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1. Czym jest chemia? Rys historyczny 

 

Chemia towarzyszy każdemu człowiekowi od chwili urodzenia. Codziennie 
myjesz zęby pastą do zębów, którą nakładasz na szczoteczkę, używasz mydła do mycia 
ciała, pijesz herbatę, którą wcześniej słodzisz cukrem. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, 
że pasta do zębów, mydło i cukier to substancje chemiczne bardzo różne pod względem 
własności fizycznych, a szczególnie smaku. Tobie Czytelniku wydaje się, że chemia jest 
przedmiotem bardzo trudnym w nauczaniu i nauce, ja natomiast chcę pokazać, że 
chemia jest bardzo przyjemna i ciekawa, i to nie mniej niż zakupy, oglądanie ulubionego 
filmu czy meczu piłki nożnej. Wierzę, że przedstawiony materiał zainspiruje Cię, drogi 
Czytelniku, do dobrej zabawy podczas nauki chemii poprzez eksperymentowanie. 

Eksperymenty zazwyczaj przeprowadza się w laboratorium, czyli takim 
specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu, ale tak naprawdę laboratorium 
chemicznym od pradawnych czasów jest cały otaczający nas świat, a w szczególności 
każda domowa kuchnia, w której z powodzeniem można przeprowadzać proste 
doświadczenia chemiczne. Wszak większość odkryć jest dziełem przypadku, a nie 
zaplanowanego eksperymentu przeprowadzonego w laboratorium. Poza tym każda 
żywa komórka roślinna czy zwierzęca jest dużym, złożonym i bardzo zróżnicowanym 
(ze względu na pełnione przez nią funkcje i zachodzące w niej reakcje) laboratorium 
chemicznym. 

No ale po kolei… 

Chemia zawsze ciekawiła ludzi i była rozwijana od zawsze, chociaż nie wiadomo 
skąd wzięła się sama jej nazwa. Podążając śladami odkryć archeologicznych, dziś wiemy, 
że 5 tys. lat p.n.e. umiano uzyskać sól jako osad po wysuszeniu wody morskiej oraz 
wypalano różne przedmioty z gliny, które pokrywano warstwą soli i ponownie 
wypalano by ładnie lśniły. Przekształcenie soli morskiej w szkliwo było jednym 
z najwcześniejszych osiągnięć chemicznego rzemiosła. Umiano także odparować sól 
morską i przesączyć jej roztwór przez piasek w celu uzyskania soli spożywczej. 
Potrafiono również bielić i barwić tkaniny z wełny i lnu substancjami pochodzenia 
roślinnego. Roślinne soki, owoce i kwiaty stanowiły źródło olejków zapachowych do 
zabiegów rytualnych. Wyrabiano również kolorowe szklane koraliki.  

Mówiono o tzw. próbie ogniowej, która służyła do badania wyrobów ze złota. 
Złoto i srebro były używane od najdawniejszych czasów, dlatego też budziły one 
zrozumiałe zainteresowanie ówczesnych „analityków”. Znana była fermentacja 
alkoholowa oraz barwnik indygo. Stopniowo ludzie nauczyli się oczyszczać 
i wyodrębniać wiele substancji organicznych. Zauważono, że własności związków 
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego znacznie różnią się od tych pochodzących 
z przyrody martwej. 
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W III wieku p.n.e. potrafiono stwierdzać obecność srebra fałszującego wyroby ze 
złota na podstawie określania masy właściwej badanego przedmiotu (złoto jest cięższe 
od srebra). Odkryto fermentację alkoholową nasion ryżu. W połowie II wieku p.n.e. 
znane było żelazo, które bardziej ceniono od złota ponieważ wytop jego był bardzo 
trudny. 

Lecznicze właściwości kory wierzby (zawierającej kwas salicylowy) znane był 
ludzkości od zarania dziejów − zostały opisane po raz pierwszy w egipskich zwojach 
z około 1550 roku p.n.e. Kora wierzby była też zalecanym środkiem leczniczym przez 
np. Hipokratesa. Natomiast w I wieku n.e. Pliniusz Starszy opisał sposób oddzielenia 
złota od srebra, polegający na stopieniu stopu tych metali i przeprowadzeniu srebra w 
 chlorek srebra.  

W tym samym czasie w Chinach zaczęto masowo produkować papier ze szmat 
i kory drzew. Otrzymywano również barwnik – trwały czerwony tusz – z rudy miedzi, 
cynobru późniejszych oleju roślinnego. Jednak ludy zamieszkujące tereny dzisiejszych 
Chin były pionierami w dziedzinie ceramiki. 

W późniejszych wiekach wraz z postępem cywilizacji i rozwojem handlu powstał 
problem oceny jakości, a tym samym wartości dużej liczby produktów handlowych. 
Powstawały różne empiryczne metody sprawdzania jakości, z których część 
potwierdzała się doświadczalnie i przetrwała do obecnych czasów.  

Wyniki wielu przeprowadzonych analiz posłużyły do sformułowania pierwszych 
definicji (np. pierwiastka) i podstawowych praw chemicznych (np. prawa zachowania 
masy), dlatego też w chemii pojawia się tak wiele nazwisk znanych chemików. Wielkie 
znaczenie dla rozwoju wiedzy o przemianach jednych substancji w inne miały 
eksperymenty przeprowadzone przez Roberta Boyle’a, który stosując metody ilościowe 
i posługując się pomiarami ciężaru i objętości, próbował destylować złoto by ustalić jego 
skład. Stwierdził, że próbka tego metalu ogrzewana nawet przez kilka miesięcy nie traci 
na wadze. Nic z niej nie odparowało. Natomiast żelazo podczas ogrzewania stawało się 
bardziej ciężkie. 

Rozważania i liczne doświadczenia wykonywane z precyzyjną dokładnością 
doprowadziły go do wniosku, że elementarnymi składnikami wszechświata są 
substancje otrzymane jako ostateczny produkt rozkładu. W 1667 roku wprowadził 
nowoczesne na owe czasy pojęcie pierwiastka, związku chemicznego i reakcji 
chemicznej. Ze względu na swoje liczne badania, oparte na podstawach naukowych, 
uważany jest za twórcę chemii analitycznej. Pojawiły się pierwsze prace dotyczące 
metod instrumentalnych, oparte na zjawisku absorpcji promieniowania widzialnego. Ich 
twórcami byli Pierre Bouguer (1726) i Johann Heinrich Lambert (1760). 

Odkrycie zjawisk galwanicznych i fascynujące wówczas doświadczenia 
Aleksandra Volty z pierwszymi ogniwami elektrycznymi, prowadzone ok. 1791 roku, 
zapoczątkowały badania wpływy prądu na związki chemiczne. Procesy elektrolizy, które 
prowadzą do rozkładu złożonych związków chemicznych stały się nową i prostą metodą 
analizy. Konsekwencją tego, była teoria powinowactwa Jönsa Jackoba Berzeliusa, 
nazwana teorią elektrochemiczną. 

Tworzenie się związków chemicznych Berzelius tłumaczył jako rezultat 
elektrostatycznego oddziaływania ładunków dodatnich i ujemnych wywołany wpływem 
obcych ładunków wprowadzonych za pośrednictwem ogniwa galwanicznego. Szwedzki 
chemik zakładał polaryzację atomów. Na podstawie teorii Berzeliusa zaczęto prowadzić 
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badania nad elektroujemnością pierwiastków oraz ustawiać pierwiastki w szeregi. 
Łatwa metoda eksperymentowania zapoczątkowana przez Voltę cieszyła się dużą 
popularnością, przez co zapoczątkowała lawinę doświadczeń polegających na 
obserwacji skutków przepływu prądu elektrycznego przez substancje pochodzenia 
organicznego. 

 Począwszy od początku XIX wieku na rozwój chemii niewątpliwie miała wpływ 
teoria atomistyczna Johna Daltona, wyrażona po raz pierwszy w 1804 roku, 
a ostatecznie sformułowana w 1808 roku, mówiąca, że pierwiastki składają się 
z niezmiennych i niepodzielnych atomów, a związki chemiczne tworzą się na skutek 
wzajemnego przyciągania różnych pierwiastków. Jednak pojęcie atomu w ujęciu 
chemicznym pojawiło się dopiero, gdy zauważono, że związki chemiczne łączą się ze 
sobą w ściśle określonych stosunkach wagowych. Dla Berzeliusa oznaczało to 
wyznaczoną analitycznie najmniejszą ilość wchodzącego w reakcję substratu określona 
przez stałe proporcje. Ponadto Jöns Jacob Berzelius wprowadził również do chemii 
m.in. symbole chemiczne obowiązujące w chemii do dzisiaj, pierwszą systematykę 
związków chemicznych oraz pojęcie izomerii.  

Berzelius prowadził też liczne badania nad związkami zawierającymi atomy 
węgla i wodoru lub węgla, wodoru i azotu, przeprowadzał ich reakcje tlenkami ołowiu 
lub tlenkami srebra i otrzymywał w ten sposób rodniki znanych kwasów organicznych: 
mrówkowego i octowego. Z kolei do rozwoju chemii organicznej przyczyniło się po 
części pierwsze użycie stworzonego przez niego sformułowania „chemia organiczna”, co 
miało miejsce w 1807 roku. 

W 1816 roku Michel Eugène Chevreul prowadził badania nad składem mydła, 
a także nad właściwościami występujących tam soli kwasów tłuszczowych. Po 
wydzieleniu i oczyszczeniu z produktów naturalnych różnych kwasów tłuszczowych 
oraz połączeniu ich z silnymi zasadami nieorganicznymi (a dokładniej z NaOH) otrzymał 
mydło, wynik reakcji syntezy. Stanowiło to dowód, że poprzez prowadzenie reakcji 
chemicznych na tłuszczach możliwe jest otrzymanie nowych złożonych substancji.  

We współczesnej chemii analitycznej ogromną rolę odgrywają tzw. metody 
instrumentalne. Kontynuacją prac Lamberta opartych na zjawisku absorpcji 
promieniowania widzialnego zajął się w 1825 roku August Beer, który podał prawo 
addytywności absorpcji. Wyniki prac tych badaczy stały się podstawą kolorymetrii, 
a następnie spektrofotometrii absorpcyjnej. 

W 1828 roku Friedrich Wöhler przeprowadził syntezę mocznika, składnika moczu, 
z wykorzystaniem cyjanianu amonu NH4OCN. Reakcja ta stanowiła punkt zwrotny 
w historii chemii organicznej i zapoczątkowała dalsze syntezy coraz bardziej 
skomplikowanych związków występujących w naturze. Po tym wybitnym okryciu 
Friedrich Wöhler został nazwany pionierem chemii organicznej, a reakcja którą 
przeprowadził do dziś nosi nazwę „syntezy Wöhlera”. W 1842 roku Charles Frédéric 
Gerhardt zainteresował się teorią rodników, wydał podręcznik do chemii organicznej, w 
którym zaprezentował szereg związków organicznych uporządkowanych według 
wzrastającej liczby atomów węgla w cząsteczce. Takie porządkowanie substancji według 
wzrastającej liczby wodoru i węgla w cząsteczce przy niezmienionej liczbie innych 
atomów pierwiastków zapoczątkowało tworzenie szeregów homologicznych związków 
chemicznych, wykazujących podobne właściwości chemiczne. W ten sposób najpierw 
powstał szereg homologiczny alkoholi, następnie kwasów tłuszczowych, oraz 
węglowodorów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Eug%C3%A8ne_Chevreul
http://pl.wikipedia.org/wiki/Myd%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sole
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_t%C5%82uszczowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mocznik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mocz
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyjanian_amonu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
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Druga połowa XIX wieku stała się przełomem w rozwoju chemii. Rozwój 
aparatury chemicznej pozwalał na przeprowadzanie coraz to innych, nowych i bardziej 
skomplikowanych reakcji chemicznych. Opracowanie nowych reakcji chemicznych 
pozwoliło na specyficzną syntezę wybranych związków organicznych, z których wiele 
cechowało się znacznie bardziej złożoną strukturą cząsteczek, niż wcześniej 
otrzymywane związki. Zapoczątkowało to wiele nowych gałęzi przemysłu, takich jak 
przemysł petrochemiczny, farmaceutyczny, pojawiły się pierwsze tworzywa sztuczne. 
Było to możliwe dzięki efektom pracy wielu badaczy, które umożliwiły innym, 
m.in. Wilhelmowi Ostwaldowi napisanie dzieła pt. Naukowe podstawy chemii 
analitycznej.  

Współczesna chemia analityczna wiąże się z osobą Carla Remigiusa Freseniusa, 
który w latach 1840–1853 opracował schemat rozdzielania mieszanin kationów, 
z niewielkimi zmianami stosowany także obecnie w nieorganicznej analizie jakościowej. 
Z kolei analizę związków nieorganicznych zapoczątkowali m.in. Antoine Laurent. 
Lavoisier oraz Joseph Gay-Lussac. 

Lavoisier pierwiastkami nazwał wszystkie te substancje, których w żaden sposób 
nie można rozłożyć na składniki prostsze. Ponadto sformułował i rozpowszechnił prawo 
zachowania masy, wykazał niezbędność tlenu w procesach spalania oraz produkcji 
kwasów, przyczynił się do zreformowania nomenklatury chemicznej. Jako pierwszy 
stosował w swoich eksperymentach metody ilościowe. Joseph Gay-Lussac jest twórcą 
prac stanowiących podstawę teorii gazów doskonałych, a dotyczących rozprężliwości 
cieplnej i objętości gazów oraz rozszerzalności i parowania cieczy. Nicolas Lémery 
przyczynił się do rozdziału chemii na chemię nieorganiczną i chemię organiczną, jako 
dwóch odrębnych kierunków różniących się przede wszystkim metodami badawczymi. 
Zaczęto zmieniać podejście do poznawania przemian zachodzących w żywych 
organizmach. Zainicjowało to rozwój ówczesnej chemii organicznej (a dzisiejszej 
biochemii).  

Kolejnym etapem w rozwoju chemii organicznej było zastosowanie wybranych 
barwników roślinnych do określenia kwasowości lub zasadowości środowiska 
roztworów, zastosowanie destylacji1 oraz ekstrakcji w celu rozdzielenia ciekłych 
mieszanin oraz wykorzystanie mikroskopu do identyfikacji substancji krystalicznych na 
podstawie kształtu kryształów. 

Wraz z pracami poświęconymi analizie jakościowej, powstawały prace dotyczące 
analizy ilościowej zarówno klasycznej, jak i instrumentalnej. Największą rolę w rozwoju 
badań nad związkami organicznymi przypisuje się Carlowi Wilhelmowi Scheelemu, 
który wyizolował kwas benzoesowy z żywicy benzoesowej, wykrył między innymi 
występowanie szczawianu wapnia w rabarbarze, kwasu cytrynowego w cytrynach, 
kwasu jabłkowego w jabłkach. Był pierwszym badaczem, który przeprowadził 
systematyczne analizy surowców roślinnych, z tego powodu został nazwany ojcem 
chemii organicznej. Z kolei twórcą klasycznej analizy miareczkowej można nazwać 
K.F. Mohra, który opracował, stosowaną także obecnie, metodę oznaczania jonów 
chlorkowych, a w 1855 roku wydał podręcznik analizy miareczkowej.  

 Kolejne lata to okres masowego wydawania podręczników do chemii oraz 
odkrywania nowych barwników. Jakub Natanson, polski chemik żydowskiego 

                                                 
1 Jako pierwszy przeprowadził destylację ropy naftowej i wydzielił z niej naftę polski chemik 
Ignacy Łukasiewicz, który także skonstruował pierwszą w świecie lampę naftową w 1853 roku. 
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pochodzenia, wynalazł w 1855 roku fuksynę – barwnik czerwony, natomiast rok później 
William Henry Perkin przypadkowo otrzymał syntetyczny barwnik organiczny, nazwany 
później purpurą Perkina2. Ponadto Jakub Natanson wydał w latach 1857–1858 
podręcznik „Krótki rys chemii organicznej…”, natomiast w 1841 roku C.R. Fresenius oraz 
w 1887 roku C.R. Treadwell wydali podręczniki chemii analitycznej w języku 
niemieckim, tłumaczone i wznawiane w wielu krajach. 

 Pierwszym uczonym głoszącym iż atomy węgla są czterowartościowe 
i w związku z tym atomy węgla mogą łączyć się między sobą, tworząc jedno lub więcej 
wiązań był  Archibald Scott Couper. On też przedstawił jako pierwszy wiązanie 
chemiczne graficznie w postaci kresek między atomami je tworzącymi a następnie 
opisał je w swojej książce O nowej teorii chemii wydanej w 1858 roku. Nowa teoria 
wprowadziła do chemii wzory strukturalne związków organicznych alifatycznych. W 
1859 roku R. Bunsen i G. Kirchhoff podali podstawy atomowej analizy spektralnej, co 
zapoczątkowało rozwój takich metod jak fotometria płomieniowa, emisyjna 
spektrometria atomowa i atomowa spektrometria absorpcyjna. W 1864 roku W. Gibbs 
opracował metodę elektrolitycznego oznaczania miedzi i niklu, co zapoczątkowało 
kolejną grupę metod instrumentalnych, a mianowicie metody elektrochemiczne.  

Prace nad związkami aromatycznymi prowadził Friedrich August Kékule, który 
połączył dwa końce łańcucha węglowego, w taki sposób, że utworzył zamknięty 
sześciokątny pierścień. Atomy węgla w pierścieniu połączone były na przemian 
wiązaniem pojedynczym i podwójnym, natomiast pozostałe wolne wiązania zajęto 
atomami wodoru. Kékule w 1866 roku przeprowadził wiele reakcji chemicznych, by 
potwierdzić doświadczalnie strukturę dzisiejszego benzenu (zwanego ówcześnie 
cyklofanem) w postaci sześcioczłonowego pierścienia z chmurą wolnych elektronów 
mogących tworzyć wiązania π. Przed jego interpretacją, zakładającą istnienie 
aromatycznego pierścienia sześcioczłonowego istniało kilka innych proponowanych 
wzorów strukturalnych dla tego węglowodoru, z których każdy charakteryzował się 
poprawną stechiometrią. To odkrycie zapoczątkowało nowy dział chemii organicznej – 
chemię związków aromatycznych. Zaproponowany przez Kékulego wzór strukturalny 
benzenu z niewielkimi modyfikacjami jest stosowany do dziś. 

W miarę rozwoju chemii liczba znanych pierwiastków stale wzrastała. Zachodziła 
więc potrzeba jakiegoś ich uporządkowania. Ogromny sukces w tym zakresie odniósł 
Dmitrij Mendelejew, który ułożył pierwiastki według ich wzrastających wartości mas 
atomowych. Zauważył on, że wśród pierwiastków występuje pewne okresowo 
występujące podobieństwo ich właściwości chemicznych. To odkrycie Mendelejewa 
nazwano prawem okresowości, a po raz pierwszy efekty prac Dmitrij Mendelejewa 
w postaci Tablicy Mendelejewa zostały wydane w 1869 roku. Przez następne lata 
Tablica Mendelejewa była wielokrotnie poprawiana i uzupełniana, tak więc współczesny 
układ okresowy pierwiastków niewiele przypomina swój pierwowzór, ale prawo 
okresowości i jego przydatność dydaktyczna są trwałe i niezmienne.  

                                                 
2 Początkowo Perkin podjął się utlenienia aniliny dichromianem (VI) potasu. W wyniku reakcji 
utlenieniu uległy zanieczyszczenia zawarte w anilinie, czyli toluidyna, dając czarną smolistą 
substancję. Perkin przestraszył się, gdyż swoje doświadczenia prowadził w domu, przerwał 
swoje prace i powrócił do nich dopiero ze swoim bratem, próbując usunąć smolistą substancję. 
Czarna smolista substancja dała się wypłukać dopiero alkoholem, ale wypłukanie nastąpiło do 
barwy fioletowej. Perkin szybko opatentował swoje odkrycie, nadając otrzymanemu związkowi 
nazwę moweina. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Henry_Perkin&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Archibald_Scott_Couper&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_Kekul%C3%A9_von_Stradonitz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aromatyczno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99glowodory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stechiometria
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W 1875 roku Marceli Nencki otrzymał kolejny sztuczny barwnik – indygo, mający 
zastosowanie również obecnie do farbowania tkanin zwłaszcza bawełnianych. Kilka lat 
po jego otrzymaniu ruszyła jego produkcja, która przyczyniła się do całkowitego 
wyparcia naturalnego indyga z użycia. Następnie Nencki zajął się badaniem hemu – 
czerwonego barwnika krwi zawartego w hemoglobinie. Jako pierwszy zbadał i opisał 
właściwości hematoporfiryny. W 1896 roku Leon Marchlewski zauważył podobne 
właściwości filoporfiryny wyizolowanej z chlorofilu zawartego w zielonych częściach 
roślin. Obaj naukowcy współpracując ze sobą korespondencyjnie, wykazali chemiczne 
analogie między hemem i chlorofilem, co stanowiło ważne okrycie potwierdzające 
chemiczną wspólnotę świata zwierzęcego i roślinnego. 

Dużą rolę odegrało też zastosowanie po raz pierwszy odczynników organicznych 
w analizie nieorganicznej kolejno w roku 1885 przez M.A. Ilińskiego a następnie przez 
Lwa Aleksandrowicza Czugajewa w 1905 roku. W 1893 roku powstała kolejna praca 
dotycząca stosowania metod elektrochemicznych w analizie chemicznej autorstwa 
R. Behrenda, a poświęcona miareczkowaniu potencjometrycznemu.  

W 1895 roku Willhelm Conrad Röentgen odkrył promienie X, co zapoczątkowało 
rozwój rentgenowskich metod analizy. Wkrótce potem, bo w 1898 roku Henri 
Becquerel, Pierre Curie i nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie odkryli zjawisko 
promieniotwórczości, za co w 1903 roku otrzymali nagrodę Nobla. Odkrycie to stało się 
podstawą radiometrycznych metod analizy3.  

 Na przełomie XIX i XX wieku liczne badania nad barwnikami żółtymi 
doprowadziły do zbadania i ustalenia struktury flawonowej a następnie do ich 
laboratoryjnej syntezy. Okazało się, ze wiele z nich występuje w roślinach w postaci 
glikozydów, które są aktywne biologicznie i dlatego też stały się podstawowymi 
składnikami wielu leków. W roku 1897 Felix Hoffmann, pracujący wówczas dla firmy 
chemicznej Friedrich Bayer & Co. otrzymał kwas acetylosalicylowy w formie nadającej 
się do stosowania farmaceutycznego. Lek ten pod nazwą handlową Aspiryna, był 
pierwszym lekiem uzyskanym na drodze syntezy laboratoryjnej, a nie wyizolowanym 
z surowców występujących w przyrodzie. Syntezę aspiryny uważa się za początek 
przemysłu farmaceutycznego. 

Chromatograficzne metody w analizie chemicznej zapoczątkował Michaił 
Siemonowicz Cwiet, publikując w 1904 roku pracę o rozdzieleniu barwników zawartych 
w roślinach na kolumnie wypełnionej węglanem wapnia. O dziwo praca ta nie zyskała 
wówczas właściwego uznania i dopiero 25 lat później nastąpił intensywny rozwój 
chromatografii. Stało się tak dzięki pracom Archera J. Martina i Richarda L. Synge'a 
(nagroda Nobla w 1952 roku), R. Consdena, A.H. Gordona, O. Samuelsona i in. 

Opracowanie nowych reakcji chemicznych pozwoliło na specyficzną syntezę 
wybranych związków organicznych, z których wiele cechowało się znacznie bardziej 
złożoną strukturą cząsteczek, niż wcześniej otrzymywane związki. Zaczęto 
syntetyzować związki organiczne zawierające arsen. Jednym z takich związków (od 
1906 roku) był Salvarsan – pierwszym w miarę skutecznym lek przeciwko kile 
stosowany przed wynalezieniem antybiotyków do końca lat 40. XX wieku. Przez długi 
czas uważano, że salwarsan ma strukturę pochodnej azobenzenu: 4,4-(diarseno-1,2-
diylo)bis(2-aminofenol). W roku 2005 za pomocą spektrometrii mas ustalono, że 

                                                 
3 Dalszy rozwój tych metod stał się możliwy dzięki otrzymaniu w 1935 roku przez Irenę i Fryderyka 
Joliot-Curie sztucznych izotopów promieniotwórczych, za co w tym samym roku otrzymali nagrodę Nobla. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Felix_Hoffmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farmaceutyka
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występuje on jako mieszanina trimeru: 4,4’,4’’-(triarsano-1,2,3-triylo)tris(2-aminofenol) 
i pentametru: 4,4’,4’’,4’’’,4’’’’-(pentaarsolano-1,2,3,4,5-pentaylo)pentakis(2-aminofenol). 

W 1911 roku Kazimierz Funk wyodrębnił z otrąb ryżowych substancję, która 
okazała się skuteczna w zwalczaniu choroby beri-beri. Substancję tę nazwał witaminą 
(obecnie witamina B1), a przyczynę występowania jej objawów – awitaminozą. 

  W 1916 roku Gilbert Lewis odkrył wiązanie kowalencyjne, które opisał w swojej 
pracy Atom i molekuła wydanej w tym samym roku. Wyjaśnił w niej również naturę 
wiązań chemicznych (nazwanych przez Niego wiązaniami kowalencyjnymi). Ponadto 
jest autorem obowiązującej do dziś teorii wiązań kowalencyjnych, głoszącej że wiązanie 
to składa się z elektronów walencyjnych uwspólnionych przez dwa atomy o podobnej 
elektroujemności. Z kolei Linus Pauling dokładniej przebadał i opisał wiązanie 
kowalencyjne. Stworzył współczesną teorię wiązań kowalencyjnych i skalę Paulinga 
elektroujemności pierwiastków chemicznych.  

W 1922 roku Jaroslav Heyrovsky przedstawił podstawy polarografii, której 
rozwój i późniejsze znaczenie sprawiły, że badacz ten otrzymał w 1957 roku nagrodę 
Nobla. W latach 30. XX wieku pojawiły się pierwsze leki sulfonamidowe o silnym 
działaniu bakteryjnym. W 1937 roku Izaak Maurits Kolthoff i E.B. Sandell odkryto 
zjawisko katalizy, które stało się podstawą metod katalitycznych i indukowanych oraz 
opublikowali pierwszą pracę na temat katalizy i kinetyki reakcji. W 1938 roku 
Aleksander Fleming wraz z zespołem badawczym zdołał wyizolować odkrytą przez 
siebie4 w 1925 roku substancję, a rok później – w 1939 roku – założył pierwszą na 
świecie wytwórnię penicyliny.  

Od drugiej połowy XX wieku prawdopodobnie najważniejszym zagadnieniem 
w chemii jest kontrola stereochemii reakcji. Duże osiągnięcia na tym polu odniósł 
w 1990 roku E.A. COREY, który jest twórcą koncepcji retrosyntezy, która obecnie 
odgrywa podstawową rolę w projektowaniu syntez złożonych związków organicznych. 

Pojęcie chemii na przestrzeni wieków ewaluowało od nauki zajmującej się 
rozdzielaniem i poznawaniem złączonych wcześniej substancji, czyli zajmującej się 
rozkładem substancji na składniki prostsze, a następnie rekonstrukcją substancji 
wyjściowej ze składników uzyskanych w wyniku analizy. Dokonał się też podział chemii 
na chemię nieorganiczną i chemię organiczną.  

Współcześnie chemia to, najogólniej mówiąc, nauka badająca naturę i właściwości 
substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi, które wynikają z praw 
mówiących o tym, że atomy łączą się między sobą wiązaniami chemicznymi, tworząc 
cząsteczki związków chemicznych.  

                                                 
4 Pierwszy raz fakt występowania substancji hamujących rozwój niektórych bakterii chorobotwórczych 

opisał w 1897 roku francuski lekarz wojskowy Ernest Duchesne w swojej rozprawie doktorskiej pt. 
Antagonizm między pleśniami i mikrobami. Odkrycie to nie zostało jednak przez nikogo rozwinięte, a sam 
odkrywca zmarł w 1912 roku na gruźlicę, która mogłaby być wyleczona, gdyby efektem badań Francuza 
było wyizolowanie składnika czynnego odpowiedzialnego za opisane zjawisko. 

Powtórnego odkrycia dokładnie tego samego zjawiska dokonał (jak głosi legenda – przypadkiem, gdyż 
w wyniku bałaganu w laboratorium, na resztkach pożywienia zaczęły wzrastać drobnoustroje) 28 
września 1928 roku Alexander Fleming, jednak i jemu nie udało się wyizolować substancji czynnej, choć 
stwierdził, że jej skuteczne działanie ma miejsce nawet przy bardzo dużym rozcieńczeniu. W 1938 roku 
grupa trzech naukowców, w skład której obok Fleminga weszli Howard Walter Florey oraz Ernst Boris 
Chain, wyizolowała składnik czynny, zakładając rok później pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny. Za 
swoje odkrycie zostali oni uhonorowani w 1945 roku Nagrodą Nobla. 



 

10 

 

Przyjmuje się, że chemia nieorganiczna to dział chemii skupiający się na 
pierwiastkach chemicznych, oraz  zajmujący się wieloma zróżnicowanymi  związkami 
chemicznymi, które z tych pierwiastków powstają.  To chemia wszystkich związków, 
w których nie występuje wiązanie węgiel – wodór (poza tlenkami węgla, kwasem 
węglowym i jego solami, węglikami i cyjankami), głównie: tlenki, zasady, kwasy 
mineralne oraz ich sole, a więc takich substancji, które nie występują w organizmach 
żywych. 

Chemia organiczna to dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, 
właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel 
czterowartościowy, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych 
połączeń.  

Specjalnością, która wyodrębniła się z chemii organicznej była biochemia, 
obecnie nauka, która zajmuje się chemią w organizmach żywych, czyli biosyntezą, 
w której  zawierają się badania nad chemicznym składem, budową i strukturą oraz 
funkcjami i przemianami substancji chemicznych zachodzących w żywych organizmach. 

Bliska biochemii jest chemia związków heterocyklicznych 
i metaloorganicznych. Związki organiczne, które w cząsteczce zawierają atom metalu 
(najczęściej: Na, K, Li, Zn, Al., Mg, Sn, Hg, Pb) lub niemetalu (najczęściej: P, Si, As, B) 
związany bezpośrednio z atomem węgla, nazywa się związkami heteroorganicznymi. 
Związki łańcuchowe, w których wszystkie lub część wartościowości metalu są zużyte na 
utworzenie wiązania z atomami węgla oraz przynajmniej jedno z tych wiązań (pomiędzy 
metalem a atomem węgla grupy organicznej) jest wiązaniem kowalencyjnym nazywa się 
związkami metaloorganicznymi. Natomiast cząsteczki mające budowę pierścieniową, 
przy czym jeden lub kilka atomów węgla tworzących pierścień zastąpione są atomem 
lub atomami innego pierwiastka (tzw. heteroatomami) to związki heterocykliczne. 
Heteroatomami najczęściej bywają atomy N, O lub S, rzadziej P, Si, Se, As, Sb, Sn, Pb oraz 
atomy fluorowców i metali przejściowych. Takie związki organiczne stanowią 
współcześnie ogniwo łączące chemię organiczną i chemię nieorganiczną.  

 Należy w tym miejscu wyodrębnić jeszcze chemię analityczną i chemię fizyczną.  

Chemia fizyczna jest nauką badającą zjawiska makroskopowe, atomowe, 
międzyatomowe i międzycząsteczkowe w układach chemicznych uwzględniając prawa 
i pojęcia fizyki. Zajmuje się badaniem przemian fizycznych związków chemicznych, a co 
za tym idzie – również kinetyką i termodynamiką reakcji. Częściowo zajmuje się również 
badaniem substancji chemicznych pod względem ich struktury. 

Chemia analityczna jest nauką stosowaną zajmującą się odkrywaniem 
i formułowaniem praw, kryteriów i metod, pozwalających ustalić z określoną precyzją 
i dokładnością skład jakościowy i skład ilościowy wszelkiego rodzaju materiałów 
spotykanych w przyrodzie lub wytwarzanych przez człowieka. Ta dziedzina wiedzy 
dostarcza informacji na temat struktury i budowy przestrzennej cząsteczek i ciał 
stałych, przemian zachodzących w czasie i/lub przestrzeni w obrębie badanych 
cząsteczek oraz form występowania pierwiastków (głównie metali) w przyrodzie. 
Chemia analityczna jest nauką łączącą i wykorzystującą wiedzę z różnych dziedzin 
chemii, fizyki, biologii i matematyki. Chemia analityczna bywa skrótowo nazywana 
analityką, natomiast praktyczne stosowanie metod analitycznych nazywa się analizą 
chemiczną. Nauka ta odgrywa dużą rolę w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych 
i technicznych, w gospodarce, w przemyśle, w lecznictwie, a także w życiu codziennym. 
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2. Powietrze jako mieszania jednorodna gazów 
 

Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się na 
atmosferę ziemską. Cechą atmosfery jest nieustanna zmienność w czasie i przestrzeni jej 
parametrów fizycznych. W warstwie od 0 do 5 km nad powierzchnią Ziemi 
skoncentrowane jest ok. 50% masy powietrza tworzącego atmosferę, a warstwie do 35 
km aż 99%. Średnio przy powierzchni Ziemi gęstość powietrza atmosferycznego wynosi 
ona 1250 g/m3, a na wysokości 20 km osiąga gęstość zaledwie 87 g/m3. Podobnie 
zmienia się wielkość ciśnienia atmosferycznego: na poziomie morza wynosi średnio na 
Ziemi 1013 hPa, na wysokości 10 km około 270–300 hPa, a na wysokości 20 km od 
powierzchni Ziemi wartość ciśnienia spada do ok. 50 hPa. Zupełnie inaczej od opisanych 
wyżej parametrów kształtują się zmiany temperatury w pionie atmosfery, mające 
zróżnicowany charakter. 

Atmosferę można podzielić na dwie zasadnicze warstwy. Pierwsza, sięgająca od 
powierzchni Ziemi do wysokości ok. 100 km, której skład gazowy jest stały, składa się 
z cząsteczek obojętnych elektrycznie, nazywana jest homosferą. Drugą warstwę, 
rozciągającą się powyżej wysokości 100 km, cechuje zmieniający się skład chemiczny 
w na różnych poziomach i stąd określana jest jako heterosfera. Warstwa ta posiada 
zróżnicowany skład, ponieważ nie występuje w niej mechaniczne mieszanie się gazów. 
Zawiera cząsteczki zjonizowane (jony), czyli cząsteczki obdarzone ładunkiem 
elektrycznym. Jony tworzą się na skutek krótkofalowego promieniowania słonecznego 
na dużych wysokościach. 

Powietrze atmosferyczne składa się ze składników stałych, tzn. zachowujących 
stały udział w jego całkowitej objętości oraz składników zmiennych, tj. takich, których 
zawartość zmienia się w czasie i przestrzeni. Składniki zmienne nazywane są 
domieszkami.  

Wśród stałych składników powietrza objętościowo najwięcej jest azotu (ok. 
78%); tlen stanowi ok. 21%, a argon niecały 1%. Czwartym składnikiem stałym jest 
tlenek węgla (IV), którego objętość stanowi zaledwie 0,03%, jednak w warstwie przy 
powierzchni Ziemi stężenie tego związku ulega dość znacznym wahaniom. Tlenek węgla 
(IV), CO2, pełni rolę regulatora temperatury w cyklu rocznym, gdyż posiada właściwości 
izolacyjne. Jest to gaz cięższy od powietrza, gromadzi się w pobliżu powierzchni Ziemi, 
przez co zwiększa się zachmurzenie, następuje przyśpieszenie topnienia lodowców oraz 
odparowanie wody, a także ogranicza przepuszczalność promieni słonecznych do 
powierzchni Ziemi, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia temperatury. Gdyby 
istniejąca warstwa CO2 zniknęła z atmosfery, średnia roczna temperatura powietrza 
Ziemi spadła by do -70 oC, natomiast przy dwukrotnym wzroście warstwy CO2 przyrost 
temperatury wyniósłby 40 oC. Oprócz roli naturalnej izolacji termicznej, CO2 spełnia 
w przyrodzie również niezwykle ważną rolę jako materiał do budowy substancji 
organicznej w roślinach zawierających chlorofil. Jest on podstawowym źródłem węgla 
pobieranego przez rośliny z powietrza i z wody, który bierze udział w procesach 
fotosyntezy. Systematyczne dokonywanie bilansu CO2 w powietrzu atmosferycznym jest 
podstawą do określania stanu zanieczyszczenia powietrza. 
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Pozostałe gazy składające się na całkowitą objętość powietrza, czyli neon, hel, 
krypton, wodór, ksenon i ozon, występują w śladowych ilościach. Proporcje składników 
stałych nie zmieniają się do wysokości około 80 km. Jest to procentowy średni skład 
tzw. powietrza czystego w przeliczeniu na powietrze suche, pozbawione pary wodnej. 
Stanowi wzorzec do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
z którym człowiek ma kontakt codziennie. Odstępstwa od składu czystego powietrza 
świadczą o jego zanieczyszczeniu. Substancje, które w wyniku naturalnych zdarzeń 
przyrodniczych lub działalności ludzkiej dostają się do powietrza, zmieniając ilościowo 
lub jakościowo jego skład naturalny uważane są za zanieczyszczenia. Im bardziej skład 
powietrza będzie różny od składu powietrza czystego, tym bardziej będzie ono 
zanieczyszczone, a tym samym bardziej uciążliwe dla środowiska biologicznego. 

Najważniejszą domieszką powietrza jest zawsze niewidoczna para wodna, której 
zawartość zmienia się w znacznych granicach i przy powierzchni Ziemi waha się od 
prawie 0% (zimne krainy polarne, pustynie gorące) do 4% (strefa równikowa). Oprócz 
postaci gazowej, woda występuje w atmosferze w postaci ciekłej, jako kropelki tworzące 
chmury i mgły, oraz w postaci stałej, jako kryształki lodu budujące chmury wysokie. 
Niemal całkowita ilość wody atmosferycznej występuje w troposferze, do wysokości 10 
km, przy czym jej zawartość szybko spada wraz z wysokością. Na wysokości 5 km jest jej 
średnio dziesięciokrotnie mniej niż przy powierzchni Ziemi, a na 8 km aż stukrotnie 
mniej. Powyżej 10 km zawartość wilgoci atmosferycznej jest już bardzo znikoma. 

Znajdujący się w górnych warstwach atmosfery ozon jest kolejnym gazem 
śladowym (domieszką), o koncentracji jeszcze mniejszej niż dwutlenek węgla. Jego 
występowanie mierzy się w zakresie ppm (parts per milion). Podanie koncentracji jako 
jeden ppm oznacza, że na milion cząsteczek powietrza przypada tylko jedna cząsteczka 
ozonu. Ozon (O3) jest odmianą alotropową tlenu, posiadającą w cząsteczce trzy, a nie 
dwa atomy tego pierwiastka. Jego zawartość w atmosferze jest tak mała, że gdyby 
można było skupić cały atmosferyczny ozon w jednej warstwie na powierzchni Ziemi, 
miałaby ona pod normalnym ciśnieniem grubość zaledwie 3 mm. 90% ozonu występuje 
w stratosferze, 10% w troposferze. Największa ilość zawiera się na wysokości 15–55 km 
nad powierzchnią Ziemi, z maksymalną koncentracją w warstwie 25–30 km (warstwa 
ozonowa). Wyżej zawartość ozonu szybko zmniejsza się i na wysokości ok. 0 km ozon 
zanika całkowicie. Ozon stratosferyczny powstaje wskutek przemiany cząsteczek tlenu 
O2 pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, natomiast ozon w troposferze 
tworzy się przy wyładowaniach elektrycznych oraz przy reakcjach tlenków 
z organicznymi związkami węgla pod wpływem promieniowania słonecznego (głównie 
w strefie aglomeracji miejskich). Procesom powstawania i rozpadu ozonu towarzyszy 
wzrost temperatury, dlatego temperatura wzrasta wraz z wysokością. Rozpad ozonu 
następuje w cyklu katalitycznym w obecności indywiduów chemicznych zawierających: 
azot (NO, NO2), wodór (H+, OH-, HOO-), chlor (Cl-, ClO-) w stratosferze. Mimo że ozon 
występuje w atmosferze w bardzo niewielkim stężeniu, jest jedną z ważniejszych 
domieszek powietrza z punktu widzenia utrzymania życia na Ziemi. Ozon 
stratosferyczny ma zdolność pochłaniania ultrafioletowej części promieniowania 
słonecznego (UV) w zakresie fal <0,29 μm, które jest w zbyt dużych ilościach szkodliwe 
dla organizmów żywych. Ozon jest silnym i toksycznym utleniaczem, który w zbyt 
wysokich stężeniach może prowadzić u ludzi i zwierząt do podrażnienia dróg 
oddechowych i oczu. Nadmiar promieniowania UV powodowałby ścinanie się białka 
i zabijanie żywych komórek, jednak pewna jego ilość jest potrzebna do wytwarzania 
witaminy D, koniecznej do wzrostu organizmów żywych. 
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Rys. 1. Skład powietrza atmosferycznego. 

 

 

Rys. 2. Podział domieszek atmosferycznych 

 

Innymi gazowymi domieszkami atmosferycznymi są tlenki, głównie siarki i azotu, 
powstające w procesach spalania (np. przemysł, motoryzacja). Największe ich stężenie 
obserwuje się w wielkich miastach i obszarach przemysłowych. W wyniku działalności 
człowieka powstają zanieczyszczenia, których ilość i jakość bardzo często przekracza 
możliwości ich utylizacji przez środowisko naturalne. Stanowią one główne 
antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (Tab. 1.).  
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Tab. 1. Główne źródła antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Grupa źródeł Aerozole Gazy i pary 

procesy spalania pył, dym 
NO2, SO2, CO2, substancje organiczne, 
kwasy 

praca silników 
samochodowych 

dym NO2, CO, kwasy, substancje organiczne 

procesy przeróbki ropy 
naftowej 

pył, mgła 
SO2, H2S, NH3, CO, węglowodory, 
merkaptany 

procesy chemiczne 
pył, dym, mgła, 
bryzgi 

zależnie od procesu (SO2, CO, NH3, 
kwasy, substancje organiczne, 
rozpuszczalniki, substancje wonne, 
sulfidy) 

procesy piro- 
i elektrometalurgiczne 

pył, dym 
SO2, CO, związki fluorowe, substancje 
organiczne 

procesy przeróbki 
minerałów 

pył, dym 
zależnie od procesu (SO2, CO, związki 
fluorowe, substancje organiczne) 

produkcja żywności i pasz pył, mgła substancje wonne 

 

Zanieczyszczenia w powietrzu mogą pochodzić również ze źródeł naturalnych. 
Naturalnymi źródłami tlenków węgla są procesy oddychania organizmów żywych, 
wulkany, gejzery, bagna, pożary lasów, stepów i sawann. Wulkany i bagna wydzielają 
również tlenki siarki, azotu, siarkowodór, amoniak, metan i inne. Źródłem pyłów 
o różnym składzie chemicznym są popioły wulkaniczne, pożary, burze piaskowe, gleby 
i skały ulegające erozji. Z terenów zielonych dostają się do atmosfery pyły organiczne, 
np. pyłki roślinne.  

Zanieczyszczenia, które dostają się do powietrza i pozostają w nim niezmienione 
nazywają się zanieczyszczeniami pierwotnymi. Między składnikami atmosfery 
a zanieczyszczeniami zachodzą reakcje chemiczne i procesy fizyczne, w których wyniku 
powstają wtórne zanieczyszczenia, często groźniejsze od pierwotnych. 

Tlenki azotu (NO, NO2), to związki należące do grupy podstawowych 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, powstające w procesach przemysłowych, 
które przebiegają w wysokiej temperaturze, np. podczas spalania paliw w procesie 
energetycznym, podczas pracy silników spalinowych pojazdów mechanicznych. Tlenek 
azotu (NO) jest związkiem nietrwałym i w zależności od istniejących warunków albo 
ulega rozkładowi, albo dąży do tworzenia trwałego dwutlenku azotu (NO2). Czynnikiem 
sprzyjającym przechodzeniu NO w NO2 jest szybkie obniżenie temperatury spalin przy 
równoczesnej zawartości w nich wolnego tlenu. Innym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza związkami azotu jest wydzielający się amoniak, pochodzący z pól uprawnych 
nawożonych chemicznie nawozami sztucznymi, ale także nawozem naturalnym 
(obornikiem). 

Tlenek węgla (CO) jest gazem bezbarwnym i nie działa drażniąco na drogi 
oddechowe, co utrudnia wykrycie jego obecności w powietrzu. Powstaje w procesie 
niecałkowitego spalania we wszystkich procesach energetycznych spalania paliw. Jest 



 

17 

 

szczególne groźny jako składnik paliw pojazdów mechanicznych, które emitują do 
atmosfery ok. 70–80% ogólnej emisji CO. Poza CO w gazach odlotowych silników 
pojazdów samochodowych znajdują się: węglowodory, tlenek azotu, a także związki 
ołowiu, które wprowadza się do benzyny w celu podniesienia jej liczby oktanowej.  

Tlenek siarki (IV), SO2, występuje w powietrzu w różnych postaciach. Największe 
stężenie SO2 występuje zimą, ze względu na częsty brak wiatrów, warunkujących 
utrzymywanie się mgły. SO2 w procesach fotochemicznych utlenia się do SO3. Stężenie 
SO2 w powietrzu w rejonach przemysłowych nie przekracza dopuszczalnego stężenia 
100 g/m3, natomiast w niektórych punktach wielu miast przekracza 2 i 3-krotnie 
dopuszczalną normę 0,35 mg/m3. Największym zagrożeniem są związki siarki 
odpowiedzialne za powstawanie tzw. kwaśnych deszczy, które są poważnym 
problemem, zwłaszcza dla królestwa roślin. Dla przykładu: stężenie rzędu 20 g/m3 jest 
szkodliwe dla lasów szpilkowych, a zawartość powyżej 50 g/m3 powoduje drugi stopień 
uszkodzenia lasów. Kwaśne deszcze to deszcze zawierające dwutlenek siarki, tlenki 
azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, 
głównie kwasu siarkawego (IV) oraz najbardziej szkodliwego kwasu siarkowego (VI), 
a także kwasu azotowego zaabsorbowane w kroplach wody. Powstają nad obszarami, 
gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą emisją dwutlenku siarki i tlenków 
azotu. Czasami opady (kwaśnego deszczu, a także kwaśnego śniegu) trafiają na obszary 
bardzo odległe od źródeł zanieczyszczeń atmosfery, dlatego przeciwdziałanie kwaśnym 
deszczom stanowi problem międzynarodowy. Kwaśne opady działają niszcząco na florę 
i faunę, są przyczyną wielu chorób układu oddechowego, znacznie przyspieszają korozję 
konstrukcji metalowych (np. elementów budynków, samochodów) oraz zabytków (np. 
brak odporności wielu klas kamieni budowlanych na kwaśne deszcze). Zapobieganie 
polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych 
do atmosfery (odsiarczanie gazu) oraz rezygnacji z paliw o znacznym stopniu 
zasiarczenia. 

Innym związkiem siarki jest siarkowodór (H2S). Jest on emitowany głównie przez 
przemysł wiskozowy, koksownie, garbarnie i gazownie. Przebywanie w otoczeniu, 
w którym ten gaz występuje w znacznym stężeniu może być przyczyną porażenia 
układu nerwowego. Podobne działanie na organizm wykazuje dwusiarczek węgla (CS2), 
powstający przy produkcji tworzyw sztucznych oraz włókien wiskozowych. Znaczne 
stężenie CS2 może być przyczyną ślepoty albo nawet śmierci. 

Silnie zanieczyszczającymi powietrze atmosferyczne związkami toksycznymi 
o właściwościach kumulacyjnych są związki fluoru, głównie fluorowodór (HF). 
Emitowanie fluoru i jego związków związane jest z produkcją aluminium, nawozów 
sztucznych oraz z działalnością przemysłu szklarskiego i ceramicznego. 

Istotną grupą zanieczyszczeń gazowych na obszarach zurbanizowanych, 
powstającą w wyniku wykorzystywania gazów spalinowych, odparowania produktów 
naftowych i stosowania rozpuszczalników organicznych, są lotne związki organiczne 
(LZO). LZO to grupa związków organicznych, które z łatwością przechodzą w postać 
pary lub gazu, charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością 
w wodzie. LZO biorą udział w wielu reakcjach fotochemicznych, w których powstają 
szkodliwe, a nawet toksyczne produkty. LZO mogą także wywoływać poważne skutki 
zdrowotne, gdyż wiele z nich wykazuje właściwości toksyczne, kancerogenne, 
mutagenne lub neurotoksyczne. Ponadto, wiele z nich ma charakter odorów 
przyczyniających się do pogorszenia warunków bytowania ludzi. Do LZO należą: 
węglowodory alifatyczne, węglowodory (pierścieniowe, aromatyczne, halogenowe, 
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nitrowane), alkohole i fenole oraz ich karbonylowe pochodne, kwasy karboksylowe 
i estry, heterocykliczne związki organiczne, alifatyczne związki siarki, aminy alifatyczne, 
aminy aromatyczne. 

Oprócz gazów atmosfera zawiera również cząstki ciekłe i stałe unoszące się 
w powietrzu, składające się z cząstek o wielkościach rzędu 10-3–101 µm, ograniczające 
widzialność są nazywane aerozolami atmosferycznymi. Mogą mieć one pochodzenie 
organiczne lub nieorganiczne. Do organicznych zaliczają się bakterie, pyłki roślin, 
zarodniki grzybów. Natomiast nieorganiczne – oprócz kropelek wody i kryształków lodu 
– stanowią cząstki dymu, sadzy, popiołu, pochodzące z wybuchów wulkanów lub 
wytwarzane przy produkcji przemysłowej i ogrzewnictwie, a także kryształki soli 
morskiej uwalniające się do atmosfery przy rozbryzgiwaniu fal. Aerozole atmosferyczne 
to drobne cząsteczki pochodzenia naturalnego lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka. Często powstają z tlenków siarki i azotu. Ich rozkład w powietrzu ma bardzo 
duży wpływ na pogodę. Pełnią ważną rolę w procesach pogodotwórczych, gdyż 
stanowią dla zawartej w powietrzu pary wodnej tzw. jądra kondensacji (Tab. 2). Na nich 
przy odpowiednio niskiej temperaturze osadza się para wodna w postaci kropelek wody 
lub kryształków lodu, powodując tworzenie się chmur i opadów. Ocenia się, że przy 
powierzchni Ziemi w 1 cm3 powietrza znajduje się nad lądami 104–106 jąder 
kondensacji, a nad oceanami ok. 4·102. 

Cząsteczki aerozoli mają różne pochodzenie. Sole morskie są porywane przez 
wiatr w momencie załamywania się fal oceanicznych. Z kolej pyły to najczęściej drobiny 
piasku wywiewane z suchych terenów. Dlatego też największe ich skupiska znajdują się 
nad Saharą. 

 

Tab. 2. Koncentracja jąder kondensacji w atmosferze. 

Miejsce pomiaru 
Koncentracja (cząsteczek / cm3) 

średnia minimalna maksymalna 

ocean 940 2 39 800 

ląd 

>2 km n.p.m. 950 6 27 000 

0,5–1 km n.p.m. 6 000 30 155 000 

obszar wiejski 9 500 180 336 000 

miasto 34 300 620 400 000 

duże miasto 147 000 3 500 4 000 000 
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Podział cząsteczek aerozoli 

1. Cząstki grube 

Jednym z najważniejszych procesów wprowadzających do atmosfery cząstki 
wszelkich (głównie dużych) rozmiarów jest unoszenie przez wiatr ziaren piasku, gleby, 
a w obszarach podbiegunowych – lodu. Oczywiście efekt ten największe znaczenie ma 
na terenach pustynnych.  

Drugim istotnym źródłem aerozoli grubych są powierzchnie mórz i oceanów. 
Załamywaniu się fal towarzyszy wyrzucanie w powietrze kropel słonej wody. Gdy 
krople unoszone są przez prądy atmosferyczne, paruje z nich woda a w powietrzu 
pozostają silnie higroskopijne cząstki soli morskiej. 

Istotną rolę odgrywa także aktywność wulkaniczna. Wprowadza ona do 
atmosfery bardzo zmienne ilości cząstek. Jej duże znaczenie związane jest z tym, że 
podczas wybuchu wulkanu pyły wynoszone są na duże wysokości, nawet do stratosfery. 
W stratosferze aerozol ma stosunkowo długi czas życia i może zostać rozprowadzony na 
duże obszary. Nie można także pominąć znaczenia biosfery – do aerozoli zaliczyć można 
związki organiczne emitowane przez rośliny i zwierzęta, a nawet pyłki, zarodniki czy 
mikroorganizmy.  

Podstawowymi antropogenicznymi źródłami cząstek o dużych rozmiarach są 
podatne na erozję wiatrową składowiska popiołów czy materiałów skalnych, tereny 
rolnicze, drogi nieutwardzone. Specyficznym procesem zwiększającym liczbę cząstek 
modu akumulacyjnego w powietrzu jest koagulacyjny wzrost cząstek Aitkena. 

2. Cząstki drobne 

W przypadku aerozoli drobnych duże znaczenie ma skraplanie gazów śladowych 
pochodzenia naturalnego (wulkanicznego, biologicznego) lub antropogenicznego oraz 
reakcje fotochemiczne z ich udziałem, mogące prowadzić do tworzenia się smogu. 
Produkcję aerozolu przy udziale gazów ułatwiać może wysoka wilgotność względna 
powietrza i obecność wody ciekłej – w kroplach wody mogą np. reagować ze sobą 
dwutlenek siarki i amoniak, w wyniku czego powstają siarczany, pozostające 
w atmosferze po odparowaniu kropel.  

Ważnym źródłem małych cząstek są także procesy spalania, związane przede 
wszystkim z działalnością człowieka, ale także z pożarami lasów i aktywnością 
wulkanów. Naturalnie podczas tych procesów do atmosfery dostają się także aerozole 
większych rozmiarów, jest ich jednak mniej niż cząstek pochodzenia oceanicznego czy 
pustynnego. 

  

Rodzaje aerozoli 

Własności aerozoli są bardzo zróżnicowane i zmienne w czasie oraz przestrzeni. 
W większości przypadków nie mogą być one dokładnie zmierzone. Dlatego też 
wprowadzono typy aerozoli atmosferycznych uwzględniając miejsce ich powstawania. 
Należy pamiętać, że rzeczywiste zawiesiny nie muszą odpowiadać jednemu, 
konkretnemu rodzajowi aerozolu oraz że ich prawdziwy skład silnie zależy od 
warunków lokalnych. 
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1. Aerozole morskie składają się przede wszystkim z kropel wody, higroskopijnych 
cząsteczek soli morskiej – NaCl, KCl, CaSO4, (NH4)2SO4 oraz skroplonych gazów 
emitowanych przez plankton. Liczbowo dominują oczywiście cząstki Aitkena, 
jednak za większość całkowitej masy aerozolu odpowiadają cząstki modu 
akumulacyjnego i grube. Koncentracje mogą zmieniać się w zakresie 102–103 cm-

3, w zależności od stopnia zanieczyszczenia cząstkami antropogenicznymi. 

2. Aerozol kontynentalny to naturalne tło aerozolowe występujące nad obszarami 
lądowymi. Występują tu głównie produkty wiatrowej erozji skał i gleb, pożarów 
oraz cząstki biogeniczne (pyłki, zarodniki, mikroorganizmy) o koncentracjach  
2000–50 000 cm-3, zależnych od stopnia zanieczyszczenia. Cząstki modu 
akumulacyjnego i aerozol gruby mają podobny wkład do całkowitej masy 
zawiesiny. 

3. Aerozol pustynny jest szczególnym rodzajem aerozolu, występuje nad obszarami 
pustynnymi, składa się niemal wyłącznie z cząstek mineralnych, wprowadzanych 
do atmosfery w wyniku wiatrowej erozji podłoża. Koncentracje cząstek są tu 
rzędu 2000 – 3000 cm-3. Większość masy ulokowana jest w modzie 
akumulacyjnym. 

4. Aerozol miejski – nad obszarami zurbanizowanymi w składzie aerozolu dominują 
cząstki antropogeniczne; produkty spalania (przemysł i transport), erozji 
wiatrowej (składowisk popiołów, odpadów czy materiałów budowlanych, 
budów, dróg) oraz procesów przemysłowych. Obecne w dużych ilościach 
siarczany, azotany, węglany i związki amonowe mogą być rozpuszczane 
w kroplach wody i przechodzić reakcje fotochemiczne, tworząc różne rodzaje 
smogu. Koncentracje aerozolu miejskiego wraz z naturalnym tłem 
kontynentalnym sięgają nawet 106 cm3. 

Wprawdzie koncentracja aerozoli atmosferycznych jest dominowana przez aerozole 
drobne, ale masa aerozolu atmosferycznego jest zazwyczaj dominowana przez 
stosunkowo małą liczbę aerozoli gruboziarnistych. Dzieje się tak, dlatego że objętość 
i masa cząstki sferycznej rośnie z trzecią potęgą jej promienia. Innym ważnym faktem 
powodującym, że jest mało dużych pyłów zawieszonych w atmosferze jest ich prędkość 
opadania. Aerozole powyżej 10 mikrometrów mają stosunkowo dużą prędkość opadania 
(depozycji) w atmosferze. Dlatego aerozole atmosferyczne większe niż 10 mikrometrów 
są rzadkie daleko od źródła emisji, np. daleko od obszarów pustynnych w przypadku 
pyłów mineralnych. Ze względu na szybkie opadanie (depozycja) super wielkich cząstek 
aerozolu atmosferycznego o promieniu od 10 do 100 mikrometrów, większość drobin 
ma promień poniżej 10 mikrometrów. 

Obecność aerozoli ma istotny wpływ na rozmaite procesy zachodzące 
w atmosferze – elektryczne, chemiczne, związane z transferem promieniowania, 
formowaniem się chmur i występowaniem opadów. Znaczenie aerozoli dla chemii 
atmosfery związane jest głównie z ich oddziaływaniem z gazami śladowymi. Gazy te 
mogą być absorbowane przez powierzchnie unoszących się w powietrzu cząstek stałych 
i na nich przechodzić rekcje chemiczne. Mogą być także wychwytywane przez cząstki 
ciekłe i reagować w roztworach. W miastach duże stężenia aerozoli i gazowych 
bezwodników kwasów doprowadzają w ten sposób niekiedy do powstawania 
niebezpiecznego dla ludzi smogu (kwaśnej mgły).  
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Smog powstaje w troposferze, najbardziej dynamicznej warstwie atmosfery. 
Następuje w niej nieustanne przemieszczanie powietrza, jego mieszanie, ruchy 
turbulencyjne. Duża dynamika tej warstwy spowodowana jest stykaniem się 
z powierzchnią Ziemi i silnym oddziaływaniem podłoża. Zawiera się w niej 4/5 całej 
masy atmosfery. Górna granica troposfery waha się w zależności od szerokości 
geograficznej i pory roku od około 6–8 km nad biegunami do 15–17 km nad równikiem. 
W szerokościach umiarkowanych wynosi ok. 10–12 km. Nad równikiem troposfera sięga 
wyżej dzięki silnemu nagrzaniu powierzchni, obecności ciepłego, rozrzedzonego 
powietrza i związanych z tym intensywnych prądów konwekcyjnych (wznoszących). 
Z kolei nad biegunami powietrze jest chłodne, ciężkie i przeważają w nim ruchy 
opadające. W troposferze zachodzą częste turbulencje powietrza oraz najważniejsze 
procesy kształtujące pogodę i klimat na Ziemi. 

Smog to: 

1) nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczeń powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych 
zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody, 

2) nagłe i silne zanieczyszczenie przyziemnej warstwy powietrza spowodowane dużymi, 
lokalnymi emisjami gazów i pyłów przy jednoczesnym występowaniu 
specyficznych warunków meteorologicznych i topograficznych. 

Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są 
zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą 
wywołać m.in. astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie 
przewlekłego zapalenia oskrzeli, czy niewydolność oddechową. Smog kwaśny 
poraża oskrzela, drogi oddechowe, układ krążenia. 

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny wyróżnia się dwa 
rodzaje smogu: 

1. Smog klasyczny (smog czarny, smog londyński), w którego skład wchodzą: tlenek 
siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, duże stężenie niespalonych cząstek sadzy 
oraz trudno opadające pyły. Ten rodzaj smogu posiada właściwości kwasowe 
i redukujące. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas 
inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej i trwa kilka dni. 
Zanieczyszczenia mogą przekraczać normy nawet dziesięciokrotnie. 

Przyczyny smogu czarnego: 

– duże emisje SO2 i pyłu (okres zimowy, paliwa kopalne, paleniska domowe), 
– słaby wiatr – utrudnia to horyzontalne wymieszanie zanieczyszczeń, 
– warstwy inwersyjne – utrudniają wymieszanie zanieczyszczeń w pionie, 
– lokalna topografia terenu (doliny) i zabudowania, 
– procesy samooczyszczania powietrza w okresie zimowym są znacznie spowolnione 

(niższa depozycja mokra, procesy chemiczne wolniejsze). 
 

Najtragiczniejszy w skutkach czarny smog zarejestrowano w Londynie, 
w grudniu 1952 roku. W Polsce najbardziej zanieczyszczonymi przez smog miastami są 
Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Nowy Sącz. Smog w 
Polsce występuje głównie w sezonie grzewczym (wrzesień-kwiecień) i spowodowany 
jest tzw. niską emisją (znaczne nagromadzenie emitorów o wysokości do 40 metrów nad 
poziomem gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej powierzchni).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_(zanieczyszczenie)
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2. Smog fotochemiczny (smog biały, smog typu Los Angeles), który zawiera tlenki węgla, 
tlenki azotu i węglowodory. Związki te ulegają późniejszym reakcjom 
fotochemicznym i chemicznym, w wyniku których powstają: azotan 
nadtlenoacetylu (PAN), aldehydy oraz ozon. Ten typ smogu zawiera zwiększoną 
zawartość utleniaczy i związków organicznych, tj. produktów reakcji 
zawierających węgiel. Jest związany z emisją gazów pochodzących ze spalania 
paliw ciekłych. Sprzyja mu ciepły klimat oraz nieruchoma atmosfera dlatego 
powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. 

Przyczyny smogu białego: 

– duża emisja prekursorów utleniaczy fotochemicznych z sektora transportu drogowego 
i źródeł komunalno-bytowych, 

– warunki meteorologiczne: silne nasłonecznienie, wysoka temperatura, „słaby” wiatr 
(tzw. cisza), inwersja temperatury,  

– topografia terenu (zagłębienia terenu),  

– 3okalizacja nadmorska (bryzy morskie) – dodatkowy, ale niekonieczny warunek 
powstawania smogu fotochemicznego. 
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DOŚWIADCZENIA 

 

Doświadczenie 1. Wykrywanie powietrza w ,,pustym naczyniu” 

Celem ćwiczenia jest uzmysłowienie uczniom, że wszędzie wokół nas znajduje się 
powietrze. Z obecności powietrza w naszym otoczeniu najczęściej nie zdajemy sobie 
sprawy i dlatego po przeprowadzeniu doświadczenia uczeń uzmysłowi sobie, że 
określenie ,,puste naczynie” nie jest określeniem ścisłym i prawdziwym, lecz tylko 
potocznym.  

Aparatura: 

wysoka zlewka, cylinder miarowy 

Odczynniki: 

 woda 

Wykonanie doświadczenia: 

Do zlewki nalać wody do 2/3 jej objętości. Do zlewki włożyć cylinder  

1. dnem skierowanym do dołu, tak by woda wypełniła objętość cylindra,  

2. dnem skierowanym do góry, a woda minimalnie wchodzi do jego wnętrza. 

Opracowanie wyników: 

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu wyciągnąć wnioski, odpowiadając na 
pytanie: Dlaczego w pierwszym przypadku woda wypełnia objętość cylindra, 
a w drugim – nie mogła do niego wpłynąć? 
 

Wnioski: W pierwszym przypadku woda wypełnia objętość cylindra, ponieważ jej 
gęstość jest większa od gęstości powietrza. Woda wyparła powietrze z cylindra i zajęła 
jego miejsce. Dowodem na słuszność tej tezy jest wynik drugiego eksperymentu. Woda 
nie mogła wpłynąć do wnętrza cylindra, ponieważ znajdowało się w nim powietrze, 
które uniemożliwia wypełnienie cylindra wodą. Fakt, że woda przedostaje się na kilka 
milimetrów do cylindra ,świadczy jedynie o tym, że drobiny powietrza ulegają pewnemu 
ściśnięciu i gęstszemu upakowaniu. Tak więc określenie ,,puste naczynie” jest nieścisłe, 
gdyż w rzeczywistości jest ono wypełnione powietrzem.  

 

Doświadczenie 2. Badanie zawartości tlenu w powietrzu 

Doświadczenie to jest kontynuacją eksperymentu poprzedniego i ma na celu 
zwrócić uwagę na to, że powietrze jest mieszaniną gazów, w której tlen ma swój stały 
udział procentowy. Jest ono również odpowiedzią na pytanie: Czy wszystkie składniki 
powietrza biorą udział w spalaniu? 

Aparatura: 

głęboki talerz, krążek styropianowy o grubości 1 cm i średnicy 5 cm, świeczka – 
tzw. podgrzewacz, zlewka o obj. ok. 500 cm3 

Odczynniki: 

woda 
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Wykonanie doświadczenia: 

 Do talerza wlać wodę. Na krążku styropianowym umieścić świeczkę, a następnie 
krążek styropianowy z palącą się świeczką ustawić na powierzchni wody. Pływającą na 
styropianie świeczkę przykryć zlewką.  

Opracowanie wyników: 

 Na podstawie obserwacji udzielić odpowiedzi na pytania: Dlaczego po nakryciu 
świeczki zlewką, świeczka zgasła? O czy to świadczy? 

 

Wnioski: Po nakryciu palącej się świeczki zlewką, płomień palił się tak długo, aż woda 
została zassana do zlewki i jej poziom w zlewce podniósł się do ok. 1/5 objętości zlewki. 
W tym momencie świeca zgasła. Świeczka paliła się dlatego, że w zlewce było powietrze, 
które zawierało tlen. Kiedy zaczęło brakować tlenu, świeczka zgasła. Nie całe powietrze 
bierze udział w procesie spalania. Istnieje zatem składnik powietrza, stanowiący 1/5 jego 
objętości, który powoduje, że proces palenia się substancji w powietrzu jest możliwy. 
Tym składnikiem jest tlen. 

 

 

Doświadczenie 3. Wykrywanie azotu w powietrzu 

Celem doświadczenia jest wykazanie obecności azotu w powietrzu i wyjaśnienie, 
że powietrze jest mieszaniną różnych gazów. 

Aparatura: 

głęboki talerz, krążek styropianowy o grubości 1 cm i średnicy 5 cm, świeczka – 
tzw. podgrzewacz, zlewka o obj. ok. 250 cm3, łyżeczka do spalań, 2 zlewki o obj. ok. 100 
cm3, palnik, dwie probówki 

Odczynniki: 

woda, opiłki magnezu, tlenek magnezu 

Wykonanie doświadczenia: 

Do talerza wlać wodę. Na krążku styropianowym umieścić świeczkę, a następnie 
krążek styropianowy z palącą się świeczką ustawić na powierzchni wody. Pływającą na 
styropianie świeczkę przykryć zlewką o obj. ok. 250 cm3. Woda w zlewce podnosi się 
o 1/5 jego wysokości. Wyjąć zlewkę z talerza i szybko włożyć do niej żarzące się 
łuczywko. Łuczywko nie rozbłyska płomieniem, co wskazuje na to, że w cylindrze nie ma 
już tlenu. Następnie na łyżeczce do spalań wprowadzić do cylindra rozżarzone opiłki 
magnezu. Po chwili substancję z łyżki zsypać do zlewki o obj. ok. 100 cm3 zawierającej 
wodę i zbadać zapach zawiesiny. 

Przygotować dwie probówki. Do jednej probówki wprowadzić otrzymaną biało-
szarą substancję stałą powstałą w wyniku poprzedniej reakcji. Do drugiej probówki 
wprowadzić niewielką ilość tlenku magnezu. Do obydwu probówek wlać wodę 
i obserwować, czy zachodzą jakieś zmiany. 
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Opracowanie wyników:  

Na podstawie obserwacji udzielić odpowiedzi na pytania: Dlaczego po 
wprowadzeniu magnezu do cylindra, w którym nie było tlenu, powstaje biało-szara 
sproszkowana substancja? Czy zaszła jakaś reakcja? Jaki związek chemiczny otrzymano 
w wyniku zajścia reakcji? 

 

Wnioski: W wyniku palenia się świecy pod zlewką został usunięty z niej tlen. Po 
wprowadzeniu magnezu do zlewki pozbawionego tlenu powstała biało-szara substancja 
stała. Nie wiadomo co jest tego przyczyną. Substancja ta nie może być tlenkiem 
magnezu, chyba że jednak tlen przedostał się do cylindra, a różnica barw wynika 
z niecałkowitego spalenia magnezu. Jeżeli natomiast w cylindrze tlenu nie było, to 
musiała powstać nowa substancja, która reagowała z jakimś innym składnikiem 
powietrza. 

Hipotezy wyjaśniające:  

I. Produktem reakcji magnezu w cylindrze może być tylko tlenek magnezu. Różnica 
barw produktów może pochodzić od niecałkowitego spalenia się magnezu i jego 
pozostałość stanowi zanieczyszczenie magnezu. 

II. Na podstawie różnic w objawach towarzyszących spalaniu magnezu oraz innego 
wyglądu produktów, można sądzić, że powstał jakiś inny związek magnezu. 
Biorąc pod uwagę dużą zawartość azotu w powietrzu, można przypuszczać, że 
jest to jakiś związek magnezu z azotem. Należy sprawdzić jego zachowanie 
w obecności wody i porównać z zachowaniem tlenku magnezu w wodzie. 

Po dodaniu wody do każdej z probówek zaobserwowano wydzielanie się zapachu 
amoniaku w probówce z biało-szarą substancją. W drugiej probówce nie wykrywamy 
zapachu. Wynika z tego, że badany produkt to związek chemiczny zawierający azot. 
Podczas reakcji magnezu z powietrzem, z którego usunięto tlen, tworzy się związek 
magnezu z azotem o biało-szarej barwie. Reakcja tego związku z wodą prowadzi do 
powstania amoniaku. Ponieważ w amoniaku atom azotu jest trójwartościowy, a atomy 
magnezu zawsze są dwuwartościowe, wzór chemiczny powstałego związku jest 
następujący: Mg3N2. 

  

Doświadczenie 4. Wykrywanie pary wodnej w powietrzu 

Doświadczenie ma ukazać w prosty sposób, że powietrze zawiera wodę w postaci 
pary wodnej. 

Aparatura: 

 zlewka 

Odczynniki: 

woda 

Wykonanie doświadczenia: 

 Do suchej, przechowywanej w temperaturze pokojowej, zlewki wlać zimną wodę 
schłodzoną uprzednio w lodówce i obserwować ścianki zlewki w momencie wlewania 
do niej zimnej wody. 
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Opracowanie wyników:  

Na podstawie obserwacji udzielić odpowiedzi na pytanie, co powstało na 
ściankach zlewki i o czym to świadczy? 
 

Wnioski: Na zewnętrznych ściankach zlewki tworzy się rosa. Fakt tworzenia się rosy 
wskazuje na obecność wody w powietrzu. 

 
 

Doświadczenie 5. Wykrywanie tlenku węgla (IV), czyli CO2 w powietrzu 

Doświadczenie ma na celu w łatwy sposób potwierdzić obecność tlenku węgla 
(IV) w powietrzu. 

Aparatura: 

 zlewka 

Odczynniki: 

woda wapienna (świeżo przygotowana przed eksperymentem) 

Wykonanie doświadczenia: 

Do zlewki wlać wodę wapienną w objętości nie większej niż połowa objętości 
zlewki. Obserwować, jakie zmiany zajdą po pewnym czasie na powierzchni wody 
wapiennej. 
 

Wnioski: Woda wapienna zaczyna mętnieć, poczynając od jej powierzchni. Mętnienie 
wody wapiennej jest spowodowane obecnością w powietrzu tlenku węgla (IV). Jest to 
sposób na wykrywanie tego gazu w powietrzu. 
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3. Skład i właściwości wody oraz jej rola w przyrodzie 

  
Wodną powłoką Ziemi jest hydrosfera. Obejmuje wody występujące w przyrodzie 
w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią wody powierzchniowe: oceany, 
morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), 
lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna 
występująca w atmosferze i skorupie ziemskiej. Z tego względu hydrosferę można 
podzielić na dwie części: oceanosferę i wody na lądach.  

Hydrosfera pokrywa 70,8% powierzchni Ziemi w postaci wód otwartych i 2,5% 
powierzchni w postaci lodowców. Cechuje ją stałość zasobów wodnych (ok. 1,3 mld 
km3). Corocznie przybywa około 0,3 km³ wody na skutek procesów naturalnych, takich 
jak gazowa synteza wody oraz wydzielanie wód juwenilnych. Rekompensowane jest to 
fotodysocjacją wody w górnych warstwach atmosfery, chemicznym wiązaniem wody 
w skałach oraz innymi procesami. Również człowiek wpływa na zmiany ilości wody 
w hydrosferze, m.in. w procesach chemicznych i technologicznych. Ważną rolę odgrywa 
również spalanie paliw kopalnianych, które wydziela rocznie około 5 km³ pary wodnej. 

Hydrosferę w większości tworzą wody słone, bo aż ok. 97,5%.Wody słodkie to jedynie 
ok. 2,5% objętości hydrosfery. Najwięcej, bo 69% wody słodkiej skoncentrowane jest 
w lodowcach, stałej pokrywie śnieżnej i wiecznej zmarzlinie w Antarktyce i Arktyce oraz 
w wysokich partiach gór (linia wiecznego śniegu). Pozostała część (30%) wód słodkich 
przypada na: wody podziemne, część jezior, rzeki oraz bagna. Udział wód bezpośrednio 
wykorzystywanych przez człowieka to zaledwie 0,4% objętości wód słodkich. 

Hydrosfera jest tą sferą biosfery, w której powstało życie. 

 

1. Obieg wody w przyrodzie 

Hydrosfera nieodłącznie związana jest z ruchem wody pomiędzy nią a poszczególnymi 
środowiskami takimi, jak: atmosfera, litosfera i biosfera. Ruch wody wywoływany jest 
głównie przez energię promieniowania słonecznego i siłę grawitacji. Ogranicza się on do 
przestrzeni o zasięgu pionowym kilkunastu kilometrów. W ciągu roku w procesie bierze 
udział jedynie około 525 tys. km3, tj. 0,038% całkowitej wody w hydrosferze. 
Promieniowanie słoneczne powoduje nieustanne parowanie i sublimację wody 
z powierzchni zbiorników wodnych, biosfery (transpiracja) oraz gleby. Uwalniana jest 
również woda w procesach wulkanicznych (wody juwenilne). Przekroczenie poziomu 
kondensacji powoduje skroplenie pary wodnej i powstawanie chmur. Powietrze z wodą 
w postaci gazowej, ciekłej lub stałej może być przenoszone na różne odległości. 
W zależności od temperatury w dolnej warstwie troposfery następuje opad deszczu, 
śniegu, gradu lub powstawanie osadów atmosferycznych. Aż 80% opadów występuje 
nad oceanami, pozostała część na obszarach kontynentów. Na lądzie woda opadowa w 
znacznej części bezpośrednio odparowuje do atmosfery i odpływa ciekami 
powierzchniowymi, trafiając często poprzez rzeki do mórz i oceanów lub na obszary 
bezodpływowe, skąd odparowuje. Część wsiąka do wód podziemnych, które często 
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zasilają rzeki oraz spływają bezpośrednio do morza. Pobierana jest również przez 
biosferę, która następnie oddaje ją w procesie transpiracji z powrotem do atmosfery. 
Pewna ilość wody może zostać wyłączona z obiegu poprzez retencję. Przyjmuje się, że 
przeciętna ilość wody biorącej udział w rocznym obiegu nie ulega zmianie, a zestawienie 
przychodów i ubytków wody (bilans wodny) dla Ziemi jest zerowy. 

 

Bilans wodny – to zestawienie strat i zysków wody w ciągu roku hydrologicznego  

Zyski wodne: 

– opady atmosferyczne, 

– pozostałości z poprzedniego okresu, 

– dopływ powierzchniowy lub podziemny z sąsiednich terenów. 

Straty wodne: 

– parowanie, 

– wsiąkanie, 

– odpływ powierzchniowy i podziemny do sąsiednich terenów. 

 

2. Woda czysta a wody naturalne 

Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Cząsteczka wody jest 
trzecią najbardziej rozpowszechnioną molekułą, po cząsteczkowym wodorze i tlenku 
węgla. 

Woda występująca w przyrodzie to woda naturalna. Jest roztworem soli, głównie 
chlorku sodu, i gazów atmosferycznych (z których w największym stężeniu znajduje się 
dwutlenek węgla). Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; 
najmniej woda z opadów atmosferycznych (chmury, para wodna). Wodę o małej 
zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką, natomiast zawierającą 
znaczne ilości soli wapnia i magnezu – wodą twardą. Oprócz tego wody naturalne 
zawierają rozpuszczone substancje pochodzenia organicznego, np. mocznik, kwasy 
humusowe itp. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać 
uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej. 

Woda czysta to woda pozbawiona związków chemicznych, bakterii, drobnoustrojów 
i kamienia. Jest to woda nadająca się do spożycia bez przegotowania. Trzeba jednak 
pamiętać, że jest to woda pozbawiona niezbędnych dla zdrowia soli mineralnych, 
zbliżona do wody destylowanej.  

Wodę czystą uzyskać można przez oczyszczanie wody przy zastosowaniu systemów 
filtrujących, wykorzystujących metodę odwróconej osmozy. Technologia odwróconej 
osmozy narodziła się w wyniku obserwowania procesów zachodzących w przyrodzie. 
Odwrócona osmoza jest procesem, który umożliwia oddzielenie wody od 
rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń bez zastosowania jakichkolwiek substancji 
chemicznych. Proces ten jest uwarunkowany obecnością błony (półprzepuszczalnej 
membrany), która zatrzymuje zarówno zanieczyszczenia organiczne jak i nieorganiczne 
oraz rozpuszczone w wodzie ciała stałe, metale ciężkie, a także pierwiastki 
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radioaktywne, przepuszcza natomiast cząsteczki wody. Membrana osmotyczna usuwa 
aż 96–99% rozpuszczonych w wodzie związków, jak również wirusy i bakterie. 

Woda destylowana to woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz 
większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy 
(głównie dwutlenek węgla, także tlen i azot) oraz zanieczyszczenia lotnymi 
substancjami organicznymi. 

Stosowana jest w akumulatorach (jako rozcieńczalnik elektrolitu), w żelazkach 
parowych, w analizie chemicznej, w lekarstwach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest wysoka czystość roztworu. Niektóre zanieczyszczenia wody można usunąć 
dokładniej przez: utlenianie związków organicznych, usuwanie twardości na 
wymieniaczach jonowych (woda demineralizowana), odgazowanie termiczne (woda 
odgazowana), korygowanie składu przy odsalaniu, kilkukrotną destylację z dodatkiem 
kolejno kwasu fosforowego i wodorotlenku potasu lub sodu. 

 

3. Składniki występujące w wodzie 

3.1. Gazy występujące w wodzie 

Wody powierzchniowe w swoim składzie chemicznym zawierają pewne ilości 
rozpuszczonych gazów, które pochodzą między innymi z powietrza atmosferycznego, 
jak również mogą pochodzić z rozkładu zanieczyszczeń obecnych w wodzie, szczególnie 
znajdujących się w osadach dennych. Najczęściej występujące gazy to azot, tlen, 
siarkowodór, metan, tlenek węgla (IV). 

Drugim rodzajem są wody podziemne, w których to wodach dochodzi do dużej liczby 
reakcji chemicznych pomiędzy minerałami, skałami a substancjami znajdującymi się 
w wodzie. Na przykład tlenek węgla (IV) powstaje na skutek reakcji rozkładu 
wodorowęglanu.  

  Na efektywność rozpuszczania gazów wodzie ma wpływ w dużym stopniu 
temperatura wody, charakter gazów, ciśnienie cząstkowe, a wodzie powierzchniowej na 
rozpuszczalność dodatkowo wpływa skład fizykochemiczny i biologiczny wody. Wraz ze 
wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów maleje. Największa rozpuszczalność jest 
w temperaturze 0oC. 

  Znaczenie gazów w wodzie przeznaczonej do celów technicznych, jest 
uzależnione w głównej mierze od dwóch gazów tlenu i tlenku węgla (IV). Obecność 
w wodzie agresywnego tlenku węgla (IV) i tlenu sprzyja powstawaniu korozji, a nawet ją 
uwarunkowuje. Brak tlenku węgla (IV) w wodzie powoduje to, że tlen przestaje mieć 
właściwości korodujące. Właściwości korodujące wody, zawierająca agresywny tlenek 
węgla (IV) i tlen rozpuszczony można przedstawić za pomocą równań : 

2 H+ + Fe → Fe2+ + H2 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

Na podstawie tych dwóch rekcji zauważyć możemy, że jony wodorowe pochodzące 
z dysocjacji kwasu węglowego  

H2CO3 ↔ H+ + HCO3- 

HCO3- ↔ H+ + CO32- 
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wobec czego, uwolniony jon wodorowy atakuje powierzchnię metalu. Na skutek czego 
do roztworu przechodzą jony żelaza Fe2+, a wydzielający się wodór na powierzchni 
metalu tworzy warstewkę pęcherzyków chroniącą przed dalszą korozją. Zawarty 
w wodzie tlen utlenia wydzielający się wodór do wody (depolaryzacja), co skutkuje tym, 
że powierzchnia metalu zostaje obnażona i korozja zostaje przyspieszona. Wody 
zasilające kotły parowe są odgazowywane metodami fizycznymi bądź chemicznymi. 
Dlatego też w zakładach przemysłowych wykorzystujących wodę do celów technicznych 
powinno się przeprowadzać odpowiednie procesy chemiczne, służące do poprawy 
jakości wody. 

 

3.2. Materia organiczna 

Związki węgla w wodzie mogą występować: w formie nieorganicznej (węglany, 
wodorowęglany) oraz w formie organicznej (różnego rodzaju związki organiczne, w tym 
naturalna materia organiczna). W większości wód naturalnych zawartość związków 
nieorganicznych przekracza wielokrotnie zawartość związków organicznych. 
Przykładowo: w wodach morskich ilość związków nieorganicznych jest ok. 30 000 razy 
większa niż związków organicznych, podczas gdy w jeziorach i rzekach tylko ok. 10 razy 
więcej. Wody pochodzące z terenów bagiennych i błotnistych mogą zawierać więcej 
związków organicznych niż związków nieorganicznych.  

Substancje organiczne występujące w wodach naturalnych dzielimy na: 

 • naturalne, do nich należy głównie naturalna materia organiczna (produkty przemiany 
materii organizmów żywych i związki pochodzące z rozkładu organizmów obumarłych); 

 • antropogeniczne, do których zaliczamy: insektycydy, herbicydy, inne środki ochrony 
roślin, nawozy wymywane z gleby do wody, fenole, chlorowane związki organiczne, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz substancje 
powierzchniowo czynne pochodzące ze ścieków komunalnych i przemysłowych.  

Ilość naturalnych substancji organicznych w wodzie znacznie przewyższa ilość 
domieszek antropogenicznych.  

Zawartość węgla organicznego jest bezpośrednią miarą ilości związków organicznych 
w wodzie i reprezentuje frakcję aktywną chemicznie. Substancje organiczne nadają 
bowiem wodzie charakter redukcyjny. Całkowita zawartość substancji organicznych w 
wodach naturalnych zależy od zanieczyszczenia regionu, z którego woda pochodzi 
i może się zmieniać od ilości śladowych do kilkuset mg C/dm3 .  

Zawartość naturalnej materii organicznej w wodzie jest istotna, bowiem wpływa na: 

- walory estetyczne wody takie, jak barwa, zapach, smak wody,  

- stanowi główne źródło ubocznych produktów dezynfekcji,  

- decyduje o zapotrzebowaniu wody na środek dezynfekcyjny. 

  

3.3. Substancje humusowe 

Naturalną materię organiczną stanowią głównie substancje humusowe. Powstają 
w wyniku długich i dość skomplikowanych procesów humifikacji materiału roślinnego 
jak i zwierzęcego, wywołanego nie tylko przez drobnoustroje, ale także przez enzymy 
zawarte w resztkach tkanek roślinnych oraz przez czynniki atmosferyczne. Długie 
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działanie tych elementów powoduje przetworzenie substancji garbnikowych, lignin, 
pektyn, polisacharydów czy białek w związki wielkocząsteczkowe, posiadające 
charakter kwasów organicznych.  

Substancje humusowe są produktami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie. Duże 
ich ilości znajdują się w nie tylko w glebie, ale także w osadach dennych rzek, jezior 
i mórz. Ich zabarwienie przechodzi od brązowego po czarny i może nadawać ono wodzie 
charakterystyczną barwę. Bardzo trudno zapoczątkować proces ich biodegradacji, gdyż 
są trudno rozpuszczalne, a czasem nawet nierozpuszczalne w wodzie. Są one mieszaniną 
wielu związków. Budowa chemiczna jest bardzo różnorodna i mało poznana. Posiadają 
one różne grupy funkcyjne. 

 Według kryteriów analitycznych, opartych na rozpuszczalności substancje 
humusowe dzieli się na następujące frakcje: 

1) kwasy fulwowe (fulwiowe) rozpuszczalne w roztworach kwaśnych,  

2) kwasy huminowe rozpuszczalne w roztworach zasadowych i strącające się 
kwasem solnym, 

3) huminy nierozpuszczalne zarówno w roztworach kwaśnych, jak i zasadowych. 

Stosunkowo dobrze zbadaną grupą substancji humusowych są kwasy huminowe – 
związki wielkocząsteczkowe, zbudowane z zespołu pierścieni aromatycznych 
i heterocyklicznych z łańcuchami bocznymi. Cząsteczki tych związków charakteryzuje 
obecność różnych grup funkcyjnych o zmiennych proporcjach ilościowych. Kwasy 
huminowe mają największą zdolność spośród innych związków humusowych do 
wytwarzania barwy w wodzie. 

Charakterystyczną cechą wód w których znajduje się substancje humusowe jest zmiana 
intensywności barwy w zależności od pH. Zmiana ta jest różna w zależności od składu 
substancji humusowych, jednakże wzrost pH zawsze powoduje zwiększenie 
intensywności barwy.  

Substancje humusowe uznawane były za nieszkodliwe, a z wody usuwano je jedynie ze 
względów estetycznych. W ostatnich latach stwierdzono jednak, że mogą one 
kumulować substancje toksyczne, nie tylko metale ciężkie, ale także pestycydy, PCB oraz 
ftalany. Zaobserwowano także, iż istotny wpływ SH na powstanie halogenowych 
pochodnych metanu w procesie chlorowania wody i substancje te uznano za prekursory 
szkodliwych dla zdrowia trihalometanów. 

 

3.4. Metale i półmetale w hydrosferze 

Metale i półmetale stanowią ok. 75% wszystkich pierwiastków w układzie okresowym 
i występują w całej hydrosferze w postaci jonów i związków złożonych. Stężenie 
związków metali w wodach różnego typu obejmuje szeroki zakres. W oceanach stężenie 
jonów sodu wynosi ok. 0,48 mol/dm3, a w wodach słodkich ok. 2,2·10-4 mol/dm3. Tak 
więc w wodzie słodkiej metale są zazwyczaj obecne w małych stężeniach.  

Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły w postaci słonych jezior. 

Jeziora powstałe w miejscu dawnych wyrobisk kopalnianych, często wykazują 
zwiększone stężenia jonów metali pochodzących ze znajdujących się tam rud 
minerałów. 
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 Obecność metali w hydrosferze jest ważna, gdyż mają one znaczenie 
środowiskowe ze względu na oddziaływanie z materiałami pochodzenia geologicznego 
w postaci stałej, jak również ze względu na ich wpływ na przebieg procesów 
biologicznych. Potas i wapń są ważnymi substancjami pokarmowymi niezbędnymi 
w znacznych ilościach dla roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Miedź i cynk są również 
substancjami pokarmowymi, lecz ich ilości wymagane przez organizmy są bardzo małe. 
Nadmierne ich ilości mogą być toksyczne. Kadm i rtęć nie są niezbędnymi substancjami 
pokarmowymi dla większości organizmów i nawet ich bardzo niewielka ilość może być 
toksyczna dla wielu organizmów. 

 Metale występują w środowisku wodnym w rozmaitych postaciach, takich jak 
akwakompleksy, które są całkowicie sprotonowane lub częściowo zdeponowane, 
kompleksy z ligandami nieorganicznymi (np. chlorkami i węglanami) oraz kompleksy 
z naturalnie występującymi cząsteczkami organicznymi (np. kwasy fulwowe).  

 Wapń jest piątym najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie 
ziemskiej. Tworzy on kilkanaście minerałów, z czego dwa najważniejsze to wapień 
i dolomit. Wietrzenie wapienia i innych minerałów prowadzi do ich rozpuszczenia 
w wodzie. Rozpuszczalność określonego minerału i inne czynniki środowiskowe 
określają ostateczne stężenie wapnia w danym zbiorniku wodnym. Wapń wykazuje 
zdolność do tworzenia oprócz akwakompleksów również kompleksów z fosforanami 
(V), węglanami i siarczanami (VI) jeśli są obecne w wodzie. Wapń oddziałuje też 
w znacznym stopniu z rozpuszczonym materiałem huminowym. Wapń tworzy również 
słabe kompleksy z anionami niektórych kwasów organicznych (np. szczawiowego 
i cytrynowego). Inne metale obecne w wodzie zawsze konkurują z wapniem 
o kompleksujące ligandy. Większość materiału mineralnego zawiera wapń w stężeniu 
kilku procent. Dlatego też w warunkach kwasowych zwiększa się stężenie wapnia 
w wodzie (pochodzącego np. z rozpuszczenia minerałów węglanowych). 

 Miedź występuje w skorupie ziemskiej w śladowych ilościach. Zarówno dla roślin 
jak i zwierząt obecność miedzi jest potrzebna jako śladowa substancja pokarmowa 
(mikroelement). Jej nadmierne ilości działają toksycznie. Miedź może tworzyć 
kompleksy z różnymi ligandami. Ligandy z donorowymi atomami azotu są szczególnie 
uprzywilejowane. W naturalnych wodach słodkich akwakompleksy miedzi tworzą się 
przy niskim pH. Przy pH równym 7 tworzą się kompleksy z wodorowęglanami. Chemia 
miedzi w roztworze wodnym jest zdominowana przez jej reakcję z materią organiczną. 
Kompleksy te powstają w wyniku łączenia się metalu z rozpuszczonym materiałem 
huminowym. Jeśli materiał huminowy jest obecny w postaci rozpuszczonej w wodzie, 
przyczynia się do zwiększenia ilości miedzi w roztworze. Natomiast materiał huminowy 
w postaci cząstek w zawiesinie i osadzie służy do usuwania miedzi z wody.  

 Rtęć w środowisku była bardzo wyczerpująco badana przede wszystkim ze 
względu na występowanie licznych przypadków zatrucia rtęcią, kończących się nawet 
śmiercią. Wszędzie gdzie stwierdzono jej obecność w przyrodzie, tam występowała 
w postaci pierwiastkowej lub w połączeniu z siarką. Akwakompleksy rtęci wykazują 
tendencję do łatwego deponowania. Rtęć charakteryzuje się silnym powinowactwem do 
siarki. Tworzy również kompleksy z innymi ligandami. Wykazuje silne powinowactwo 
do ligandów organicznych występujących w wodzie (np. huminy). Rtęć może też 
tworzyć wiązania z atomem węgla w metylowych związkach rtęci. Sprzyja temu niskie 
pH.  
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3.5. Kompleksy metali z ligandami pochodzenia antropogenicznego 

 Oprócz ligandów występujących w przyrodzie (siarczanów (VI), chlorków, 
anionów kwasów karboksylowych, materiału huminowego), które występują w różnych 
środowiskach wodnych, istnieją też związki będące wynikiem działalności 
przemysłowej i rolniczej człowieka, a które to przenikają do wód powierzchniowych 
i gruntowych. Niektóre z nich są zdolne do kompleksowania metali. Gdy powstaje 
związek nierozpuszczalny, następuje usuniecie metalu z fazy wodnej. Jeżeli tworzy się 
połączenie rozpuszczalne, to wzrasta ruchliwość metalu w środowisku.  

Wśród czynników kompleksujących, które są uwalniane w postaci ścieków do 
zbiorników wodnych znajdują się: 

– amoniak – produkt rozkładu ścieków organicznych zawierający azot, 

– siarczki, siarczany (IV) i siarczany (VI) – pochodzące z papierni i celulozowni, 

– fosforany (V) – składniki detergentów obecne w ściekach miejskich; składnik 
nawozów fosforowych, 

– cyjanki – stosowane w przemyśle np. przy ekstrakcji złota z rud, 

– EDTA – stosowany w procesach przemysłowego oczyszczania, w fotografice, 
przemyśle włókienniczym. 

 

4. Właściwości chemiczne wody 

1) Woda, związek chemiczny o wzorze H2O, jest substancją, która jako jedyna występuje 
na powierzchni naszej planety w trzech stanach skupienia: jako ciało stałe – lód, gaz – 
para wodna oraz ciecz, dla której wykres fazowy zależność istnienia poszczególnych faz 
układu w zależności od ciśnienia i temperatury przedstawiono na Rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Wykres fazowy dla wody 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
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Linie na wykresie (Rys. 1.) opisują obszary stanów równowagi między odpowiednimi 
parami faz: ciało stałe – ciecz (topnienie, krzepniecie), ciecz – gaz (parowanie, 
skraplanie) i ciało stałe – gaz (sublimacje, resublimacja). Istnieje tylko jeden punkt 
wspólny krzywych równowagi (tzw. punkt potrójny: 0,01 °C = 273,16 K i 611,657 Pa) 
odpowiadający równowagowemu współistnieniu tych trzech faz. Punkt ten opisuje 
temperatura punktu potrójnego i ciśnienie punktu potrójnego. Obok punktu potrójnego 
na wykresie znajduje się punkt krytyczny (punkt końcowy), czyli punkt, powyżej 
którego ciecz i gaz stają się nierozróżnialne. Punkt ten opisuje temperatura krytyczna 
i ciśnienie krytyczne. W warunkach standardowych woda występuje w stanie ciekłym. 
W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – 
lodem.  

Strzałki na Rys. 1. przedstawiają następujące przemiany fazowe: 

S – sublimacja – przejście od fazy stałej do gazowej, 

R – resublimacja – przejście od fazy gazowej do stałej,  

T – topnienie – przejście z fazy stałej (lub amorficznej) do fazy ciekłej,  

K – krzepnięcie – przejście z fazy ciekłej do fazy stałej lub amorficznej,  

P – parowanie – przejście z fazy ciekłej w fazę gazową,  

Sk – skraplanie – przejście z fazy gazowej do fazy ciekłej.  

W procesach topnienia, zamarzania, skraplania, parowania, sublimacji, resublimacja – 
bierze udział ok. 0,03% wody na Ziemi.  

2) Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H – O są silnie spolaryzowane, stąd woda 
ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami wodór – 
tlen – wodór (H―O―H) w fazie ciekłej wynosi ok. 105°. W postaci stałej (lodu) kąt 
między tymi wiązaniami jest równy ok. 108°. 

 

3) Woda jest najtrwalszym tlenkiem w grupie tlenowców. Jej dysocjacja termiczna 

H2O ⇌ H2 + ½O2         ΔE = 285,8 kJ/mol 

staje się znacząca dopiero w temperaturze kilku tysięcy stopni Celsjusza. Np. w 3200°C 
zdysocjowane na pierwiastki jest ok. 30% cząsteczek H2O (dla porównania siarkowodór 
w temperaturze 1700°C jest zdysocjowany w ok. 75%). 

4) W fazie ciekłej nieustannie powstają i pękają wiązania wodorowe pomiędzy 
cząsteczkami wody.  

            O 

  H    H  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paskal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warunki_standardowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sublimacja_(fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resublimacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepni%C4%99cie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skraplanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektryczny_moment_dipolowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenowce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysocjacja_termiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siarkowod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_wodorowe
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5) Woda ulega łatwej protonacji i deprotonacji od kwasów, tworząc jon hydroniowy 
H3O+. Jon ten również łączy się wiązaniami wodorowymi, tworząc kation Zundela H5O2+, 
kation Eigena H9O4+ i większe aglomeraty.  

6) W strukturze krystalicznej wiązania wodorowe nie ulegają zrywaniu i determinują 
heksagonalny układ krystalograficzny wody. Gdy podda się wodę ciśnieniu większemu 
niż 3900 MPa, woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze 
powyżej 0°C. 

7) Autodysocjacja wody 

W fazie ciekłej woda ulega samoistnej jonizacji zwanej autodysocjacją zgodnie z reakcją: 

H2O + H2O ↔ H3O+ + OH−, 

tworząc kation (jon hydroniowy) i anion (jon wodorotlenowy). 

Równowagę autodysocjacji wody opisuje tzw. iloczyn jonowy wody, który w 
temperaturze 20 °C jest równy ok. 10−14 (zwykle wielkość bezwymiarowa lub mol2/kg2). 

8) Powstawanie wody w reakcjach chemicznych 

Woda jest produktem ubocznym wielu reakcji chemicznych, np. 

- spalanie wodoru i związków organicznych w obecności tlenu, np. 

2H2 + O2 → 2H2O 

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

- reakcje zobojętniania, np. 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O 

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O 

- redukcja wodorem związków chemicznych zawierających tlen, np. 

Na2SO4 + 4H2 → Na2S + 4H2O 

- niektóre reakcje kondensacji, np. 

C2H5OH + HCOOH → HCOOC2H5 + H2O 

9) Rozszerzalność temperaturowa 

Woda, jako jedna z niewielu substancji, nie zwiększa swojej objętości monotonicznie ze 
wzrostem temperatury w całym obszarze występowania w stanie ciekłym, lecz 
przyjmuje wartość minimalną dla 3,98°C. W temperaturach niższych od tej wartości 
objętość wody zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury, co wśród ogółu substancji 
chemicznych jest anomalią. Zjawisko to spowodowane jest specyficznym kształtem 
cząsteczki wody oraz istnieniem silnych wiązań wodorowych. Wiązania te nadają 
wodzie względnie dużą gęstość, a ponadto pękają w obszarze anomalnym, zwiększając 
nieuporządkowanie wśród cząsteczek, a co za tym idzie, zwiększając również objętość 
cieczy. Z tego samego powodu objętość wody wzrasta również podczas krzepnięcia – 
dlatego lód pływa po powierzchni wody, rozsadza naczynia, kruszy spękane skały, 
niszczy nawierzchnię dróg itp. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jon_hydroniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kation_Zundela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kation_Eigena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_krystaliczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_heksagonalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krystalograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autodysocjacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jon_hydroniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jon_wodorotlenowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnowaga_reakcji_chemicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iloczyn_jonowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_zoboj%C4%99tniania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_(chemia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensacja_(chemia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_monotoniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomalia_fizyczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_wodorowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepni%C4%99cie
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5. Rola wody w przyrodzie 

Woda ma wiele zastosowań – jest wykorzystywana w zakładach przemysłowych, jest też 
podstawowym środkiem gaśniczym. Jednak najważniejszym z nich jest woda 
w gospodarstwach domowych, a szczególnie woda do picia. Woda jest najważniejszym 
składnikiem organizmów żywych. Woda jest niezbędna do życia roślin, zwierząt i ludzi. 
Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania np. organizmu ludzkiego, gdyż bierze 
udział w utrzymywaniu stałej ciepłoty organizmu, transporcie składników odżywczych, 
produktów przemiany materii oraz we wszystkich reakcjach biochemicznych 
zachodzących w organizmie. Bez wody nie byłoby życia. 
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4. Podstawowe właściwości substancji chemicznych,  
      będących głównymi składnikami stosowanych  
      na co dzień wybranych produktów spożywczych 
      takich jak sól kuchenna, cukier, mąka, masło,  
      coca-cola, mleko, owoce i warzywa 

 
Nauka o składzie surowców i produktów żywnościowych, dodatków i zanieczyszczeń 
żywności, a także o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodzących 
w surowcach oraz produktach żywnościowych w czasie przechowywania 
i przetwarzania to chemia żywności. 

 

1. Sól kuchenna, z chemicznego punktu widzenia to chlorek sodu. Przyjęto tak mówić, 
gdyż chlorek sodu (NaCl) stanowi jej główny składnik. Masa molowa chlorku sodu 
wynosi 58,44 g/mol. Gatunek handlowy soli zwykle zawiera chlorki wapnia i magnezu, 
które pochłaniają wilgoć i powodują zbrylanie. Dostępna jest w dwóch odmianach jako: 
sól kamienna (nieoczyszczona postać soli) oraz sól warzona (oczyszczona postać soli).  

Sól spożywcza może zawierać również dodatkowe substancje, np. jod (sól spożywcza 
jodowana). Sól występuje w przyrodzie w dwóch postaciach: w postaci stałej, tzw. halitu 
– minerału, który tworzy pokłady soli kamiennej oraz w postaci rozpuszczonej w wodzie 
morskiej i w wodach mineralnych, gdzie najwięcej jest go w solankach.  

Sól ma zróżnicowane właściwości fizyczne i chemiczne:  

– jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy chlorków, 

– jest ciałem stałym o postaci białego proszku, słonym smaku oraz bez zapachu, 

– dobrze rozpuszcza się w wodzie, 

– rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie wynosi: 357 g/dm3 w temperaturze 0 oC oraz 
360 g/dm3 w temperaturze 25 oC i 391 g/dm3 w temperaturze 100 oC 

– 0,9% roztwór wodny chlorku sodu, nazywany jest solą fizjologiczną, która może być 
wykorzystywana do miejscowego przemywania oczu, przepłukiwania gardła i nosa, 

– rozpuszcza się też dobrze w rozpuszczalnikach organicznych takich jak glicerol, glikol 
etylenowy, kwas mrówkowy; słabo rozpuszcza się rozpuszczalność alkoholu etylowym, 

Jest najpopularniejszą przyprawą i środkiem konserwującym używanym w każdym 
gospodarstwie domowym. Sól jest głównym źródłem sodu w naszym pożywieniu. Jest 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest składnikiem płynów 
pozakomórkowych organizmów żywych, bierze udział w regulacji gospodarki wodnej 
organizmu, przez co zapewnia optymalne ciśnienie krwi, prawidłową pracę układu 
nerwowego oraz utrzymuje prawidłową równowagę kwasowo-zasadową organizmu. 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Calcium
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Magnesium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn_fizjologiczny
https://portal.abczdrowie.pl/sod-w-organizmie
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Chociaż sól kuchenna nadaje smak przygotowywanym potrawom, to w stosowaniu 
należy zachować umiar i dużą ostrożność, gdyż jej zbyt duże spożycie jest szkodliwe dla 
organizmu. Zbyt duże spożycie soli powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, co 
sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego.  

Spożywanie chlorku sodu jest niezbędne do życia, a jego dzienne zapotrzebowanie 
wynosi: 

– u dzieci od 1 do 3 lat: 750 mg NaCl, co w przeliczeniu na sól oznacza ok. 1900 mg soli, 

– u dzieci od 4 do 6 lat: 1000 mg, co w przeliczeniu na sól oznacza ok. 2500 mg soli, 

– u dorosłych o 1200 do 1500 mg, co w przeliczeniu na sól oznacza ok. 3700 mg soli. 

Podane wartości dotyczą całej soli w diecie, czyli nie tylko tej dodanej do posiłków, ale 
również tej zawartej w przetworzonych produktach spożywczych. 

Współczesna dieta dostarcza zwykle kilkukrotnie większą jej ilość organizmowi, gdyż 
sól jest obecna w większości produktów spożywczych, takich jak m.in.: chleb, masło, 
sery, wędliny. Dlatego też najzdrowsza jest dieta bez soli lub znacznie ograniczająca jej 
spożycie.  

Inne zastosowania chlorku sodu: 

– w przemyśle spożywczym do konserwowania żywności, 

– w przemyśle szklarskim, 

– w przemyśle chemicznym jako surowiec do otrzymywania kwasu solnego, sodu, 
chloru, wodorotlenku sodu, węglanu sodu, 

– zimą do roztapiania śniegu i lodu z chodników i ulic, gdyż roztwór chlorku sodu 
zamarza przy bardzo niskich temperaturach. 

 

2. Cukier spożywczy (sacharoza spożywcza) to dwucukier o sumarycznym wzorze 
C12H22O11, zbudowany z reszt monosacharydów D-glukozy i D-fruktozy. W cząsteczce 
sacharozy występuje wiązanie glikozydowe pomiędzy pierwszym atomem węgla 
glukozy i drugim atomem węgla fruktozy. 

Jest jednym z najpowszechniej występujących czystych związków organicznych. 
W postaci naturalnej występuje jako dwucukier w owocach i warzywach. Cukier 
spożywczy to biała krystaliczna substancja o słodkim smaku, otrzymywany jest z trzciny 
cukrowej (70% produkcji) i z buraków cukrowych (30% produkcji). 

Ogólnie pod pojęciem cukier rozumie się wszystkie węglowodany z grupy: 

– monosacharydów (cukry proste) – glukoza (cukier gronowy), fruktoza (tzw. cukier 
owocowy), galaktoza (izomer glukozy), 

– oligosacharydów (dwucukry) – sacharoza, laktoza (tzw. cukier mlekowy), maltoza 
(cukier słodowy), 

mające słodki smak i wykorzystywane do słodzenia. 

Inne zastosowanie cukru: 

– w pszczelarstwie – do dokarmiania pszczół. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ser
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sacharoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laktoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maltoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_s%C5%82odki
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Rys. 1. Wzór cząsteczki sacharozy 

 

Cząsteczka sacharozy w obecności kwasu lub enzymu inwertazy hydrolizuje, w wyniku 
czego powstają równe ilości glukozy i fruktozy.  

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 

Jest to proces, który zachodzi w żołądku w czasie trawienia.  

 

3. Mąka zawiera węglowodany, które stanowią ok. 67–75% jej masy, a występują 
głównie w postaci skrobi. Jest więc produktem wysokokalorycznym. Zawiera również 
błonnik Świeża mąka jest bez smaku i ma swoisty, przyjemny zapach. Przy 
długotrwałym lub niewłaściwym przechowywaniu jej zapach zmienia się. Barwa mąki 
zależy od gatunku ziarna, stopnia oddzielenia od pokrywy nasiennej, rozdrobnienia 
i świeżości produktu. W zależności od rodzaju mąki nieznacznie ulega zmianie barwa 
maki. Mąki pszenne mają odcień kremowy, żytnie zabarwienie białe z odcieniem 
zielonkawym lub żółtawym. Mąka kukurydziana jest żółta. Mąki o większej granulacji są 
zawsze ciemniejsze od mąk drobno zmielonych. Również mąka wilgotna jest ciemniejsza 
od mąki suchej. Stopień rozdrobnienia mąki wpływa na jej trwałość i wartość. Skrobia 
z mąki bardziej rozdrobnionej szybciej chłonie wodę. Mąka bardzo rozdrobniona jest 
śliska. Mąka sucha rozsypuje się po otwarciu dłoni, natomiast mąka wilgotna pozostaje 
zbita. Zbyt duża wilgotność mąki uniemożliwia jej dłuższe przechowywanie. 

Mąka zawiera 8–12% białka, które nie jest pełnowartościowe i dlatego mąka 
powinna być w potrawach łączona z surowcami zawierającymi białka pochodzenia 
zwierzęcego np. z mięsem, drobiem, jajkami, mlekiem i serami. Wartość odżywczą białka 
mąki można podnieść przez dodanie do produktów mącznych innych produktów 
roślinnych, których białka posiadają inny skład aminokwasowy np. suchych nasion 
roślin strączkowych, ziemniaków. 

 

 



 

40 

 

Mąka zawiera niewielkie ilości tłuszczu – przeciętnie ok. 2%. wyjątek stanowi 
mąka kukurydziana, w której tłuszcz stanowi nawet 7% masy. Ponadto mąka, 
a szczególnie ta z wysokiego przemiału jest dobrym źródłem witamin z grupy B oraz 
niektórych składników mineralnych, przede wszystkim żelaza, fosforu, wapnia 
działających zakwaszająco na organizm. 

Kryterium podziału mąk jest popiołowość mąki, co oznacza zawartość popiołu 
w g na 100 kg produktu. Np. mąka typ 450 oznacza, że zawiera ona 450 g popiołu na 100 
kg mąki. Im wyższa jest popiołowość mąki, tym więcej jest w niej cząsteczek ziarna, 
okrywy owocowo-nasiennej i warstwy aleuronowej, a więc białek, witamin, związków 
mineralnych i tłuszczu.  

 

4. Masło jest produktem spożywczym, pochodzącym z przerobu mleka krowiego. Masło 
zawiera w swym składzie 80–82,5% lipidów, 16% wody, ok. 0,5% białka i ok. 0,5% 
sacharydów i 2% suchej beztłuszczowj masy mleka. Nazwa masło jest zastrzeżona dla 
produktów bez domieszek tłuszczów roślinnych o określonej zawartości tłuszczu 
mlecznego: 80%–90% dla masła, 60%–62% dla masła o zawartości 3/4 tłuszczu, 39%–
41% dla masła półtłustego. Tłuszcz zawarty w maśle to głównie lipidy proste – 
triacyloglicerole (estry gliceryny i trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych o długich 
łańcuchach). Masło zawiera tłuszcze nasycone (54%), jednonienasycone (20%), 
wielonienasycone (3%) oraz do 3% tłuszczów występujących naturalnie w mleku. 
Ponadto masło zawiera ok. 1% tzw. substancji niezmydlającej w skład której wchodzą 
m.in. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D i E.  Ponadto w maśle występują 
substancje konserwujące (z których najbardziej znany jest kwas benzoesowy), 
przeciwutleniacze (tokoferole) oraz barwniki (karoten). 

Kwas benzoesowy jest najprostszym aromatycznym kwasem karboksylowym, 
zbudowany z pierścienia benzenowego zawierającego jedną grupę karboksylową. 
W przyrodzie występuje m.in. w czereśniach, malinach, żurawinie. 

Karoteny są pomarańczowożółtymi organicznymi barwnikami roślinnymi, 
występującymi między innymi w wielu warzywach i owocach. 

 

5. Coca-Cola to napój gazowany, wszystkim dość dobrze znany, szczególnie pod 
względem smaku. To, na pierwszy rzut oka, woda nasycona gazem (CO2), zawierająca 
karmel.  

CO2 jest gazem dodawanym w ilości ok. 8 mg na 1 dm3 wody o kontrolowanej 
temperaturze, gdzie jest mieszany pod ciśnieniem w saturatorze. Do Coca-Coli dodaje się 
ok. 12 mg CO2 na każdy 1 dm3 napoju gazowanego. Obecność tlenku węgla (IV) 
w wodzie stymuluje wydzielanie żołądkowe, zwiększa kwasowość soku żołądkowego 
i wywołuje wzdęcia – obfite wydzielanie gazów.  

Naturalny karmel to nic innego jak cukier poddany wysokiej temperaturze. 
Jednak karmel stanowiący dodatek do środków spożywczych to tzw. karmel IV (karmel 
amonowo-siarczanowy(VI)), który jest syntetycznym brązowym barwnikiem 
spożywczym,  spożywanie go w nadmiernych ilościach powoduje nadpobudliwość. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_aromatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_karboksylowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_karboksylowa
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Inne substancje wchodzące w skład Coca-coli to: 

Syrop fruktozowy to główny składnik Coca-Coli. Agencje bezpieczeństwa 
żywności z całego świata sklasyfikowały fruktozowy syrop kukurydziany jako 
bezpieczny, zawarty w nim cukier nie różni się bowiem od zwykłego cukru trzcinowego. 
Problemem w tym, że spożywanie cukru, zwłaszcza w dużych dawkach, może być 
niebezpieczne. Długotrwające spożycie tego syropu wpływa na zwiększenie masy ciała 
i nieprawidłowy wzrost tkanki tłuszczowej w organizmie. Są to czynniki ryzyka 
cukrzycy, nowotworów, nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. 

Kwas cytrynowy dodawany jest do napojów jako substancja konserwująca i jako 
wzmacniacz smaku. Kwas cytrynowy dodawanego do napojów i żywności nie pochodzi 
z owoców cytrusowych, ponieważ wyodrębnianie go z cytryny, limonki, pomarańczy 
i grejpfrutów jest zbyt drogie, dlatego do napojów dodaje się jego sztuczny organiczny 
zamiennik. Jest to bezbarwne ciało stałe o kwaśnym smaku. Jego masa molowa wynosi 
192,12 g/mol. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (jego rozpuszczalność wynosi 1630 
g/dm3) a także w innych rozpuszczalnikach organicznych takich jak etanol. Nie mniej 
wszelkie obawy, że kwas cytrynowy w Coli może mieć negatywny wpływ na organizm 
człowieka są błędne, gdyż jest on bardzo słabym kwasem. 

Inne zastosowania kwasu cytrynowego: 

– regulator kwasowości i przeciwutleniacz w produktach spożywczych,  

– jako kwasowy środek myjący w różnych procesach czyszczących, 

– sole kwasu cytrynowego (tzw. cytryniany) są stosowane w przemyśle 
farmaceutycznym jako leki przy niedoborze określonego metalu w organizmie, 

– dostępny w sklepach spożywczych pod nazwą handlową kwasek cytrynowy 
i stosowany w gospodarstwie domowym m.in. do: usuwania kamienia w czajniku, jako 
wzmacniacz proszku do prania (rozjaśnia szczególnie białe tkaniny), wybielacz przy 
usuwaniu ze skóry palm z soków warzywnych i owocowych. 

Kwas fosforowy (V) (H3PO4) jest kwasem nieorganicznym, dodawany do Coca-Coli jako 
czynnik zakwaszający, dodający jej cierpkości. H3PO4 w połączeniu z ogromną ilością 
syropu fruktozowego staje się niewyczuwalny w napojach gazowanych, gdyż syrop ten 
doskonale maskuje obecność kwasu. Spożycie dużych ilości napojów gazowanych 
zawierających H3PO4 powoduje obniżenie stężenia wapnia w kościach. Ponadto picie 
dwóch szklanek Coca-Coli dziennie podwaja ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych.  

Czysty kwas fosforowy (V) jest krystalicznym, bezbarwnym ciałem stałym bez zapachu. 
Jego masa molowa wynosi 98 g/mol. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie 
(szczególnie gorącej), a jego rozpuszczalność w temperaturze 20 oC wynosi 548 g na 100 
g wody. Jest rozpuszczalny też organicznych innych rozpuszczalnikach organicznych 
takich jak etanol. Tworzy on bezbarwne roztwory. Kwas fosforowy (V) sprzedawany jest 
najczęściej jako ciało stałe lub 85 % roztwór wodny. Stężony kwas jest żrący. Powoduje 
oparzenia skóry, uszkodzenia oczu i przewodu pokarmowego. Kwas fosforowy (V) jest 
higroskopijny, co oznacza, że ma on zdolność pochłaniania wody z otoczenia. Powoduje 
korozję metali.  

Inne zastosowania kwasu fosforowego (V): 

– do produkcji nawozów sztucznych, 
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– jako regulator kwasowości w produktach spożywczych, 

– w stomatologii i ortodoncji jako roztwór trawiący do czyszczenia powierzchni zębów 
przed umieszczeniem na nich wypełnień dentystycznych, 

– jako bufor pH dodawany jest do wyrobów farmaceutycznych. 

Aspartam jest niskokalorycznym słodzikiem (syntetyczną substancją słodzącą) 
około 200 razy słodszym niż cukier. Dodaje się go do wielu produktów takich jak napoje, 
jogurty, płatki śniadaniowe, gumy do żucia, sosy do gotowania, desery, słodycze, aby 
kontrolować ilość cukru. Ostatnio coraz częściej pojawia się w syntetycznych 
produktach farmaceutycznych. Obecność syntetycznego aspartamu w organizmie 
powoduje bałagan w chemii naszego mózgu i pobudza apetyt. Ponadto, udowodniono że 
substancja ta podawana nawet w małej dawce zwiększa ryzyko rozwoju chłoniaka 
i białaczki. Pod względem chemicznym aspartam to ester metylowy dipeptydu 
składającym się z dwóch występujących naturalnie reszt aminokwasowych – 
fenyloalaniny i kwasu asparaginowego. W silnie kwaśnym lub alkalicznym środowisku, 
jakie występuje w różnych częściach układu pokarmowego człowieka, hydrolizuje on 
najpierw do wolnego dipeptydu i metanolu. Dipeptyd rozkłada się następnie na wolne 
aminokwasy. Metanol (alkohol metylowy) jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego 
obecność w organizmie w ilości 5 cm3 może doprowadzić do śmierci nerwu 
wzrokowego i nieodwracalnej utraty wzroku. W ciepłej wodzie sodowej aspartam 
utlenia się do formaldehydu, który jest najsilniejszym czynnikiem rakotwórczym 
i kwasu mrówkowego.  

 

6. Mleko zawiera 80–90 % wody i 20–10 % suchej masy. Mleko ma postać białego, 
nieprzezroczystego płynu. Jest mieszaniną różnych substancji, które sprawiają, że 
jednocześnie jest to roztwór właściwy laktozy i części soli mineralnych, roztwór 
koloidalny kazeiny i części fosforanów oraz emulsja, w której fazą rozproszoną są 
składniki tłuszczowe, a fazą rozpraszającą – woda. W mleku znajdują się: tłuszcz, 
laktoza, białko, magnez, potas, wapń, witaminy z grupy B, witamina A, witamina D, 
witamina K i witamina E. 

Skład chemiczny mleka przedstawiono w Tab. 1. 

 Białka zawarte w mleku to białka pełnowartościowe, czyli zawierające 
aminokwasy, których organizm nie jest w stanie wytworzyć. To białka kazeiny i białka 
serwatkowe. Kazeina jest białkiem złożonym. Jest to kompleks ponad 20 różnych białek, 
zawierający jony wapnia i fosforu. Białka serwatkowe są białkami prostymi. Do 
składników białkowych mleka zaliczane są laktoferyna, lizozym oraz laktoperoksydaza, 
które mają działanie antybakteryjne. Pełnią rolę w produkcji serów oraz są stosowane 
w przemyśle spożywczym jako proszek mleczny, białczany sodu, białczany potasu, 
białczany wapnia oraz hydrolizaty kazeiny, które są zamiennikami białek mięsnych.  

 Tłuszcz mleczny (lipidy) jest łatwo strawny, gdyż ma wysoki stopień dyspersji 
(jest bardzo rozproszony, tzn. rozbity na bardzo małe części), a jego temperatura 
topnienia jest niska. Jest również podatny na hydrolizę i utlenianie. 98% lipidów mleka 
stanowią tłuszcze proste, a 1% to fosfolipidy, a 1% to cholesterol, karotenoidy oraz 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K. Kwasy tłuszczowe zawarte w mleku to 
wyższe kwasy tłuszczowe. W tłuszczu mleka krowiego zidentyfikowano ponad 500 
kwasów tłuszczowych, co świadczy o jego złożonej strukturze. Zawiera on ok. 2,5%  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_pokarmowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydroliza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aldehyd_mr%C3%B3wkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_mr%C3%B3wkowy
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/bialko-rola-w-organizmie-zapotrzebowanie-produkty-bogate-w-bialko-aa-9GSK-b3Lc-SvXf.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy-aa-Y9Mx-Enma-tQ9d.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/potas-objawy-niedoboru-najlepsze-zrodla-w-zywnosci-aa-9tde-iqhF-gH9Q.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/wapn-objawy-niedoboru-i-nadmiaru-aa-CcvZ-Lnhb-g4wY.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b-aa-vYSr-yTff-fT9H.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-a-wlasciowosci-i-zastosowanie-w-kosmetyce-aa-vbx2-QKN5-2ASC.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-d-objawy-oraz-skutki-niedoboru-i-nadmiaru-witaminy-d-aa-sh6f-unJz-faJd.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-k-jak-krzepliwosc-aa-51pm-Kvwm-Nnnu.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/witamina-e-wlasciwosci-i-zaststosowanie-witaminy-e-aa-Hkox-DBUy-Hic3.html
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niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, głównie kwas linolenowy. Ponadto 
mleko pochodzące od krów wypasanych na łąkach i żywionych tradycyjnie zawiera 
niewielkie ilości kwasu tłuszczowego CLA o działaniu przeciwnowotworowym 
i wspomagającym kontrolę masy ciała. Z kolei fosfolipidy są składnikami budującymi 
błony komórkowe. Najważniejszy z nich – lecytyna – to element tkanki mózgowej 
i nerwowej. 

 Sacharydy (cukry) mleka to przede wszystkim laktoza. Laktoza jest cukrem, który 
występuje jedynie w mleku. To dwucukier zbudowany z cząsteczek glukozy i galaktozy. 
Szczególną rolę w organizmie człowieka odgrywa galaktoza, która jest składnikiem 
tkanki mózgu i centralnego układu nerwowego, jest więc niezbędna do ich wzrostu 
i prawidłowego ukształtowania.  

Laktoza w przewodzie pokarmowym jest łatwo przekształcana w kwas mlekowy, który 
wspomaga wzrost prawidłowej mikroflory jelitowej. Obecność laktozy w przewodzie 
pokarmowym wspomaga wchłanianie wapnia, magnezu i fosforu. Podczas ogrzewania 
mleka laktoza uczestniczy w reakcjach nieenzymatycznego brunatnienia, powstaje 
pewna ilość disacharydu – laktulozy, która nie jest przyswajana przez organizm ludzki, 
ale umożliwia rozwój prawidłowej mikroflory w przewodzie pokarmowym. Laktoza ma 
zastosowanie do produkcji potraw niskokalorycznych, pieczywa oraz leków. 

 W składzie mleka występują też związki mineralne (potas, wapń, fosfor, sód, 
magnez, selen, cynk), z których największe znaczenie żywieniowe ma wapń i fosfor. 
Związki mineralne występują zazwyczaj w postaci soli (cytryniany, węglany, fosforany, 
chlorki). Tylko wapń, fosfor i siarka występują w połączeniach organicznych. Ponadto 
w mleku znajdują się wszystkie witaminy (tj. witaminy: A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B15) 
oprócz witaminy C. 

 

Tabela 1. Skład chemiczny mleka 

Rodzaj mleka 

Skład mleka (%) 

woda lipidy 
białko 

ogółem 

laktoza i 
kwas 

mlekowy 
popiół 

mleko krowie 88,0 3,5 3,0 4,5 1,0 

mleko kozie 87,0 4,0 3,5 4,5 1,0 

mleko owcze 82,0 6,5 6,0 4,5 1,0 

mleko w proszku 
tłuste 

3,0 26,0 26,0 38,0 6,0 

 

7. Owoce i warzywa są bogatym źródłem witamin, składników mineralnych, 
mikroelementów oraz flawonoidów, garbników, chinonów i fitoncydów. Dlatego 
powinny być, obok składników budulcowych i energetycznych, stałym składnikiem 
diety. Mają bardzo zróżnicowany skład chemiczny, ponieważ występują różnice 
pomiędzy poszczególnymi gatunkami, które z kolei są następstwem przemian 
metabolicznych i stanu dojrzałości rośliny. Składnikiem występującym w największej 
ilości w owocach i warzywach jest woda. Jej zawartość dochodzi do 96% ogólnej masy 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-nerwowy-budowa-i-funkcje-aa-rRyg-33Nd-9wFm.html
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rośliny. Duża zawartość wody zarówno w postaci związanej, jak i wolnej, korzystnie 
wpływa na wygląd oraz smak owoców i warzyw spożywanych na surowo. 

Zawartość sacharydów w owocach i warzywach wynosi od 2% świeżej masy w owocach 
dyniowatych do 30% w warzywach zawierających zapasową skrobię. Proporcje 
sacharydów zmieniają się wraz ze wzrostem zachodzących w niej przemian 
metabolicznych. Szczególnie duże zmiany zachodzą podczas dojrzewania warzyw 
i owoców. Większość z cukrów występujących w dojrzałych owocach występuje 
w postaci cukrów prostych. Niektóre niskoskrobiowe warzywa korzeniowe 
(np. marchew) zawierają od 8% do 18% monosacharydów. Jednak większość warzyw 
zawiera poniżej 9% cukrów w świeżej masie, z czego większa cześć to polisacharydy 
budujące ściany komórkowe. Zawartość sacharozy, glukozy i fruktozy w owocach 
i warzywach są różne i zmienne w czasie. Zazwyczaj monosacharydy są obecne 
w większych ilościach niż sacharoza, ale np. w burakach czerwonych, marchwi, cebuli, 
bananach, brzoskwiniach, ananasach zawartość sacharozy jest większa. Składnikami 
ścian komórkowych są celuloza, hemiceluloza i pektyny. Ilość tych składników zależy od 
tkanki, gatunku i stanu dojrzałości rośliny, przy czym celuloza jest zawsze składnikiem 
dominującym. Bardzo bogatym źródłem pektyn jest biała, gąbczasta warstwa skórki 
owoców cytrusowych, zwłaszcza grejpfruta i cytryny, w której pektyny mogą stanowić 
do 50% suchej masy. Jabłko i miąższ buraka także zawierają znaczne ilości pektyn. 

Większość białek owoców i warzyw pełni funkcje enzymatyczne, które mają 
istotne znaczenie w fizjologii oraz przemianach zachodzących po zbiorze plonów. 
Niektóre warzywa i słodka kukurydza zawierają ponad 4% białka, ale w większości 
warzyw udział białka jest mniejszy niż 3%. Wyjątek stanowią suche nasiona strączkowe, 
będące ważnym źródłem białka roślinnego, którego wartość jest wyższa niż białka zbóż, 
ale niższa niż białka większości produktów zwierzęcych. Zawartość białka w owocach 
jest szczególnie mała, rzadko wynosi ponad 1,5%, w wielu przypadkach znacznie 
poniżej 1%. 

Lipidy owoców i warzyw, podobnie jak białka, znajdują się najczęściej w warstwach 
ochronnych – nabłonku, naskórku i w warstwach korkowych. Zawartość lipidów jest 
zwykle niższa niż 1%. 

W tkankach roślinnych powstaje wiele kwasów organicznych podczas 
normalnych procesów metabolicznych. Dlatego owoce i warzywa mają odczyn kwaśny. 
Zawartość kwasów jest zróżnicowana, od bardzo małej w słodkiej kukurydzy 
i nasionach roślin strączkowych do bardzo dużej w czarnej porzeczce i szpinaku. 
W większości owoców i warzyw dominują kwasy cytrynowy i jabłkowy, chociaż jest 
kilka wyjątków – jeżyny wytwarzają głównie kwas izocytrynowy, winogrona – kwas 
winowy, szpinak – kwas szczawiowy. 

Barwniki owoców i warzyw można podzielić na 3 grupy: chlorofile, karotenoidy 
i antocyjany. Chlorofile odgrywają ważną rolę w procesie fotosyntezy i stanowią około 
0,1% świeżej masy zielonych liści warzyw. Barwniki karotenoidowe odgrywają ważną 
rolę w tworzeniu barwy: korzenia marchwi (beta-karoten), owoców cytrusowych (beta-
karoten i pochodne utlenione), pomidorów, arbuzów, moreli (likopen), papryki 
czerwonej (ksantofil). Struktura cząsteczkowa karotenoidów jest ważna w kontekście 
żywieniowej wartości warzyw i owoców, ponieważ beta-karoten i jego pochodne są 
prowitaminą witaminy A. Antocyjany stanowią grupę naturalnych czerwonych, 
niebieskich i purpurowych substancji. Powszechnie znanym warzywem zabarwionym 
przez antocyjany jest czerwona kapusta. 
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Zawartość popiołu w owocach i warzywach waha się od 0,1% w niektórych 
odmianach ziemniaka słodkiego do około 4,4% w kalarepie. Pierwiastkiem, który 
występuje w największych ilościach jest potas. Warzywa zawierają więcej związków 
mineralnych (0,5%–2,5%) niż owoce. Warzywa dostarczają głównie związków 
mineralnych i witamin. Zawartość błonnika pokarmowego waha się od 0,5% do ok. 6% 
i zależy od stopnia dojrzałości rośliny. Najlepszym źródłem tego składnika są: bób, 
zielony groszek, buraki, rzepa i warzywa kapustne. Pod względem zawartości witamin 
można wyróżnić warzywa bogate w witaminę C (warzywa kapustne, papryka, chrzan, 
liście pietruszki i szpinak) oraz warzywa będące źródłem beta-karotenu (jarmuż, 
marchew, warzywa liściaste, dynia, kabaczek i brokuły). Większość warzyw dostarcza 
ponadto witaminę K oraz witamin z grupy B. W sałacie i zielonym groszku znajduje się 
też stosunkowo dużo witaminy E. 

Owoce charakteryzuje ogólnie niska zawartość suchej masy, której 
podstawowym składnikiem są węglowodany. W dojrzałych owocach występują one 
głównie pod postacią monosacharydów i disacharydów (glukoza, fruktoza, sacharoza) w 
ogólnej ilości 5–20%, a największą ich zawartością odznaczają się winogrona i daktyle. 
Wyjątek wśród owoców stanowią banany, których głównym węglowodanem jest 
skrobia. O smaku owoców, obok cukrów, decydują kwasy organiczne. W owocach 
obecne są znaczące ilości błonnika pokarmowego, którego najlepszym źródłem są 
owoce jagodowe. Najwięcej związków pektynowych zaliczanych do błonnika zawierają: 
jabłka, agrest, porzeczki i owoce cytrusowe. Owoce są bardzo ubogie w tłuszcz, 
z wyjątkiem awokado i orzechów, w których zawartość tłuszczu sięga 30%. Dostarczają 
one natomiast znacznej ilości witaminy C i karotenów, a w mniejszym stopniu witaminy 
z grupy B. Największą zawartością kwasu askorbinowego charakteryzują się owoce 
jagodowe (np. porzeczki, truskawki) i cytrusowe oraz kiwi, mango i melon. Składniki 
mineralne występują w mniejszych ilościach niż w warzywach. W większości owoców 
jagodowych jest stosunkowo dużo żelaza, wapnia i miedzi: z kolei morele i brzoskwinie 
zawierają większe ilości potasu. Najbardziej urozmaicony skład mineralny mają banany, 
które dostarczają względnie dużo magnezu, cynku, miedzi, fluoru i jodu. Przewaga 
pierwiastków zasadotwórczych sprawia, że owoce zalicza się do pokarmów o działaniu 
alkalizującym. Orzechy, obok tłuszczu, zawierają duże ilości białka, witamin z grupy B 
oraz potasu i fosforu, a także wapnia, magnezu i żelaza. 

Owoce i warzywa stanowią przede wszystkim niezastąpione źródło witamin, bogactwo 
składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. 
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5. Czym jest gęstość?  

 
Każdą ciecz można scharakteryzować za pomocą takich wielkości fizycznych, jak 

temperatura krzepnięcia, prężność par, gęstość, współczynnik załamania światła, 
lepkość, napięcie powierzchniowe itp. 

 Gęstość masy, zwana krótko gęstością, jest wielkością charakteryzującą 
upakowanie materii w danym stanie. Ze względu na łatwość pomiaru, gęstość należy do 
podstawowych właściwości fizykochemicznych danej substancji. Zgodnie z definicją, 
gęstość określa się jako stosunek masy m do zajmowanej objętości V w danej 
temperaturze t: 
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Jest to tzw. gęstość absolutna.  

Gęstość względna w temperaturze t 0C zdefiniowana jest jako: 
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Jest to stosunek absolutnej gęstości w temperaturze t 0C do absolutnej gęstości wody 

w temperaturze 3,98 0C. Z tego względu wartość ρ t
4  nosi czasem nazwę gęstości 

w stosunku do wody w 4 0C. Dla większości celów różnicę między tymi dwiema 
gęstościami można pominąć, ponieważ 

        ρt = 0,999973·ρ t
4 ,     [3] 

zatem zmiany gęstości cieczy są stosunkowo nieznaczne. 

Do kalibracji przyrządów do pomiaru gęstości stosuje się wodę potrójnie destylowaną. 
Gęstość takiej wody podano w Tab. 1. Inną cieczą stosowaną do cechowania 
piknometrów jest rtęć. 

Gęstość jest funkcją parametrów zewnętrznych (temperatury – T oraz ciśnienia – p). 
W przypadku roztworów gęstość zależy także od stężenia substancji rozpuszczonych. 

 Zmiana gęstości z temperaturą wynika z rozszerzalności objętościowej 
substancji: 

p

T
dT

dV

V










1
  oraz TT 







     [4] 

Dla niewielkich przedziałów temperatur wielkość βT można przyjąć za praktycznie stałą. 
Dla wody βT = 3·10-4  [K-1]. Zależność gęstości od ciśnienia wynika ze ściśliwości  
substancji: 
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T

p
dp

dV

V 









1
  oraz  pp 







   [5] 

Wartość βp dla wody wynosi 45,9·10-5 (mPa-1). Dla szeregu cieczy organicznych 
precyzyjne pomiary gęstości wymagają korelacji temperaturowej, a zwłaszcza 
ciśnieniowej. 

 

Tabela 1. Zależność gęstości wody od temperatury pod ciśnieniem 0,1 mPa 

t [oC] ρt [g/cm3] ρt4 [g/cm3] 
0 

      3,98 
10 
15 
20 
25 
30 

0,999841 
0,999973 
0,999701 
0,999102 
0,998207 
0,997048 
0,995651 

0,9998676 
1,0000000 
0,9997281 
0,9991286 
0,9982343 
0,9970751 
0,9956783 

 

 Potocznie, w języku polskim gęsty oznacza mało płynny. Substancją gęstą jest 
więc substancja posiadająca stosunkowo dużą masę w jednostce objętości. Np. woda jest 
gęstsza (a więc cięższa) od lodu (0,917 g/cm3) i dlatego lód unosi się na wodzie. 

 

Gęstość – masa substancji przypadająca na jednostkę objętości. 

    

gęstość wody:   gęstość żelaza: 

0,999 g/cm3    7,875 g/cm3 

Rys. 1. Gęstość wybranych substancji w temperaturze 20 0C 

 

 Przekształcając wzór na gęstość można w prosty sposób obliczyć masę (kiedy 
znamy objętość cieczy) lub objętość cieczy (kiedy znamy masę). 
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DOŚWIADCZENIA 
 

Pomiar gęstości ciał stałych i cieczy 
 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie gęstości różnych związków chemicznych za pomocą 
piknometru i aerometru.  

 

Doświadczenie 1. Pomiar gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą piknometru 

Piknometr stanowi mała kolba (Rys. 2) zamknięta korkiem z kapilarnym 
otworem lub korkiem stanowiącym termometr z kapilarnym otworem z boku szyjki 
naczynia. Przez otwór ten wypływa nadmiar cieczy wlanej do piknometru.  

 

Rys. 2. Różne rodzaje piknometrów 

 

Pomiar gęstości ciał stałych za pomocą piknometru polega na zważeniu na wadze 
analitycznej piknometru napełnionego wodą, po wcześniejszym osuszeniu bibułą jego 
zwilżonych przez wylewający się z niego nadmiar wody zewnętrznych ścianek, 
a następnie zważeniu piknometru z badanym ciałem, którym należy wypełnić naczynie, 
a następnie zamknąć je korkiem i osuszyć jego zewnętrzne ścianki bibułą. 

Jeżeli oznaczymy jako:  

m1 – masę pustego piknometru [g], 

m2 – masę piknometru napełnionego wodą [g], 

m3 –masę badanego ciała [g],  

to różnica:  

m2–m1=mw  oznacza masę wody wypełniającej piknometr [g],  

m3 – m1=mx  oznacza masę badanego ciała x w objętości piknometru [g]. 

Dzieląc masę badanego ciała x w objętości piknometru przez masę wody w objętości 
piknometru, otrzymujemy gęstość względną badanego ciała: 

w

x
x

m

m

mm

mm
d 






12

13   ,   [6] 
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a mnożąc otrzymaną wartość przez gęstość wody OHd
2

 [g/cm3] w temperaturze 

pomiaru, otrzymujemy bezwzględną gęstość badanego ciała 
xd w [g/cm3]: 

  OH

w

x
OHx d

m

m
d

mm

mm
d

22

12

13 



     [7] 

Jak wynika z równań [6] i [7], do pomiaru gęstości ciał stałych za pomocą piknometru 
nie potrzebna jest znajomość masy pustego przyrządu. 

 

Aparatura: 

piknometr, waga analityczna 

 

Odczynniki:  

woda destylowana, wodne roztwory acetonu, metanolu oraz n-propanolu 
o różnych stężeniach, śrut ołowiany lub pocięte kawałki drutu miedzianego, żelaznego 
lub aluminiowego 

 

Wykonanie pomiarów: 

Aby wyznaczyć za pomocą piknometru gęstość cieczy napełniamy go wodą w celu 
określenia jego objętości, a po wylaniu wody cieczą, której gęstość chcemy wyznaczyć. 
Jeżeli oznaczymy, jak wyżej, przez m1 masę pustego piknometru, przez m2 masę 
piknometru napełnionego wodą, przez m3 masę piknometru napełnionego badaną 
cieczą, to z różnicy (m2 – m3) i gęstości wody w temperaturze pomiaru znajdziemy 
objętość piknometru, korzystając z równania: 

OHd

mm
V

2

12        [8] 

Ponieważ masę cieczy wypełniającej piknometr stanowi różnica (m3 – m1), wobec tego 
gęstość badanej cieczy obliczamy z równania: 

OHx d
mm

mm

V

mm
d

2

12

1313 






     [9] 

 

Opracowanie wyników: 

Wyniki pomiarów i obliczeń gęstości różnych cieczy i ciał stałych zamieścić należy 
w tabeli.  
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Doświadczenie 2. Pomiar gęstości cieczy za pomocą areometru 

 

Areometr (Rys. 3) jest przyrządem służącym do szybkiego, ale też przybliżonego 
pomiaru gęstości cieczy. Stanowi go szklana rurka zatopiona z obu końców i obciążona 
śrutem w swej szerszej części, a w węższej zaopatrzona w skalę.  

 

Rys. 3. Areometr 

 

Zgodnie z prawem Archimedesa, w myśl którego ciało zanurzone w cieczy 
doznaje siły parcia skierowanej ku górze, równej ciężarowi wypartej przez to ciało 
cieczy, areometr pływa w cieczy, w której go zanurzymy wówczas, gdy siła parcia jest 
zrównoważona przez ciężar cieczy wypartej przez zanurzoną część przyrządu.  

 

 

Rys. 4. Prawo Archimedesa 

 

 

 

              siła wyporu 

 

powietrze 

 

 

 

 

 

woda 

 

 

                  siła grawitacji 
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Oznaczając przez: 

 W – siła parcia [(g·m)/s2] 

Vzan – objętość zanurzonej części areometru [cm3],  

dciecz – gęstość cieczy [g/cm3], 

ğ – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2],  

będziemy mogli ten warunek zapisać równaniem: 

W = mareom·ğ = dciecz ·Vzan·ğ    [10] 

Stąd wynika zależność: 

ciecz

aerom
zan

d

m
V    .     [11] 

Jak zatem wynika z równania [11], objętość zanurzonej części areometru (albo 
głębokość jego zanurzenia) jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości cieczy. Im 
mniejsza jest gęstość badanej cieczy, tym większe musi być zanurzenie areometru i na 
odwrót. Z tego też powodu na skali przyrządu liczby odpowiadające gęstościom 
większym od gęstości wody, równej 1 g/cm3 w temperaturze 277 K (4 0C), znajdują się 
poniżej kreski oznaczonej cyfrą 1, podczas gdy liczby odpowiadające gęstościom 
mniejszym od gęstości wody – powyżej tej kreski. Ponieważ objętość areometru zależy 
od temperatury, wyniki pomiarów, jakie uzyskujemy za jego pomocą, są słuszne tylko 
dla temperatury, dla której ten przyrząd został wycechowany. Areometry przeznaczone 
do specjalnych celów, np. do pomiaru zawartości tłuszczu w mleku, stężenia alkoholu 
w jego roztworach itp. zależnych od gęstości badanych cieczy, mają bardzo często skalę 
sporządzoną w procentach oznaczanej wielkości. 
 

Aparatura: 

 areometr, cylindry miarowe 
 

Odczynniki:  

woda destylowana, wodne roztwory acetonu, metanolu oraz n-propanolu 
o różnych stężeniach 

 

Wykonanie pomiarów: 

W celu wyznaczenia gęstości cieczy za pomocą areometru, należy badaną ciecz 
umieścić w cylindrze miarowym i zanurzyć w niej areometr (tak, aby mógł swobodnie 
pływać), a następnie odczytać znalezioną wartość gęstości z podziałki areometru. 
Każdorazowo przy zmianie roztworu przepłukuje się cylinder miarowy oraz areometr 
wodą destylowaną i następnym z kolei badanym roztworem. 

 

Opracowanie wyników: 

Wyniki pomiarów zestawia się w tabeli i przedstawia graficznie w postaci 
zależności dx=f(c), gdzie c oznacza stężenie roztworu w procentach. 
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Doświadczenie 3. Pomiar gęstości cieczy za pomocą areometru – opracowanie 
własne dla uczniów szkoły specjalnej 

 

Aparatura: 

samodzielnie wykonany areometr, 4 plastykowe kolejno ponumerowane butelki 
(z szeroką szyjką) o poj. min. 330 cm3, kubek lub szklanka o poj. 0,25 dm3, łyżeczka do 
herbaty, kolorowy pisak  

wykonanie areometru 

1. potrzebne rzeczy: 

plastelina, słomka do napojów 

2.  wykonanie 

Rozgnieść w palcach dwa większe kawałki plasteliny. Z jednego z nich 
uformować kulkę o średnicy ok. 2 cm. Kulkę z plasteliny przykleić do jednego 
z końców słomki tak, by zatkać nim wylot. Drugi kawałek plasteliny uformować 
na prostokąt o wysokości boku ok. 4 cm. Tym prostokątem obkleić słomkę nad 
kulką plasteliny, w taki sposób, by połączyć ja z kulką plasteliny. W ten sposób 
otrzymuje się rurkę obciążoną w dolnej części plasteliną (do ok. 5 cm wysokości 
słomki), która z powodzeniem zastępuje prawdziwy areometr. 

Odczynniki:  

przegotowana ciepła woda, cukier spożywczy, opcjonalnie 4 różne barwniki 
spożywcze 

przygotowanie roztworów wody z cukrem o różnym stężeniu 

1. Do kubka lub szklanki wsypać jedną łyżeczkę cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru. Roztwór wody z cukrem przelać do pierwszej plastykowej butelki. Na 
butelce zaznaczyć pisakiem poziom cieczy. 

2. Do kubka lub szklanki wsypać dwie łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru. Roztwór wody z cukrem przelać do drugiej plastykowej butelki. Na butelce 
zaznaczyć pisakiem poziom cieczy. 

3. Do kubka lub szklanki wsypać trzy łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru. Roztwór wody z cukrem przelać do trzeciej plastykowej butelki. Na 
butelce zaznaczyć pisakiem poziom cieczy. 

4. Do kubka lub szklanki wsypać cztery łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru. Roztwór wody z cukrem przelać do czwartej plastykowej butelki. Na 
butelce zaznaczyć pisakiem poziom cieczy. 

5. Jeżeli posiadamy do dyspozycji wodne roztwory barwników spożywczych 
(np. niebieski, zielony czerwony, żółty), to również można dodać taką samą 
objętość barwnika do każdej z butelek, np.: 
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– do pierwszej plastykowej butelki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika żółtego,  

– do drugiej plastykowej butelki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika 
czerwonego,  

– do trzeciej plastykowej butelki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika zielonego,  

– do czwartej plastykowej butelki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika 
niebieskiego. 

 

Wykonanie pomiarów: 

W celu określenia, który roztwór ma większa gęstość, a który mniejszą, należy: 

1. Wykonany przez siebie areometr zanurzyć w pierwszym roztworze, w taki 
sposób, aby mógł swobodnie w nim pływać, tzn. nie opadał na dno i nie dotykał 
do ścianek butelki, a następnie zaznaczyć na ściance butelki pisakiem poziom, do 
którego podniosła się ciecz w butelce oraz poziom, do którego opadł nasz 
areometr. Wyjąć z butelki areometr i delikatnie osuszyć. 

2. Wykonany przez siebie areometr zanurzyć w drugim roztworze, w taki sposób, 
aby mógł swobodnie w nim pływać, tzn. nie opadał na dno i nie dotykał do 
ścianek butelki, a następnie zaznaczyć na ściance butelki pisakiem poziom, do 
którego podniosła się ciecz w butelce oraz poziom, do którego opadł nasz 
areometr. Wyjąć z butelki areometr i delikatnie osuszyć. 

3. Wykonany przez siebie areometr zanurzyć w trzecim roztworze, w taki sposób, 
aby mógł swobodnie w nim pływać, tzn. nie opadał na dno i nie dotykał do 
ścianek butelki, a następnie zaznaczyć na ściance butelki pisakiem poziom, do 
którego podniosła się ciecz w butelce oraz poziom, do którego opadł nasz 
areometr. Wyjąć z butelki areometr i delikatnie osuszyć. 

4. Wykonany przez siebie areometr zanurzyć w czwartym roztworze, w taki sposób, 
aby mógł swobodnie w nim pływać, tzn. nie opadał na dno i nie dotykał do 
ścianek butelki, a następnie zaznaczyć na ściance butelki pisakiem poziom, do 
którego podniosła się ciecz w butelce oraz poziom, do którego opadł nasz 
areometr. Wyjąć z butelki areometr i delikatnie osuszyć. 

  

Dyskusja i wnioski: 

 Na podstawie obserwacji różnicy poziomów roztworów w poszczególnych 
butelkach przed i po zanurzeniu w nich areometru, przeprowadzić dyskusję udzielając 
odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W którym naczyniu po zanurzeniu w nim naszego areometru poziom cieczy 
najmniej się podniósł?/lub: W którym naczyniu po zanurzeniu w nim naszego 
areometru, areometr utrzymywał się najbliżej powierzchni roztworu? 

2. Ile było w tej butelce łyżeczek cukru wsypanych do wody? 

3. W której butelce po zanurzeniu w nim naszego areometru poziom cieczy 
najwięcej się podniósł?/lub: W którym naczyniu po zanurzeniu w nim naszego 
areometru, areometr zanurzył się najgłębiej, tj. utrzymywał się najbliżej dna 
butelki? 

4. Ile było w tym naczyniu łyżeczek cukru wsypanych do wody? 



 

55 

 

5. O czym może świadczyć tak różna wysokość podniesienia się cieczy w kolejnych 
cylindrach miarowych? 
 

Jeżeli do naszych wodnych roztworów cukru dodaliśmy barwniki spożywcze, to 
jako dowód, że faktycznie roztwór wodny zawierający najwięcej łyżeczek cukru jest 
najcięższy, czyli ma największą gęstość, a roztwór wodny zawierający najmniej łyżeczek 
cukru jest najlżejszy, czyli ma najmniejszą gęstość, proponuję z przygotowanych 
roztworów „wyczarować” tęczę.  

W tym celu dodatkowo będziemy potrzebować: 

– wysokiego naczynia o małej średnicy – może to być cylinder miarowy o obj. 0,50 dm3 
lub wazon do kwiatów wykonany z przezroczystego szkła 

– strzykawki (lub pipetki/zakraplacza) – która posłuży nam do przenoszenia barwnych 
roztworów z cylindrów o obj. 100 cm3 do cylindra miarowego o obj. 0,50 dm3 

 W celu sporządzenia z naszych roztworów tęczy w cylindrze miarowym, należy: 

a) Pobierać strzykawką roztwór o barwie niebieskiej (sporządzony z czterech 
łyżeczek cukru rozpuszczonych w 200 cm3 ciepłej wody) z butelki i przenosić go 
do cylindra miarowego o obj. 0,50 dm3 w taki sposób, aby spływał on po 
ściankach cylindra na dno. Czynność tę powtarzać tak długo, aż ok. połowa 
objętości roztworu zostanie przeniesiona z mniejszego cylindra do większego 
cylindra miarowego. 

b) Pobierać strzykawką roztwór o barwie zielonej (sporządzony z trzech łyżeczek 
cukru rozpuszczonych w 200 cm3 ciepłej wody) z butelki i przenosić go do 
cylindra miarowego o obj. 0,50 dm3 w taki sposób, aby spływał on po ściankach 
cylindra na dno. Czynność tę powtarzać tak długo, aż ok. połowa objętości 
roztworu zostanie przeniesiona z mniejszego cylindra do większego cylindra 
miarowego. 

c) Pobierać strzykawką roztwór o barwie czerwonej (sporządzony z dwóch 
łyżeczek cukru rozpuszczonych w 200 cm3 ciepłej wody) z butelki i przenosić go 
do cylindra miarowego o obj. 0,50 dm3 w taki sposób, aby spływał on po 
ściankach cylindra na dno. Czynność tę powtarzać tak długo, aż ok. połowa 
objętości roztworu zostanie przeniesiona z mniejszego cylindra do większego 
cylindra miarowego. 

d) Pobierać strzykawką roztwór o barwie żółtej (sporządzony z jednej łyżeczki 
cukru rozpuszczonych w 200 cm3 ciepłej wody) z butelki i przenosić go do 
cylindra miarowego o obj. 0,50 dm3 w taki sposób, aby spływał on po ściankach 
cylindra na dno. Czynność tę powtarzać tak długo, aż ok. połowa objętości 
roztworu zostanie przeniesiona z mniejszego cylindra do większego cylindra 
miarowego. 

 

Poszczególne barwne roztwory nie mieszają się z sobą, tylko układają się 
warstwowo jeden nad drugim. Powstaje tęcza. Potwierdza to, że roztwory wykorzystane 
w doświadczeniu mają różną gęstość.  
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6. Czym jest lepkość cieczy? 

  

Każdą ciecz można scharakteryzować za pomocą takich wielkości fizycznych, jak 
temperatura krzepnięcia, prężność par, gęstość, współczynnik załamania światła, 
lepkość, napięcie powierzchniowe itp. 

 Lepkość jest to właściwość substancji (we wszystkich stanach skupienia), która 
odzwierciedla opór ośrodka przeciw jego płynięciu pod działaniem sił zewnętrznych. 
Opór ten jest uwarunkowany oddziaływaniem sił międzycząsteczkowych w danej cieczy 
i ruchami cieplnymi. Przejawia się jako występowanie lepkości, zależnej od temperatury 
i prędkości odkształcania płynu. 

 Lepkość jako właściwość dynamiczna płynów jest wynikiem tarcia wewnętrznego, 
występującego przy ruchu płynów rzeczywistych. Można to wyjaśnić, rozpatrując ruch 
laminarny (warstwowy) płynu, w którym cząstki poruszają się ruchem postępowym 
w kierunku przepływu w warstwach równoległych do siebie. Ośrodek ciekły lub gazowy 
stawia opór i hamuje ruch warstw. Opór spowodowany tarciem wewnętrznym płynu 
nazywany jest lepkością dynamiczną i określany na podstawie równania Newtona: 

dx

dv
SF   ;  0

dx

dv
    [1] 

w którym:  

F – siła powodująca względny ruch równoległych do siebie warstw; 

S – pole powierzchni warstw, na które działa ta siła, a między którymi występuje tarcie;  

dx

dv
 – gradient prędkości prostopadły do kierunku przepływu płynu;  

η – współczynnik proporcjonalności, zwany lepkością dynamiczną ośrodka. 

 

Siła F jest wprost proporcjonalna do powierzchni warstw S, ich względnej prędkości v 
i odwrotnie proporcjonalna do odległości x tych warstw. 

Prawo to jest słuszne dla przepływu laminarnego. Nie stosuje się do roztworów 
polimerów. Jednostkami lepkości dynamicznej η są: N·s·m-2, Pa·s (paskalosekunda). 

 Lepkość cieczy wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych. Czynnikiem 
hamującym ruch cieczy jest wzajemne przyciąganie cząsteczek. Inny jest mechanizm 
lepkości gazów. Pod niezbyt wysokimi ciśnieniami siły międzycząsteczkowe w gazach są 
małe. Tarcie wewnętrzne ośrodka gazowego wynika ze zderzeń między cząsteczkami. 
Cząsteczki, poruszające się w kierunku przepływu gazu, wykonują chaotyczne ruchy we 
wszystkich innych kierunkach. Wskutek tego następuje wzajemne przenikanie 
cząsteczek z jednej warstwy do drugiej. Wymiana między nimi energii kinetycznej 
powoduje zmniejszenie ich składowej prędkości w kierunku ruchu całego ośrodka. 
Lepkość gazów jest znacznie mniejsza od lepkości cieczy. 
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 Równanie Newtona opisuje zachowanie się większości cieczy, zwłaszcza 
jednorodnych, które stąd nazywane są cieczami newtonowskimi. Dla takich cieczy 
lepkość jest stała w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem. Istnieją jednak ciecze, 
np. roztwory polimerów, białek, układy koloidalne, emulsje, suspensje, które nie 
spełniają równania Newtona. Z tego powodu nazwano je cieczami nienewtonowskimi. 
Lepkość tych cieczy zależy nie tylko od temperatury i ciśnienia, lecz także od 
występujących w nich naprężeń lub gradientów prędkości przepływu. Gdy w układzie 
dyspersyjnym istnieje jakaś prawidłowość strukturalna, która jest powodem zależności 
lepkości od sił zewnętrznych (np. prędkości przepływu), wówczas lepkość takiego 
ośrodka nazwana jest lepkością strukturalną. Lepkość strukturalna może być 
spowodowana zmianą struktury ciał w roztworze, zmianą solwatacji cząstek 
i oddziaływań między nimi pod wpływem sił zewnętrznych. 

 W miarę wzrostu temperatury lepkość cieczy zmniejsza się. Ciśnienie ma 
niewielki wpływ na lepkość cieczy newtonowskich.  

 Wpływ temperatury na lepkość cieczy można wyrazić empirycznie równaniem: 

T

B

eA        [2] 

w którym:  

A, B – stałe charakterystyczne dla danej cieczy.  

Wartości A i B wyznacza się doświadczalnie przez pomiar lepkości cieczy w kilku 
temperaturach, wykreślenie prostej i wyznaczenie tych wartości z wykresu, bądź też 
obliczanie ich matematycznie przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów. 

 Lepkość roztworów doskonałych wykazuje właściwości addytywne i można ją 
obliczyć z udziałów molowych x1, x2, składników i lepkości ηi poszczególnych 
składników mieszaniny według równania Arrheniusa: 





n

i

iiroztw x
1

loglog   .    [3] 

Roztwory rzeczywiste wykazują na ogół odchylenia od addytywności. Miarą 
różnicy lepkości roztworu i rozpuszczalnika jest lepkość właściwa ηwł wyrażona 
wzorem: 

     11
00

0 


 wzglwł 







      [4] 

gdzie:  

  – lepkość roztworu, 

  0 – lepkość czystego rozpuszczalnika. 

Stosunek lepkości roztworu do lepkości rozpuszczalnika nazywany jest lepkością 
względną  

0


 wzgl       [5] 
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Lepkość właściwa roztworu wykazuje wiele charakterystycznych właściwości, 
np. w małym stopniu zależy od temperatury. Na podstawie zależności ηwł od stężenia c 
substancji w roztworze można niekiedy wnioskować o strukturze roztworu, stopniu 
agregacji cząstek i ich solwatacji. Iloraz ηwł/c jest na ogół stały dla roztworów 
rozcieńczonych. Dla wielu jednak roztworów ηwł/c=f(c)=ηzred. Dla scharakteryzowania 
roztworów, dla których występuje tzw. lepkość zredukowana (ηzred), wprowadzono 
pojęcie tzw. granicznej liczby lepkości określonej wzorem: 

     
c

wł

c


 lim

0

     [6] 

Wartości określa się, ekstrapolując graficzną zależność 

  ca
c

wł  


    [7] 

do stężenia zerowego roztworu. 

Współczynnik a zależy od rodzaju roztworu. 

 W przypadku roztworów polimerów graniczną liczbę lepkościową można 
powiązać z masą cząsteczkową M polimeru empirycznym wzorem: 

   MK       [8] 

w którym:  

K, α – stałe charakterystyczne dla określonego polimeru, rozpuszczalnika temperatury. 
Wartości α wiążą się z kształtem makrocząsteczek. 

Pomiary lepkości służą często do wyznaczania mas cząsteczkowych polimerów. 
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DOŚWIADCZENIA 

 

Pomiar lepkości cieczy z zastosowaniem wiskozymetru Ostwalda i wiskozymetru 
Höpplera 

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami wyznaczania lepkości cieczy oraz 
nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności związanych z pomiarami lepkości 
cieczy. 

  

Doświadczenie 1. Pomiar lepkości cieczy metodą przepływu przez rurki kapilarne 

Metoda opiera się na prawie Poiseuille`a, opisującym przepływ cieczy przez rurki 
kapilarne: 

l

pr
V










8

4

 ,   [9] 

gdzie: V – objętość cieczy, która wpływa w ciągu czasu τ przez kapilarę o promieniu r 
i długości l, pod wpływem różnicy ciśnień Δp.  

Wzór powyższy jest spełniany przez ciecze i gazy, gdy przepływ ich jest laminarny. 

 Pomiary wykonuje się w sposób porównawczy, stosując ciecz wzorcową, często 
wodę, dla której tablice fizykochemiczne podają dokładne wartości lepkości. W tym 
samym przyrządzie mierzy się kolejno czasy przepływu jednakowych objętości cieczy 
wzorcowej i badanej. W przypadku gdy ciecz przepływa przez kapilarę pod działaniem 
własnego ciężaru i wysokości jej słupa (różnica poziomów cieczy nad i pod kapilarą) 
wynosi h, różnica ciśnień Δp jest ciśnieniem hydrostatycznym, które można określić 
wzorem uproszczonym: 

   Δp=h·d·ğ,     [10] 

gdzie: d – gęstość cieczy, ğ – przyspieszenie siły ciężkości. 

 Wielkości r, l, V oraz h są stałe dla danego przyrządu, jeśli graniczne poziomy 
cieczy zostaną w nim ustalone. Dzieląc stronami równania Poiseuille`a zastosowane do 
cieczy badanej i wzorcowej, po uwzględnieniu w nich zależności [10], otrzymuje się: 

www τd

τ
=

η

η



d
 .     [11] 

 Ze wzoru tego oblicza się lepkość cieczy badanej η, znając jej gęstość d i czas 
przepływu τ oraz znając lepkość ηw, gęstość dw i czas przepływu τw cieczy wzorcowej. 

 Do pomiaru lepkości cieczy metodą przepływu stosuje się wiskozymetry 
(lepkościomierze) kapilarne. Jednym z nich jest wiskozymetr Ostwalda (Rys. 1).  
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Rys. 1. Wiskozymetr Ostwalda 

 

Jest to rurka szklana, w kształcie litery U, której główną część stanowi kapilara i zbiornik 
C, o pojemności 3–5 cm3, znajdujący się między poziomami A i B. Zbiornik D powinien 
być wystarczająco duży, aby w czasie pomiaru cieczy był w nim praktycznie stały, mimo 
dopływu cieczy od dołu. Wymiary kapilary dobiera się stosownie do lepkości cieczy 
badanych. Dla cieczy wykazujących lepkość zbliżoną do wody wskazane są wymiary: 
długość kapilary 8–12 cm, promień kapilary 0,02–0,05 cm. Dla cieczy bardzo lepkich 
promień kapilary wynosi zwykle 0,1 cm, długość kilka centymetrów i jako ciecz 
wzorcową stosuje się olej rycynowy (lepkość ok. 1 N·s·m-2) lub rzepakowy (lepkość ok. 
0,1 N·s·m-2 ). Stosunek długości l kapilary do jej promienia r powinien wynosić od 50 do 
300.  

 

Aparatura: 

 wiskozymetr Ostwalda, pipeta, gruszka, stoper. 

 

Odczynniki:  

woda destylowana, wodne roztwory acetonu, metanolu oraz n-propanolu 
o różnych stężeniach. 

 

Wykonanie pomiarów: 

Do zbiornika D wiskozymetru Ostwalda wprowadza się stałą i ściśle określoną 
objętość cieczy. Ciecz tę zasysa się do poziomu A w prawym ramieniu U-rurki. Jeżeli 
zbiornik C ma kształt owalny, to podczas napełniania cieczą nie zatrzymują się w nim  
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pęcherze powietrza. Następnie z dokładnością do 0,1 s mierzy się czas przepływu cieczy 
znajdującej się w zbiorniku C, to znaczy, gdy jej poziom obniży się od kreski A do kreski 
B. Takie same pomiary wykonuje się w stałej temperaturze dla cieczy badanej 
i wzorcowej.  

 

Opracowanie wyników: 

1. W tabeli należy zapisać czasy przepływów badanych cieczy przez zbiorniczek C 
wiskozymetru Ostwalda oraz wyznaczyć: lepkość dynamiczną (z równania [11]), 
lepkość względną (równanie [5]) oraz lepkość właściwą badanych cieczy 
(równanie [4]).  

Badana 
ciecz 

Czas przepływu cieczy 

t [s] 

η 

[N.s.m-2] 

ηwzgl 

[N.s.m-2] 

ηwł 

[N.s.m-2] 

     

     

     

     

2. Wykreślić doświadczalną zależność: )(cf
c

wł
zred 


  oraz obliczyć na 

podstawie równania [6] graniczną liczbę lepkości. 

 

 

Doświadczenie 2. Pomiar lepkości cieczy metodą przepływu przez rurki kapilarne –
opracowanie własne dla uczniów szkoły specjalnej 

Aparatura: 

wiskozymetr Ostwalda, lejek, pipetka/zakraplacz, gruszka, stoper, 4 kubki lub 
szklanki o poj. 0,25 dm3, łyżeczka do herbaty 

 

Odczynniki:  

przegotowana ciepła woda, cukier spożywczy, opcjonalnie 4 różne barwniki 
spożywcze. 

Przygotowanie roztworów wody z cukrem o różnym stężeniu 

1. Do pierwszego kubka lub szklanki wsypać jedną łyżeczkę cukru oraz wlać 0,20 
dm3 przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru.  

2. Do drugiego kubka lub szklanki wsypać dwie łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru.  
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3. Do trzeciego kubka lub szklanki wsypać trzy łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 dm3 
przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru.  

4. Do czwartego kubka lub szklanki wsypać cztery łyżeczki cukru oraz wlać 0,20 
dm3 przegotowanej ciepłej wody. Mieszać łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia 
cukru.  

5. Jeżeli posiadamy do dyspozycji wodne roztwory barwników spożywczych 
(np. niebieski, zielony czerwony, żółty), to również można dodać taką samą 
objętość barwnika do każdej z butelek, np.: 

– do pierwszego kubka lub szklanki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika żółtego,  

– do drugiego kubka lub szklanki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika 
czerwonego,  

– do trzeciego kubka lub szklanki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika zielonego,  

– do czwartego kubka lub szklanki – 3 cm3 wodnego roztworu barwnika 
niebieskiego. 

 

Wykonanie pomiarów: 

W celu określenia, który roztwór jest bardziej lepki, należy: 

1. Wiskozymetr Ostwalda umieścić stabilnie w pozycji pionowej (jak na Rys. 1), np. 
w statywie. Przez U-rurkę wiskozymetru (rurka o większej średnicy) wprowadzić 
pierwszy z roztworów. W celu ułatwienia zadania należy umieścić nóżkę małego 
lejka w U-rurce i powoli wprowadzić przez niego roztwór lub do wprowadzenia 
roztworu użyć pipetki/zakraplacza.  

2. Gruszkę umieścić na końcu kapilary i zassać roztwór, którego lepkość wyznacza 
się powyżej poziomu A zaznaczonego na Rys. 1.  

3. Zdjąć gruszkę z kapilary, zmierzyć stoperem i zanotować czas przepływu 
badanego roztworu pomiędzy poziomami A i B U-rurki zaznaczonymi na Rys. 1.  

4. Czynności opisane kolejno w punktach 1–3 powtórzyć dla roztworów drugiego, 
trzeciego i czwartego.  

5. Po zakończonych pomiarach wiskozymetr należy dokładnie umyć pod bieżącą 
wodą, tj. tak, by woda przepłynęła kilka razy przez wnętrze wiskozymetru, 
a następnie pozostawić przyrząd do wyschnięcia.  

 

Dyskusja: 

 Na podstawie obserwacji czasu przepływu wodnych roztworów cukru przez 
wiskozymetr Ostwalda, przeprowadzić dyskusję, udzielając odpowiedzi na poniższe 
pytania: 

1. Który z roztworów 1–4 (lub żółty, czerwony, zielony czy niebieski) przepłynął 
najszybciej? 

2. Ile było wsypanych łyżeczek cukru do wody w tym roztworze? 



 

64 

 

3. Który z roztworów 1–4 (lub żółty, czerwony, zielony czy niebieski) przepłynął 
najwolniej? 

4. Ile łyżeczek cukru było wsypanych do wody w tym roztworze? 

5. Co spowodował cukier?  

Ten roztwór, którego czas przepływu przez wiskozymetr jest dłuższy – ma większą 
lepkość, gdyż siły tarcia roztworu o wewnętrzną ściankę wiskozymetru są większe. 

 

 

Doświadczenie 3. Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru 
Höpplera. Badanie wpływu temperatury na lepkość dynamiczną i właściwą 
roztworów 

 Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera (Rys. 
2) polega na mierzeniu czasu opadania kulki w cylindrycznej, nachylonej do pionu pod 
kątem 10o rurze (2), napełnionej badaną cieczą. Element grzejny wbudowany do 
wiskozymetru umożliwia pomiar lepkości dla różnych temperatur. Średnica kulki jest 
zbliżona do średnicy rury i słuszność zachowuje ogólna zależność wynikająca 
z równania: 

    1- ddK ,    [12] 

w którym:  

η – współczynnik lepkości cieczy badanej,  

τ – czas opadania kulki,  

d – gęstość kulki,  

d1 – gęstość cieczy,  

K – stała kulki. 

 Stałą kulki K można wyznaczyć, stosując ciecz o znanej lepkości i gęstości oraz 
mierząc czas opadania kulki. Gdy znana jest stała K1 dla jednej kulki, to stosując drugą 
kulkę o tej samej gęstości, łatwo można wyznaczyć dla niej stałą K2, z zależności: 

2

1
12



 KK  .    [13] 

Wartości tych stałych podane są w opisie przyrządu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

Rys. 2. Wiskozymetr Höpplera: 1 – kulka opadająca w badanej cieczy, 2 – rurka z badaną 
cieczą, 3 – obudowa zewnętrzna z cieczą termostatującą, 4 – poziomica, 5 – 
termometr, 6 – zatrzask sprężynowy 7, 8, 9 – końcówki łączące wiskozymetr 
z termostatem. 

 

 Cylinder z cieczą badaną jest otoczony płaszczem cieczy termostatującej. Dla 
poszczególnych zakresów temperatur stosuje się różne ciecze: 

+1 ÷ +95 0C woda destylowana, 

+80 ÷ + 150 0C gliceryna (czysta lub zmieszana w odpowiednim stosunku z wodą),  

-60 ÷ + 30 0C alkohol etylowy lub metylowy (czysty albo zmieszany 
w odpowiednim stosunku z wodą). 

Komplet dziesięciu termometrów o różnych zakresach umożliwia pomiar lepkości 
w szerokim zakresie temperatur, od 60 do + 150 0C. Komplet sześciu kul daje możliwość 
pomiaru lepkości bardzo różnych cieczy, a nawet gazów (od 6·10-2 do 8·103 N·s·m-2). 

 Najdokładniejsze pomiary osiąga się przy współpracy wiskozymetru Höpplera 
z ultratermostatem. Ciecz termostatująca o temperaturze utrzymywanej z dokładnością 
rzędu 0,05 0C cyrkuluje między zbiornikiem termostatu i płaszczem termostatującym 
wiskozymetru. Przyczyną cyrkulacji cieczy jest pompka wirnikowa termostatu związana 
z ruchem jego mieszadła.  

 Do regulacji temperatury służy termometr kontaktowy w termostacie, sterujący 
pracą przerywacza rtęciowego w obwodzie grzejnika termostatu. 

Kolejność czynności: 

1) ustawić wiskozymetr na jasnym tle i sprawdzić połączenie z termostatem, 

2) sprawdzić wypoziomowanie na poziomicy 4 (Rys. 2), 

3) odczytać temperaturę na termometrze 5, 
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4) odaretować wiskozymetr przez wykręcenie śruby 6, obrócić o 180 0C  
i zaaretować w położeniu pomiarowym, 

5) pięciokrotnie zmierzyć czas opadania kulki od punktu A do punktu B i obliczyć 
czas średni, 

6) włączyć element grzejny termostatu i mieszadło zapewniające ciągły przepływ 
cieczy termostatującej, 

7) ustawić za pomocą termometru kontaktowego termostatu żądaną temperaturę  
(po uprzednim sprawdzeniu zakresu pomiarowego) termometru 5, 

8) poczekać o chwili uzyskania żądanej temperatury i dokonać jej odczytu na 
termometrze 5, 

9) dla kilku temperatur zmierzyć po pięć razy czas opadania kulek i obliczyć czasy 
średnie oraz lepkość, 

10) sporządzić wykres zależności współczynnika lepkości temperatury η=f(T). 

UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy z termostatem zapoznać się z jego 
instrukcją obsługi. Ponieważ napełnienie rurki pomiarowej badana cieczą i dobór 
kulki są sprawą kłopotliwą i wymagającą pewnej wprawy, czynności tych 
w niniejszym ćwiczeniu nie wykonuje się, stąd pominięto je w opisie ćwiczenia. 

Wiskozymetr Höpplera jest przyrządem precyzyjnym, pozwalającym osiągnąć 
dużą dokładność pomiaru. Granica błędu waha się od ± 0,5% do 2% w zależności od 
średnicy kulki. Bardzo istotne jest odpowiednie dobranie kulki, gdyż zbyt duża prędkość 
opadania tejże pociąga za sobą ruch burzliwy badanej cieczy, a wraz z nim zawyżone 
wartości dla współczynnika lepkości. Przy zachowaniu jednakowych warunków 
pomiaru uzyskuje się powtarzalne wyniki. Przyrząd jest tak dokładny, że już zmiana 
temperatury o setne stopnia odbija się na czasie padania kulki. 

 

Aparatura: 

wiskozymetr Hőpplera, termostat, stoper. 

 

Odczynniki: 

gliceryna, 20% roztwór sacharozy – do wyboru. 

 

Wykonanie pomiarów: 

Lepkość roztworu oznacza się wiskozymetrem Höpplera. Mierzy się czas 
opadania kulki w roztworze, na wyznaczonym odcinku drogi. Sposób wykonania 
pomiaru opisano wcześniej. Wyznacza się lepkość badanego roztworu w temperaturach 
20, 30, 40 i 50 0C. Znając tylko lepkość wody jako rozpuszczalnika, oblicza się lepkość 
właściwą roztworu w stosowanych temperaturach. Równocześnie wyznacza się gęstość 
roztworów w podanych temperaturach metodą piknometryczną. 

 

 

 



 

67 

 

Opracowanie wyników: 

1. Wyniki pomiarów wpisuje się do tabeli: 

Temperat
ura 

T 

[0K] 

Czas 

t 

[s] 

Gęstość 
roztworu 

[10-3kg·m-

3] 

Lepkość 
roztwor

u 

[N·s·m-

2] 

Lepkość 
wody 

[10-3N·s·m-

2] 

ηwł 
1/T 

[K-1] 
ln ηwł ln η 

293 

303 

313 

323 

   1,005 

0,801 

0,656 

0,549 

    

 

2. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślić zależność 









T
f

1
ln . 

3. Wyznaczyć metodą najmniejszych kwadratów stałe A i B we wzorze [2] 

pamiętając, że yi=lnη,  a  xi=1/T  oraz  
  

  





22

ii

iiii

xxn

yxyxn
B , zaś 

n

xBy
A

ii 
 , gdzie n – ilość pomiarów. 
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7. Roztwory wodne 

 
Jednorodna, jednofazowa mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub 
pierwiastków chemicznych nazywa się roztworem. W roztworach zwykle jeden ze 
związków chemicznych ten, który jest w nadmiarze nazywa się rozpuszczalnikiem, a ten 
który jest w niedomiarze nazywa się substancją rozpuszczoną. Skład roztworów określa 
się przez podanie stężenia składników. Rozpuszczalność, to wartość stężenia substancji 
rozpuszczonej w roztworze nasyconym w stanie równowagi. Rozpuszczalność zależy od 
temperatury (dla gazów również od ciśnienia) oraz od sił wzajemnego oddziaływania 
między składnikami rozpuszczonymi a rozpuszczalnikiem. Jeżeli przyciąganie 
cząsteczek tej samej substancji nie jest większe od oddziaływania cząsteczek różnych 
substancji oraz jest możliwy ruch cząsteczek względem siebie, to dzięki takim ruchom 
cząsteczki będą dążyły do równomiernego rozłożenia się w dostępnej przestrzeni.  

Roztwory wykazują cztery właściwości, które zależą tylko od liczby rozpuszczonych 
w rozpuszczalniku cząsteczek, zależą od stężenia roztworu, a nie zależą od chemicznego 
charakteru substancji rozpuszczonej. Do tych właściwości należą: 

ciśnienie osmotyczne, 

względne obniżenie prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem, 

podwyższenie temperatury wrzenia roztworu względem temperatury wrzenia czystego 
rozpuszczalnika, 

obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu względem temperatury krzepnięcia 
czystego rozpuszczalnika. 

 

Ciśnienie osmotyczne 

 Cząsteczki substancji znajdują się w ciągłym ruchu, podczas którego dochodzi do 
ich wzajemnych zderzeń lub ich zderzeń ze ściankami naczynia, w którym znajduje się 
roztwór. Dzięki takiemu właśnie ruchowi cząsteczek substancji rozpuszczonej następuje 
przenikanie pomiędzy cząsteczkami rozpuszczalnika. Każdy roztwór dąży w ten sposób 
do tego, by w całej jego objętości było jednakowe stężenie. Taką właśnie zależność 
cząsteczek substancji rozpuszczonej, przemieszczającą się w głąb roztworu po to, by 
stężenie w każdym miejscu roztworu było takie samo, nazywa się dyfuzją. 

Obszary roztworu o różnych stężeniach można od siebie oddzielić półprzepuszczalną 
błoną (membraną), dzięki której nie dojdzie do wyrównania stężenia w całej objętości 
roztworu, gdyż półprzepuszczalna błona jest nieprzepuszczalna dla jonów w kierunku 
mniejszych stężeń. Jest natomiast przepuszczalna dla cząsteczek rozpuszczalnika ku 
roztworowi o większym stężeniu celem jego rozcieńczenia. Takie przenikanie 
cząsteczek rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę oddzielającą roztwory 
o różnych stężeniach nosi nazwę osmozy. Na błonę po stronie roztworu o większym 
stężeniu jest wywierane ciśnienie osmotyczne, które równoważy osmozę. Ciśnienie 
osmotyczne roztworu jest proporcjonalne do stężenia i temperatury bezwzględnej:  
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p = c∙T∙R .    [1] 

Powyższa zależność nosi nazwę równania van’t Hoffa, w którym: 

p – ciśnienie osmotyczne (atm), 

c – stężenie roztworu (mol/dm3), 

T – temperatura (K), 

R – współczynnik proporcjonalności – uniwersalna stała gazowa ( (dm3∙atm)/(mol∙K) ). 

Podstawiając do powyższego równania: c=n/v, gdzie n oznacza liczbę moli substancji 
rozpuszczonej (mole), a v – objętość roztworu (dm3), otrzymuje się zależność: 

 

p∙v = n∙T∙R ,    [2] 

odpowiadającą równaniu Clapeyrona. 

Po wprowadzeniu do równania [2] wyrażenia: n=m/M, w którym: m – masa substancji 
rozpuszczonej (g), a M – masa cząsteczkowa jednego mola substancji (g/mol), otrzymuje 
się równanie: 

 ,     [3] 

które pozwala na obliczenie masy cząsteczkowej substancji rozpuszczonej na podstawie 
eksperymentalnie oznaczonego ciśnienia osmotycznego. 

Równanie [3] jest słuszne dla roztworów rozcieńczonych oraz roztworów takich 
substancji, których cząsteczki nie ulegają dysocjacji i asocjacji. 

Prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem dwóch substancji lotnych 

 Jeżeli roztwór składa się z dwóch lotnych substancji A i B, to prężność pary 
nasyconej nad roztworem jest sumą prężności cząstkowych par obydwu składników: 

p’=p’A+p’B ,    [4] 

p’ – prężność pary nasyconej nad roztworem 

p’A, p’B – prężności cząstkowych par składników A i B. 

Przy czym: 

p’A=p’’A∙NA ,   [4 a] 

p’B=p’’B∙NB ,   [4 b] 

 

gdzie: 

p’’A, p’’B – prężności par nasyconych każdego ze składników A i B, 

NA, NB – ułamki molowe każdego ze składników A i B w roztworze. 

Równania [4 a] i [4 b] są matematycznym zapisem I prawa Raoulta. 
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Na zmianą prężności pary nasyconej składnika A wpływa obecność składnika B 
w roztworze i odwrotnie. Dlatego uwzględniając w równaniach [4 a] i [4 b], że NA+NB=1, 
otrzymuje się:  

p’A=p’’A∙(1-NB), 

p’B=p’’B∙(1-NA) 

co po przekształceniu daje: 

 ,   [5 a] 

 .   [5 b]  

Jeżeli liczba moli składnika A wynosi nA, a liczba moli składnika B wynosi nB, to równania 
[5 a] i [5 b] można zapisać następująco: 

 ,  [6 a] 

  ,  [6 b] 

prawe strony równań [6 a] i [6 b] wyrażają względne obniżenia prężności par 
nasyconych obydwu składników nad roztworem.  

Prawo Raoulta przyjmuje wiec brzmienie: względne obniżenie prężności pary nasyconej 
jednego składnika w roztworze jest równe ułamkowi molowemu składnika drugiego. 

 Względne obniżenie prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem, 
który zawiera rozpuszczona substancję stałą o znikomej prężności pary, jest równe 
ułamkowi molowemu tej substancji w roztworze w stałej temperaturze (I prawo 
Raoulta): 

 ,  [7] 

w której: 

p’0 – prężność pary nasyconej rozpuszczalnika, p’ – prężność pary nasyconej 
rozpuszczalnika nad roztworem, n – liczba moli substancji rozpuszczonej, n0 – liczba 
moli rozpuszczalnika. Jeżeli roztwór jest rozcieńczony, można w mianowniku lewej 
strony równania [7] pominąć n, gdyż w porównaniu z wartością n0 wartość n jest bardzo 
mała: 

 .   [8] 
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Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia 
roztworu 

 Osmotycznie czynne cząsteczki substancji rozpuszczonej są przyczyną obniżenia 
prężności pary nasyconej rozpuszczalnika nad roztworem w odniesieniu do prężności 
pary nasyconej czystego rozpuszczalnika. Jest to konsekwencja tego, że roztwory 
posiadają wyższą temperaturę wrzenia i niższą temperaturę krzepnięcia w porównaniu 
z temperaturami wrzenia i krzepnięcia czystego rozpuszczalnika. 

Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu, a obniżenie temperatury krzepnięcia jest 
proporcjonalne do liczby osmotycznie czynnych cząsteczek. 

     [9] 

    [10] 

Δtw – temperatura wrzenia roztworu (oC), 

Δtk – temperatura krzepnięcia roztworu (oC), 

n – liczba moli substancji rozpuszczonej (mole), 

m0 – masa rozpuszczalnika (g), 

Ew – molarne podwyższenie temperatury wrzenia roztworu, 

Ek – molarne obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu. 

Wielkości Ew i Ek są stałymi zależnymi od rodzaju rozpuszczalnika stosunek różne dla 
procesów wrzenia stosunek krzepnięcia. 

Jeżeli stosunek   n/m0=1  to,  Ew=Δtw  lub  Ek=Δtk. 

Jeżeli n moli substancji rozpuści się w m0 gramach rozpuszczalnika, to liczba moli 
substancji przypadająca na 1000 g rozpuszczalnika będzie wynosić:   1000∙n/m0. Wobec 
tego równanie [9] i [10] przyjmie postać: 

 ,   [11] 

 .    [12] 

Jeżeli: 

, 

gdzie m – masa substancji rozpuszczonej, M – masa jednego mola substancji 
rozpuszczonej, wówczas: 

 ,   [13]  

  .   [14] 
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Równania [13] i [14] stanowią II prawo Raoulta i pozwalają na obliczenie masy 
substancji rozpuszczonej z pomiaru podwyższenia temperatury wrzenia lub obniżenia 
temperatury krzepnięcia roztworu. 

 

Prawa van’t Hoffa i Raoulta dla roztworów elektrolitów 

 Prawa van’t Hoffa oraz Raoulta stosuje się tylko do takich roztworów, w których 
cząsteczki nie ulegają dysocjacji lub asocjacji. Powyższych praw nie stosuje się do 
roztworów elektrolitów, których cząsteczki ulegają w roztworze wodnym dysocjacji 
elektrolitycznej na jony, które są osmotycznie czynne w takim samym stopniu jak pozostałe 
w roztworze cząsteczki niezdysocjowane. Z tego powodu sumaryczna liczba moli 
osmotycznie czynnych cząsteczek i jonów w roztworze elektrolitu będzie większa od liczby 
moli rozpuszczonego elektrolitu. Wzrost liczby osmotycznie czynnych cząsteczek elektrolitu 
zależy od stopnia dysocjacji elektrolitycznej substancji w roztworze i liczby jonów, które 
powstały z jednej cząsteczki elektrolitu. 

 

Podział roztworów 

Podstawowym podziałem roztworów jest podział na roztwory właściwe i niewłaściwe. 

I. Roztwory niewłaściwe powstają przez zmieszanie ze sobą substancji, które nie do 
końca reagują ze sobą chemicznie. Są to roztwory niejednorodne, np. zawiesiny, koloidy. 

Zawiesiny – to układy niejednorodne, najczęściej dwufazowe (np. cząsteczek ciała stałego w 
gazie lub cząsteczek cieczy w cieczy), w których cząsteczki fazy rozproszonej mają średnicę 
większą od 10-7 m (większą od 100 nm), w związku z tym opadają (sedymentacja) na dno 
naczynia, w którym znajduje się zawiesina, tworząca osad. Jest to konsekwencją tego, że 
gęstość fazy rozproszonej jest większa niż gęstość fazy rozpraszającej. Przykładem 
zawiesiny jest mleko, zupa, błoto, woda w jeziorze. 

Roztwory koloidalne (koloidy) to układy niejednorodne, najczęściej dwufazowe, w których 
faza ciągła stanowi ośrodek dyspersyjny dla faz rozproszonych (nieciągłych). Własności 
materii w takich układach wynikają ze stopnia rozproszenia fazy nieciągłej w ośrodku 
dyspersyjnym. Miarą dyspersji, czyli stopnia rozproszenia jest wielkość cząstek fazy 
rozproszonej. Do koloidów zaliczamy układy dyspersyjne, w których faza rozproszona 
składa się z cząstek o średnicy od 10-9 do 10-7 m (od 1 do 100 nm). Roztworem koloidalnym 
jest np.: mgła, w której fazą rozproszoną są cząsteczki wody, a fazą rozpraszającą jest gaz – 
tutaj powietrze. Inne przykłady roztworów koloidalnych zamieszczono w Tab. 1. 
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Tab.1. Rodzaje układów koloidalnych 

Faza 
rozpraszająca 

Faza 
rozproszona 

Układ koloidalny Przykłady 

gaz 

gaz nie istnieje - 

ciecz mgły 
mgła, chmura, kondensacja 
pary 

ciało stałe gazozole kurz, dym 

ciecz 

gaz piany, zole 
pęcherzyki gazu w cieczy -
piana mydlana 

ciecz liozole, emulsoidy 
mleko, roztwór żelatyny, 
białka 

ciało stałe lizole, suspensoidy 
zole metali, siarczków, 
Me(OH)y, MexOy 

ciało stałe 

gaz piany stałe 
pumeks, okluzje gazowe 
w minerałach 

ciecz piany stałe kwarc mleczny 

ciało stałe zole stałe 

szkło rubinowe, perły 
fosforanowe, 
kryształy NaCl zabarwione 
przez koloidalne cząstki 
metalicznego Na 

 

II. Roztwory właściwe są całkowicie jednorodne, tzn. że dla objętości kilkakrotnie 
większych od wielkości cząsteczek, każda porcja zawiera taką samą ilość cząsteczek. 
Średnica cząsteczek substancji rozproszonej nie przekracza 10-9 m (1 nm).  

Z roztworów właściwych najbardziej rozpowszechnione są roztwory wodne, w których 
substancją rozpuszczoną jest ciało stałe, ciecz lub gaz. Niemniej, rozpuszczalnikiem 
może być też zarówno gaz jak i ciało stałe, a substancją rozpuszczoną ciało stałe, ciecz 
lub gaz. Ze względu na stan skupienia rozpuszczalnika, roztwory dzieli się na:  

II. 1. Roztwory gazowe, które stanowią mieszaniny gazów (np. powietrze). Wszystkie 
gazy mieszają się bez ograniczeń ilościowych. Zjawisko to wynika z tego, że odległości 
między cząsteczkami gazów są duże, a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo 
słabe. Przy dużych ciśnieniach, w gazie mogą rozpuszczać się ciecze i ciała stałe, które 
przy małych ciśnieniach nie parują, a przy szczególnie dużych ciśnieniach roztwory 
w gazach przybierają właściwości zbliżone do roztworów ciekłych – są to tzw. roztwory 
nadkrytyczne. 

II. 2. Roztwory ciekłe mogą powstawać przez rozpuszczenie w cieczy ciała stałego, innej 
cieczy lub gazu. 

– Roztwory ciekłe dwóch cieczy, są to roztwory najbardziej znane i rozpowszechnione. 
Ciecze mogą nie mieszać się ze sobą wcale, mieszać się ze sobą bez ograniczeń lub 
mieszać się ze sobą tylko w pewnym zakresie. Mieszaniny trzech lub więcej cieczy 
tworzą często złożone układy fazowe, w których, zależnie od stężenia poszczególnych 
składników występują momenty, gdy istnieje roztwór jednorodny, gdy powstają dwie  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
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fazy, składające się z dwóch różnych roztworów, lub wszystkie trzy składniki całkowicie 
się rozdzielają.  

– Powstawanie roztworów ciała stałego w cieczy jest wynikiem możliwości penetracji 
ciała stałego przez cząsteczki cieczy oraz powstających w trakcie tego procesu 
oddziaływań między nimi. Roztwory ciekłe ciał stałych posiadają własność nasycania 
się, dlatego (w zależności od nasycenia roztworu) rozróżnia się: roztwory nienasycone, 
roztwory nasycone i roztwory przesycone. 

Roztwór nienasycony to roztwór, w którym w danej temperaturze można 
rozpuścić jeszcze pewną ilość danej substancji, czyli roztwór, który nie jest roztworem 
nasyconym. 

Roztwór nasycony to roztwór, który w określonych warunkach termodynamicznych 
(ciśnienie, temperatura) nie zmienia swego stężenia w kontakcie z substancją 
rozpuszczoną. W praktyce oznacza to, że bez zmian warunków termodynamicznych 
z roztworu nasyconego nie wytrąca się żaden osad, ale nie można też w nim rozpuścić 
już więcej substancji. W roztworze nasyconym, będącym w kontakcie z rozpuszczaną 
substancją, występuje równowaga dynamiczna, polegająca na tym, że szybkość procesu 
rozpuszczania i strącania jest dokładnie jednakowa. Ciekły roztwór nasycony uzyskuje 
się w laboratoriach zazwyczaj poprzez stopniowe dodawanie rozpuszczanej substancji 
aż do momentu, gdy jej kolejna porcja już się nie rozpuści. Roztwór nasycony można też 
otrzymywać przez zmianę warunków termodynamicznych (np. obniżanie temperatury 
aż do momentu zaobserwowania początków wypadania osadu) lub poprzez powolne 
odparowywanie rozpuszczalnika.  

Bez względu na sposób otrzymania roztwór nasycony w danych warunkach 
termodynamicznych ma zawsze takie samo stężenie. Stężenie to jest nazywane 
rozpuszczalnością danej substancji.  

Stosując rozmaite techniki spowalniające lub blokujące proces krystalizacji, np. 
bardzo powolne schładzanie idealnie czystego roztworu, możliwe jest uzyskanie 
roztworu przesyconego. 

Roztwór przesycony, to roztwór o stężeniu wyższym niż stężenie roztworu nasyconego 
w danej temperaturze. Roztwór przesycony jest termodynamicznie nietrwały. Roztwory 
przesycone są bardzo niestabilne i po otrzymaniu z otoczenia dowolnego impulsu 
wywołującego krystalizację, np. wrzucenie do niego małego kryształka albo lekkie 
wstrząśnięcie, z roztworu takiego szybko wytrąca się nadmiar substancji do momentu 
uzyskania stężenia roztworu nasyconego. Roztwór przesycony można otrzymać przez 
uzyskanie roztworu nasyconego w temperaturze wyższej, pozbawienie go pozostałej 
stałej substancji rozpuszczanej (tak żeby nie było zarodów krystalizacji), a następnie 
ostrożne oziębianie tego roztworu. Znanym z życia codziennego przykładem roztworu 
przesyconego jest miód, w którym krystalizacja glukozy w temperaturze pokojowej 
może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%99%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osad_(chemia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%99%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystalizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r_przesycony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r_nasycony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystalizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d


 

76 

 

II. 3. Roztwory stałe to ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą 
krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników, np. dwa lub więcej rodzajów 
jonów metali w sieci krystalicznej. Jeżeli do takiego roztworu stałego wprowadzi się 
substancję rozpuszczoną, to typ struktury krystalicznej nie zmienia się, a parametry 
sieci zmieniają się stopniowo, wraz ze wzrostem stężenia substancji rozpuszczonych. 
Powstają przez rozpuszczenie w ciele stałym: gazu (np. wodór w palladzie), cieczy 
(woda w uwodnionej soli) lub innego ciała stałego (np. stopy metali, szkło).  

 

Sposoby wyrażania stężeń roztworów 

 Zawartość składnika substancji w roztworze wyraża się za pomocą: stężenia 
roztworu lub ułamka molowego.  

 Stosunek ilości substancji rozpuszczonej do ilości roztworu lub rozpuszczalnika 
określa stężenie roztworu. Międzynarodowy układ jednostek miar SI dopuszcza do 
stosowania dla opisu stężeń roztworów jednostkę: moli na decymetr sześcienny 
roztworu (mol/dm3), bądź pochodne: moli/cm3, mmoli/dm3 czy mmoli/cm3. Tak 
określone miano stężenia odpowiada stężeniu molowemu roztworu. W praktyce 
chemicznej spotyka się także stężenia: procentowe, molarne i ułamki molowe.  

 

Stężenie molowe – Cm – określa liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu 
lub liczbę milimoli substancji w 1 cm3 roztworu. 

rs

s

r

sm

vM

m

v

n
C


 , 

gdzie:  ns – liczba moli substancji rozpuszczonej, 

  ms – masa substancji rozpuszczonej, 

  Ms – masa molowa substancji rozpuszczonej, 

  vr – objętość roztworu. 

 

Przykład 1: 

 Obliczyć masę wodorotlenku sodu zawartego w 500 cm3 0,1 molowego roztworu 
wiedząc, że 1 mol NaOH waży 40 g. 

 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia molowego: 

rNaOH

NaOHm
NaOH

vM

m
C


 , 

otrzymuje się: 

rNaOH
m
NaOHNaOH vMCm  , 

20,5400,1mNaOH    g. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_sta%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_termodynamiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_krystaliczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_krystaliczna
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Wyprowadzenie (sprawdzenie) jednostki: 

gdm
mol

g

dm

mol
m 3

3NaOH   . 

Odpowiedź: Masa NaOH wynosi 2 g. 

 

Przykład 2: 

 Ile cm3 0,65 molowego KNO3 należy zużyć do sporządzenia 200 cm3 roztworu tej 
soli o stężeniu 0,1 mol/dm3? 

Rozwiązanie: 

Wychodząc z definicji stężenia molowego: 

, 

a następnie przekształcając go: 

n = Cm ∙ v, 

otrzymuje się liczbę moli (ni) odpowiednio dla roztworu o stężeniu Cm1 = 0,65 mol/dm3 
i Cm2 = 0,1 mol/dm3: 

n1 = Cm1 ∙ v1, 

n2 = Cm2 ∙ v2. 

Wiedząc, że liczba moli substancji zawartej w szukanej objętości roztworu wyjściowego 
i w 200 cm3 roztworu sporządzonego są jednakowe: 

2
m
21

m
1 vCvC   , 

2
m
21

m
1 vCvC   , 

można obliczyć szukaną objętość: 

m
1

2
m
2

1
C

vC
v


 , 

0,03
0,65

0,20,1
v1 


  dm3. 

Wyprowadzenie (sprawdzenie) jednostki: 

3
3

3

31 dm
mol

dm
dm

dm

mol
v  . 

Odpowiedź: Należy zużyć 0,03 dm3, czyli 30 cm3 roztworu o stężeniu 0,65 mol/dm3. 
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Stężenie procentowe – CP – określa liczbę jednostek wagowych substancji zawartych 
w 100 jednostkach wagowych roztworu: 

100%
m

m
C

r

sP  , 

gdzie: ms – masa substancji rozpuszczonej, 

 mr – masa roztworu. 

 

Przykład 3. 

 Ile gramów wodorotlenku sodu o czystości 95% należy odważyć, aby sporządzić 
300 g roztworu 10%? 

 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia procentowego: 

100

Cm
m

P
r

s


  

30
100

10300
ms 


g. 

Wyprowadzenie jednostki: 

%

%g
ms


 . 

Aby uzyskać taką ilość czystego wodorotlenku sodowego należy odważyć: 

g 58,31
95

100
30g  

wodorotlenku o czystości 95%. 

Odpowiedź: W celu sporządzenia 300 g roztworu 10% należy odważyć 31,58 g 
wodorotlenku sodu o czystości 95%. 

 

Przykład 4: 

 Obliczyć masę chlorku żelaza(II) zawartego w 500 cm3 18% roztworu tej soli 
o gęstości 1,144 g/cm3. 

 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia procentowego: 

100%
m

m
C

r

2FeClP   

 



 

79 

 

oraz z definicji gęstości po uwzględnieniu, że masa roztworu: 

rrr dVm  , 

otrzymuje się: 

100%

dVC
m rr

P

2FeCl


  

96,021
100

1,14450018
m

2FeCl 


 g. 

Wyprowadzenie jednostki: 

g
cm%

gcm%
m

3

3





. 

Odpowiedź: Masa FeCl2 wynosi 102,96 g. 

 

Przykład 5: 

 Obliczyć procentowe stężenie węglanu sodu i siarczanu (VI) sodu, jeżeli w 150 g 
wody rozpuszczono 4,1 g Na2SO4 i 5,5 g Na2CO3. 

 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia procentowego: 

100%
m

m
C

r

4SO2NaP

4SO2Na  , 

100%
m

m
C

r

3CO2NaP

3CO2Na  . 

Aby obliczyć masę roztworu – mr – należy skorzystać ze wzoru: 

mr = ms + mR, 

gdzie: ms – masa substancji rozpuszczonej wyrażona w gramach, 

 mR – masa rozpuszczalnika wyrażona w gramach. 

 

Ponieważ w objętości 150 g wody rozpuszczono dwie substancje, to masa roztworu 
wynosi: 

mr = m1 + m2 + mR 

m1 – masa Na2SO4  m1 = 4,1 g 

m1 – masa Na2CO3  m2 = 5,5 g 

mr = 4,1 + 5,5 + 150 = 155,5 g. 
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Stężenie procentowe poszczególnych składników w roztworze wynosi: 

Dla Na2CO3:  

%3100%
kg 159,6

g 5,5
CP

CONa 32
45,  . 

Dla Na2SO4: 

2,57%100%
kg 159,6

g 4,1
CP

SONa 42
  . 

Odpowiedź: Stężenie Na2CO3 w roztworze wynosi 3,45%, a stężenie Na2SO4 2,57%. 
 

Stężenie molarne – CM – określa liczbę moli substancji rozpuszczonej przypadającą na 
1 kg rozpuszczalnika: 

RM

m

R

n
C

s

ssM


 , 

gdzie: ns – liczba moli substancji rozpuszczonej, 

ms– masa substancji rozpuszczonej, 

 Ms – masa molowa substancji rozpuszczonej, 

  R – masa rozpuszczalnika,[kg] 

 

Przykład 6: 

 Obliczyć masę wodorotlenku sodu zawartego w 700 g roztworu 0,5 molarnego, 
wiedząc że jego masa molowa wynosi 40 g/mol. 
 

Rozwiązanie: 

Z definicji stężenia molarnego: 

)m(mM

1000m
C

NaOHrNaOH

NaOHM





, 

otrzymuje się: 

NaOH
M

rNaOH
M

NaOH
MC1000

mMC
m






 , 

72,13
405,01000

700405,0








NaOHm  g. 

Wyprowadzenie jednostki: 

g
molgkg

kgggmol





NaOHm . 

 
Odpowiedź: Masa NaOH jaka znajduje się w 700 g roztworu 0,5-molarnego wynosi 13,72 g. 
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Ułamek molowy – N (często: X) – określa stosunek liczby moli (ni) danego składnika 
roztworu do ogólnej liczby moli wszystkich składników tworzących roztwór. 







h

1i
i

i
i

n

n
N , 

gdzie:  

, 

m – masa substancji rozpuszczonej danego składnika wyrażona w g, 

M – masa molowa substancji wyrażona w g/mol. 

Suma ułamków molowych wszystkich składników roztworu równa jest jedności: 

1N
h

1i
i 



. 

 

Przykład 7: 

 Zmieszano 0,8 g wodorotlenku sodu i 54 g wody. Obliczyć ułamki molowe obu 
składników wiedząc, że 1 mol NaOH waży 40 g, a 1 mol H2O waży 18 g. 

 

Rozwiązanie: 

02,0
g 40

g 8,0


NaOH

NaOH
NaOH

M

m
n , 

3
g 81

g 45


O2H

O2H

O2H
M

m
n , 

ułamki molowe składników roztworu wynoszą: 

007,0
302,0

02,0








O2HNaOH

NaOH
NaOH

nn

n
N , 

993,0
302,0

3








O2HNaOH

O2H

O2H
nn

n
N . 

Odpowiedź: Ułamek molowy NaOH w roztworze wynosi 0,007, a ułamek molowy H2O 
0,993. 
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Przykład 8: 

 Ze 150 g 30% roztworu NaOH odparowano 15 g wody. Obliczyć ułamek molowy 
NaOH. 1 mol NaOH waży 40 g, a 1 mol H2O waży 18 g. 

 

Rozwiązanie: 

Korzystając z definicji stężenia procentowego: 

%100
m

m
C

r

NaOHP  , 

oblicza się masę NaOH zawartego w roztworze: 

100

mC
m r

P

NaOH


 , 

45
100


15030

mNaOH g. 

Wyprowadzenie jednostki: 

g
%

g%
mNaOH 


. 

Z warunków zadania otrzymuje się masę wody w powstałym roztworze: 

g 15 NaOHrO2H mmm , 

g 90g 15%45g 150 O2Hm . 

 

Liczbę moli poszczególnych składników oblicza się z zależności: 

5moli
g/mol 81

g 09


OH

OH

OH

2

2

2

M

m
n , 

1,125moli
40g/mol

45g

M

m
n

NaOH

NaOH

NaOH  . 

 

Ostatecznie ułamek molowy NaOH wynosi: 

.18,0
5+,1251

,1251





O2HNaOH

NaOH
NaOH

nn

n
N  

Odpowiedź: Ułamek molowy NaOH wynosi 0,18. 
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Przeliczenie stężeń roztworów 

 W szeregu przypadkach konieczne jest przeliczenie stężeń roztworów; czasami 
skorzystać można z tablic przeliczeniowych umieszczonych np. w Kalendarzu 
Chemicznym, w większości przypadków konieczne jest wykorzystanie definicji 
poszczególnych stężeń. 

 

Przykład 9: 

Gęstość 30% wodnego roztworu kwasu azotowego wynosi 1,18/cm3. Wiedząc, że 1 mol 
HNO3 waży 63 g, a 1 mol H2O waży 18 g, obliczyć: 

a)  stężenie molowe HNO3 w roztworze, 

b)  stężenie molarne HNO3 w roztworze, 

c)  ułamek molowy HNO3 w roztworze. 

 

Rozwiązanie: 

ad.a) Korzystając z wyrażenia na stężenie procentowe i gęstość roztworu, otrzymuje 
się: 

%100



rr

3HNOP

dV

m
C , 

skąd:  

%100

rr
P

3HNO

dVC
m


 . 

Po wprowadzeniu otrzymanej zależności do definicji stężenia molowego: 

r3HNO

3HNOm

VM

m
C


  

otrzymuje się: 

62,5
10063

100018,130

100%M

dC
C

3HNO

r
P

m 






 mol/dm3. 

 

Wyprowadzenie jednostki: 

33

m

dm

mol

%dmg

molg%
C 




. 
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ad.b) Jeżeli roztwór x jest 30%, to oznacza, że w 100 g roztworu znajduje się 30 g 
substancji rozpuszczonej (HNO3) i 70 g wody. Wykorzystując definicję stężenia 
molarnego: 

O2H3HNO

3HNOM

mM

m
C


  

otrzymuje się: 

80,6
7063

100030
C 


M  mol/kg. 

Wyprowadzenie jednostki: 

kg

mol

gkg

molg
CM 




. 

 

ad.c) Korzystając z tego, co podano w punkcie b), oblicza się liczbę moli HNO3 i H2O 
w 100 g roztworu: 

476,0
g 63

g 30
n

3HNO  , 

889,3
g 81

g 70
n O2H  , 

a zatem: 

109,0
889,3476,0

476,0








O2H3HNO

3HNO

3HNO
nn

n
N . 

Odpowiedź: Stężenie molowe HNO3 wynosi 5,62 mol/dm3, stężenie molarne 6,80 
mol/kg, a ułamek molowy 0,109. 

 

Mieszanie roztworów o różnych stężeniach 

 Podczas zmieszania m1 jednostek wagowych lub objętościowych roztworu 
o stężeniu A i m2 jednostek wagowych lub objętościowych roztworu o stężeniu B 
otrzymuje się m1 + m2 jednostek wagowych lub objętościowych nowego roztworu 
o stężeniu C. 

Jeżeli:   

A > B, 

to:  

A > C > B. 
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Zawartość substancji rozpuszczonej w roztworach wyjściowych i końcowym jest 
jednakowa, czyli: 

C)m(mBmAm 2121   , 

CA

BC

m

m

2

1




 . 

Jest to tzw. reguła mieszania. 

Posługując się w obliczeniach regułą mieszania należy pamiętać, że ilość roztworów 
wyraża się w jednostkach wagowych, gdy ich stężenia podawane są w procentach, 
natomiast w jednostkach objętościowych – w przypadku roztworów molowych. Jeżeli 
miesza się roztwory, których stężenia wyrażone są w różnych jednostkach, należy 
najpierw stężenia wyrazić w tych samych jednostkach, a następnie stosować „regułę 
mieszania”. 

W obliczeniach stężenia roztworu powstałego przez zmieszanie dwóch różnych 
roztworów tej samej substancji lub w czasie rozcieńczania roztworów 
rozpuszczalnikiem wykorzystuje się często schemat krzyżowy, wynikający z reguły 
mieszania: 

     A                                  (C-B) = mA 

 

 

              C 

 

 

     B                                  (A-C) = mB 

 

Po lewej stronie wypisuje się stężenia roztworów wyjściowych, w środku stężenie 
żądane, a po prawej stronie różnice stężeń, przy czym należy zawsze odejmować od 
większej wartości mniejszą. Otrzymane różnice przedstawiają ilości mieszanych 
roztworów. 

 

Przykład 10: 

 Obliczyć masę roztworu 30%, którą należy dodać do 500 g roztworu 60%, aby 
otrzymać roztwór 35%.  
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Rozwiązanie: 

Pisząc schemat krzyżowy: 

     60%                                   (35-30) = 5 g 

 

 

       35% 

 

 

     30%                                   (60-35) = 25 g 

oblicza się, że: mieszając 5 g roztworu 60% i 25 g roztworu 30%, otrzyma się 30 g 
roztworu 35% czyli: 

na 5 g roztworu 60% przypada 25 g roztworu 30%, co daje łącznie 30 g roztworu 35%, 

a na 500 g roztworu 60% przypada m g roztworu 30%,  

      g 2500
g 5

g 25g 500



m . 

Odpowiedź: Do 500 g roztworu 60% należy dodać 2500 g roztworu 30%. 

 

Przykład 11: 

 W jakim stosunku należy zmieszać 35% roztwór kwasu z wodą, aby otrzymać 1,5 
kg roztworu 20%?  

 

Rozwiązanie: 

Przyjmując, że woda jest roztworem 0% otrzymuje się: 

     35%                                   (20-0) = 20 g 

 

 

              20% 

 

 

     0%                                    (35-20) = 15 g 

zatem: 

aby otrzymać roztwór 20% należy na każde 20 g roztworu 35% wziąć 15 g wody, 
uzyskując 35 g żądanego roztworu o stężeniu 20%.  
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Stąd: 

w 35 g roztworu 20% jest – 15 g wody, 

w 1500 g roztworu  20% jest – m wody, 

      g 86,642
g 35

g 15g 5001



m , 

masa roztworu 35% = m roztworu 20% – m wody = 1500 g – 642,86 g = 857,14 g.  

Odpowiedź: Do 857,14 g roztworu 35% należy dodać 642,86 g wody. 

 

Przykład 12: 

 Do kolby o pojemności 750 cm3 wprowadzono 30 cm3 20% roztworu ZnSO4 
o gęstości 1,232 g/cm2 i 20 cm3 1,2 molowego roztworu tej soli, po czym całość 
rozcieńczono wodą do kreski. Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu, wiedząc 
że 1 mol ZnSO4 waży 161,4g. 

 

Rozwiązanie: 

1. Aby obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu należy wyznaczyć liczbę moli 
ZnSO4 wprowadzonego do kolby. Z definicji stężenia procentowego, gęstości roztworu 
i wyrażenia na liczbę moli otrzymuje się: 

100%
dv

Mn
100%

m

m
C

rr

ss

r

sp 



  , 

stąd liczba moli substancji wynosi: 

100%M

dvC
n

s

rr
p

s 


 , 

046,0
1004,161

2320,13020
n

4ZnSO 



 mola. 

Sprawdzenie jednostki: 

mol
%cmg

molgcm%
n

3

3

4ZnSO 



. 

2. Z definicji stężenia molowego: 

r

sm

V

 'n'
C   

otrzymuje się liczbę moli: 

r
m

s VC'n'  , 

024,002,02,1
4

 ZnSO'n'  mola. 
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Sprawdzenie jednostki: 

moldm
dm

mol
n 3

3
  . 

3. Obliczenie liczby moli jaką łącznie wprowadzono do kolby w roztworach o stężeniach 
20% i 1,2 mol/dm3: 

07,0024,0046,0'n'n'n
4ZnSO   mola. 

4. Zatem stężenie molowe roztworu, powstałego po rozcieńczeniu do objętości 750 cm3, 
równe jest: 

33 dm

mol
09,0

dm 75,0

mol 07,0


v

n
Cm

4ZnSO . 

Odpowiedź: Stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi 0,09 mol/dm3. 

 

Przykład 13: 

 18 g stałego KMnO4 umieszczono w kolbie miarowej o objętości 2 dm3, 
a następnie kolbę uzupełniono wodą destylowaną do kreski. Pobrano 5 cm3 tego 
roztworu i przeniesiono do kolby miarowej o objętości 500cm3 po czym uzupełniono 
kolbę woda destylowaną do kreski. Wiedząc, że gęstości roztworów są równe 1 g/cm3, 
a masa molowa KMnO4 wynosi 158,04 g/mol, oblicz stężenie procentowe i stężenie 
molowe otrzymanego w ten sposób roztworu.  

 

Rozwiązanie: 

W zadaniu mamy do czynienia z rozcieńczeniem roztworu wyjściowego. 

1. W celu obliczenia stężenia procentowego należy: 

- obliczyć ile gramów substancji znajduje się w 5 cm3 roztworu: 

 Jeżeli: 

18 g substancji znajduje się w 2000 cm3 roztworu, 

 wobec tego ile: 

ms g substancji znajduje się w 5 cm3 roztworu 

wobec tego: 

. 

ms – to masa substancji, jaką pobrano z kolby w 5 cm3 roztworu. 

 

 

 

 

 



 

89 

 

– obliczyć masę roztworu w kolbie o objętości 500 cm5. W tym celu korzysta się 
z definicji gęstości roztworu: 

, 

mr = dr∙vr = 1∙500 = 500 g. 

Sprawdzenie jednostki: 

. 

Stężenie procentowe wynosi: 

. 

Sprawdzenie jednostki: 

. 

2. W celu obliczenia stężenia molowego należy skorzystać z definicji stężenia molowego: 

, 

. 

Sprawdzenie jednostki: 

. 

Odpowiedź: Stężenia procentowe i molowe tak powstałego roztworu wynoszą 
odpowiednio 0,009% i 0,00057 mol/dm3. 
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DOŚWIADCZENIA 

 

Doświadczenie 1. Dyfuzja 

Celem ćwiczenia jest obserwacja zjawiska dyfuzji.  

 

Aparatura: 

 2 szklanki, łyżeczka, pipetka. 

 

Odczynniki: 

 woda, ocet, barwnik spożywczy, manganian (VII) potasu. 

 

Wykonanie ćwiczenia: 

1. Do jednej szklanki wlej wodę do ¾ objętości szklanki, a następnie powoli dodaj 
niewielką objętość octu zabarwioną niewielką ilością barwnika spożywczego. 

2. Do drugiej szklanki wlej wodę do ¾ objętości szklanki, a następnie wsyp niewielką 
ilość, tj. kilka kryształków manganianu (VII) potasu. 

Obserwuj zawartość szklanek. Obserwacje zanotuj. 

 

Obserwacja: 

 W pierwszym przypadku po wlaniu do wody ostrożnie octu zabarwionego 
barwnikiem spożywczym widać jak powoli ocet rozprzestrzenia się w wodzie. 
W objętości wody tworzą się najpierw bardzo intensywne smużki octu, które w miarę 
rozchodzenia się w wodze robią się coraz jaśniejsze.  

 W drugim przypadku stały KMnO4 opada na dno szklanki i zaczyna się 
rozpuszczać, tworząc w kierunku od dna naczynia ku powierzchni roztworu różowe 
smugi. W miarę postępu reakcji rozpuszczania, różowe smugi KMnO4 wypełniają całą 
objętość wody. 

 

Doświadczenie 2. Sporządzanie i określanie typów roztworów 

 Celem ćwiczenia jest sporządzenie różnych roztworów, a następnie określenie na 
podstawie ich obserwacji, jaki to roztwór. 

 

Aparatura: 

 8 szklanek, łyżeczka. 
 

Odczynniki: 

 woda, sól kuchenna, sok owocowy (np. malinowy lub porzeczkowy, gdyż jest 
dobrze widoczny w wodzie), olej, alkohol etylowy, cukier, mąka, miód, mleko. 
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Wykonanie ćwiczenia: 

 Przygotuj 8 szklanek. Do sześciu z nich wlej wodę do ¾ objętości szklanki. Do 
pierwszej szklanki z wodą wsyp płaską łyżeczkę soli. Do drugiej – wlej z butelki 
niewielką liść soku owocowego. Do trzeciej – wlej olej tak, by uzupełnić szklankę do 
pełna. Do czwartej – wlej alkohol etylowy tak, by uzupełnić szklankę do pełna. Do piątej 
– wsyp płaską łyżeczkę cukru. Do szóstej – wsyp płaską łyżeczkę maki. Do siódmej – 
przenieś ze słoika miód, tak by zajmował on ¼ objętości szklanki. Do ósmej – wlej do ½ 
objętości szklanki mleko. Wyniki przeprowadzonego doświadczenia zanotuj w zeszycie. 
 

Obserwacja: 

Szklanka 1: sól z wodą – powstał roztwór właściwy, w którym substancją rozpraszającą 
jest woda, a substancją rozproszoną sól. Jest to roztwór ciała stałego w cieczy. 

Szklanka 2: woda z sokiem – powstał roztwór właściwy, w którym substancją 
rozpraszającą jest woda, a substancją rozproszoną sok. Jest to roztwór dwóch 
mieszających się cieczy. 

Szklanka 3: olej z wodą – powstał roztwór dwóch cieczy nie mieszających się. 

Szklanka 4: woda i alkohol etylowy – powstał roztwór właściwy dwóch cieczy 
mieszających się bez ograniczeń. 

Szklanka 5: woda z cukrem – powstał roztwór właściwy, w którym substancją 
rozpraszającą jest woda, a substancją rozproszoną cukier, czyli roztwór ciała stałego 
w cieczy. 

Szklanka 6: mąka w wodzie – powstała zawiesina maki w wodzie. 

Szklanka 7: miód – to przesycony roztwór właściwy ciała stałego w cieczy. 

Szklanka 8: mleko – to emulsja, w której fazą rozpraszającą i fazą rozproszoną jest ciecz. 

 

Doświadczenie 3. Wpływ czynników na prędkość rozpuszczania  

Celem ćwiczenia jest zbadanie, jakie czynniki i w jaki sposób mają wpływ na szybkość 
rozpuszczania się substancji stałej w wodzie. 

 

Aparatura: 

 6 szklanek, 6 łyżeczek. 

 

Odczynniki: 

 woda ciepła, woda zimna, cukier kryształ, cukier puder. 

 

Wykonanie ćwiczenia: 

1. Do szklanki wypełnionej zimną woda do ¼ objętości wsyp łyżeczkę cukru. 
Zawartość szklanki mieszaj tak długo, by rozpuścić cały cukier. Wsyp kolejną 
łyżeczkę cukru i ponownie mieszaj roztwór do momentu całkowitego 
rozpuszczenia cukru. Wsypuj kolejne łyżeczki cukru i mieszaj za każdym razem 
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roztwór, obserwując czy cukier się rozpuszcza. Doświadczenie przerwij, gdy 
zauważysz, ze cukier przestał się rozpuszczać pomimo ciągłego mieszania. 
Zanotuj, ile łyżeczek cukru rozpuściło się w ¼ szklanki zimnej wody. 

Dolej wody do połowy objętości szklanki i ponownie spróbuj rozpuścić cukier. 

2. Do szklanki wypełnionej ciepłą woda do ¼ objętości wsyp łyżeczkę cukru. 
Zawartość szklanki mieszaj tak długo, by rozpuścić cały cukier. Wsyp kolejną 
łyżeczkę cukru i ponownie mieszaj roztwór do momentu całkowitego 
rozpuszczenia cukru. Wsypuj kolejne łyżeczki cukru i mieszaj za każdym razem 
roztwór, obserwując czy cukier się rozpuszcza. Doświadczenie przerwij, gdy 
zauważysz, ze cukier przestał się rozpuszczać pomimo ciągłego mieszania. 
Zanotuj, ile łyżeczek cukru rozpuściło się w ¼ szklanki zimnej wody. 

Dolej wody do połowy objętości szklanki i ponownie spróbuj rozpuścić cukier. 

3. Do dwóch szklanek wlej ciepłą wodę do połowy ich objętości. Do każdej ze 
szklanek wsyp po łyżeczce cukru. Zawartość jednej ze szklanek mieszaj łyżeczką. 
Obserwuj rozwory w obydwu szklankach i zanotuj, w której z nich cukier 
rozpuścił się szybciej. 

4. Do dwóch szklanek wlej zimną wodę do połowy ich objętości. Do pierwszej 
szklanki wsyp łyżeczkę cukru pudru, a do drugiej szklanki – łyżeczkę cukru 
zwykłego. Zawartość obydwu szklanek mieszaj równocześnie łyżeczką. Obserwuj 
rozwory w obydwu szklankach i zanotuj, w której z nich cukier rozpuścił się 
szybciej. 

 

Obserwacja: 

Rozpuszczalność substancji stałych w cieczach można przyspieszyć poprzez: 

podwyższanie temperatury rozpuszczalnika, 

mieszanie roztworu podczas rozpuszczania, 

rozdrobnienie substancji rozpuszczanej. 
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Zadanie: Rozwiąż krzyżówkę 

 

1. Czynnik, mający wpływ na przyspieszenie rozpuszczania substancji. 

2. Jest nim np. dym, mgła. 

3. Jej przykładem jest rozpuszczona mąka w wodzie. 

4. Drugi najbardziej rozpowszechniony w powietrzu pierwiastek. 

5. Najpopularniejszy i najbardziej rozpowszechniony w przyrodzie rozpuszczalnik. 

6. Jest go najwięcej w powietrzu. 

7. Np. van’t Hoffa, Raoulta.  

8. Jeden z trzech stanów skupienia materii, obok stanu stałego i ciekłego. 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

   hasło 

 

Odpowiedzi do krzyżówki: 1– temperatura, 2 – koloid, 3 – zawiesina, 4 – tlen, 5 – woda, 
6 – azot, 7 – prawo, 8 – gazowy 

Hasło: roztwory 
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8. Wiązania chemiczne 

 
Teorię wiązań chemicznych wprowadzili Gilbert N. Lewi i Walther Kossel poprzez 

wyjaśnienie pojęcia wiązanie chemiczne, a dokładniej, przez rozróżnienie 
i zdefiniowanie głównych typów wiązań chemicznych. Wiązania chemiczne mogą 
powstawać poprzez uwspólnienie (utworzenie wspólnych) par elektronowych dla 
dwóch atomów (wiązanie kowalencyjne), jak również przez przekazanie elektronów 
w kierunku od atomu bardziej „elektrododatniego” do bardziej „elektroujemnego” 
(wiązanie jonowe), w taki sposób, by każdy z atomów tworzących dane wiązanie mógł 
dzięki temu osiągnąć stabilną strukturę elektronową.  

Najbardziej elektroujemnym pierwiastkiem jest fluor, który ma mały promień 
atomowy w stosunku do ilości posiadanych elektronów. Oznacza to, że elektrony są 
silnie przyciągane przez jądro atomu fluoru: 9F: 1s2 2s2 2 p5. 

Po obsadzeniu elektronami powłok widać, że atom fluoru posiada na swojej powłoce 
walencyjnej 7 elektronów, więc potrzeba tylko jednego elektronu do uzyskania oktetu 
elektronowego, czyli do uzyskania konfiguracji gazu szlachetnego. Stąd, aby odłączyć 
elektrony od atomu fluoru, konieczne jest dodanie dużej ilości energii. Zatem, silnie 
elektroujemne pierwiastki to te, które mają wysoką energię jonizacji. Z drugiej strony 
najniższą energię jonizacji posiadają pierwiastki najmniej elektroujemne np. frans Fr, 
którego konfiguracja elektronowa przedstawia się następująco: 

87Fr: [Rn] 7s1. Atom fransu posiada na powłoce walencyjnej tylko 1 elektron, w dodatku 
daleko od jądra (atom o dużym promieniu) więc łatwo jest go zjonizować. 

Tak więc, znając wartości elektroujemności poszczególnych pierwiastków 
wchodzących w skład danego związku chemicznego, można scharakteryzować rodzaj 
wiązania chemicznego. Jeżeli różnica wartości elektroujemności zawiera się 
w przedziale od 0–0,4 to wiązanie ma charakter kowalencyjny. Wraz ze wzrostem 
różnicy elektroujemności pierwiastków, wiązanie pomiędzy nimi nabiera coraz bardziej 
jonowego charakteru. Przy różnicy elektroujemności ok. 1,7 mówimy o wiązaniu 
atomowym spolaryzowanym. Gdy różnica jest większa od 1,7 to wówczas mamy do 
czynienia z wiązaniem jonowym. 

Atomy tworzą wiązanie chemiczne, gdy przyciągające oddziaływania 
elektrostatyczne między nimi są silniejsze niż oddziaływania odpychające. Wiązanie 
chemiczne powstaje na drodze oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami 
i jądrami łączących się ze sobą atomów. Utworzona w ten sposób cząsteczka związku 
chemicznego posiada niższą energią niż suma energii atomów tworzących dane 
wiązanie. 

Charakter wiązania chemicznego i jego właściwości zależą od wielu czynników, 
takich jak: 
– ładunek jąder atomowych, 
– konfiguracja elektronowa,  
– rozmiar łączących się atomów. 
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TYPY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH 

Wiązanie atomowe (kowalencyjne) 

Kiedy dwa atomy wykazują taką samą bądź podobną tendencję do przekazywania 
(oddawania i przyjmowania) elektronów, to wówczas – według teorii Lewisa – w celu 
uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego następuje utworzenie jednej lub 
kilku wspólnych par elektronowych, które równocześnie wchodzą w skład obydwu 
łączących się ze sobą atomów.  

Przykładem cząsteczki, w której występuje wiązanie kowalencyjne może być chlor.  

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3 p5 

Aby wytworzyło się wiązanie atomowe różnica elektroujemności w skali Paulinga musi 
mieścić się w zakresie 0–0,4. W wiązaniu tego typu każdy z atomów budujących 
cząsteczkę dostarcza jednakowej liczby elektronów do „wspólnego użytku”. 
Np. w przypadku chloru i bromu będzie to po jednym elektronie (elektrony walencyjne, 
Rys. 1a). 

 

Cl Cl Cl Cl Cl Cl+
 

 

Br Br Br Br Br Br+
 

Rys. 1a. Przykłady cząsteczek o pojedynczym wiązaniu atomowym 

 

Jeżeli jedna para elektronów jest niewystarczająca, a atom pierwiastka ma do 
dyspozycji większą ilość elektronów walencyjnych, tak jest w przypadku tlenu i azotu 
(gdzie atomy tych pierwiastków mają odpowiednio sześć i pięć elektronów 
walencyjnych), możliwe jest tworzenie wiązań wielokrotnych (podwójne dla tlenu, 
potrójne dla azotu, Rys. 1b). 

O O O O O O+
 

 

N N N N N N+
 

Rys. 1b. Przykłady cząsteczek o wielokrotnym wiązaniu atomowym 
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Wiązanie atomowe spolaryzowane (kowalencyjne spolaryzowane) 

Wiązanie atomowe spolaryzowane powstaje, gdy różnica w elektroujemności 
atomów je tworzących mieści się w przedziale od 0,4 do 1,7. Oznacza to, że para 
elektronów, która wiąże cząsteczkę, zostaje przesunięta w kierunku bardziej 
elektroujemnego atomu. Zjawisko przesunięcia uwspólnionej pary elektronów 
w kierunku jednego z atomów, nosi nazwę polaryzacji wiązania. Atom bardziej 
elektroujemny silniej przyciąga elektrony, w wyniku czego zyskuje częściowy ładunek 
ujemny. Natomiast atom, który słabo przyciąga elektrony, zyskuje częściowy ładunek 
dodatni. A zatem następuje przesunięcie ładunku, co powoduje polaryzację tak 
utworzonej cząsteczki, nazywanej wtedy dipolem. Tak jest np. w cząsteczce wody: 

 

H O H O H
O

+ + H H H
+

_

+

104,5
0  

 

H Cl H Cl H Cl+
 

Rys. 2. Przykłady cząsteczek o wiązaniu atomowym spolaryzowanym 

 

Wiązanie jonowe 

Wiązanie jonowe powstaje wtedy, kiedy różnica elektroujemności łączących się 
pierwiastków jest większa niż 1,7 w skali Paulinga. Atomy dwóch łączących się ze sobą 
pierwiastków chemicznych zyskują konfiguracje elektronowe gazów szlachetnych 
w taki sposób, że atomy jednych pierwiastków tracą swoje elektrony na rzecz innych 
pierwiastków. Powstałe w ten sposób jony przyciągają się dzięki działaniu sił 
elektrostatycznych. Siły te mają charakter sferyczny (nie są ukierunkowane 
w przestrzeni), przez co związki chemiczne powstające z udziałem wiązania jonowego 
tworzą kryształy jonowe.  

Tworzenie wiązań jonowych ma miejsce, kiedy wiążą się pierwiastki o dużej różnicy 
elektroujemności w skali Paulinga.  

Przykładem takiego wiązania jest wiązanie pomiędzy atomami chloru i sodu 
w cząsteczce chlorku sodu (NaCl). Atom sodu posiada następującą konfigurację 
elektronową: 

11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1. 

Odłączenie jednego elektronu znajdującego się na ostatniej (walencyjnej) powłoce 
powoduje przekształcenie go w jon dodatni (kation) Na+ o konfiguracji elektronowej 
takiej samej, jak konfiguracja poprzedzającego go atomu neonu. 
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Oddawane przez atomy sodu elektrony bardzo chętnie przyłączane są przez atomu 
chloru  

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3 p5, 

które dzięki temu przechodzą w jony ujemne (aniony) Cl-, uzyskując dzięki temu 
konfigurację elektronową argonu. 

W sieci przestrzennej chlorku sodu jony ułożone są w taki sposób, że każdy kation 
sodowy otoczony jest sześcioma anionami chlorkowymi i odwrotnie. 

Na - 1e → Na+ 

Cl + 1e → Cl- 

Na Cl Na Cl Na Cl+
+

_
+

_

 

Rys. 3. Przykłady cząsteczek o wiązaniu jonowym 

 

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) 

Jest to odmiana wiązania atomowego (kowalencyjnego), w którym para 
elektronów przeznaczona do utworzenia wiązania pochodzi tylko od jednego z atomów. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy dochodzi do nałożenia obsadzonego już dwoma elektronami 
orbitalu jednego pierwiastka z nieobsadzonym (pustym) orbitalem drugiego 
pierwiastka. Przy czym ten drugi pierwiastek jest niemetalem lub metalem z tzw. grup 
„przejściowych” układu okresowego pierwiastków. Atom, od którego pochodzi para 
elektronów nazywa się donorem, zaś atom drugiego pierwiastka z nieobsadzonym 
elektronami orbitalem nazywa się akceptorem.  
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Rys. 4. Przykłady cząsteczek o wiązaniu koordynacyjnym 
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Akceptor przyjmuje elektrony od donora w celu uzupełnienia własnej powłoki 
walencyjnej elektronami donora. Jest to wiązanie słabsze od typowego wiązania 
kowalencyjnego. Kierunek przekazywania elektronów od donora do akceptora zaznacza 
się strzałeczką. 

 

Wiązanie metaliczne 

Jest specyficznym rodzajem wiązań chemicznych. Większość metali posiada poza 
orbitalami s i p, również orbitalne d. Orbitale p i d mogą nakładać się częściowo na 
siebie, w skutek czego, w kryształach metali powstają pasma „luźno” związanych 
elektronów. Elektrony te mogą się łatwo przemieszczać pod wpływem przyłożonego 
napięcia elektrycznego. Właśnie tym „swobodnym” elektronom metale zawdzięczają 
dobre przewodnictwo elektryczne. Skutkiem ubocznym delokalizacji elektronów 
w metalach jest także obecność trójwymiarowej sieci silnych wiązań, co warunkuje 
szereg cech charakterystycznych, jak dobre przewodnictwo cieplne, kowalność, wysokie 
temperatury topnienia i inne. Jest to wiązanie występujące – jak sama nazwa wskazuje – 
w metalach. 

 

Wiązanie wodorowe 

To słabe oddziaływanie typu elektrostatycznego między jądrem wodoru, 
związanym kowalencyjnie z atomem o dużej elektroujemności, i wolną parą 
elektronową atomu silnie elektroujemnego, m.in.: tlenu, chloru, fluoru, azotu. 

W przypadku substancji, w których obecne są atomy wodoru związane z silnie 
elektroujemnymi atomami takich pierwiastków jak fluor, tlen lub azot, może się 
wytworzyć pomiędzy cząsteczkami specyficzne wiązanie, zwane wiązaniem 
wodorowym. Obecność takich wiązań powoduje np. częściową asocjację (łączenie się) 
cząsteczek w ciekłym fluorowodorze i wodzie. Można to przedstawić następującym 
schematem: 
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Atom wodoru zajmuje zatem pozycję pomiędzy dwoma elektroujemnymi atomami 
należącymi do dwóch różnych cząsteczek. Oddziaływanie pomiędzy tymi cząsteczkami, 
powodujące powstanie wiązania wodorowego, polegającego głównie na 
elektrostatycznym przyciąganiu się dipoli, których dodatnim biegunem jest atom 
wodoru, a ujemnym związany z nim atom, np. fluoru, tlenu czy azotu. Oddziaływanie 
pomiędzy dipolami jest w tym przypadku szczególnie mocne, ze względu na małe 
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rozmiary atomu wodoru. Powoduje to, że wokół bieguna dodatniego dipolowej 
cząsteczki wytwarza się silne pole elektryczne. 

Energia wiązań wodorowych przyjmująca wartość od 2 kcal/mol do 10 kcal/mol jest na 
ogół większa od energii zwykłych oddziaływań międzycząsteczkowych (siły Van der 
Waalsa). Jest ona jednak zarazem znacznie mniejsza niż energia wiązań kowalencyjnych 
lub jonowych. Substancje, w których występują wiązania wodorowe charakteryzują się 
wysokimi temperaturami wrzenia i topnienia. 

Mechanika kwantowa wprowadziła podział wiązań jako umowne granice, 
bowiem w jej świetle oddziaływania między elektronami i jądrami w cząsteczce, 
tj. wytworzenie wiązania chemicznego przedstawia się jako deformację powłoki 
elektronowej atomów, zmianę gęstości elektronowej w pobliżu jąder atomowych, 
a przez to wyróżnienie uprzywilejowanych kierunków w przestrzeni. 

Teoria orbitali molekularnych była teorią jakościową, nie bazowała na żadnych 
postulatach. Dopiero sformułowanie postulatów mechaniki kwantowej pozwoliło na 
sprecyzowanie pojęcia wiązania chemicznego. Teoria orbitali molekularnych 
(cząsteczkowych) zakłada, że zachowanie elektronów w cząsteczce opisane jest poprzez 
orbitalne molekularne (cząsteczkowe). Orbitale te odnoszą się do układów 
zawierających więcej niż jedno jądro (orbital wielocentrowy). Np. dla cząsteczki AB, 
zawierającej dwa jądra atomowe: A oraz B, orbital cząsteczkowy powstaje w wyniku 
nakładania się orbitali atomowych atomów tworzących wiązanie. Dzięki temu funkcje 
falowe elektronu w cząsteczce można traktować jako liniową kombinację funkcji 
falowych opisujących orbitale atomowe. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że 
zachowanie elektronów w cząsteczce AB mogą opisać dwa różne orbitale molekularne, 
z których jednemu będzie odpowiadać energia niższa niż orbitalom je tworzącym, 
drugiemu natomiast będzie odpowiadać energia wyższa. Orbital o niższej energii to 
orbital wiążący. Wynika to z faktu, iż przejście elektronów z orbitali atomowych A i B na 
cząsteczkowy orbital AB prowadzi do układu o większej trwałości, czyli niższej energii.  

Orbital o wyższej energii to orbital antywiążący. Wynika to z faktu, iż przejście 
elektronów z orbitali atomowych A i B na cząsteczkowy orbital AB prowadzi do układu 
o niższej trwałości, czyli bogatszego energetycznie niż dwa atomy A i B.  

Trwałość wiązania chemicznego zależy od ilości elektronów na obu typach orbitali. 
Jeżeli na orbitalach wiążących ilość elektronów jest większa od ilości elektronów na 
orbitalach antywiążących, to wiązanie jest trwałe. 

Kiedy utworzenie wiązania następuje poprzez nałożenie dwóch orbitali 
atomowych s (Rys. 5a) , orbitalu s z orbitalem p (Rys. 5b) lub dwóch współliniowych 
orbitali p (Rys. 5c), powstaje wiążący i antywiążący orbital cząsteczkowy σ. Orbitalne 
cząsteczkowe σ nie wykazują płaszczyzny węzłowej, na której leży oś cząsteczki. 
Zgodnie z powszechnie przyjętą symboliką orbital wiążący oznacza się symbolem σ, zaś 
antywiążący σ*.  
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Orbitale wykazujące płaszczyznę węzłową , na której leżałaby oś cząsteczki łącząca 
obydwa jądra nazywamy orbitalami cząsteczkowymi typu π (Rys. 5d).  
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Rys. 5. Powstawanie orbitali wiążących: a), b), c) – typu σ (sigma) oraz d) – typu π (pi). 

 

Energia elektronu (Rys. 6.), którego stan opisuje orbital wiążący jest niższa 
w porównaniu z energią odpowiadającą wyjściowym orbitalom atomowym, natomiast 
orbital antywiążący wykazuje energię wyższą. 
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Rys. 6. Ogólny schemat orbitali molekularnych. 

 

Teoria wiązań walencyjnych to druga koncepcja w chemii kwantowej, która 
porusza zagadnienia związane z energią i strukturą cząsteczki. Opisuje ona wiązanie 
chemiczne jako efekt nałożenia się na siebie dwóch orbitali atomowych, zawierających 
nie parowane elektrony o spinach przeciwnych (każdy orbital pochodzi od innego 
atomu). Sparowane elektrony pochodzące z nakładających się na siebie orbitali są 
przyciągane do jąder obu atomów. Np. dwa atomy wodoru, początkowo w nieskończonej 
odległości od siebie (brak oddziaływań), zbliżają się, przez co zaczynają działać między 
nimi coraz większe siły. W ten sposób dokonują się ciągłe zmiany w ich atomach – 
poczynając od atomów izolowanych, przez stan pobudzony wciąż odrębnych atomów, aż 
do momentu, w którym, przy pewnej odległości, nastąpi w układzie skokowa, 
jakościowa zmiana chemiczna, w wyniku której powstaje cząsteczka wodoru. 

Odseparowane do tej pory orbitale s w których elektrony maja przeciwnie skierowane 
spiny [↑] oraz [↓] łączą się, tworząc nowy orbital [↑↓] o większej gęstości elektronowej  
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niż miało to miejsce przed utworzeniem wiązania. Cząsteczka wodoru, to cząsteczka 
składająca się z dwóch jąder i dwóch elektronów, a nie z dwóch atomów wodoru, 
z których powstaje. Siła wiązania kowalencyjnego (atomowego) zależy od stopnia 
nałożenia się orbitali i jest tym większa, im bardziej orbitalne zachodzą na siebie. 

Istnieje jeszcze jedno, istotne, założenie kwantowej teorii wiązań, które tłumaczy 
tworzenie wiązań chemicznych przy udziale elektronów w stanie wzbudzonym. Jest to 
hybrydyzacja orbitali atomowych. 

Rozpatrzmy tu przykład następujących cząsteczek: fluorku berylu (BeF2), fluorku boru 
(BF3) i metanu (CH4).  

Konfiguracja elektronowa atomów w stanie podstawowym: 

– berylu: 4Be: 1s2 2s2,  

 boru: 5B: 1s2 2s2 2p1,  

 węgla: 6C: 1s2 2s2 2p2,  

sugeruje że: 

– beryl nie jest zdolny do tworzenia wiązań chemicznych (nie posiada niesparowanych 
elektronów), 

– bor może utworzyć tylko jedno wiązanie (posiada jeden nie parowany elektron), 

– węgiel może utworzyć dwa wiązania (posiada dwa nie parowane elektrony).  

Z drugiej strony zaś wiemy, że w cząsteczce BeF2 występują dwa, w BF3 aż trzy, 
natomiast w CH4 cztery równocenne wiązania.  

Atomy berylu, boru i węgla mają pusty (w przypadku atomu Be) lub niecałkowicie 
zapełniony orbital 2p (orbital ten jest trójkrotnie zdegenerowany). Istnieje więc 
możliwość jego uzupełnienia na drodze dostarczenia odpowiedniej energii, która 
pozwoli na przeniesienie elektronu (wzbudzenie) z niższego poziomu energetycznego 
na wyższy poziom energetyczny (promocja elektronowa). Mówi się wtedy o stanie 
wzbudzonym elektronów. Teoria hybrydyzacji orbitali atomowych tłumaczy 
dwuwartościowość atomu berylu (dwa niesparowane elektrony w stanie wzbudzonym) 
trójwartościowość atomu boru (trzy niesmarowane elektrony w stanie wzbudzonym) 
i czterowartościowość atomu węgla. Natomiast nie tłumaczy równocenności tych 
wiązań. 

Okazuje się, że gdy w zasięgu oddziaływań elektronów walencyjnych atomu 
niewzbudzonego pojawią się atomy zdolne do utworzenia wiązania z tymi atomami, to 
orbitale s i p tych atomów ulegają całkowitemu lub częściowemu wymieszaniu. 
Hybrydyzacja jest więc kombinacją liniową orbitali atomowych określonego atomu, 
a nowopowstałe funkcje opisują zupełnie inne orbitale atomowe, które nazywamy 
orbitalami zhybrydyzowanymi. Suma orbitali przed i po hybrydyzacji nie ulega zmianie. 
Elektrony obsadzające orbitale zhybrydyzowane mają identyczną energię, zaś orbitale te 
mają taki sam kształt.  

I tak w przypadku atomu: 

– berylu wchodzącego w skład BeF2 wymieszaniu ulega po jednym orbitalu typu s i p, 
w wyniku czego powstają dwa równocenne orbitalne typu sp (kąt pomiędzy orbitalami 
wynosi 180°),  
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– boru wchodzącego w skład cząsteczki BF3 wymieszaniu ulega orbital typu s i dwa 
orbitale typu p, w wyniku czego powstają trzy równocenne orbitale zhybrydyzowane 
typu sp2 (kąt pomiędzy orbitalami wynosi 

120°),  

– węgla wchodzącego w skład cząsteczki CH4 wymieszany zostaje orbital typu s i trzy 
orbitale typu p, w wyniku czego powstają cztery równocenne orbitale zhybrydyzowane 
typu sp3 (kąt pomiędzy orbitalami wynosi 109,28°).  

Hybrydyzacja, pozwala więc na zrozumienie tetraedrycznego kształtu cząsteczki CH4, 
trygonalnego kształtu cząsteczki BF3 i liniowego kształtu cząsteczki BeF2. 
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Rys. 7. Hybrydyzacja atomów: berylu (sp), boru (sp2) oraz węgla (sp3). 

 

W przypadku hybrydyzacji (sp3) niektóre nie obsadzone atomami wodoru naroża 
tetraedru (jak to ma miejsce w cząsteczce metanu) zajmują wolne pary elektronowe. 
Obecność wolnych par elektronowych zaburza nieco symetrię cząsteczki wskutek 
odpychania się elektronów, co powoduje, że np. w cząsteczce amoniaku (jedna wolna 
para elektronowa) kąt między wiązaniami wodór-azot wynosi 107,3°, zaś w cząsteczce 
wody (dwie wolne pary elektronowe) kąt wiązania wodór-tlen jest równy 104,5°. 
Obecność wolnych par elektronowych wpływa w istotny sposób na właściwości 
związków chemicznych, bowiem niezrównoważona struktura elektronowa cząsteczki 
powoduje powstanie momentu dipolowego. 
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9. Chemia organiczna jako chemia związków węgla 

 
Termin chemia organiczna oznaczał pierwotnie dział chemii zajmujący się systematyką 
oraz badaniem własności związków organicznych, które, jak ówcześnie wierzono, mogą 
być produkowane jedynie przez żywe organizmy, dzięki tzw. sile życiowej –vis vitalis. 
Niemniej już od Starożytności znana była fermentacja alkoholowa oraz naturalne 
barwniki takie jak indygo. Stopniowo ludzie nauczyli się oczyszczać i wyodrębniać wiele 
substancji organicznych. 

Zgodnie z założeniami witalizmu wierzono, że wiele procesów zachodzących 
w żywych organizmach możliwych jest dzięki istnieniu siły życiowej, a zatem 
niemożliwe jest ich przeprowadzenie poza organizmem. Takie przekonanie panowało 
do końca XVIII wieku. Powszechnie uważano, że związki chemiczne występujące 
w żywych organizmach są zbyt złożone, by można było je otrzymać na drodze syntezy 
chemicznej wychodzącej od prostych związków nieorganicznych. Również wtedy 
naukowcy zaobserwowali duże różnice pomiędzy własnościami związków pochodzenia 
zwierzęcego lub roślinnego, i od tych pochodzących z przyrody martwej. Wtedy też, na 
początku XIX wieku, w 1807 roku pierwszy raz sformułowania chemia organiczna użył 
Jöns Jacob Berzelius, szwedzki chemik i lekarz, by w ten sposób określić związki 
pochodzenia biologicznego. Dzięki doświadczeniom wielu uczonych udało się obalić 
idealistyczną teorię siły życiowej. 

W 1816 roku Michel Eugène Chevreul prowadził badania nad składem mydła 
i właściwościami występujących w nim soli kwasów tłuszczowych. Po wydzieleniu 
i oczyszczeniu z produktów naturalnych różnych kwasów tłuszczowych oraz 
przereagowaniu ich z silnymi zasadami nieorganicznymi (a dokładniej z NaOH), 
otrzymał mydło, co stanowiło dowód, że poprzez prowadzenie reakcji chemicznych na 
tłuszczach możliwe jest otrzymanie nowych złożonych substancji. 

W 1828 roku Friedrich Wöhler, niemiecki chemik, przeprowadził syntezę 
mocznika (NH2)2CO, będącego składnikiem moczu z wykorzystaniem cyjanianu amonu 
NH4OCN. Reakcja ta stanowiła punkt zwrotny w historii chemii organicznej 
i zapoczątkowała dalsze syntezy coraz bardziej skomplikowanych związków 
występujących w naturze. Friedrich Wöhler został uznany za pioniera chemii 
organicznej, za swoje wybitne odkrycie, polegające na podgrzaniu cyjanianu amonu, co 
doprowadziło do powstania mocznika. Dziś ta reakcja nosi nazwę syntezy Wöhlera, 
która całkowicie zburzyła mit o sile życiowej. Reakcja ta pokazała, że związek 
organiczny jest nie tylko wytwarzany w organizmie żywym, ale można go także 
otrzymać w laboratorium z substancji uważanych za nieożywione. 
 W 1845 roku Adolph Wilhelm Hermann Kolbe, niemiecki chemik, wykorzystując 
węgiel drzewny, chlor, siarkę i wodę zsyntetyzował typową substancję organiczną – 
kwas octowy CH3COOH, a także w 1860 roku otrzymał kwas salicylowy z fenolanu sodu, 
tlenku węgla (IV) i kwasu siarkowego (VI) w temperaturze 125 oC i pod ciśnieniem kilku 
atmosfer. Reakcja syntezy kwasu salicylowego do dziś nosi nazwę reakcji Kolbego. 
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W 1855 roku Jakub Natanson, polski chemik żydowskiego pochodzenia, wynalazł 
fuksynę – barwnik czerwony, natomiast rok później (w 1856 roku) brytyjski chemik 
William Henry Perkin przypadkowo otrzymał syntetyczny barwnik organiczny, nazwany  
później purpurą Perkina. Początkowo Perkin podjął się utlenienia aniliny dichromianem 
(VI) potasu. W wyniku reakcji utlenieniu uległy zanieczyszczenia zawarte w anilinie, 
czyli toluidyna, dając czarną smolistą substancję. Perkin przestraszył się, gdyż swoje 
doświadczenia prowadził w domu, przerwał swoje prace i powrócił do nich dopiero ze 
swoim bratem, próbując usunąć smolistą substancję. Czarna smolista substancja dała się 
wypłukać dopiero alkoholem, ale wypłukanie nastąpiło do barwy fioletowej. Perkin 
szybko opatentował swoje odkrycie, nadając otrzymanemu związkowi nazwę moweina. 
Na przełomie lat 1857–1858 Jakub Natanson wydał podręcznik Krótki rys chemii 
organicznej…, w którym zastosował ulepszone słownictwo chemiczne. 
 Bardzo znaczący wkład w rozwój chemii organicznej wnieśli również Archibald 
Scott Couper, Friedrich August Kékule i Alexander Michajłowicz Butlerow. Pierwszym 
uczonym, głoszącym iż atomy węgla są czterowartościowe i w związku z tym atomy 
węgla mogą łączyć się między sobą, tworząc jedno lub więcej wiązań, był Archibald Scott 
Couper. Przedstawił on jako pierwszy wiązanie chemiczne graficznie w postaci kresek 
między atomami je tworzącymi, a następnie opisał je w swojej książce O nowej teorii 
chemii wydanej w 1858 roku. Nowa teoria wprowadziła do chemii wzory strukturalne 
związków organicznych alifatycznych.  

Prace nad związkami aromatycznymi prowadził Friedrich August Kékule, 
niemiecki chemik, który połączył dwa końce łańcucha węglowego, w taki sposób, że 
utworzył zamknięty sześciokątny pierścień. Atomy węgla w pierścieniu połączone były 
na przemian wiązaniem pojedynczym i podwójnym, natomiast pozostałe wolne 
wiązania zajęto atomami wodoru. F.A. Kékule w 1866 roku przeprowadził wiele reakcji 
chemicznych, by potwierdzić doświadczalnie strukturę dzisiejszego benzenu (zwanego 
ówcześnie cyklofanem), w postaci sześcioczłonowego pierścienia z chmurą wolnych 
elektronów, mogących tworzyć wiązania π. Przed jego interpretacją, zakładającą 
istnienie aromatycznego pierścienia sześcioczłonowego istniało kilka innych 
proponowanych wzorów strukturalnych dla tego węglowodoru, z których każdy 
charakteryzował się poprawną stechiometrią. To odkrycie zapoczątkowało nowy dział 
chemii organicznej – chemię związków aromatycznych. Zaproponowany przez Kékulego 
wzór strukturalny benzenu z niewielkimi modyfikacjami jest stosowany do dziś. 

Alexander Michajłowicz Butlerow, rosyjski chemik, w tym samym czasie (lata 
1856–1866) co A.S. Couper i F.A. Kékule prowadził swoje badania nad 
czterowartościowymi atomami węgla, dochodząc do takich samych wniosków jak A. S. 
Couper i F.A. Kékule. Ponadto A.M. Butlerow w latach sześćdziesiątych XIX wieku 
określił chemię organiczną jako chemię związków węgla oraz stworzył teorię budowy 
związków organicznych. Istnieją jednak proste związki węgla (np. tlenek węgla (IV); sole 
kwasu węglowego – potaż, soda; minerały – marmur, wapień i inne), które pod 
względem swoich własności są bardzo zbliżone do typowych substancji nieorganicznych 
i dlatego zajmuje się nimi chemia nieorganiczna. 

Carl Schorlemmer, niemiecki chemik, w latach 1862–1889 prowadził badania nad 
rodnikami alkoholowymi i węglowodorami w zakresie tłuszczów. Udowodnił, 
że wodorki alkoholi i węglowodory, które wówczas uważano za rodniki alkoholu, 
były tym samym. Przeprowadzając reakcję fluorowcowania węglowodorów, odkrył 
nowe związki izomerów między różnymi halogenkami węglowodorów i związanymi 
z nimi alkoholami i wyjaśnił ich budowę. Odkrył m.in. pentan, heptan i diizopropyl. 
Określił chemię organiczną jako chemię węglowodorów i ich pochodnych. Określenie to 
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jest prawidłowe, jednak nie obejmuje tych złożonych związków organicznych, które 
zawierają również atomy inne niż węgiel (np. atomy tlenu, azotu i inne).  

Tak oto w XIX wieku chemia organiczna stała się samodzielną gałęzią nauki. 
Na początku XX wieku, w 1916 roku amerykański fizyko-chemik Gilbert Newton 

Lewis, odkrył wiązanie kowalencyjne, które opisał w swojej pracy Atom i molekuła 
w tym samym roku. Wyjaśnił w niej również naturę wiązań chemicznych (nazwanych 
przez niego wiązaniami kowalencyjnymi). Ponadto jest autorem obowiązującej do dziś 
teorii wiązań kowalencyjnych, postulującej że wiązanie to składa się z elektronów 
walencyjnych uwspólnionych przez dwa atomy o podobnej elektroujemności.  
Z kolei w 1932 roku amerykański chemik Linus Pauling dokładniej przebadał i opisał 
wiązanie kowalencyjne. Stworzył współczesną teorię wiązań kowalencyjnych i skalę 
Paulinga elektroujemności pierwiastków chemicznych. Dokonał też wielu odkryć 
w dziedzinie biologii. 
 Znaczących odkryć w chemii organicznej dokonali także dwaj brytyjscy chemicy: 
Sir Christopher Kelk Ingold oraz Sir Robert Robinson. 
Sir Christopher Kelk Ingold był jednym z twórców teorii karbokationów, która od lat 
dwudziestych XX wieku postulowała ich istnienie jako związków przejściowych, 
powstających w wielu reakcjach chemicznych, jako najprostsze możliwe wyjaśnienie 
mechanizmu przebiegu tych reakcji. 
Sir Robert Robinson w 1925 roku przeprowadził badania alkaloidów i antocyjanów oraz 
wyjaśnił budowę morfiny, a roku 1946 wyjaśnił budowę strychniny, a także przedstawił 
teorię elektronowej struktury cząsteczek organicznych. 

Przeprowadzono również wiele syntez totalnych związków naturalnych oprócz 
penicyliny takich jak chlorofil czy kobalamina. Do otrzymania tych związków konieczne 
było wynalezienie wielu nowych reakcji chemicznych oraz metod pozwalających na 
syntezę określonych stereoizomerów. Ponadto synteza cząsteczek organicznych o dużej 
złożoności wymagała opracowania odpowiedniej strategii syntezy organicznej.  
Wtedy też nastąpiła kontynuacja badań Sir Christophera Ingolda przez George’a Olaha. 
Stało się możliwe dopiero wraz z rozwojem technik spektroskopowych w latach 
pięćdziesiątych XX wieku. W 1964 roku George Andrew Olah, amerykański chemik, 
opisał syntezę soli zawierających „zablokowane” karbokationy alkilowe: RF + SbF5 → 
R+SbF6-. Badania te przekonały środowisko chemików o rzeczywistym istnieniu 
nietrwałych normalnie karbokationów. 

Od drugiej połowy XX wieku prawdopodobnie najważniejszym zagadnieniem 
w chemii jest kontrola stereochemii reakcji. Duże osiągnięcia na tym polu odniósł w 
1990 roku Elias James Corey, amerykański chemik, który jest twórcą koncepcji 
retrosyntezy, która obecnie odgrywa podstawową rolę w projektowaniu syntez 
złożonych związków organicznych. Jego wynalazki doprowadziły do pierwszego 
zastosowania komputerów do projektowania dróg syntetycznych związków 
organicznych. 

Współcześnie ogólnie przyjętym określeniem chemii organicznej jest chemia 
związków węgla. Obecnie nauką, która zajmuje się badaniem związków chemicznych 
występujących w żywych organizmach oraz ich przemianami, jest biochemia, powiązana 
zarówno z chemią organiczną, jak i wieloma dyscyplinami biologii. 

Chemia organiczna jest działem chemii zajmującym się badaniem budowy, 
właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel 
czterowartościowy (pomijając dwutlenek węgla i cyjanki, będące związkami 
nieorganicznymi), a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych 
połączeń. Skupia się na atomie węgla oraz na elektronach w łańcuchach i pierścieniach 
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węglowych, a także opisuje sposób dzielenia elektronów z innymi atomami 
przyłączonymi do atomów węgla, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.  
 
Teoria budowy związków organicznych 

Teoria budowy związków organicznych została stworzona w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku przez A.M. Butlerowa. Jej powstanie było jednym 
z ważniejszych i większych wydarzeń w rozwoju chemii organicznej, gdyż pozwoliło na 
usystematyzowanie dotychczasowych osiągnięć, a także umożliwiało naukowe 
przewidywania nowych faktów. Teoria podniosła też znaczenie modeli elektronowych, 
jako podstawy do zrozumienia budowy związków organicznych.  
Podstawowe założenia teorii budowy związków były następujące: 
1. Atomy tworzące cząsteczki substancji organicznych są połączone ze sobą 
w określonej kolejności, przy czym na ich połączenie zużywa się po jednej lub kilka 
wartościowości (jednostek powinowactwa chemicznego) każdego atomu. Wszystkie 
wartościowości wszystkich atomów tworzących cząsteczkę powinny być zużyte na 
połączenia atomów, tzn. nie powinno pozostawać wolnych wartościowości. 
2. Wiązania pomiędzy poszczególnymi atomami przedstawia się graficznie w postaci 
kresek, które łączą poszczególne atomy tworzące cząsteczkę. 
3. Właściwości substancji organicznej zależą od budowy jej cząsteczki, tj. od kolejności 
połączenia atomów i charakteru ich wiązań. 
4. Na właściwości chemiczne atomu lub grupy atomów ma wpływ obecność innych 
atomów lub grup atomów w cząsteczce, przy czym najsilniejszy wpływ wykazują atomy 
bezpośrednio ze sobą związane. 
 Teoria budowy związków organicznych podana przez A.M. Butlerowa ulegała 
ciągłej ewaluacji, dzięki coraz nowszym osiągnięciom nauki. Dlatego też z niewielkimi 
zmianami jest ciągle aktualna. Kontynuacją, a zarazem dalszym rozwojem tej teorii są 
modele elektronowe. 
 

Współcześnie znanych jest około 6 milionów związków organicznych (dla 
porównania – związków nieorganicznych jest około 250 tysięcy) i ich liczba ciągle 
wzrasta. Rozważając ilość związków organicznych oraz wielkość ich cząsteczek, warto 
zacząć od związku o najprostszej budowie strukturalnej, czyli metanu, poprzez 
cząsteczkę chlorofilu, aż po związki humusowe o największej masie cząsteczkowej 
wynoszącej nawet kilkaset tysięcy g/mol. 
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a)     b)      c) 
 

     
d)       e) 
 
 

Rys. 1. Różnorodność związków organicznych: a) cząsteczka metanu (16,04 g/mol), b) 
cząsteczka chlorofilu a (893,509 g/mol), c) cząsteczka chlorofilu b (907,492 g/mol), d) 
substancja humusowa – kwas fulwowy (1051 g/mol), e) substancja humusowa – kwas 
humusowy. 
 
Przyczyną takiej dużej liczby związków organicznych jest to, że: 

1) węgiel wykazuje zdolność do tworzenia stabilnych wiązań pomiędzy swoimi 
atomami (proces ten nazywany jest katenacją), 

2) wiązania występujące w związkach organicznych są wiązaniami kowalencyjnymi, 
3) możliwe jest formowanie się wiązań podwójnych oraz potrójnych, których 

obecność prowadzi do zwiększenia stopnia nienasycenia związku, 
4) związki organiczne mogą zawierać złożony szkielet węglowy, dzięki czemu 

możliwe jest powstawanie długich łańcuchów oraz pierścieni zbudowanych 
z atomów węgla, 

5) związki organiczne mogą występować w postaci izomerów, tj. związków o takim 
samym składzie ilościowym i jakościowym (ten sam wzór sumaryczny), ale 
różnej budowie (różne wzory strukturalne), 
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6) w skład związków organicznych oprócz atomów węgla wchodzą najczęściej 
atomy wodoru, tlenu, rzadziej azotu, siarki i magnezu. 

 
Właściwości związków organicznych 

1. Związki organiczne występują w trzech stanach skupienia jako gazy, ciecze lub 
ciała stałe o niskiej temperaturze topnienia. Znaczna część związków 
organicznych w temperaturach powyżej 300 °C ulega topnieniu, sublimacji lub 
rozkładowi.  

2. Oddziaływania pomiędzy cząsteczkami związków organicznych są raczej słabe. 
3. Obojętne związki organiczne wykazują z reguły niską rozpuszczalność w wodzie, 

a dużo lepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych. Wyjątkami od 
tej reguły są związki organiczne o charakterze jonowym, takie jak sole kwasów 
karboksylowych, czwartorzędowe sole amoniowe lub aminokwasy oraz niektóre 
związki o małej masie molowej, takie jak kwas octowy czy formaldehyd. Inne 
związki organiczne rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, 
będących albo czystymi substancjami chemicznymi takimi jak metanol czy toluen, 
albo ich mieszaninami. Rozpuszczalność danego związku w określonych 
rozpuszczalnikach zależy od występowania w cząsteczce tego związku różnych 
grup funkcyjnych, a także od budowy szkieletu węglowego.  

4. Reakcje chemiczne z udziałem związków organicznych przebiegają bardzo 
wolno, dlatego w celu przyspieszenia reakcji stosuje się katalizatory. 
Katalizatorami są substancje nieorganiczne, które, dodane do układu 
reakcyjnego, powodują obniżenie energii aktywacji reakcji, czego efektem jest 
wzrost szybkości reakcji chemicznej. Katalizatory przyspieszają więc zajście 
reakcji chemicznej, same natomiast pozostają w niezmienionej ilości po 
zakończeniu reakcji. 

5. Dużo substancji organicznych może formować kryształy. Zazwyczaj są to 
kryształy molekularne o znacznie niższej stabilności niż kryształy jonowe lub 
kryształy atomowe. 

 
Źródła substancji organicznych 
 Głównymi źródłami substancji organicznych są: ropa naftowa, gazy naturalne 
(gaz ziemny), a także: gazy towarzyszące ropie naftowej, gazy przemysłowe z przeróbki 
ropy naftowej (gazy rafineryjne), stałe paliwa kopalne, drewno i odpady roślinne oraz 
surowce zwierzęce. 

Celowość otrzymywania różnych substancji organicznych z różnorodnych 
surowców w każdym konkretnym przypadku jest uzależniona względami 
ekonomicznymi. Źródła surowca mogą być odnawialne (drewno, surowce pochodzenia 
roślinnego) i nieodnawialne (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel). 

Ropa naftowa to cenne źródło różnorodnych paliw silnikowych i olejów 
smarowych, a także licznych substancji organicznych otrzymywanych podczas procesów 
przeróbki ropy naftowej. Gazy naturalne i gazy towarzyszące ropie naftowej – są 
obecnie jednym z najtańszych źródeł surowca do syntezy wielu substancji chemicznych.  

Pierwsze wycieki ropy naftowej zostały odkryte w 1750 roku w Pensylwanii, 
Wirginii i okolicach Nowego Jorku. Przez ponad 100 lat była ona jednak traktowana jako 
substancja szkodliwa, brudząca wodę. Dopiero w 1847 roku, Samuel M. Kier znalazł dla 
niej zastosowanie jako smar i rozpoczęło jej sprzedaż. Badania nad ropą naftową 
prowadził w latach 1852–1853 polski chemik Ignacy Łukasiewicz. Łukasiewicz 
pracował w aptece Mikolascha i wraz z asystentem – Janem Zehem otrzymali naftę 
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metodą destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Badania prowadzono na zapleczu apteki 
Mikolascha we Lwowie. Właściciel apteki wycofał się z dalszych badań, gdyż nie widział 
możliwości zastosowania nafty jako lekarstwa. Łukasiewicz natomiast szukał 
zastosowania dla nafty, a że używane w owym czasie lampy oliwne nie nadawały się do 
nafty, to przekonstruował taką lampę i rozświetlił nią wystawę apteki, w której 
pracował. Tak powstała pierwsza lampa naftowa. Data 31 lipca 1853 roku jest 
symboliczną, oficjalną datą narodzin przemysłu naftowego w Polsce. Po raz pierwszy 
zastosowano w praktyce oświetlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu 
powszechnym we Lwowie, a rok później otworzono pierwszą w Europie kopalnię ropy 
naftowej. W 1856 roku otworzono z kolei pierwszą destylarnię Europy. W 1857 roku, 
kanadyjski geolog, Abraham Gesner, odkrył naftę uzyskiwaną poprzez destylację oleju 
skalnego. Również w tym samym 1857 roku wzniesiono studnię naftową i wybudowaną 
obok niej rafinerię w Ontario.  

Należy pamiętać, że oprócz dobrodziejstw bez których dzisiaj raczej nie 
potrafimy się obejść (mam tutaj na myśli głównie benzyny oraz oleje napędowe), a które 
otrzymuje się w procesie destylacji frakcyjnej ropy naftowej iż zawarte w ropie naftowej 
węglowodory stanowią główne antropogeniczne źródła zanieczyszczeń. Dzieje się tak 
w sytuacjach, kiedy ropa naftowa może skazić środowisko, tj. podczas poszukiwań 
i eksploatacji, albo (o wiele częściej) w czasie transportu. O ile erupcje związane 
z anomalnie wysokim ciśnieniem złożowym lub awariami głowic przeciwerupcyjnych są 
rzadkie i szybko opanowywane, to prawdziwą katastrofą dla środowiska są awarie 
powstałe w czasie transportu. O tego typu awariach słyszymy m.in. w telewizji, są to 
głównie niebezpieczne dla ekosystemów wycieki ropy naftowej 
z tankowców,występujące podczas jej transportu. Taki wyciek ropy naftowej 
spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki: 

1) ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza, tworząc na wodzie 
warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża, 

2) najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli 
opadają na dno, 

3) lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt 
wodnych, 

4) na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, 
oddychanie i odżywianie się, 

5) warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego do życia roślinom wodnym i innym 
organizmom tlenu i promieniowania słonecznego. 

Wszystko to prowadzi do obumierania flory (roślin) i fauny (zwierząt) na skażonym 
obszarze. 

Oczywiście odpowiednie bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego 
celu cały tlen rozpuszczony w wodzie, jednakże jest to proces bardzo długotrwały. 
W tym miejscu należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego wycieki ropy naftowej 
powodują najczęściej skażenia obszaru? Otóż dlatego, że w ropie naftowej zawarte są 
Wielopierścieniowe 
 

Węglowodory Aromatyczne (WWA), które stanowią główne źródło 
zanieczyszczeń (Rys. 2). Są to policykliczne węglowodory zawierające skondensowane 
pierścienie aromatyczne bez podstawników. Jest to grupa ok. 200 związków, z których 
wiele podejrzewanych jest lub ma udowodnione własności kancerogenne i/lub 
mutagenne. 16 z tych związków jest szczególnie niebezpiecznych, a na pierwszym 
miejscu wymienia się benzo[a]piren, gdyż ze względu na siłę działania rakotwórczego 
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oraz powszechność występowania w środowisku uznany został za wskaźnik całej grupy 
WWA. Należy podkreślić, że związki WWA nie występują pojedynczo, lecz zawsze 
w mieszaninie. Liczne badania potwierdzają, że obecność jednego ze związków z grupy 
WWA w próbkach środowiskowych wskazuje na to, że inne związki tej grupy też są 
obecne. Związki te wykazują stosunkowo niską toksyczność ostrą, ale bardzo wyraźną 
toksyczność przewlekłą. Dopuszczalne stężenie w wodzie wynosi 0,2 mg/dm3. Duża 
ilość benzopirenów, ok. 1,5%, znajduje się w smole pogazowej. Są to związki bardzo 
niebezpieczne, ponieważ wywołują zmiany nowotworowe w różnych tkankach. 
Powstają podczas niecałkowitego spalania wszystkich węglowodorów z wyjątkiem 
metanu. Są także obecne w spalinach samochodowych i smole pogazowej. 
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Fluoren

AcenaftenAcenaftylen

ChryzenBenzo(a)antracen

Piren Fluoranten

Benzo(k)fluoranten

Benzo(a)piren
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Indeno(1,2,3-cd)piren

Benzo(g,h,i)perylen

Naftalen

 
Rys. 2. Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA, ang. PAHs) stanowiące  
              główne źródła antropogeniczne zanieczyszczeń zawarte w ropie naftowej 
 

Stałe paliwa kopalne (węgiel kamienny, łupki, torf) znalazły zastosowanie nie 
tylko jako paliwa, lecz także jako źródło wielu cennych substancji chemicznych (fenoli, 
benzenu, toluenu, naftalenu i in.). 

 
Najbogatszym odnawiającym się źródłem substancji organicznych jest drewno 

i odpady roślinne. Obliczono, że 10% odpadów (w postaci straty masy drzewnej podczas 
wyrębu lasów) może dać ok. 140 tys. ton fenoli, 20 tys. ton kwasu octowego i wiele 
innych. Z odpadów rolnych (łupiny słonecznika, gryki, jęczmienia, łuski bawełny) można 
otrzymać setki tysięcy ton substancji takich jak furfurol, celuloza, kwas octowy, alkohol 
etylowy. 
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Podstawy klasyfikacji związków organicznych 
 
 Istnieje wiele klas związków organicznych, które można podzielić na mniejsze 
podklasy w oparciu o ich skład i podobne właściwości. Zazwyczaj jednak związki 
organiczne dzieli się na trzy duże grupy: 

1. Związki acykliczne, czyli takie, które mają prosty lub rozgałęziony łańcuch 
złożony z atomów węgla. 

2. Związki karbocykliczne, czyli takie, których cząsteczka ma kształt zamkniętego 
pierścienia zbudowanego z atomów węgla. 

3. Związki heterocykliczne, czyli takie, których cząsteczki posiadają kształt 
zamkniętego pierścienia zbudowanego z atomów węgla i atomów innych 
pierwiastków (tzw. heteroatomów) takich jak azot, tlen, siarka i inne. 

W każdej z tych grup głównych są wprowadzone pochodne w postaci grup funkcyjnych, 
które zastępują atomy wodoru. 
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10. Metody rozdzielania na składniki i oczyszczania   

        związków chemicznych 

 
Istnieje kilka powszechnie stosowanych i niedrogich metod służących do 

wyodrębnienia z mieszaniny reakcyjnej czystego produktu. Jednak sposób ten zależy 
w dużej mierze od własności fizycznych i chemicznych produktu. Można jednak podać 
ogólne zasady postępowania w odniesieniu do stanu skupienia w temperaturze 
pokojowej surowej mieszaniny otrzymanej w wyniku reakcji. Mieszanina ta może być 
układem jednofazowym (albo ciało stałe, albo ciecz) lub dwufazowym (ciało stałe – ciecz 
albo ciecz – ciecz). 

 Jeżeli mamy do czynienia z substancją stałą, obojętną i nierozpuszczalną 
w wodzie można przemyć wodą w celu usunięcia rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Tak 
postępuje się w przypadku związku organicznego nierozpuszczalnego w wodzie 
i zanieczyszczonego np. solami nieorganicznymi.  

Można również wyekstrahować surowy osad odpowiednim rozpuszczalnikiem 
organicznym, przesączyć go i ekstrakt przemyć wodą. Ekstrakt należy przemyć 
rozcieńczonym wodnym roztworem kwasu i rozcieńczonym wodnym roztworem 
alkalicznym w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń o charakterze zasadowym 
i kwasowym. Po wysuszeniu ekstraktu i usunięciu rozpuszczalnika otrzymuje się 
oczyszczony osad, który krystalizuje z odpowiedniego rozpuszczalnika. Jeżeli produkt 
jest w niewielkim stopniu rozpuszczalny we właściwym rozpuszczalniku organicznym, 
to stosuje się ekstrakcję ciągłą (np. w aparacie Soxhleta). 

 W przypadku gdy oczyszcza się substancję stałą, która rozpuszcza się w wodzie, 
roztwór wodny takiej substancji należy zakwasić (lub zalkalizować, jeżeli jest 
produktem) i w ten sposób wydziela się wolny związek o charakterze kwasowym (lub 
zasadowym), który następnie odsącza się lub ekstrahuje odpowiednim 
rozpuszczalnikiem. 

 Częściej spotykane są ciekłe produkty reakcji, ponieważ wiele reakcji 
organicznych przeprowadza się w roztworze. Gdy produkt reakcji jest cieczą, można go 
oddzielić od rozpuszczalnika i innych ciekłych odczynników bezpośrednio przez 
destylację frakcyjną.  

Jeżeli natomiast produktem jest związek stały, to można osiągnąć jego 
bezpośrednią krystalizację przez zatężenie lub oziębienie roztworu. Jednak często 
ekstrakcja roztworem odpowiedniego rozpuszczalnika organicznego lub wodnego 
roztworu jest nieodzowna. Ekstrakcję przeprowadza się bezpośrednio, jeżeli produkt 
jest rozpuszczony w rozpuszczalniku niemieszającym się z wodą. Znajomość kwasowego 
lub zasadowego charakteru produktu i jego rozpuszczalności w wodzie jest niezbędna 
dla zachowania właściwej frakcji, z której następnie wyodrębnia się produkt. Gdy użyty 
w reakcji rozpuszczalnik miesza się z wodą (np. metanol, etanol, sulfotlenek dimetylu 
itd.), wówczas przed przystąpieniem do ekstrakcji należy go całkowicie lub w większości  



 

116 

 

 

usunąć za pomocą destylacji, a następnie rozpuścić pozostałość w nadmiarze 
rozpuszczalnika niemieszającego się z wodą. Usuwanie rozpuszczalnika z frakcji 
uzyskanych w procesie ekstrakcji jest obecnie bardzo ułatwione dzięki zastosowaniu 
wyparki obrotowej. Posługiwanie się wyparką, umożliwia uniknięcie żmudnego 
usuwania dużych objętości rozpuszczalnika za pomocą zwykłej destylacji. 

 Bardzo pospolita jest mieszanina reakcyjna składająca się z dwóch faz. Jeżeli 
stanowi ona układ ciało stałe – ciecz, to oczywiście trzeba mieć pewność, w której fazie 
znajduje się produkt. Prostym przykładem jest mieszanina, w której faza stała stanowi 
krystalizujący z roztworu reakcyjnego produkt. W takim przypadku wystarczy 
mieszaninę oziębić i odsączyć wydzielony w większości produkt reakcji. Przesącz na 
ogół zatęża się lub ekstrahuje w celu uzyskania maksymalnej wydajności produktu. 

 Bezpośrednie sączenie mieszaniny reakcyjnej stosuje się również wtedy, gdy 
w postaci osadu wydzielają się produkty uboczne. Przesącz traktuje się w tym 
przypadku jako jednofazowy układ ciekły. Jeżeli zaś obserwuje się, że poza stałymi 
zanieczyszczeniami zaczyna pojawiać się krystalizujący z roztworu produkt reakcji, to 
mieszaninę reakcyjną należy powtórnie ogrzać, a następnie przesączyć na gorąco. 

 Dwufazowy układ ciecz – ciecz spotykany jest dość często; powstaje on np. wtedy, 
gdy po zakończeniu reakcji przeprowadzonej w rozpuszczalniku organicznym 
mieszaninę reakcyjną wylewa się na lód lub do rozcieńczonego kwasu.  

 

Destylacja 

 Destylacja polega na przeprowadzeniu substancji ciekłej w wyniku jej 
ogrzewania w stan pary, a następnie skropleniu pary i zebraniu skroplonej cieczy 
w innym naczyniu, tzw. odbieralniku. Destylacja jest wykorzystywana w celu 
oczyszczenia substancji, oddzielenia rozpuszczalnika, rozdzielenia mieszaniny 
związków, a także do oznaczenia temperatury wrzenia substancji. Jest najważniejszą 
metodą rozdzielania i oczyszczania substancji ciekłych. W najprostszym przypadku 
destylacji, ciecz doprowadza się do wrzenia, dostarczając ciepła, i następnie powstającą 
parę skrapla się w chłodnicy jako destylat. Najprostszy zestaw (Rys. 1.) do destylacji 
składa się z kolby destylacyjnej, termometru, chłodnicy destylacyjnej chłodzonej wodą 
z nasadką destylacyjną i odbieralnika. 
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Rys. 1. Przykład typowego najprostszego zestawu do destylacji: a – kolba destylacyjna, b 
– nasadka destylacyjna, c – termometr, d – chłodnica (tutaj chłodnica Liebiga, e –  
            przedłużka, f – odbieralnik, g – elektryczny płaszcz grzejny. 

 

Podstawowe rodzaje destylacji: 

Destylacja prosta (destylacja zwykła) to destylacja, którą prowadzi się pod 
normalnym ciśnieniem. Skroploną ciecz (destylat) odbiera się w jednej porcji, względnie 
paru porcjach (frakcjach). Destylacja ta służy do odparowania niskowrzących 
rozpuszczalników (poniżej 200oC), identyfikacji czystych związków oraz do rozdzielania 
mieszanin, w których jeden składnik jest nielotny (np. substancje nieorganiczne, 
smoliste itp.) i odporny na długotrwałe ogrzewanie lub w których temperatury wrzenia 
składników różnią się zasadniczo (minimum 80oC).  

Destylacja z parą wodną to destylacja, w czasie której w ruchu jest tylko jedna faza – 
mianowicie para. Przeprowadza się ją pod normalnym ciśnieniem, a zastosowanie 
strumienia pary ma na celu obniżenie temperatury wrzenia cieczy, które podczas 
destylacji prostej ulegają rozkładowi. Stosuje się ją do wyodrębnienia i oczyszczenia 
związków mało rozpuszczalnych w wodzie lub łatwo dających się od niej oddzielić. 
Destylacja z parą wodną zachodzi w temperaturze niższej niż temperatura wrzenia 
wody, dlatego jest ona cennym sposobem oczyszczania związków wysokowrzących, 
które rozkładają się podczas destylacji pod ciśnieniem normalnym lub zmniejszonym. 
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Destylacja frakcyjna polega na wielokrotnym powtórzeniu destylacji prostej. 
Otrzymane w ten sposób kolejne frakcje poddaje się ponownej destylacji, a otrzymane 
nowe frakcje łączy się odpowiednio (według temperatur wrzenia) z frakcjami 
poprzednio otrzymanymi i ponownie destyluje jedną z nich. Stosując różne kombinacje 
łączenia frakcji i wielogodzinną destylację, można rozdzielić substancje o dostatecznie 
odległych temperaturach wrzenia. Dla np. acetonu rozróżnia się następujące frakcje: 
przegon (56–58 oC), frakcję pierwszą  
(58–62 oC), między frakcję (62–110 oC), frakcję drugą (110–113oC). 

 

Destylacja próżniowa to destylacja, którą prowadzi się pod obniżonym 
(zmniejszonym) ciśnieniem. Stosuje się ją do związków organicznych, których nie 
można przedestylować pod normalnym ciśnieniem, ponieważ ulegają one częściowemu 
lub całkowitemu rozkładowi w temperaturze wrzenia. Obniżenie ciśnienia w zestawie 
destylacyjnym pozwala na obniżenie temperatury wrzenia substancji poniżej 
temperatury ich rozkładu. Niekiedy również zwiększa względne lotności składników 
mieszaniny destylacyjnej i pozwala w niektórych przypadkach uniknąć tworzenia się 
mieszanin azeotropowych. Do tego typu destylacji używa się wyłącznie naczyń 
okrągłodennych, gdyż naczynia płaskodenne ulegają zgnieceniu przez ciśnienie 
atmosferyczne. Wyjątkiem są grubościenne kolby ssawkowe. 

 

Destylacja azeotropowa polega na rozdzieleniu mieszaniny związków ciekłych po 
uprzednim dodaniu do niej określonej ilości odpowiednio dobranej i lotnej cieczy, 
zdolnej do wytworzenia azeotropu z jednym ze składników, i oddzieleniu powstałego 
azeotropu na drodze destylacji od drugiego składnika.  

Azeotropy (mieszaniny azeotropowe) powstają przez zmieszanie pewnych substancji 
w określonym stosunku. Mieszaniny azeotropowe mają skład cieczy identyczny ze 
składem pary i podczas destylacji zachowują się jak czyste związki chemiczne, tj. 
destylują w stałej temperaturze wrzenia. Na ogół nie można przewidzieć, jakie związki 
w czasie destylacji utworzą azeotrop. Tworzenie azeotropów uwarunkowane jest 
złożonym wzajemnym oddziaływaniem cząstek cieczy, opartym na siłach wiążących, 
asocjacji (łączeniu się dwóch lub więcej jonów o przeciwnych ładunkach w nietrwałe 
zespoły zwane asocjatami w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych lub tworzenia 
wiązań wodorowych) i solwatacji (oddziaływaniu cząsteczek rozpuszczalnika na 
cząsteczki substancji rozpuszczonej prowadzącym do wytworzenia tzw. solwatów, czyli 
zespołów drobin obydwu substancji). Dużą rolę w ich tworzeniu odgrywają wiązania 
wodorowe. Powstawanie azeotropów jest więc prawdopodobne podczas destylacji 
związków o małej różnicy temperatur wrzenia i przy dużej różnicy polarności 
cząsteczek. Istnieją dwa rodzaje mieszanin azeotropowych: 

– wrzące w temperaturze niższej od temperatury wrzenia obydwu składników 
(minimum temperatury wrzenia, tzw. azeotropy minimalne), 

– wrzące w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia obydwu składników 
(maksimum temperatury wrzenia, tzw. azeotropy maksymalne). 

Skład mieszaniny azeotropowej i jej temperaturę wrzenia przy danym ciśnieniu 
zewnętrznym określa tzw. punkt azeotropowy. Przez zmianę ciśnienia zewnętrznego  
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można uzyskać przesunięcie punktu azeotropowego, a tym samym zmianę azeotropu 
w zadanym kierunku. Nie można natomiast w ten sposób całkowicie rozdzielić 
mieszaniny. Mieszaninę azeotropową można rozdzielić, usuwając jeden ze składników 
za pomocą: reakcji chemicznej, selektywnej absorpcji, frakcyjnej krystalizacji (po 
uprzednim zamrożeniu w odpowiednim rozpuszczalniku).  

W preparatyce organicznej destylacji azeotropowej najczęściej używa się do 
odwadniania różnych substancji ciekłych i stałych. 

 

Ekstrakcja 

 Ekstrakcja to metoda wyodrębniania i oczyszczania związków z mieszanin 
ciekłych lub stałych przy użyciu odpowiednio dobranych selektywnych 
rozpuszczalników. Jest to metoda wstępna stosowana przed dalszym oczyszczaniem 
związków. 

Typy ekstrakcji: 

Ekstrakcja ciał stałych to ekstrakcja substancji stałej cieczą. Jej efektywność zależy 
głównie od rozpuszczalności i prędkości przechodzenia substancji z jednej fazy do 
drugiej. Rozpuszczalność można tak dobrać, by do roztworu przechodził związek 
pożądany lub ekstrahowane były związki niepożądane. Ten ostatni proces nazywa się 
zwykle przemywaniem. 

Prędkość przechodzenia substancji z fazy stałej do roztworu zależy od: prędkości 
przenikania cieczy do fazy stałej, prędkości dyfuzji substancji w cieczy, prędkości 
usuwania substancji z powierzchni styku fazy ciekłej i stałej. 

Ekstrakcja cieczy cieczą to ekstrakcja, w której przy zetknięciu się roztworu 
ekstrahowanego z rozpuszczalnikiem tworzącym odrębną fazę (niemieszającym się 
z poddanym ekstrakcji roztworem) ekstrahowany składnik przechodzi do 
rozpuszczalnika aż do ustalenia się stanu równowagi. Ekstrahowany składnik ulega 
rozdzieleniu w pewnym stosunku pomiędzy obie fazy. Stosunek ten ujmuje prawo 
Nernsta, według którego stosunek substancji rozpuszczonej w dwóch niemieszających się 
ze sobą cieczach pozostających w równowadze jest w stałej temperaturze stały:  

K
C

C

2

1   

gdzie stała K nazywa się współczynnikiem podziału (rozdziału).  

Prawo Nernsta bez poprawek stosuje się jednak do roztworów bardzo rozcieńczonych. 
Jeżeli współczynnik podziału między rozpuszczalnikiem organicznym i wodą jest duży, 
stosuje się ekstrakcję periodyczną, jeżeli mały – ciągłą. 

Ekstrakcja periodyczna polega na wytrząsaniu roztworu ekstrahowanego 
z rozpuszczalnikiem w rozdzielaczu. Pojemność rozdzielacza powinna być co najmniej 
o 1/3 większa od sumarycznej objętości obu cieczy. Kranik i szlifowany korek powinien 
być szczelnie dopasowany, a przed przystąpieniem do ekstrakcji posmarowany w celu 
uszczelnienia. 

 



 

120 

 

 

Do rozdzielacza, umieszczonego w statywie, wlewa się przez lejek (należy sprawdzić, 
czy kranik jest zamknięty!) ekstrahowany roztwór i pierwszą porcję rozpuszczalnika. Po 
zamknięciu korkiem rozdzielacza wytrząsa się nim początkowo bardzo ostrożnie, 
odwracając go co pewien czas nóżką do góry i otwierając kranik celem wyrównania 
ciśnienia w rozdzielaczu. Jest to konieczne, zwłaszcza przy ekstrakcji eterem (który 
powoduje powstawanie w rozdzielaczu dużego nadciśnienia, co może być przyczyną 
wypchnięcia korka i zawartości rozdzielacza). Po pewnym czasie wolna przestrzeń 
rozdzielacza zostaje wypełniona parami rozpuszczalnika (ustaje syczenie przy 
otwieraniu kranika) i można już wytrząsać energiczniej. Po zakończeniu wytrząsania 
rozdzielacz stawia się w statyw i pozostawia do rozdzielenia się warstw. Następnie 
otwiera się korek (w przeciwnym razie na skutek zmniejszenia objętości cieczy 
w rozdzielaczu powstaje nad nią podciśnienie, co może spowodować zmieszanie warstw 
przez powietrze wchodzące kranikiem rozdzielacza), przekręca kranik i jedną z warstw 
zlewa się przez kranik do zlewki. Pozostałą w rozdzielaczu warstwę zlewa się do 
drugiego naczynia przez górny otwór rozdzielacza. Ekstrakcję prowadzi się jeszcze 2–3 
razy, w sposób opisany poprzednio, używając każdorazowo porcji świeżego 
rozpuszczalnika. Następnie należy odparować rozpuszczalnik i ocenić ilość pozostałości. 

Ekstrakcja ciągła to ekstrakcja, w której w zależności od rodzaju użytego do ekstrakcji 
rozpuszczalnika, stosuje się aparaty: do ekstrakcji cieczy ciężkiej – lżejszą, do ekstrakcji 
cieczy lżejszej – cięższą. Do ekstrakcji rozpuszczalnikami lżejszymi służą perkolatory. 
Rozpuszczalnik ogrzewany do wrzenia w kolbie oddestylowuje, skrapla się w chłodnicy 
zwrotnej, spływa przez lejek z długą nóżką na dno ekstraktora i unosi się poprzez 
ekstrahowaną ciecz. Ekstrakt stopniowo przelewa się do kolby z rozpuszczalnikiem. 
Można też posłużyć się syfonowym aparatem Soxhleta (Rys. 2). 
 

 

Rys. 2. Aparat Soxhleta 
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W porowatej gilzie G (zrobionej z twardej bibuły filtracyjnej) umieszcza się 
substancje do ekstrakcji. Gilzę wprowadza się do ekstraktora (aparat Soxhleta). 
Ekstraktor łączy się z kolbą kulistą, w której znajduje się rozpuszczalnik, oraz 
z chłodnicą zwrotną (na Rys. 2 przedstawiono chłodnicę kulkową). Kolbę 
z rozpuszczalnikiem ogrzewa się do łagodnego wrzenia. Pary rozpuszczalnika 
przedostają się przez rurkę R do chłodnicy, skraplają się i spływają do gilzy, 
wypełniając zbiornik aparatu. Po osiągnięciu górnego poziomu rurki S rozpuszczalnik 
przelewa się syfonem do kolby, unosząc ze sobą pewną część substancji 
ekstrahowanej. Proces ten powtarza się automatycznie aż do zakończenia ekstrakcji. 

 

Suszenie cieczy organicznych 

Ciekłe związki organiczne lub roztwory związków organicznych 
w rozpuszczalnikach organicznych, otrzymane np. w wyniku ekstrakcji, suszy się zwykle 
bezpośrednio stałymi środkami suszącymi. Najczęściej środkami suszącymi są 
odwodnione hydraty. Środek suszący powinien być tak dobrany, aby spełniał 
następujące warunki: 

1) nie może reagować chemicznie z suszoną substancją organiczną, 
2) powinien wykazywać skuteczne i szybkie działanie osuszające, 
3) nie powinien rozpuszczać się (w sposób dający się zauważyć) w suszonej cieczy, 
4) powinien być możliwie tani, 
5) nie może katalizować takich reakcji chemicznych suszonego związku, jak 

polimeryzacja, kondensacja i samorzutne utlenianie. 
 

Na ogół najlepiej wytrząsać ciecz z niewielką ilością środka suszącego do chwili, gdy 
działanie jego przestaje być widoczne. Jeżeli ciecz zawiera tyle wody, że po dodaniu 
środka suszącego następuje wydzielenie niewielkiej warstwy wodnej, to należy ją 
oddzielić i suszyć ponownie świeżą porcją środka suszącego. Przed destylacją należy 
oddzielić środek suszący od cieczy, najlepiej sącząc przez sączek karbowany. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku stosowania środków suszących, których działanie 
polega na tworzeniu hydratów (siarczan sodu, siarczan magnezu, chlorek wapnia). 
W wyższej temperaturze ciśnienie pary nad utworzonymi hydratami wzrasta tak 
znacznie, że jeśli nie usunie się ich przed destylacją, to znaczna ilość wody może przejść 
do destylatu. 

Najczęściej stosowanymi środkami suszącymi są: odwodnione hydraty (CaCl2, MgSO4, 
Na2SO4, CaSO4, K2CO3), a także substancje higroskopijne (NaOH, KOH, CaO, P2O5). 

Najczęściej stosowane środki suszące: 

Alkohole K2CO3, CaSO4, MgSO4, CaO 
Halogenki alkilowe i arylowe CaCl2, CaSO4, MgSO4, P2O5 
Węglowodory nasycone i 
aromatyczne 

CaCl2, CaSO4, P2O5 

Aldehydy CaSO4 lub Na2SO4, MgSO4 
Ketony CaSO4 lub Na2SO4, MgSO4, K2CO3 
Zasady organiczne KOH lub NaOH, CaO, BaO 
Kwasy organiczne CaSO4 lub Na2SO4, MgSO4 
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Krystalizacja 

Krystalizacja polega na wydzielaniu ciała stałego z roztworu. Krystalizacja jest 
jedną z najdoskonalszych metod oczyszczania stałych związków organicznych, 
topiących się powyżej 40 °C, opartą na wykorzystaniu różnicy rozpuszczalności 
substancji i jej zanieczyszczeń. 

Krystalizacja służy do oczyszczenia związku. W celu oczyszczenia związku na drodze 
krystalizacji rozpuszcza się go w odpowiednim rozpuszczalniku, przeważnie 
w podwyższonej temperaturze, oddziela od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń przez 
odsączanie, ponownie wydziela w formie krystalicznej przez ochłodzenie lub 
zagęszczenie roztworu i oddziela oczyszczoną substancję od roztworu (ługu 
pokrystalicznego). 

Zasady oczyszczania przez krystalizację: 

– związek oczyszczany przez krystalizację nie powinien zawierać więcej niż 5–10% 
zanieczyszczeń, 

– krystalizacja związków bardziej zanieczyszczonych przebiega z dużymi stratami, 
dlatego surowy produkt należy najpierw oczyszczać na drodze destylacji, ekstrakcji czy 
też chromatografii.  

Wymagania, jakie powinien spełniać rozpuszczalnik używany do krystalizacji: 

– nie reaguje chemicznie z substancją oczyszczaną, 

– ma dużą różnicę rozpuszczalności na zimno i gorąco, 

– rozpuszcza zanieczyszczenia bardzo dobrze lub rozpuszcza je tylko w bardzo 
nieznacznym stopniu, 

– sprzyja wydzielaniu dobrze ukształtowanych kryształów, 

– ma względnie niską temperaturę wrzenia w celu łatwego usunięcia go z powierzchni 
kryształów przy ich odmywaniu i suszeniu, 

– w miarę możności jest niepalny i tani. 
 

Powszechnie używane do usuwania zanieczyszczeń w roztworach są węgiel 
aktywny, najbardziej adsorbujący w rozpuszczalnikach polarnych, oraz tlenek glinu – 
w rozpuszczalnikach niepolarnych. Surowe produkty reakcji chemicznych są często 
zanieczyszczone substancjami barwnymi powstałymi w wyniku reakcji ubocznych i tego 
rodzaju substancje dają się usunąć przez adsorpcję. Zanieczyszczenia, które mimo 
zastosowania czynnika adsorbującego zostają w roztworze, nie przeszkadzają 
krystalizacji, gdyż jeśli trudno adsorbują się na adsorbencie, nie mają także 
powinowactwa do zarodków kryształów.  

Odbarwienie roztworu można przeprowadzić trzema sposobami: 

– substancje zanieczyszczające rozpuszczają się całkowicie lub częściowo w gorącym 
rozpuszczalniku użytym do krystalizacji, 

– substancje zanieczyszczające dają się usunąć przez adsorpcję, 

– odbarwienie roztworu można osiągnąć, sącząc go przez warstwę adsorbentu, co 
właściwie jest już oczyszczaniem chromatograficznym. 
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Trudności występujące podczas krystalizacji są następujące: 

– kryształy nie wydzielają się z roztworu, mimo że roztwór jest przesycony. 
Krystalizację można wówczas wywołać następującymi sposobami: przez zaszczepienie 
roztworu, czyli dodanie do niego paru kryształów; przez pocieranie wewnętrznych 
ścianek naczynia pręcikiem szklanym; przez silne oziębienie roztworu lub dodanie paru 
kawałków stałego dwutlenku węgla; przez odstawienie roztworu na dłuższy okres, 

– substancja krystalizowana wydziela się z roztworu w postaci oleju, który krzepnie na 
twardą masę. Zapobiec temu można: przez dodanie większej ilości rozpuszczalnika; 
przez energiczne mieszanie celem utworzenia zawiesiny; przez zaszczepienie roztworu. 

 Adsorpcja jest procesem przebiegającym na powierzchni graniczących faz 
polegającym na tym, że poszczególne składniki występują w innym stężeniu na granicy 
faz niż w obydwu fazach. Podczas adsorpcji substancja wychwytywana gromadzi się na 
powierzchni ciała stałego pod wpływem działania sił powierzchniowych. Ilość 
zaadsorbowanej substancji zależy bezpośrednio od wielkości czynnej powierzchni, 
w związku z czym adsorbenty przemysłowe są tak sporządzone, aby miały dużą 
powierzchnię właściwą. 

Adsorpcję dzielimy na fizyczną i chemiczną, zwaną chemisorpcją. Ciepło 
adsorpcji fizycznej jest tego samego rzędu, co ciepło kondensacji adsorbowanego 
związku chemicznego. Adsorpcja fizyczna charakteryzuje się tym, że przez zmianę 
warunków zewnętrznych ciśnienia lub temperatury można usunąć zaadsorbowane 
związki z granicy faz. Przy chemisorpcji ciepło adsorpcji jest tego samego rzędu, co 
ciepło reakcji chemicznej. Podczas chemisorpcji powstają związki chemiczne, dlatego też 
regeneracja zaadsorbowanych związków jest bardzo trudna i wymaga dużego nakładu 
energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

DOŚWIADCZENIA 

 

Doświadczenie 1. Oczyszczanie acetonu na drodze destylacji prostej 

 Celem doświadczenia jest zademonstrowanie, w jaki sposób przeprowadzić 
odwodnienie acetonu. 

 

Aparatura: 

zlewka, zestaw do destylacji prostej (Rys. 1.), dwa odbieralniki (małe zlewki). 

 

Odczynniki: 

 aceton cz.d.a., woda. 

 

Wykonanie doświadczenia: 

W zlewce sporządzić mieszaninę 40 cm3 acetonu i 40 cm3 wody. 

Do kolby destylacyjnej o poj. 250 cm3 wprowadzić mieszaninę acetonu i wody. Do 
kolby podłączyć nasadkę destylacyjną z zamontowanym termometrem i z chłodnicą. 
Termometr zamocować w taki sposób, by zbiorniczek z rtęcią był na wysokości wylotu 
oparów do chłodnicy. Do chłodnicy doprowadzić wodę chłodzącą w przeciwprądzie do 
oparów destylowanej mieszaniny. Pod kolbą destylacyjną włączyć ogrzewanie. Kiedy 
aceton zacznie wrzeć, co minutę odczytywać i notować temperaturę destylacji. 
Ogrzewanie ustawić tak, by destylacja zachodziła z wydajnością 1–2 krople/sek. 
Pierwsze 5 cm3 (tzw. przedgon) odbierane w pierwszym odbieralniku odrzucić. 
Następnie zmienić odbieralnik na drugi i zbierać około 30 cm3 destylatu. Destylację 
należy przerwać, gdy w kolbie zostanie około 10 cm3 płynu (tzw. pogon). Po ostudzeniu 
aparatu destylacyjnego wyłączyć wodę chłodzącą.  

 

Opracowanie wyników: 

Na podstawie wyników przyrostu temperatury destylacji w czasie sporządzić wykres 
zależności temperatury wrzenia od czasu. 
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Doświadczenie 2. Otrzymywanie olejków eterycznych z liści mięty na drodze 
destylacji z parą wodną – opracowanie własne dla uczniów szkoły specjalnej 

 Celem doświadczenia jest pokazanie, w jaki sposób ze stałego materiału 
biologicznego wydzielić olejek eteryczny. 

 

Aparatura: 

 zestaw do destylacji z parą wodną (Rys. 3.). 

 

Odczynniki: 

 około 150 g liści mięty, woda destylowana. 

 

Wykonanie doświadczenia: 

Do generatora pary wodnej B napełnionego do 2/3 pojemności wodą destylowaną 
i zaopatrzonego w zawór bezpieczeństwa, w którym jest otwarta na zewnątrz rurka 
sięgająca w głąb cieczy na około 1 cm od dna, wrzucić świeżą porcelankę w celu 
zapobiegnięcia przegrzania się cieczy, a następnie ogrzewa. Do kolby destylacyjnej A 
wsypać około 150 g sproszkowanych liści mięty (w ilości nie większej niż 1/3 
pojemności nominalnej kolby), po czym kolbę A ogrzewać do temperatury około 100 °C. 
Ma to zapobiec kondensowaniu się pary wodnej w kontakcie z chłodnymi liśćmi mięty. 
Gdy woda w generatorze pary B zacznie wrzeć, a pęcherzyki pary wodnej zaczną się 
skraplać i kapać na liście mięty znajdujące się w kolbie destylacyjnej A, włączyć 
chłodzenie chłodnicy i zebrać mętny destylat w odbieralniku D. W kolbie destylacyjnej 
powstaje w ten sposób macerat. Gdy destylat przestaje być mętny, należy zakończyć 
destylację, wyłączyć ogrzewanie i chłodzenie chłodnicy. W odbieralniku wyraźnie widać 
dwie warstwy: hydrozolu (duża ilość) i olejku eterycznego (mała ilość).  

 

 

 

Rys. 3. Ekstrakcja substancji rozpuszczalnych w wodzie z materiału biologicznego 
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Doświadczenie 3. Oczyszczanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) na drodze 
rekrystalizacji – opracowanie własne dla uczniów szkoły specjalnej 

 Celem doświadczenia jest rozpuszczenie, a następnie ponowne skrystalizowanie 
aspiryny po jej oczyszczeniu.  

 

Aparatura: 

 kuchenka elektryczna, zlewki, statyw, termometr, lejek z sączkiem z bibuły. 

 

Odczynniki: 

 aspiryna, alkohol etylowy, woda destylowana. 

 

Wykonanie doświadczenia: 

 Aspiryna rozpuszcza się bardzo dobrze w alkoholu, natomiast bardzo słabo 
w wodzie, wobec tego prowadzi się jej krystalizację z mieszaniny tych dwóch 
rozpuszczalników. W tym celu do zlewki należy wsypać 5 g aspiryny, wlać 38 cm3 
alkoholu etylowego i 15 cm3 wody. Zawartość zlewki należy mieszać termometrem 
i ogrzewać na płycie grzejnej w temperaturze nieprzekraczającej 60 oC do momentu 
rozpuszczenia się aspiryny. Po rozpuszczeniu się aspiryny, roztwór ogrzewać jeszcze 
przez 3 minuty, po czym sączyć przez lejek szklany zaopatrzony w sączek z bibuły, 
przemyć wodą destylowaną i pozostawić do powolnej krystalizacji. 
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11. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym   
        (aminokwasy, białka, tłuszcze, cukry) 

 
I. Aminokwasy 

Naturalne aminokwasy to α-aminokwasy, a więc wszystkie – z wyjątkiem glicyny 
– które posiadają centrum asymetrii przy węglu α, i wszystkie charakteryzują się 
konfiguracją L.  

Centrum asymetrii (asymetryczny atom węgla) – to atom węgla o hybrydyzacji sp3 
połączony z czterema różnymi podstawnikami, będący centrum stereogenicznym 
cząsteczki. Atom węgla α to taki, do którego przyłączone są cztery różne podstawniki. 
Taki atom węgla nosi nazwę centrum chiralności (centrum stereogeniczne) cząsteczki. 
W α-aminokwasach grupa aminowa jest podstawnikiem na atomie węgla α 
sąsiadującym z grupą karboksylową. 

Konfiguracja L – to sposób określania i nazywania izomerów optycznych związków 
organicznych poprzez przyrównanie ich budowy do cząsteczki wzorca, którym jest 
aldehyd glicerynowy. Przyjęto, że tę cząsteczkę, która ma grupę OH- po lewej stronie, 
oznacza się literą „L”, a tę z grupą OH- po prawej stronie – literą „D”. 

Organizm ludzki nie potrafi syntezować niektórych aminokwasów, więc muszą 
być one dostarczane do organizmu w pożywieniu, aby organizm mógł wytworzyć 
potrzebne białko. Są to tzw. aminokwasy egzogenne. Należą do nich: walina, leucyna, 
izoleucyna, fenyloalanina, histydyna, tryptofan, metionina, treonina, arginina, lizyna.  

Wyodrębniając grupę związków zwanych aminokwasami, mamy na myśli przede 
wszystkim aminokwasy tworzące białka – a więc α-aminokwasy. Pozostałe naturalne α-
aminokwasy (oprócz aminokwasów egzogennych)  to: prolina, alanina, tyrozyna, 
cysteina, cystyna, seryna, kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, glutamina, 
asparagina. Aminokwasy białkowe to grupa aminokwasów, które stanowią główny 
budulec wszystkich białek występujących w organizmach żywych i są one optycznie 
czynne (wszystkie procesy w organizmach żywych przebiegają z udziałem związków 
chóralnych, do których należą katalizatory białkowe – enzymy). 

Nazwę aminokwasu tworzy się podobnie jak w przypadku kwasów 
karboksylowych; dodatkowo w przedrostku nazwy właściwej (nazwy kwasu 
karboksylowego) dodaje się przedrostek amino-, np.: 
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Większość aminokwasów należy do amin pierwszorzędowych. Aminy 
pierwszorzędowe to takie, w cząsteczkach których bezpośrednio z atomem azotu 
połączone są dwa atomy wodoru i jeden atom węgla. 

Aminokwasy to niewielkie cząsteczki organiczne, należące do związków 
dwufunkcyjnych, czyli takich, które w cząsteczce posiadają dwie różne grupy funkcyjne. 
Do aminokwasów zaliczamy wszystkie związki posiadające w swojej strukturze 
zarówno grupę aminową, jak i karboksylową.  
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Konsekwencją tego faktu jest możliwość oddziaływań, czy wręcz reakcji, 
zachodzących w obrębie jednej cząsteczki, posiadającej kwasową grupę karboksylową 
i zasadową grupę aminową. Możliwe są oczywiście także oddziaływania 
międzycząsteczkowe tych grup, pochodzących z różnych cząsteczek. 

Reakcje chemiczne, jakim ulegają aminokwasy, są zgodne z oczekiwaniami dla związku 
zawierającego karboksyl, jak również dla aminy.  

Aminokwasy są krystalicznymi ciałami stałymi. Dość dobrze rozpuszczają się 
w wodzie, nie rozpuszczają się prawie w rozpuszczalnikach niepolarnych. Wyznaczona 
kwasowość jest wielokrotnie słabsza od mocy innych kwasów karboksylowych (choć ze 
względu na obecność grupy aminowej w pozycji α do karboksylu oczekiwać raczej 
należało zwiększenia kwasowości). Wszystkie te i inne właściwości są wynikiem 
oddziaływania chemicznego między zasadową grupą aminową i kwasową grupą 
karboksylową. 

Najbardziej spektakularnym objawem posiadania przez cząsteczkę aminokwasu 
dwóch grup o przeciwstawnym działaniu jest występowanie tzw. punktu 
izoelektrycznego. Aminokwasy są amfoteryczne i mogą reagować jak kwasy lub jak 
zasady. Cząsteczka aminokwasu w środowisku silnie kwaśnym (niskie pH) jest zasadą 
poprzez przyłączenie jonu protonowego i będzie występować jako kation w postaci soli 
amonowej (NH3+), zaś dysocjacja grupy karboksylowej w tych warunkach będzie 
całkowicie cofnięta.  

W przypadku, gdy aminokwas znajdzie się w roztworze o charakterze silnie 
zasadowym (wysoka wartość pH, np. pH=12), dysocjacja kwasowa dla tego samego 
kwasu będzie niemal całkowita. Zatem w tych warunkach cząsteczka aminokwasu jest 
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kwasem poprzez oddanie protonu i będzie występować w postaci anionu reszty 
kwasowej.  
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Jest rzeczą oczywistą, że istnieje między tymi skrajnymi wartościami pH taka 
wartość, przy której dysocjacja grupy karboksylowej i protonowanie grupy aminowej 
będą identyczne. W roztworze o takim pH aminokwas będzie występował głównie w 
postaci jonu obojnaczego – cząsteczka będzie miała ładunek ujemny na tlenie 
zdysocjowanego karboksylu (COO-) i dodatni na protonowanej grupie aminowej (NH3+). 
W konkretnym momencie w takim roztworze będą istniały głównie jony obojnacze 
i pewna ilość cząsteczki obojętnych, niezdysocjowanych. Roztwór będzie zachowywał 
się tak, jakby wszystkie cząsteczki były elektrycznie obojętne. Takie pH roztworu 
nazywamy punktem izoelektrycznym danego aminokwasu (ogólnie cząsteczki 
o charakterze kwasowo-zasadowym), a wartość tego pH wyznacza stosunek wartości 
stałej dysocjacji karboksylu i stałej dysocjacji grupy aminowej danego związku. 

Pod względem budowy cząsteczki rozróżnia się aminokwasy alifatyczne 
(o prostych łańcuchach) i aromatyczne (posiadające pierścień aromatyczny 
w cząsteczce), a także białkowe i niebiałkowe. Pod względem wykazywanych 
właściwości na: obojętne (posiadające taka samą ilość grup aminowych 
i karboksylowych w cząsteczce); kwasowe (posiadające więcej grup karboksylowych niż 
aminowych); zasadowe (posiadające więcej grup aminowych niż karboksylowych).  

Ponadto aminokwasy mogą posiadać w cząsteczce atomy innych pierwiastków niż 
węgiel, wodór, tlen i azot. Takie dodatkowe atomy innych pierwiastków nazywa się 
heteroatomami. Np. w cząsteczce cysteiny występuje heteroatom siarki. 

Jedną z najważniejszych reakcji jest reakcja kondensacji, która prowadzi do 
powstawania peptydów, a następnie do powstawania bardziej rozbudowanych struktur 
– białek. Kondensacja dwóch aminokwasów daje związek o nazwie dipeptyd. Wiązanie 
pomiędzy sąsiednimi aminokwasami nosi nazwę wiązania peptydowego. 
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wiązanie peptydowe  

Peptydy 

Termin peptyd został po raz pierwszy zaproponowany w XIX w. przez Emila 
Fishera, jako określenie grupy związków organicznych posiadających charakterystyczne 
wiązanie peptydowe. Peptydy to związki powstające w wyniku reakcji kondensacji, 
podczas której między grupą α-karboksylową (-COOH) i grupą α-aminową (-NH2) 
powstaje połączenie cząsteczek aminokwasów zwane wiązaniem peptydowym. 
Produktem ubocznym jest cząsteczka wody.  

Ogólne właściwości peptydów zależą od tego, z jakich aminokwasów są 
zbudowane, np. rozpuszczalność zależy od ilości hydrofobowych łańcuchów bocznych, 
a właściwości kwasowo-zasadowe od ilości grup kwasowych i zasadowych. Do zapisu 
kolejności aminokwasów używa się symboli trójliterowych połączonych kreskami 
reprezentującymi wiązania peptydowe Aminokwas zachowujący wolną grupę aminową 
umieszcza się po lewej stronie, natomiast aminokwas z wolną grupą karboksylową 
umieszcza się po prawej stronie Liczba i sekwencja aminokwasów wyznacza strukturę 
pierwszorzędową peptydu.  

Ze względu na ilość aminokwasów wchodzących w skład peptydu, peptydy dzieli 
się na:  

- dipeptydy – cząsteczki peptydów zbudowane z dwóch reszt aminokwasowych, 

- tripeptydy – cząsteczki peptydów zbudowane z trzech reszt aminokwasowych, 

- oligopeptydy – cząsteczki peptydów zawierające od czterech do dziesięciu jednostek 
aminokwasowych,  

 - polipeptydy – zawierają powyżej 11 reszt aminokwasowych w cząsteczce, 

- makropeptydy, czyli białka – polipeptydy zawierające ponad 100 reszt α-
aminokwasów w łańcuchu peptydowym. 

 



 

131 

 

Peptydy zbudowane są najczęściej z reszt różnych aminokwasów. Są to 
tzw. heteropeptydy. Cząsteczki zawierające reszty tych samych aminokwasów określa 
się mianem homopeptydów. Kolejność aminokwasów w łańcuchu peptydowym 
decyduje o ich właściwościach i funkcji. 

Jeżeli mieszanina reakcyjna zawiera 2 różne aminokwasy, to w wyniku zajścia reakcji 
mogą powstać 4 dipeptydy. W przypadku 3 różnych aminokwasów możliwe jest 
utworzenie 27 różnych tripeptydów, dla 4 różnych aminokwasów możliwe jest 
utworzenie 256 różnych tetrapeptydów, a dla 20 różnych aminokwasów istnieje 
2,4·1018 rekombinacji peptydów. 

Do peptydów należą m.in.: nizyna, oksytocyna, insulina, endorfiny, glutation, 
tyreoliberyna, bradykinina. Pierwszym zsekwencjonowanym peptydem była insulina. 
Dokonał tego w XX w. F. Tanger. Pierwszą udaną syntezę peptydu – glicyloglicyny 
przeprowadzili w 1901 r. E. Fisher i E. Fourneau. 

 

II. Białka 

Białka to podstawowe substancje wchodzące w skład wszystkich żywych 
organizmów, są to związki wielkocząsteczkowe, które mają różny skład aminokwasowy. 
Zauważył to już w 1838 r. J.J. Berzelius, który nadał substancjom białkowym nazwę 
proteiny. Łańcuchy białek zawierają ponad 100 reszt α-aminokwasów w łańcuchu 
peptydowym. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, P, 
oraz niekiedy jony Mn, Zn, Mg, Fe, Cu, Co i inne. Białka dzieli się na: proste (proteiny) 
i złożone (proteidy), fibrylarne (włókienkowe) i globularne (sferyczne).  

 

Białka 

 

proste          złożone 

          - fosfoproteidy 

fibrylarne     globularne    - glikoproteidy 

- skleroproteiny        - chromoproteidy 

   właściwe    polipeptydy  - nukleoproteidy 

   - histony   - protaminy  - lipopropeidy 

   - albuminy      - metaloproteidy 

   - globuliny 

   - prolaminy 

   - gluteliny 

Rys. 1. Podział białek 
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Białka proste zbudowane są wyłącznie z aminokwasów. Dzielimy je na następujące 
grupy:  

- protaminy – posiadają charakter silnie zasadowy, charakteryzują się dużą zawartością 
argininy oraz brakiem aminokwasów zawierających siarkę. W związku z tym odznaczają 
się szczególnie dużą (ok. 25%) zawartością azotu. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Są 
zbudowane tylko z ośmiu aminokwasów. Najbardziej znanymi protaminami są: 
klupeina, salmina, cyprynina, ezocyna, gallina.  

- histony – podobnie jak protaminy posiadają charakter silnie zasadowy, chociaż są 
zbudowane z większej liczby aminokwasów. Dobrze rozpuszczają się w wodzie, a także 
w środowisku słabo kwaśnym. W ich skład wchodzi mała ilość aminokwasów 
siarkowych oraz większa ilość histydyny, natomiast nie wykazują obecności tryptofanu 
w cząsteczce.  

- albuminy – są to białka obojętne. Dobrze rozpuszczają się w wodzie i rozcieńczonych 
roztworach soli. Ulegają wysoleniu przy wyższych stężeniach siarczanu amonowego. 
Łatwo ulegają denaturacji pod wpływem wysokiej temperatury.  W ich skład wchodzą 
wszystkie aminokwasy białkowe, chociaż niektóre (np. glicyna)  – w małych ilościach  

- globuliny – są największą, najważniejszą i najbardziej rozpowszechnioną grupą białek. 
Są nierozpuszczalne w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczają się w rozcieńczonych 
roztworach soli. Mogą być wysalane przy ich wysokich stężeniach. Podobnie do albumin, 
wiele z nich występuje w formie krystalicznej. W skład globulin wchodzą wszystkie 
aminokwasy białkowe, spośród których w znacznych ilościach występuje kwas 
asparaginowy i glutaminowy. 

- prolaminy – to białka rozpuszczalne w niższych alkoholach alifatycznych i niektórych 
alkoholach aromatycznych. Charakterystyczną ich właściwością jest zdolność 
rozpuszczania się w 70% etanolu. Zawierają one bardzo duże ilości aminokwasów 
dwukarboksylowych i proliny oraz azotu amidowego, natomiast mało lizany. 

- gluteliny – posiadają zdolność rozpuszczania się w rozcieńczonych roztworach 
kwasów i zasad, natomiast nie rozpuszczają się w roztworach soli obojętnych. Pod 
względem składu aminokwasowego są podobne do prolamin. 

- skleroproteiny – są nierozpuszczalne w wodzie i rozcieńczonych roztworach soli. Są to 
typowe białka o budowie włóknistej. Głównymi przedstawicielami tej grupy białek są: 
kreatyna (która charakteryzuje się wysoką zawartością cystyny i aminokwasów 
zasadowych), kolagen i elastyna (które charakteryzują się wysoką zawartością praliny i 
hydroksyproliny), fibroina i serycyna jedwabiu, spongina występująca w gąbkach oraz 
gorgonina występująca w koralowcach. 

 

Białka złożone posiadają obok aminokwasów także części niebiałkowe. Ze względu na 
charakter grupy prostetycznej dzielimy je na:  

- fosfoproteidy – są to białka, których cząsteczki zawierają reszty kwasu fosforowego 
związanego z grupami alkoholowymi seryny i treoniny. Posiadają charakter kwasowy 
oraz zazwyczaj są połączone z jakimiś kationami. Przedstawicielami tej grupy białek są: 
kazeina, witelina, foswityna. 

- glikoproteidy (mukoproteidy) – są to białka zawierające w cząsteczce od 4% składnika 
cukrowego. Podstawowymi składnikami cukrowymi wchodzącymi w skład białek są: 
glukozamina oraz jej pochodne. Glikoproteiny są dobrze rozpuszczalne w wodzie, 
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w efekcie dając roztwory o znacznej lepkości. Są odporne na wyższą temperaturę, łatwo 
koagulują przy zakwaszaniu i wysalaniu, a także pod działaniem na nie etanolu. 
Przedstawicielami tej grupy białek są α-glukoproteid i hydrolaza acetylocholiny. 

- chromoproteidy – to bardzo różnorodna pod względem chemicznym grupa białek, 
których składnikiem niebiałkowym są barwniki (substancja barwna). Są to głównie 
barwniki oddechowe, hemoglobiny, mioglobiny, cytochromy, fikocyjaniny, pochodne 
karotenoidowe (rodopsyna), flawoproteidy, melanoproteidy. Chromoproteidy łatwo 
rozpuszczają się w wodzie i rozcieńczonych roztworach soli, łatwo ulegają wysoleniu 
przy swoich wysokich stężeniach. 

- nukleoproteidy – to białka głównie zasadowe (protaminy, histony), które są połączone 
z kwasami nukleinowymi za pomocą wiązań kowalencyjnych i jonowych. 

- lipoproteidy – są to białka połączone z tłuszczami obojętnymi lub fosfolipidami 
i cholesterolem. 

- metaloproteidy – są to białka połączone z jednym lub kilkoma kationami metali. 
Metalami tymi mogą być: Fe, Cu, Co, Mo oraz Zn.  

Białka fibrylarne to białka proste o strukturze włókienkowej długich łańcuchów 
o znacznej asymetrii cząsteczek, stanowiące podstawowy materiał budulcowy 
organizmów zwierzęcych. Wykazują one trwałą strukturę i są nierozpuszczalne. Zalicza 
się do nich m.in.: keratynę, fibroinę, miozynę, kolagen.  

Białka globularne maja kształt eliptyczny, składają się z pofałdowanych i dodatkowo 
zwiniętych w szczególny sposób łańcuchów polipeptydowych. Są one dobrze 
rozpuszczalne w wodzie oraz rozcieńczonych roztworach soli. Do tej grupy białek należą 
m.in. enzymy oraz antygeny.  

Właściwości białek zależą od ilości aminokwasów tworzących łańcuch białkowy, od ich 
charakteru i kolejności występowania w łańcuchu. Ze względu na swoją bardzo 
zróżnicowaną budowę białka mają bardzo dużo różnych właściwości chemicznych. 
Białka nie posiadają charakterystycznej dla siebie temperatury topnienia. Na ogół dosyć 
dobrze rozpuszczają się w wodzie, tworząc tzw. roztwory koloidalne. Niektóre z nich 
mogą rozpuszczać się w rozcieńczonych kwasach lub zasadach, jeszcze inne 
w rozpuszczalnikach organicznych. Posiadają zdolność wiązania cząsteczek wody. Efekt 
ten nazywamy hydratacją. Na rozpuszczalność polipeptydów ma wpływ stężenie soli 
nieorganicznych. Ich małe stężenie wpływa dodatnio na rozpuszczalność. Jednak przy 
pewnym stężeniu następuje uszkodzenie otoczki solwatacyjnej, co powoduje wypadanie 
białek. Proces ten nie narusza struktury białka, jest on odwracalny. Nosi on nazwę 
wysalania białek. Innym procesem jest wypadanie białek z roztworów pod wpływem 
soli metali ciężkich, mocnych kwasów i zasad, wysokiej temperatury, 
niskocząsteczkowych alkoholi i aldehydów – jest to wytrącanie w sposób 
nieodwracalny. Zjawisko to nosi nazwę denaturacji białek. Wywołuje ono zmiany 
w strukturze drugo- i trzeciorzędowej. Następuje rozerwanie wiązań wodorowych 
i rozerwanie mostków disiarczkowych.  
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W białkach wyróżnia się cztery poziomy struktury białek:  

- struktura pierwszorzędowa podaje sekwencję, w jakiej aminokwasy są ze sobą 
związane. Jej ustalenie jest pierwszym krokiem na drodze do ustalenia budowy danego 
białka. 

 

 

Rys. 2. Struktura pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowa białek 

 

- struktura drugorzędowa określa, w jaki sposób łańcuchy ułożone są w przestrzeni, 
określa sposób i stopień zwinięcia łańcucha polipeptydowego w regularny kształt. 
Dodatkowo jest ona utrwalona za pomocą wiązań wodorowych. 
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- struktura trzeciorzędowa określa najbardziej korzystne uporządkowanie przestrzenne 
poszczególnych części białka, odnosi się do sposobu, w jaki cała cząsteczka zwija się, 
przyjmując ostateczny kształt przestrzenny, warunkuje właściwości białka. Jest 
stabilizowana przez wiązania powstające pomiędzy oddalonymi od siebie 
aminokwasami (np. wiązania jonowe, estrowe, mostki dwusiarczkowi). Dotyczy głównie 
białek globularnych. 

- struktura czwartorzędowa określa przestrzenne powiązania kilku cząsteczek w jedną. 
Określa stopień asocjacji lub polimeryzacji poszczególnych cząsteczek białkowych, 
opisuje sposób, w jaki kilka cząsteczek białka łączy się, tworząc większe agregaty. 
Struktury czwartorzędowe kształtują się w wyniku łączenia się ze sobą struktur 
drugorzędowych i trzeciorzędowych w przestrzeni.  

 

III. Węglowodany 

Cukrowce to bardzo rozpowszechniona w przyrodzie grupa związków 
naturalnych. Cukry można przedstawić wzorem empirycznym Cx(H2O)y, w którym 
węgiel przedstawia się jako uwodniony (hydrat węgla). Są one syntetyzowane przez 
rośliny zielone podczas fotosyntezy: 

 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 → celuloza, skrobia 

gdzie: C6H12O6 – cząsteczka glukozy 

Cząsteczki glukozy łączą się, tworząc materiał zapasowy w formie skrobi lub celulozy, 
które stanowią podstawowe źródło energii. Ponad 50% suchej biomasy na Ziemi składa 
się z polimerów glukozy. Różnorodność cukrowców jest bardzo różnorodna. 

 Pod względem chemicznym cukry to polihydroksylowe aldehydy i ketony, które 
zawierają w cząsteczce co najmniej jeden asymetryczny atom węgla. W zależności od 
tego, czy utlenieniu ulega pierwszorzędowa czy drugorzędowa grupa OH-, cukry proste 
dzieli się na aldozy i ketozy. Aldozy zawierają w cząsteczce grupę aldehydową, 
natomiast ketozy –grupę ketonową (Rys. 3). 

Ponadto można je podzielić w zależności od ilości atomów węgla zawartych 
w cząsteczce cukru prostego na: triozy, tetrozy, pentozy, heksozy, heptozy. Triozy 
posiadają 3 atomy węgla w cząsteczce, tetrozy – 4 atomy węgla w cząsteczce, pentozy – 
5 atomów węgla w cząsteczce, heksozy – 6 atomów węgla w cząsteczce, heptozy – 7 
atomów węgla w cząsteczce. 
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Rys. 3. Przykłady aldoz i ketoz 

 

Ze względu na zawartość w cząsteczce cukrowców asymetrycznych atomów 
węgla, cukry są czynne optycznie, tzn. ich roztwory posiadają zdolność skręcania 
płaszczyzny światła spolaryzowanego. We wzorach rzutowych cukry posiadają 
określoną konfigurację przestrzenną grup OH- przy ostatnim asymetrycznym atomie 
węgla w cząsteczce, przez co określa się je jako D lub L. Cukry oznaczone symbolem D 
przed nazwą cukru posiadają zdolność skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego 
w prawo, natomiast L – w lewo. Pomiędzy cząsteczkami cukrów prostych istnieje 
możliwość tworzenia się wiązań glikozydowych pomiędzy grupą aldehydową lub 
ketonową jednej cząsteczki a grupą karbonylową drugiej cząsteczki, dzięki czemu cukry 
proste mogą ulegać wielokrotnej kondensacji do cząsteczki cukru bardziej złożonego. 

 Ze względu na omówione właściwości podział cukrowców przedstawia się 
następująco: 
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Cukrowce 

 

cukry proste           cukry złożone 

       (monosacharydy) 

 

pentozy   heksozy      dwucukry     wielocukry  

 - D-ksyloza  - D-galaktoza     (disacharydy)              (polisacharydy) 

 - D-ryboza  - D-fruktoza     - sacharoza 

 - L-arabinoza  - D-mannoza     - maltoza   właściwe   kwaśne 

    -D-glukoza     - laktoza   - skrobia          - hemicelulozy 

          - celobioza   - glikogen          - pektyny 

              - celuloza 

              - inulina 

 

Rys. 4. Podział cukrowców 
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Podział cukrów: 

- monosacharydy (cukry proste) – węglowodany, które nie ulegają hydrolizie do 
prostszych związków, np.: glukoza, fruktoza.  

- disacharydy (dwucukry) – węglowodany, których cząsteczki hydrolizują do dwóch 
cząsteczek monosacharydu. Do disacharydów należą maltoza, laktoza, sacharoza, 
celobioza. 

- polisacharydy (wielocukry) – węglowodany, których cząsteczki hydrolizują do wielu 
cząsteczek monosacharydów, np. cząsteczka celulozy hydrolizuje do ok. 3000 cząsteczek 
glukozy. 

 

Monosacharydy występują w postaci kryształów ciała stałego 
w ustabilizowanych formach pierścieniowych, które nazywa się hemiacetalami. 
Hemiacetal (półacetal), czyli cykliczna struktura monosacharydów, jest efektem zajścia 
wewnątrzcząsteczkowej reakcji addycji nukleofilowej pomiędzy grupami karbonylową 
i hydroksylową znajdującą się w tej samej cząsteczce. Niezależnie od konfiguracji przy 
pozostałych asymetrycznych atomach węgla, która w formie pierścieniowej jest taka 
sama jak w łańcuchowej, możliwe są dwie formy pierścieniowe każdego 
monosacharydu, różniące się położeniem grupy –OH przy półcetalowym atomie węgla 
(w formie łańcuchowej węgiel ten nie jest asymetryczny). Zjawisko istnienia dwóch 
odmian tej samej cyklicznej postaci monosacharydu, różniących się tylko orientacją 
przestrzenną pierwszego atomu węgla w cząsteczce aldoz lub drugiego atomu węgla w 
cząsteczce ketoz, nosi nazwę anomerii. Takie odmiany związków nazywa się 
anomerami, a atomy węgla, warunkujące występowanie tej odmiany izomerii, atomami 
anomerycznymi. Formy α i β różnią się od siebie przede wszystkim skręcalnością 
optyczną. 

Struktury pierścieniowe monosacharydów można częściowo przeprowadzać 
przez struktury łańcuchowe w kolejne struktury pierścieniowe, aż do ustalenia się 
równowagi pomiędzy tymi strukturami. Powstawanie struktur pierścieniowych 
i łańcuchowych jest związane z powstaniem na skutek cyklizacji dodatkowego 
asymetrycznego atomu węgla w cząsteczce monosacharydu. Strukturę łańcuchową 
monosacharydów można osiągnąć np. przez powolne, ok. godzinne rozpuszczanie ich w 
wodzie. Podczas rozpuszczania następuje zniszczenie ich siatki krystalograficznej. 
Formy łańcuchowe monosacharydów dominują w środowisku silnie zasadowym 
i kwaśnym, natomiast formy pierścieniowe – w środowisku zbliżonym do obojętnego. 
Forma otwartego łańcucha aldoheksoz w roztworach wodnych istnieje tylko w bardzo 
małych ilościach (<1%).  

Reakcją o dużym znaczeniu teoretycznym jest epimeryzacja, polegająca na 
przegrupowaniu podstawników przy drugim atomie węgla w cząsteczce cukru prostego. 
Przez epimeryzację mogą wzajemnie się przekształcać np. heksozy mające identyczne 
ugrupowanie przestrzenne podstawników przy czterech pozostałych atomach węgla. 
Takimi formami epimerycznymi są np. D-glukoza i D-mannoza. 
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Najbardziej rozpowszechnione z cukrów prostych są heksozy, a wśród nich 
glukoza i fruktoza, które w roztworach wodnych występują jako związki, których 
pierścienie zbudowane są z sześciu (piranozy) lub pięciu (furanozy) atomów węgla 
w cząsteczce.  
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Rys. 5. Tworzenie struktur pierścieniowych przez glukozę i fruktozę. 

 

Glukoza w roztworze wodnym istnieje głównie jako forma piranozowa, będąca 
wynikiem wewnątrzcząsteczkowej addycji nukleofilowej grupy –OH na węglu piątym do 
grupy karbonylowej na węglu pierwszym.  

Fruktoza w roztworze wodnym istnieje jako forma piranozowa (78%) i forma 
furanozowa (28%), będąca wynikiem wewnątrzcząsteczkowej addycji nukleofilowej 
grupy –OH na węglu piątym do grupy karbonylowej na węglu drugim. 
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Rys. 6. Forma łańcuchowa, pierścieniowa i piranozowa D-glukozy 

 

Cząsteczki monosacharydów ulegają mutarotacji. Mutarotacja polega na powolnym 
przekształcaniu w roztworze wodnym czystych anomerów α i β monosacharydów 
w mieszaninę równowagową. Mutarotacja przebiega przez odwracalne otwarcie 
pierścienia każdego z anomerów do formy otwarto łańcuchowego aldehydu a następnie 
zachodzi ponowne zamknięcie pierścienia. Jest procesem powolnym przy pH obojętnym, 
natomiast przyspieszonym (katalizowanym) przez kwas lub zasadę. 

 

Reakcje, jakim ulega grupa hydroksylowa cukrów prostych: 

1. Tworzenie estrów 

Estryfikację węglowodanu przeprowadza się traktując węglowodan chlorkiem lub 
bezwodnikiem kwasowym w obecności zasady. Reagują wszystkie grupy hydroksylowe 
łącznie z anomeryczną. 

2. Tworzenie eterów 

Przekształcanie węglowodanów w etery – traktowanie halogenkiem alkilowym 
w obecności zasady (synteza eterów Williamsona). 

3. Tworzenie glikozydów 

W wyniku traktowania hemiacetalu alkoholem w obecności kwasowego katalizatora 
powstaje acetal, w którym anomeryczna grupa –OH zostaje zastąpiona grupą –OR. 
Glikozydy są trwałe w środowisku wodnym, nie wykazują mutarotacji. Można je 
przekształcić z powrotem w wolny monosacharyd przez hydrolizę wodnym roztworem 
kwasu. 

4. Utlenianie 

Aldozy, podobnie jak aldehydy, łatwo się utleniają (cukry redukujące), tworząc 
odpowiednie kwasy karboksylowe – kwasy aldonowe W przypadku zastosowania 
silnego środka utleniającego aldozy utleniają się do kwasów dikarboksylowych. W tej 
reakcji utlenieniu ulega zarówno grupa CHO na pierwszym atomie węgla, jak i końcowa 
grupa CH2OH. 
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Reakcje, jakim ulega grupa karbonylowa cukrów prostych: 

5. Redukcja 

Reakcja aldozy lub ketozy z NaBH4 powoduje redukcję monosacharydu do polialkoholu. 
Redukcja zachodzi poprzez wychwytywanie formy otwarto łańcuchowej, obecnej 
w równowadze aldehyd/keton ↔ hemiacetal. 

 

Disacharydy (dwucukry) powstają w wyniku reakcji monosacharydów, 
pomiędzy którymi występuje glikozydowe wiązanie acetalowe pomiędzy pierwszym 
atomem węgla pierwszego cukru i dowolną grupą –OH drugiego cukru. Najczęściej 
glikozydowe wiązanie acetalowe występuje pomiędzy pierwszym atomem węgla 
pierwszego cukru i czwartym atomem węgla drugiego cukru – wiązanie 1, 4’ (znak prim 
wskazuje, że pozycja 4 jest na innej cząsteczce cukru niż pozycja 1 bez tego znaku).  
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Rys. 7. Wiązania: α-glikozydowe w cząsteczce maltozy i β-glikozydowe w cząsteczce 
gencjobiozy 
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Do najczęściej spotykanych disacharydów należą: mające wiązanie 1,4’ glikozydowe 
maltoza, laktoza i celobioza. Znane też są dwucukry o wiązaniu glikozydowym 1, 2’, 
np. sacharoza. Disacharydy powiązane przez zaangażowanie w wiązanie glikozydowe 
obydwu swoich grup OH nie posiadają właściwości redukujących (np. sacharoza). 
Natomiast te cukry, których wiązanie glikozydowe jest zbudowane z grupy OH jednego 
cukru prostego i grupy OH drugiego, wykazują właściwości redukujące (np. maltoza, 
laktoza, celobioza), jednak słabsze niż w przypadku monosacharydów. Disacharydy 
redukujące ulegają mutarotacji. 

 

Polisacharydy są związkami, których każda cząsteczka jest zbudowana z wielu 
setek lub nawet tysięcy jednostek monosacharydowych połączonych wiązaniami 
glikozydowymi. Są występującymi w przyrodzie polimerami. Posiadają tylko jedną 
anomeryczną grupę hydroksylową na końcu długiego łańcucha. Nie są cukrami 
redukującymi oraz nie wykazują mutarotacji. 

Najważniejszymi polisacharydami są celuloza, skrobia i glikogen. 

Celuloza to naturalny polimer zbudowany z kilku tysięcy jednostek D-glukozy 
połączonych wiązaniami 1,4’ –β-glikozydowymi. Poszczególne cząsteczki celulozy 
oddziałują ze sobą, tworząc wielkie agregaty utrzymywane przez wiązania wodorowe.  

Skrobia jest polimerem glukozy, której pojedyncze cząsteczki połączone są wiązaniem 
1,4’-α-glikozydowym. Skrobię można rozdzielić na: frakcję nierozpuszczalną w wodzie – 
amylozę (ok.20%) i frakcję rozpuszczalną w wodzie – amylopektynę (ok.80%). Składniki 
skrobi poddane działaniu kwasu lub pod wpływem enzymów stopniowo ulegają 
hydrolizie, gdzie końcowym produktem jest glukoza. 

Glikogen to cukier mięśniowy o strukturze podobnej do amylopektyny (większe 
cząsteczki do 100 000 jednostek glukozowych), o bardziej rozgałęzionych, krótszych 
łańcuchach zbudowanych z 12–18 cząsteczek D-glukozy. 

 

IV. Lipidy 

Tłuszcze to szeroka grupa występujących w naturze związków organicznych 
o nieznacznej rozpuszczalności w wodzie lub wręcz nierozpuszczalnych wodzie, za to 
dobrze rozpuszczalnych w takich związkach organicznych, jak: alkohole, aceton, ciekła 
węglowodory alifatyczne, benzen, eter etylowy, a także w benzynie i eterze naftowym. 
Związki, w których rozpuszczają się tłuszcze, nazywa się rozpuszczalnikami 
tłuszczowymi. Dlatego też, by wyizolować z komórek i tkanek roślin i zwierząt tłuszcze, 
należy przeprowadzić ekstrakcję niepolarnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Lipidy 
zasadniczo dzieli się na zmydlające się i niezmydlające się. Do tłuszczów zmydlających 
się zaliczyć należy: tłuszcze właściwe, woski, tłuszcze złożone (fosfolipidy, glikolipidy). 
Tłuszczom zmydlającym się towarzyszą rozpuszczalne w nich tłuszcze niezmydlające, 
do których należą m.in.: steroidy, terpeny (izoprenoidy). 

Lipidy zawierające wiązania estrowe, czyli tłuszcze zmydlające się, ulegają 
hydrolizie. Reakcja hydrolizy prowadzi do rozkładu na glicerol (glicerynę) i odpowiedni 
kwas tłuszczowy. Jeżeli hydrolizę przeprowadzimy zasadą sodową lub potasową, 
wówczas oprócz gliceryny otrzymujemy sól kwasu tłuszczowego (mydło). 
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Tłuszcze właściwe to mieszaniny glicerolu (estry trójwodorotlenowego 
alkoholu) i kwasów organicznych.  
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R1, R2, R3 - łańcuchy kwasów organicznych zawierające od 11 do 19 atomów węgla  

Rys. 8. Cząsteczka tłuszczu właściwego. 

 

Hydroliza zasadowa tłuszczów właściwych prowadzi do powstawania soli kwasów 
organicznych, czyli mydeł. Proces hydrolizy często nazywa się zmydlaniem. Z tego 
powodu kwasy występujące w tłuszczach naturalnych nazywa się kwasami 
tłuszczowymi. Kwasy tłuszczowe to w znacznej większości prawie wyłącznie 
jednokarboksylowe kwasy alifatyczne nasycone lub nienasycone zbudowane z parzystej 
liczby atomów węgla, posiadające łańcuchy proste i nierozgałęzione (Tab. 1).  
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Tab. 1. Charakterystyka ważniejszych kwasów tłuszczowych 

Nazwa kwasu 
Liczba atomów 

węgla 
Liczba wiązań 
podwójnych 

Wzór kwasu tłuszczowego Występowanie 

Nasycone 
masłowy 4 0 CH3(CH2)2COOH masło 

kapronowy 6 0 CH3(CH2)4COOH masło, olej kokosowy 

kaprylowy 8 0 CH3(CH2)6COOH olej kokosowy 

kaprynowy 10 0 CH3(CH2)8COOH olej kokosowy 

laurynowy 12 0 CH3(CH2)10COOH olej kokosowy i laurowy 

palmitynowy 16 0 CH3(CH2)14COOH tłuszcze zwierzęce i 
roślinne 

stearynowy 18 0 CH3(CH2)16COOH tłuszcze zwierzęce i 
roślinne 

arachidowy 20 0 CH3(CH2)18COOH olej arachidowy 

Nienasycone 
palmitoleinowy 16 1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH tłuszcze zwierzęce i 

roślinne 

oleinowy 18 1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH tłuszcze zwierzęce i 
roślinne 

rycynoleinowy 18 1 CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH olej rycynowy 

linolowy 18 2 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH tłuszcze zwierzęce i 
roślinne 

linolenowy 18 3 CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH olej lniany 

arachidonowy 20 4 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH olej arachidowy i inne 
tłuszcze 
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W nienasyconych kwasach tłuszczowych ważną rolę odgrywa rozmieszczenie wiązań 
podwójnych. Jeżeli pomiędzy dwoma wiązaniami podwójnymi występuje grupa 
metylowa 

-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2- 

to mówi się o układzie izolowanym (niesprzężonym) wiązań. Występowanie takiego 
układu nadaje wzrost reaktywności grupy –CH2– w stosunku do tlenu. Następuje więc 
utlenianie tłuszczów prowadzące do powstania nadtlenków, a następnie epoksydów 
i pochodnych hydroksylowych. Pośrednie produkty utleniania nadają tłuszczom 
nieprzyjemny metaliczny posmak (jełczenie nadtlenowe). 

W przypadku olejów, wraz z postępem utleniania ich następuje zmiana stanu skupienia 
olejów. Oleje ulegają zestaleniu na skutek polimeryzacji cząsteczek. 

 Wolne kwasy tłuszczowe wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce 
wykazują spadek rozpuszczalności, stopnia dysocjacji i lotności oraz wzrost 
temperatury topnienia. Tłuszcze zawierające w cząsteczce znaczną ilość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (np. roślinne) są w temperaturze pokojowej ciekłe, z kolei im 
w cząsteczce mniejsza ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych i im wyższe są kwasy 
tłuszczowe, tym tłuszcze są twardsze. 

 Tłuszcze roślinne można utwardzić w drodze katalitycznego uwodornienia 
podwójnych wiązań w kwasach nienasyconych. Wolne kwasy tłuszczowe, które 
otrzymano przez hydrolizę enzymatyczną, nadają produktom tłuszczowym 
nieprzyjemny jełki smak (jełczenie hydrolityczne). Zwłaszcza niższe kwasy tłuszczowe, 
ze względu na dużą lotność, posiadają nieprzyjemny smak i zapach (np. kwas masłowy 
i kapronowy w maśle). 

Reakcja uwodornienia (utwardzanie olejów) przebiega według reakcji: 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + H2 → CH3(CH2)16COOH 

Jeżeli olej poddamy reakcji uwodornienia, powstaje wówczas tłuszcz stały, czyli związek 
o pojedynczych wiązaniach w cząsteczce. W wyniku uwodornienia zmieniają się nie 
tylko właściwości fizyczne tłuszczów, ale również – co jest najważniejsze – właściwości 
chemiczne; np. tłuszcz uwodorniony trudniej jełczeje niż tłuszcz nienasycony. 

 

 Woski to mieszaniny: estrów wyższych jednowodorotlenowych 
jednonienasyconych alkoholi o 16–36 atomach węgla i jednokarboksylowych kwasów 
tłuszczowych nasyconych i nienasyconych, zawierające kwasy tłuszczowe i stałe wyższe 
węglowodory alifatyczne. Woski dzielą się na płynne (np. wosk olbrotowy) oraz woski 
stałe (np. wosk pszczeli, lanolina). Wosk olbrotowy zawiera głównie palmitynian 
cetylowy oraz znaczną ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, a w szczególności 
estry kwasu laurynowego, mirystynowego i stearynowego. Wosk pszczeli jest 
zbudowany z palmitynianu mirycylowego, wykazuje dużą odporność na wodę. Lanolina 
to pochodna cholesterolu i kwasu palmitynowego. Jest to żółtawa lepka masa 
o właściwościach emulgacyjnych, łatwo rozpuszczalna w rozpuszczalnikach 
organicznych, posiadająca właściwości wchłaniania wody i tworzenia przy tym trwałych 
emulsji. 
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Rys. 9. Składnik wosku pszczelego – heksadekanian triakontylu (ester alkoholu C30- 
triakontanolu i kwasu C16 – kwasu heksadekanowego) 

 

Tłuszcze złożone to estry kwasów tłuszczowych alkoholi z udziałem dodatkowych grup 
w cząsteczce. Najbardziej poznane i rozpowszechnione w tej grupie są fosfolipidy.  

Fosfolipidy to estry glicerolu i dwóch reszt kwasów tłuszczowych, jedna reszta kwasu 
fosforowego (V). Do tej grupy związków zalicza się m.in. fosfatydylocholinę (lecytynę), 
fosfatydyloetanolaminę (kefalinę), fosfatydyloserynę. 
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Rys. 10. Budowa fosfolipidu 

 

Drugą grupę tłuszczy złożonych stanowią glikolipidy. Glikolipidy to związki składające 
się zazwyczaj z połączenia alkoholu – sfingozyny i kwasu tłuszczowego, z dodatkiem 
jednej lub większej liczby cząsteczek monocukru lub jego siarczanową pochodną. Wśród 
glikolipidów rozróżnia się galaktolipidy i gangliozydy. Pierwsze z nich zawierają 
w swojej strukturze galaktozę, natomiast drugie – bardziej skomplikowaną resztę 
cukrową. 
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Rys. 11. Budowa glikolipidu 
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Lipidy niezawierające wiązań estrowych, czyli tłuszcze niezmydlające się, nie 
ulegają hydrolizie. Należą do nich: 

- steroidy – lipidy, których cząsteczka zbudowana jest z czterech sprzężonych pierścieni 
węglowych (cyklopentanoperhydrofenantrenu); 

- terpeny (izoprenoidy) – związki o wzorze ogólnym (C5H8)n, których główny szkielet 
powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych. 
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DOŚWIADCZENIA 

 

Doświadczenie 1. Reakcje charakterystyczne służące do wykrywania wiązań 
peptydowych  

 Celem doświadczenia jest przeprowadzenie reakcji charakterystycznych, przy 
pomocy których można wykryć wiązania peptydowe w związkach organicznych. 

 

Aparatura: 

 statyw do probówek z zestawem probówek, łapka do trzymania probówek, 
palnik gazowy lub elektryczna płyta grzejna 

 

Odczynniki: 

wyszczególnione w tekście kolejno ponumerowanych reakcji 

  

Wykonanie:  

Niewielką ilość (ok. 2 cm3) zadanego odczynnika należy wprowadzić do 
probówki, a następnie postępować zgodnie z „przepisem” reakcji. 

 

1. Reakcja biuretowa 

Jest charakterystyczna dla wiązań peptydowych w białkach i peptydach 
(zbudowanych do najmniej trzech aminokwasów, czyli takich, w których występują co 
najmniej dwa wiązania peptydowe bezpośrednio obok siebie lub są przedzielone nie 
więcej niż jednym atomem węgla). Pozwala na rozróżnienie białek od aminokwasów.  

Test biuretowy polega na dodaniu do analizowanej mieszaniny roztworu 
fosforanu (V) miedzi (II) lub siarczanu (VI) miedzi (II) oraz NaOH lub KOH.  

Wizualnym wynikiem zajścia reakcji z jonami Cu2+ w środowisku zasadowym jest:  

a) zmiana barwy roztworu z jasnoniebieskiej na intensywnie fioletowy kolor 
z tripeptydami; 

 

b) czerwone zabarwienie roztworu z peptydami; 

c) fioletowe zabarwienie roztworu z białkiem; 

d) różowe zabarwienie roztworu w przypadku występowania dimerów aminokwasów 
(czyli dwóch połączonych aminokwasów), w których występuje tylko jedno wiązanie 
peptydowe.  

Intensywność barwy jest proporcjonalna do liczby wiązań peptydowych. 
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2. Reakcja ksantoproteinowa 

Reakcja, której ulegają aminy aromatyczne ze stężonym HNO3 w podwyższonej 
temperaturze, dając żółte zabarwienie nitrowych pochodnych (fenyloalanina wymaga 
dodatkowo H2SO4). Po zalkalizowaniu powstałe związki nitrowe ulegają redukcji do 
amin, a roztwór przyjmuje zabarwienie pomarańczowe. 

Reakcja służy do wykrywania białek zawierających w bocznych łańcuchach 
reszty aminokwasów z pierścieniem aromatycznym. W wyniku reakcji białka ze 
stężonym kwasem HNO3 następuje zabarwienie się białka na kolor żółty, który 
ciemnieje do barwy pomarańczowej.  

 

3. Reakcja z octanem ołowiu (II) 

Białka zawierające reszty aminokwasowe z grupą – SH ( np. cysteina), dają 
pozytywną próbę z octanem ołowiu (II) i NaOH. W podwyższonej temperaturze wytrąca 
się czarny osad PbS.  

 

4. Reakcja z jodem  

Do białka dodać kilka kropli płynu Lugola. W wyniku zajścia tej reakcji białko 
barwi się na kolor brązowy. 

 

 

Doświadczenie 2. Reakcje charakterystyczne cukrowców 

Celem doświadczenia jest przeprowadzenie reakcji charakterystycznych, przy pomocy 
których można wykryć cukry. 

 

Aparatura: 

 statyw do probówek z zestawem probówek, łapka do trzymania probówek, 
palnik gazowy lub elektryczna płyta grzejna 

 

Odczynniki: 

wyszczególnione w tekście kolejno ponumerowanych reakcji 
 

Wykonanie:  

Niewielką ilość (ok. 2 cm3) zadanego odczynnika należy wprowadzić do 
probówki, a następnie postępować zgodnie z „przepisem” reakcji. 

 

1. Reakcja (metoda) Molischa 

Metoda ta jest próbą charakterystyczną dla wszystkich cukrów prostych 
i złożonych oraz substancji mających w cząsteczce reszty sacharydów (np. glukozydy). 

20% alkoholowy roztwór α-naftolu lub tymolu z dodatkiem kilku kropli 
stężonego H2SO4 w obecności cukru zabarwia się na kolor czerwony lub 
czerwonofiołkowy (pierścień na granicy faz). 
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2. Reakcja Benedicta  

Reakcja służąca do wykrywania cukrów redukujących. Odczynnik Benedicta 
dodaje się do badanego roztworu zawierającego cukier redukujący i ogrzewa, 
doprowadzając do wrzenia. Duże stężenie cukrów redukujących powoduje powstanie 
czerwonego osadu tlenku miedzi (I), mniejsze stężenie prowadzi do powstawania 
żółtego osadu. Reakcja Benedicta nie daje pozytywnego wyniku z sacharozą. 

Odczynnik Benedicta to ciemnoniebieski cytrynianowy kompleks miedzi (II) 
sporządzany przez rozpuszczenie w wodzie siarczanu miedzi (II), cytrynianu sodu 
i węglanu sodu.  

 

3. Metoda Fehlinga  

Reakcja służąca do wykrywania m.in. cukrów prostych. Polega na dodaniu 
siarczanu (VI) miedzi (II), który pod wpływem związków redukujących z barwy 
niebieskiej zmienia barwę na czerwoną w podwyższonej temperaturze. Zmiana 
zabarwienia następuje stopniowo (poprzez barwę zieloną, żółtą i pomarańczową) aż do 
powstania osadu tlenku miedzi (I). Reakcja daje pozytywny wynik dla monosacharydów 
i disacharydów (np. maltoza, celobioza lub laktoza).  

Do wyjątków należy sacharoza, która nie zawiera grup hemiacetalowych. Negatywny 
wynik próby dają też poliasacharydy ze względu na zbyt małą liczbę reszt redukujących.  

 

4. Reakcja Barfoeda 

Służy do odróżnienia monosacharydów od disacharydów redukujących. Reakcja 
polega na redukcji jonów miedzi (II) do miedzi (I) w środowisku słabo kwasowym, co 
powoduje znaczne obniżenie reaktywności sacharydów. 

Monosacharydy wkrótce po ogrzaniu mieszaniny reakcyjnej dają czerwony osad Cu2O.  

Disacharydy redukujące ze względu na niższą reaktywność wolnych grup 
karbonylowych dają pozytywny wynik po dłuższym ogrzewaniu. 

 

5. Reakcja Seliwanowa 

Reakcja służąca do odróżnienia aldoz od ketoz. Ketozy w środowisku kwasu 
z odczynnikiem Seliwanowa po ok. 2 min. ogrzewaniu tworzą charakterystyczne 
czerwone zabarwienie.  

 

6. Reakcja z jodem (reakcja z płynem Lugola) 

Reakcja służąca do wykrywania skrobi.  

Do kleiku skrobiowego o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym dodaje się 
kroplę płynu Lugola (roztwór I2 w KI). W wyniku tej reakcji płyn zawierający skrobię 
zmienia barwę na granatowoczarną, przy niewielkich stężeniach skrobi – na barwę 
niebieskofioletową bądź fioletową.  

Za pomocą tej reakcji można tez wykryć glikogen, który daje z jodem zabarwienie 
brunatnoczerwone. 



 

151 

 

 

7. Reakcja z molibdenianem(VI) amonu  

Reakcja służąca do odróżnienia monosacharydów od oligosacharydów. Reakcja ta 
jest charakterystyczna dla monosacharydów, które z roztworem molibdenianu (VI) 
amonu po ogrzewaniu we wrzącej łaźni wodnej przez ok. 3 min, w odróżnieniu od 
oligosacharydów, redukują molibdenian (VI) amonu. Wyraźnie niebieskie lub zielone 
zabarwienie roztworu wskazuje na obecność monosacharydu.  

Reakcję tę daje również glicerol, kwas szczawiowy i winowy oraz maltoza. 

Oligosacharydy nie ulegają tej reakcji. 

 

 

Doświadczenie 3. Reakcje charakterystyczne dla tłuszczów nienasyconych 

Celem doświadczenia jest przeprowadzenie reakcji charakterystycznych, przy 
pomocy których można wykryć tłuszcze nienasycone. 

 

Aparatura: 

 statyw do probówek z zestawem probówek, łapka do trzymania probówek, 
palnik gazowy lub elektryczna płyta grzejna 
 

Odczynniki: 

wyszczególnione w tekście kolejno ponumerowanych reakcji 

  

Wykonanie:  

Niewielką ilość (ok. 2 cm3) zadanego odczynnika należy wprowadzić do 
probówki, a następnie postępować zgodnie z „przepisem” reakcji. 

 

1. Reakcja z wodą bromową 

Po wprowadzeniu wody bromowej do tłuszczu następuje odbarwienie wody bromowej. 

 

2. Reakcja z manganianem (VII) potasu 

Po wprowadzeniu manganianu (VII) potasu do tłuszczu następuje odbarwienie 
roztworu manganianu (VII) potasu. 
 

3. Reakcja utwardzania tłuszczów (uwodornienia)  

Polega na addycji wodoru do wiązań podwójnych występujących w resztach kwasowych 
tłuszczu nienasyconego, w obecności niklu jako katalizatora. Jest metodą stosowaną 
np. w procesie produkcji margaryny. 

(C17H33COO)3C3H5 + 3 H2 → (C17H35COO)3C3H5 

trioleinian gliceryny → tristearynian gliceryny 



 

152 

 

4. Hydroliza zasadowa (zmydlanie tłuszczu) 

Po wprowadzeniu do tłuszczu wodorotlenku sodu następuje powstanie mydła. 

(RCOO)3C3H5 + 3 NaOH → 3 RCOONa + C3H5(OH) 

 

 

Doświadczenie 4. Otrzymywanie mydełek – opracowanie własne 

 Celem doświadczenia jest wykonanie podczas zajęć czegoś ciekawego, z czego 
każdy może coś wynieść, poza zdobytą wiedzą z zajęć. Własnoręcznie zrobione 
i zapakowane mydełko z biegiem czasu staje się miłym wspomnieniem, do którego 
zawsze można powrócić … i postarać się wykonać kolejne mydełka. 

 

Aparatura: 

waga kuchenna, szklany słoik, kubek, naczynie z miarką, drewniana łyżka, 
termometr, garnek ze stali nierdzewnej, elektryczna płyta grzejna, blender, silikonowa 
forma  

 

Odczynniki: 

1 kg wytłoków z oliwek, 127 g stałego wodorotlenku sodu, 380 cm3 zimnej wody 
destylowanej 

 

Wykonanie: 

Przed przystąpieniem do „produkcji” mydełka należy założyć odzież ochronną, 
okulary ochronne oraz rękawice ochronne. 

Na wadze kuchennej umieścić kubek, wyzerować wagę a następnie odważyć 
równo 127 g stałego NaOH. Przy pomocy naczynia z miarką odmierzyć dokładnie 380 
cm3 wody destylowanej. Wodę przelać do szklanego słoika, a następnie wsypać do niej 
odważony wcześniej NaOH. Zawartość słoika wymieszać drewnianą łyżką w celu 
rozpuszczenia NaOH w wodzie. W trakcie reakcji następuje wydzielanie ciepła do 
otoczenia. Woda staje się gorąca. W słoiku z ługiem delikatnie umieścić termometr, 
a słoik odstawić do ostygnięcia ługu do temperatury 40oC.  

 Odmierzyć 1000 g oliwkowych wytłoków i przełożyć do garnka. Garnek umieścić 
na elektrycznej płycie grzejnej. Wytłoki oliwkowe ogrzać do temperatury 40oC. 

 Po osiągnięciu identycznych temperatur fazy ługowej i fazy olejowej przystępuje 
się do zmieszania obu faz. Bardzo powoli należy wlewać roztwór NaOH do oleju, całość 
ciągle mieszając drewnianą łyżką. Po całkowitym zmieszaniu obydwu faz należy włączyć 
blender w celu ich dalszego i lepszego wymieszania. Początkowo żółta ciecz w trakcie 
mieszania przekształca się w kremowy budyń. Należy blendować tak długo, aż uzyska 
się gładką, jednolitą konsystencję. 

 Gotową masę należy ostrożnie przelać do przygotowanej formy silikonowej. 
Formę przykryć szczelnie folią spożywczą w celu zaizolowania jej i umieścić w ciepłym 
miejscu do stwardnienia powierzchni. Po ok. 24 godzinach można przystąpić do krojenia 
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mydła. Pokrojone kostki mydła można zapakować w ozdobne opakowanie, a następnie 
odłożyć na ok. 7 tygodni, tak by osiągnęło ono pH między 7 a 10 jednostek pH.  

Po upływie 7 tygodni mydełko nadaje się do użycia. 
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