi wpływ na przemiany, jakim ulega skorupa ziemska.  Jest między  

innymi  czynnikiem  powodującym  wietrzenie  skał.  

Reakcja ta, zwana chemicznym wietrzeniem wapieni, magnezytów lub dolomitów ma 

przebieg następujący: 

CaCO3   +  CO2  + H2 O = Ca(HCO3 ) 2  

MgCO3  +  CO2  +  H2 O =  Mg(HCO3 ) 2  

Obecność  wody  lub jej  brak  decyduje  również o charakterze  klimatu  danej okolicy. 

           Woda jest także nieodłącznym składnikiem  biosfery, czyli wszystkich organizmów 

żywych na Ziemi. Występując obficie w biosferze woda odgrywa niezwykle ważną rolę. 

Biologiczne znaczenie wody sprowadza się do pięciu najważniejszych funkcji: 

• jest podstawą płynów ustrojowych, 

• utrzymuje odpowiednie wymiary i kształty komórek, 

• uczestniczy w przebiegu wielu procesów przemiany materii 

• stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego oraz środowisko niezbędne do usuwania 

końcowych produktów metabolizmu i metabolitów szkodliwych 

• reguluje temperaturę, ciśnienie osmotyczne i ph. 

          Ciśnienie osmotyczne jest zjawiskiem niezwykle istotnym, odpowiedzialnym za wiele 

ważnych fizjologicznych procesów i związane z wnikaniem wody do środowiska 

zawierającego bardzo stężone roztwory. 

Umieszczenie komórki w roztworze o takim samym ciśnieniu osmotycznym, jakie panuje w 

komórce, powoduje, że nie wnika do wnętrza komórki, ani z niej nie uchodzi. Komórka nie 

pęcznieje, ani też się nie kurczy. Taki roztwór nazywamy izotonicznym w stosunku do 

roztworu w komórce. Przykładem roztworu izotonicznego jest osocze krwi.   
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Roztwór otaczający komórkę, zawierający mniejszą ilość substancji rozpuszczonych niż 

komórka, to roztwór hipotoniczny – wnika do komórki, tzn. komórka umieszczona w nim 

pęcznieje. 

Roztwór o większym niż we wnętrzu komórki stężeniu substancji rozpuszczonych nazywa 

się hipertonicznym – komórka w nim umieszczona kurczy się.  

W miarę wnikania wody do rośliny ze środowiska hipotonicznego zawartość komórki jest 

coraz silniej przyciskana do sztywnej ściany komórkowej. 

Powstaje ciśnienie wewnętrzne, które równoważy ciśnienie osmotyczne i zapobiega 

dalszemu wnikaniu wody do komórki. Niedobór wody powoduje powstawanie zjawiska 

więdnięcia roślin. 

           Woda pełni w organizmie funkcję płynu umożliwiającego usuwanie końcowych 

produktów metabolizmu i substancji szkodliwych. Związki te są wydalane z moczem. 

Oprócz tego woda wydalana jest z organizmu z oddechem i potem. Dlatego musi być 

uzupełniana pokarmami i napojami. 

            Woda w bardzo małym stopniu ulega dysocjacji na jony: 

H 2 O  =  H+  +  OH−  

         Jest rozpuszczalnikiem wielu substancji nieorganicznych i organicznych. Wody 

naturalne są przeważnie rozcieńczonymi roztworami, ponieważ zawierają pewne ilości 

rozpuszczonych gazów: głównie tlenu, azotu, dwutlenku węgla, zawiesiny oraz sole. Na ogół 

woda jest słabym rozpuszczalnikiem dla substancji o budowie niejonowej. Przykładem mogą 

tu być węglowodory, które nie mieszają się z wodą. Istnieją jednak pewne substancje, które 

mimo budowy niejonowej są dobrze rozpuszczalne w wodzie, np. amoniak NH3   lub aceton 

(CH3 ) 2 CO. 

Rozpuszczalność jest cechą charakterystyczną każdej substancji. Nie ma bowiem dwóch 

substancji o identycznej zdolności do rozpuszczania się w danym rozpuszczalniku. 

Istnieją różne rodzaje roztworów zależnie od stanu skupienia rozpuszczalnika i substancji 

rozpuszczonej, od wielkości cząstek rozpuszczanej substancji i od ilości substancji 

rozpuszczonej. 

                                                                         roztwór nasycony 

                                                                         roztwór nienasycony 

Mieszaniny substancji z wodą                        roztwór właściwy 

                                                                        roztwór koloidalny 

                                                                        zawiesina 
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Szybkość rozpuszczania się ciał stałych w wodzie można zwiększyć przez ogrzanie 

roztworu, mieszanie, rozdrobnienie substancji rozpuszczanej. Nadmiar substancji 

rozpuszczonej wydziela się z roztworu w procesie krystalizacji. 

          Ponieważ woda występująca w przyrodzie nigdy nie jest wodą czystą, dlatego do 

celów laboratoryjnych używa się wody destylowanej, pozbawionej zanieczyszczeń trudno 

lotnych, głównie soli. Woda destylowana zawiera jednak zawsze pewne ilości 

rozpuszczonych gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla) i dlatego jej pH wynosi 5,6 – 6,0. 

          Oprócz laboratoriów woda destylowana stosowana jest w lecznictwie, do produkcji 

leków, do uzupełniania ubytku elektrolitu w akumulatorach samochodowych. 

          Wody źródlane i studzienne przechodzą naturalną filtrację przez grubsze porowate 

warstwy ziemi i skał, nie wykazują więc mechanicznych ani mulistych zanieczyszczeń. 

Wody te są jednak na ogół twarde, tzn. zawierają większe ilości rozpuszczonych różnych soli 

– wapniowych i magnezowych. 

Wodorowęglany wapnia i magnezu występujące w wodzie w postaci jonów, m. in. kationów 

Ca +2   i Mg +2 , powodują tzw. twardość węglanową  wody. 

Bywa ona twardością przemijającą,  ponieważ nożna ją usunąć podczas gotowania wody. W 

czasie ogrzewania wody zachodzą reakcje termicznego rozkładu wodorowęglanów.  

                                                               ogrzewanie 

Ca (HCO3 ) 2                        CaCO3  + H2 O + CO2  

                                                     ogrzewanie 

Mg (HCO3 ) 2                           Mg (OH)2  + 2 CO2  

Wytrącający się węglan wapniowy i wodorotlenek magnezowy tworzą osad zwany 

kamieniem. Twardość węglanową wody można również usunąć dodając do wody 

wodorotlenku wapniowego.  

Ca (HCO3 ) 2  + Ca (OH)2  =   2 CaCO3  + 2 H2 O 

Mg (HCO3 ) 2 +  2Ca (OH)2  =  2 CaCO3  + Mg (OH)2  + 2 H2 O 

Przyczyną twardości wody jest również obecność w niej chlorków  lub siarczanów 

wapniowych i magnezowych – jest to twardość węglanowa.  

Suma obu twardości – węglanowej i niewęglanowej – nazywana jest twardością ogólną wody. 

Do zmiękczania lub całkowitego odmineralizowania wody stosuje się często wymieniacze 

jonowe, zwane jonitami. Wody do picia na ogół nie zmiękcza się.  Gdy woda taka zawiera 

dużo żelaza w postaci rozpuszczalnych związków żelazowych (najczęściej Fe (HCO3 ) 2 ), 

wówczas poddaje się jej odżelazieniu. 
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 Wodorotlenek żelazowy jest trudno rozpuszczalny  w  wodzie i oddzielany jest drogą 

sączenia na odpowiednich filtrach.   

            W warunkach laboratoryjnych wodę można otrzymać przez bezpośrednie łączenie 

wodoru i tlenu (stosunek objętości 2:1). Jest to mieszanina silnie wybuchowa, tzw. 

mieszanina piorunująca, a także w niektórych  reakcjach między tlenem i związkami 

zawierającymi wodór lub w reakcjach między wodorem i związkami zawierającymi tlen.  

    Drugim związkiem wodoru z tlenem jest nadtlenek wodoru  o wzorze sumarycznym  

H 2 O2 .  

W przyrodzie  H2 O2  powstaje jako produkt uboczny przy utlenianiu różnych substancji za 

pomocą tlenu powietrza. Ślady nadtlenku wodoru  zawarte są zawsze w opadach 

atmosferycznych, sokach niektórych roślin; tworzy się on także w małych ilościach w 

płomieniu palącego się wodoru.  

Na skalę laboratoryjną nadtlenek wodoru można otrzymać w reakcji nadtlenku sodowego lub 

barowego z kwasem siarkowym lub fosforowym po oddestylowaniu produktu pod 

zmniejszonym ciśnieniem.   

Na2 O2  + H2 SO 4   =  Na2 SO4  +  H2 O2   

BaO2  + H2 SO4  = BaSO4  +  H2 O2  

W przemyśle otrzymuje się nadtlenek wodoru w postaci 30 % roztworu, zwanego 

perhydrolem, na drodze elektrolitycznej. Po rozcieńczeniu staje się jednym z najlepszych 

środków wybielających i odkażających. 

Czysty bezwodny  H2 O2  jest bezbarwną  cieczą o temperaturze topnienia  -0,9°C i wrzenia  

151,4°C. 

3%  roztwór wodny nadtlenku wodoru znany jest pod nazwą  wody utlenionej.  Służy do 

dezynfekcji ran. 

        W przyrodzie spotykamy różne rodzaje wód.  

Szczególnie bogate w rozpuszczalne związki nieorganiczne nazywamy wodami mineralnymi, 

a jeżeli temperatura ich jest wyższa od temperatury otoczenia – cieplicami lub termami. 

Do najważniejszych wód mineralnych należą następujące: 

• szczawy – zawierające dużą ilość dwutlenku węgla. Źródła tego typu występują w  

                       Szczawnicy, Krynicy, Nałęczowie. 

• solanki  -  zawierają dużą ilość soli kuchennej (Ciechocinek, Inowrocław)  
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•    wody siarczkowe -  zawierające siarkowodór i rozpuszczalne siarczki. Źródła takie 

                       spotykamy w Krynicy, Lądku Zdroju, Busku, Solcu. 

• wody gorzkie – zawierające rozpuszczony siarczan magnezowy  Mg SO4 4  

• wody żelaziste  –  zawierające żelazo w postaci  rozpuszczalnych  soli  żelazowych  

                           (Krynica, Żegiestów, Nałęczów). 

Zwykle w miejscowościach posiadających naturalne źródła wód mineralnych powstają różne 

zakłady lecznicze i ośrodki wypoczynku. W wielu uzdrowiskach stosuje się inhalacje. 

Polegają one na wdychaniu mgiełki -  drobnych kropelek wody. Kropelki te osiadają w nosie, 

gardle, płucach, nawilżając je i rozcieńczając znajdujący się tam śluz. W ten sposób 

przyczyniają się do przewietrzania dróg oddechowych i przyspieszają krążenie krwi. 

          Wody mineralne piją ludzie zdrowi, ponieważ orzeźwiają i szybko gaszą pragnienie. 

Sole mineralne potrzebne są nie tylko ludziom, ale także roślinom i zwierzętom. 

          Nie tylko w wodach źródlanych rozpuszczone są składniki potrzebne człowiekowi. 

Od najdawniejszych czasów  zwracano uwagę na zadziwiającą rolę wody w utrzymaniu 

zdrowia człowieka. Już nasi przodkowie nacierali wodą jak mydłem swe ciała, polewali się 

nią i stosowali zimne kąpiele. 

I dzisiaj także ludzie korzystają z gorących kąpieli i zimnych pryszniców. Jest to doskonały 

sposób na hartowanie ciała i poprawienie samopoczucia.  

W lecie kąpiele w morzu poprawiają stan zdrowia ludzi, leczą choroby kości, skóry, 

uspokajają nerwy. Różnorodne stale rozpuszczane w wodzie morskiej podczas kąpieli 

osiadają na skórze i wnikają do ciała. 

                

                W przyrodzie woda jest niezwykle ważnym składnikiem, dlatego musimy darzyć ją 
szacunkiem. To ona sprawiła, że Ziemia stała się miejscem zamieszkałym przez rośliny, 
zwierzęta, ludzi. Ona gasi pragnienie milionów istot. Bez niej schną rośliny, giną zwierzęta, 
umierają ludzie. 

Od   niej   zależy   życie. 
 


