Voda
Základní podmínka života

Životodárná kapalina
Koloběh vody v přírodě Vodu můžeme nazvat
skutečně životodárnou,
protože bez ní by přestal
na Zemi existovat život.
Člověk vydrží bez jídla až
21 dní, avšak bez vody
jen 3 - 4 dny. Lidské tělo
obsahuje 70 %, rostliny
až 90 % vody.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Watercy
cleczechhigh.jpg/350px-

Úkol 1: Napiš, v jakých
skupenstvích se voda vyskytuje:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/0/0e/Beach_full_of_ice_in
_J%C3%B6kulsarlon_Iceland.JPG/120px
Beach_full_of_ice_in_J%C3%B6kulsarlo
n_Iceland.JPG

http://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/thumb/0/02/
Stilles_Mineralwasser.jpg/180
px-Stilles_Mineralwasser.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/c/c2/Rotterdam_20051224_10.jpg/
800px-

Kontrola: Pevné (led, sníh), kapalné, plynné (pára)

Úkol 2: Napiš, kde se voda na
Zemi vyskytuje:
A/ 97,2 %
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/7/7b/FL_Marineland_beach02.jpg/8
00px-FL_Marineland_beach02.jpg

C/ 0,001 %
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/b/b5/Cumulus_clouds_in_fair_weather.j
peg/180px

B/ 2,2 %
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Ever
est_Peace_Project__Ice_serac_everest_tibet.jpg

D/ 0,6 %
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b
/ba/Potturinn.jpeg/180px-Potturinn.jpeg

Kontrola:
A/ v oceánech,
mořích, povrchové
vodě
B/ v ledovcích

C/ v atmosféře
D/ v podzemí
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Destilovaná voda
Destilace v laboratoři

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Simple_ch
em_distillation.PNG

Destilovaná voda je bezbarvá, čirá
kapalina, bez chuti a zápachu. Za
normálního tlaku 101 kPa má teplotu
tání 0 °C a teplotu varu 100 °C.
Nejlehčí metodou získání skoro čisté
vody ze směsi je destilace. Užívá se
hlavně v laboratořích do chladičů aut
a do napařovacích žehliček.
Úkol 3: Pojmenuj části 1, 2, 4, 5, 6,
7 destilační aparatury.
Kontrola: 1 Kahan, 2 varná baňka, 4
teploměr, 5 chladič, 6 přívod
a 7 odvod vody.

Měkká a tvrdá voda
A

http://upload.wikimedia.org
/wikipedia/commons/thumb
/d/d0/NorthKoreanJPG

C

B

http://upload.wikimedia.org/w
ikipedia/commons/thumb/c/c
6/Soca.jpg/120px-Soca.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/a/a9/Artesian_w
ell_Virttaa.JPG/800pxArtesianJPG

D

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/
3/39/Rain_drops.jpg

Měkká voda obsahuje málo rozpuštěných látek. Naopak voda
procházející vrstvami zemské kůry obsahuje značné množství
minerálních látek, je tvrdá.
Úkol 4: Podle obrázků rozděl vodu na měkkou a tvrdou:
Kontrola: měkká - B, D tvrdá - A, C

Slaná voda
Množství rozpuštěných látek v 1 l vody

Pitná voda Minerální
voda
méně než
více než

1g

1g

Mořská
voda
přibližně

35 g

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/0/08/La_Galera.jpg/120pxLa_Galera.jpg

Slaná voda se vyskytuje především v mořích a oceánech. Úkol
5: Vypočti, kolik % látek je rozpuštěno v 1 l pitné, minerální
a mořské vody.
Kontrola: pitná < 0,1 %, minerální > 0,1 %, mořská 3,5 %

Minerální voda
Minerální voda je voda se
zvýšeným obsahem minerálních
látek. Má často léčivé účinky, ale
dlouhodobé pití pouze minerálek
se nedoporučuje, jelikož pro svůj
velký obsah minerálních složek
mohou zanášet cévy a zvyšovat
krevní tlak.
Minerální vody se často ještě dělí
na přírodní minerální vody léčivé a
přírodní minerální vody stolní
(mineralizace do 6 g/l).

Pitná voda
Pitná voda musí být zdravotně
nezávadná. To znamená, že ani
dlouhodobým užíváním nezpůsobí
poruchy zdraví. Získává se z podzemní
nebo úpravou povrchové vody ve
vodárnách, kde se usazuje a filtruje přes
pískový filtr a zbaví choroboplodných
zárodků desinfekcí chlórem nebo
ozónem.
Úkol 6: Podle obrázku vlevo sestav z
květináče model vodárenského filtru
ze štěrku, hrubého a jemného písku.

Voda užitková a odpadní

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/d/d6/Water_pollution.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/6/63/Wonga_wetlands_sewage_plant.jpg

Voda z podzemních a povrchových zdrojů, která
neobsahuje látky poškozující lidské zdraví, je voda
užitková. Používá se v domácnostech, zemědělství i
průmyslu, ale nesmíme ji používat k pití.Činností
člověka vzniká v domácnostech, průmyslu i
zemědělství voda odpadní. Před vypuštěním do řeky
je ji potřeba vyčistit tak, aby její čistota byla alespoň
taková jako odebírané vody. To se děje v čističkách
odpadních vod. V nich se čistí voda mechanicky
(usazováním), chemicky (pomocí chemických látek) a
biologicky (pomocí mikroorganismů a kyslíku).
Úkol 7: Vypočti hmotnost rozpuštěných látek v 1
kg užitkové vody, která jich obsahuje
0,05 %.
Kontrola: m = 0,000 5 · 1 000 = 0,5 g.

Fyzikálně chemické vlastnosti vody

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/H2O_%28water
_molecule%29.jpg

Kontrola: vodíku, kyslíku,
chuti, zápachu, pevné, led,
plynné, páru, elektrický,
vodíku, kyslíku.

Úkol 8: Doplň text:
Voda, H2O, je nejrozšířenější
sloučenina ……… a .……...
Čistá voda je kapalina bez
…... a ……. Při 0 0C přechází
v ….. skupenství - ……., při
100 0C v …… skupenství …. . Chemicky čistá voda
nevede ………. proud.
V laboratoři vzniká prudkým
sloučením ……. a …….

Biologické aspekty vody
V organismech je voda hlavním prostředníkem při
dopravě a příjímáním živin a při vylučování
nepotřebných a škodlivých látek. Rostlinné buňky
obsahují přes 90 % a lidské tělo kolem 70 % vody.
Pro zajištění svých základních biologických funkcí jí
spotřebuje člověk denně 2,5 - 3 litry.
Úkol 9: Vypočítej hmotnost vody vázané ve tvém
těle. Kolik jí člověk vypije za rok, za život (75 let)?
Kontrola: hmotnost těla · 70/100, za rok 912 - 1 095 l,
za život asi 75 000 l

Spotřeba vody v ČR
Spotřeba vody pro člověka a jeho činnosti je mnohem vyšší
než základní biologická potřeba a v ČR dosahuje asi
450 l / obyvatele (koupání, praní, WC, mytí nádobí, úklid,
vaření, pití aj.). Nejvíce vody však spotřebuje průmysl, např.
výroba litru limonády - 8 l, výroba 1 t oceli - 450 l, výroba
jednoho automobilu - 30 000 l vody.
Úkol 10: Vypočti, kolik vody spotřebuje přibližně vaše
rodina za rok a spotřebu továrny s produkcí 400 000
automobilů ročně.
Kontrola: počet členů rodiny · 450 · 365 = ………. l vody
400 000 · 30 = 12 000 000 m3 vody

Použité obrázky pocházejí z Wikimedia commons, nebo z vlastních zdrojů.

