„Voda – chemické riešenie / chemický roztok“,
celosvetový projekt zameraný na žiakov
a študentov v Medzinárodnom roku chemie.

IYC 2011 – International Year of Chemistry,
Medzinárodný rok chémie

• Vyhlásený OSN, na podnety IUPAC, UNESCO
• Jeden z jeho cieľov:

priblížiť chémiu
v Medzinárodnom roku chémie 2011 predovšetkým
žiakom, študentom a širokej verejnosti.

• Medzinárodný rok chémie 2011

(Video)

Súťaž plagátov žiakov IYC 2011

Chémia na každý deň

„Voda – chemické riešenie / chemický roztok“,
celosvetový projekt zameraný na žiakov a študentov
v Medzinárodnom roku chemie.
-1• Voda je najrozšírenejšia a najdôležitejšia chemická zlúčenina,
dalo by sa povedať, že je všedne všadeprítomná ...
• Častokrát si jej význam uvedomíme až vtedy, keď nám
chýba, alebo nie je použiteľná ...

• Živá voda

Ľudský organizmus ≈ 50 - 80% vody, ktorá v
rôznych častiach nášho tela tvorí chemické roztoky rôzneho
zloženia. Celkovú činnosť organizmu sťažuje nedostatok vody
v tele. Len 1% chýbajúcej vody náš organizmus privedie
k zníženiu telesných a duševných schopností. Pri
15% chýbajúcej vody v tele nastane šok. Z toho plynie záver
o dôležitosti vody v našom tele.
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Niekoľko príkladov a faktov o vode :
• Celé Slovensko vypije denne viac ako 10 000 000

litrov vody.

• Môžu chémia a chemici pomôcť?

Chemické
vlastnosti – vlastnosti podmienené obsahom
rozpustených látok vo vode - parametre
chemických roztokov.

• kvalitná voda z vodární

http://www.bvsas.sk/sk/o-vode/voda-akonapoj/vodaakonapoj.html

Minerálne vody,

ich vlastnosti sú podmienené obsahom
rozpustených látok.
Rozbor minerálnej vody
•

(Budiš)

Rozbor vykonaný dňa 28.9.2010 v akreditovanom laboratóriu INGEO ENVILAB , s.r.o. , Žilina.
Katióny (mg/l) NH4+ 0,36, Ca2+ 172,
Na+ 370, K+ 40,5, Mg2+ 43,3
Anióny (mg/l) HCO3- 1287, SO42- 362,
Cl- 19,9, F- 2,5, NO3- < 1, NO2- < 0,01.
Množstvo celkových
rozpustených látok: 1690 mg/l. Upravovaná odželezňovaním.

(Korytnica)

•

Anióny/Katióny (mg/l)
Floridy F- 0,96, Sodík Na+ 4,9, Chloridy
Cl- 3,19, Vápnik Ca2+ 657, Sírany SO42- 1.290, Horčík Mg2+151,
Hydrogénuhličitany HCO3-1.110, Draslík K+ 5,1, Hydrogénfosfáty
HPO42- 0,48, Železo Fe2+ 0,00 Dusičnany NO3-< 0,08 Lítium Li+0,06
Dusitany NO2- < 0,01 Amónium NH4+ 0,3. Upravovaná odželezňovaním.
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-3• Zásoby vody sú možno nevyčerpatelné vďaka jej kolobehu
v našom prostredí. Poznáme však
– oblasti s nedostatkom vody pre počet obyvateľov, ktorí v takýchto
oblastiach žijú, alebo
– oblasti, kde vody môže byť dostatok, ale je znečistená.

• Aj napriek tomu, že Slovensko nepatrí k takto problémovým
oblastiam, rozhodli sme sa celosvetový projekt
v Medzinárodnom roku chemie 2011 ponúknuť aj žiakom
a študentom na Slovensku a tlmočiť tak mladej generácii aj
u nás správu o potrebe racionálneho prístupu k tejto zdanlivo
všednej chemickej zlúčenine.

Globálny chemický experiment IYC 2011
- na Chemistry Slovakia 2011, 12. – 14. 04. 2011
- na slovenských školách
(SCHS, Incheba, školy, CVTI SR, SOVVA)
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http://water.chemistry2011.org/web/iyc
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• - na Chemistry Slovakia 2011, 12. – 14. 04. 2011
http://water.chemistry2011.org/web/iyc/blog/-/blogs/watera-chemical-solution-in-the-fair-chemistry-slovakia2011?_33_redirect=%2Fweb%2Fiyc%2Fblog
• - na slovenských školách
http://water.chemistry2011.org/web/iyc/blog//blogs/interview-of-a-science-teacher-inslovakia?_33_redirect=%2Fweb%2Fiyc%2Fblog
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=3960
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Improvizované chemické laboratórium a vaša účasť na
celosvetovom projekte
1. s vlastnými vzorkami vody a informáciami o nich;
2. určiť jednu z najtypickejších informácií o vode
pre chemikov – hodnoty pH vo vodách;
3. namerané hodnoty ihneď poslať do centrálnej
databázy výsledkov a

4. spoločne sa pozrieť, aké výsledky sú v tomto
celosvetovom projekte zaznamenané v rôznych
končinách našej zemegule.

Ad 1 - 3)
•

Čo je pH?

•

Voda pri 25°C s pH menej ako 7 je považovaná za kyslú a
voda s pH nad 7 je považovaná za zásaditú (alkalickú).

•

Kyslá voda je určená k antiseptickej aplikácii a na
kozmetické účely. Alkalická voda je určená na
pitie a varenie.

•

Formuláre projektu

Obraz o sérii chemických vlastností vody a
vodných roztokov. Hodnota pH určuje kyslosť alebo
zásaditosť vody a vodných roztokov.

Ad 4)

• ( http://water.chemistry2011.org/web/iyc )
• http://water.chemistry2011.org/web/iyc/theschool-map

• http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experime
nt1-results
• http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experime
nt2-results

Príklady a podnety pre ďalšie aktivity
Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Modrá škola
•

http://www.modraskola.sk/ „Modrá škola - voda pre budúcnosť" je dlhodobý
vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom
je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie
pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu
rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.
Študentský výskumný projekt o Stockholm Junior Water Prize
(SJWP) (http://www.sjwp.sk/) Projekt, pri vypracovaní ktorého použijete vedecké metódy a postupy (pozorovanie,
experiment a p.).

•
•
•
•
•
•
•
•

výskum fyzikálnych, chemických a biologických vlastností vody,
ochrana vodných zdrojov,
hospodárenie s vodou,
manažment vodných zdrojov,
zásobovanie pitnou vodou,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
otázky hydrologického cyklu,
vývoj systémov a zariadení na vodu,

SCHS a ďalšie logá - pridať

