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Wyk#ad 2a 
Woda – najwa$niejszy sk#adnik $ywno"ci 



Zawarto!" wody w #ywno!ci$

Przyjmuje si%, $e "rednio wszystkie $yj&ce na Ziemi organizmy  

zawieraj& 60-80% wody. 

Woda bierze bezpo"redni udzia# w wielu reakcjach biochemicznych 
jako substraty tub produkty. 

W procesie fotolizy w komórkach ro"linnych zachodzi rozk#ad 
wody (g#ówne 'ród#o tlenu w powietrzu).  

Woda w organizmie jest "rodowiskiem, w którym zachodzi 
przemiana materii i energii, transport substancji od$ywczych i 
produktów odpadowych wewn&trz komórki, jak te$ wymiana 
ró$nych substancji ze "odowiskiem zewn%trznym.    
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DIAGRAM FAZOWY dla WODY 

Liofilizacja  
- suszenie z stanu 

wymro$enia 

Woda – rozpuszczalnik dla 
substancji niepolarnych 



Stan skupienie a ruch cz#steczEK WODY  

Wibracyjny          lód 

Rotacyjny            ciecz 

Translacyjny                         gaz 



Sk$ad izotopowy 

       wodór      deuter        tryt 

Jakie s& znane kierunki praktycznego  
wykorzystania bada( izotopów H? 



104,3° 

Cz&steczka wody jest elektrycznie oboj%tna 
i polarna, poniewa$ podzia# elektronów, 
tworz&cych wi&zanie kowalencyjne, 
pomi%dzy atomem O i H, jest asymetryczne  

Hybrydyzacja orbitali atomowych i wi#zania cz#steczkowe 

w wodzie 



W$a%ciwo%ci: 

•  g&sto%' (niska g%sto"))       ok. 1 g/cm3 (20°C)   

Unikalne w$a%ciwo%ci wody 

•  ciep$o w$a%ciwe (jedno z najwy$szych)      cw = 4,18  J/g ·K 

•  napi&cie powierzchniowe (wysokie)        St = 7,2 ·109 N/m 

   – owady chodz& po powierzchni wody 

•  si$y kapilarne (woda zwil$a wi%kszo") materia#ów) 

•  okre"lone w#a"ciwo"ci termiczne (ciep$a) 

    najwy$sze warto"ci spo"ród znanych substancji              Cp = 2250 J/g      Ct = 333 J/g 

•  lepko%' (niska lepko"))           ! = 10-3 N·s/m2 

•  temperatura topnienia i wrzenia (wy$sza ni$ oczekiwano) 

•  ci%nienie pary nad roztworem (niskie) 

•  sta$a dielektryczna (jedna z najwy$szych)          " = 80 (20°C)   

•  przewodnictwo cieplne (najwy$sze spo"ród innych znanych cieczy) 



Temperatura wrzenia zwi#zków wodoru 
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Wykres zale$no"ci temperatury 
topnienia dla zwi&zków wodoru 
przy wzrastaj&cej masie 
molowej pierwiastka 

Mo$na zaobserwowa) wzrost 
temperatury topnienie wraz ze 
wzrastaj&c& mas& molow& (z 
wyj&tkiem H2O, HF and NH3) 

Dlaczego?   
Musz& istnie) inne si#y 
decyduj&ce o wzro"cie 
oddzia#ywa( 
mi%dzycz&steczkowych (co 
powoduje wzrost energii 
niezb%dnej do tego aby zasz#o 
przej"cie fazowe i przesuni%cie 
temperatury tego przej"cia w 
kierunku wy$szych temperatur 



Natura wody a wi#zania wodorowe 

Woda jest ciecz& w temperaturze pokojowej 
co jest konsekwencj& tworz&cych si% wi&za( 
wodorowych mi%dzy jej cz&steczkami 

• Na podstawie po%o#enie $
w uk%adzie okresowym:!

W"a#ciwo#ci H20!
Oczekiwane$
Temperatura topnienia -90°C!
Temperatura wrzenia  -80°C!

Rzeczywiste$
Tt = 0°C!
Tw  = 100°C!

! ! !

Wa$ne dla innych cz%steczek!
np. okre#la struktur& i w". biologiczne bia"ek i 
kw. nukleinowych!

Wi%zania wodorowe s% #ci#le zwi%zane z 
oddzia"ywaniem pomi&dzy:!

!H $F$
$H $O$
$H $N!

Wi%zania wodorowe !
zwi%zane z:!
- wysok% polarno#ci%!
- V-kszta"t cz%steczki!



Wi#zania wodorowe 

Wi#zania wodorowe tworz& si% dzi%ki powinowactwie pomi%dzy 
elektropozytywnym atomem wodoru a elektronegatywnym atomem, jakim 
mo$e by) atom tlenu O (woda) lub N i F.   
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bez wi#za( wodorowych 

z wi#zaniami wodorowymi 

Energi& takiego wi&zania stanowi 5-10% energii wi&zania kowalencyjnego.  
Wi&zanie wodorowe w wodzie = 20 KJ/mol 



Dzi&ki tetraedrycznemu ukierunkowaniu 
orbitali wokó" atomu tlenu ka$da 
cz%steczka wody mo$e wi%za' si& z innymi 
czterema cz%steczkami wody dzi&ki 
wi%zaniom wodorowym 

Od czego zale$y si#a wi&zania wodorowego? 

Wi&zanie wodorowe jest d#u$sze i wielokrotnie 
s#absze od wi&zania kowalencyjnego 

Energia wi#za( 

kowalencyjne > wodorowe > van der Waalsa 

    460 kJ/mol      20 kJ/mol         1 kJ/mol 

Czy s& to wi&zania równocenne?  



H2O:  G&sto%' 

   Stan !    Temperatura [ºC]! G&sto#' [g/cm-3]!
   lód ! !0 ! !   0.9168!
  woda ! !0 ! !   0.9998!
  woda ! !50 ! !   0.9880!
  woda ! !100 ! !   0.9583!

Jakie konsekwencje dla typowego mieszka(ca 
a jakie dla technologa $ywno"ci? 

•  Dla wi%kszo"ci substancji chemicznych w stanie sta#ym maj& wi%ksz&  
g%sto") ni$ w stanie ciek#ym.  

•  Ten fakt dla wody ma swoje konsekwencje  
-  pozytywne, 
-  negatywne  



Zmiana g&sto%ci wody w funkcji temperatury 

osi&ga maks. 
g%sto") w temp. 

 ok. 4°C 

Woda w temperaturze 
 poni$ej  4°C  

posiada ni$sz& g%sto") 

Jakie zwi&zana s& najwa$niejsze konsekwencja  
z zamra$aniem $ywno"ci ? 

   woda-ciecz     lód 

Heksagonalna struktura  
– wi&zania wodorowe 



•   Podczas powolnego zamarzania tworz&ce si% kryszta#u lodu zwi%kszaj&c swoj& 
obj%to") rozsadzaj& komórki co powoduje zmian% tekstury produktów 
$ywno"ciowych  
•  Zmiana obj%to"ci podczas zamarzania wynosi ok. 9% 

Przyk$ady: 

           Lody     Owoce 

Inne znane niekorzystne efekty? 



Woda wykazuje wysokie napi%cie powierzchniowe  

H2O: Napi&cie powierzchniowe  

wi&ksza konkurencja 
- zag&szczenie 

Jakie si#y decyduj& o napi%ciu powierzchniowym? 



•  Jak odbywa si% transport wody w ro"linach? 

Ciecze o charakterze polarnym wykazuj& tendencj% podnoszenia si% w 
cienkich kapilarach dzi%ki okre"lonym si#& które s& wypadkow& dwóch si# 
sk#adowych: 

-  kohezji (si#y oddzia#ywania mi%dzy cz&steczkami cieczy – decyduj& o 
napi%ciu powierzchniowym)  

-  adhezji (si#y oddzia#ywania mi%dzy cz&steczkami cieczy i innym 
o"rodkiem) 

H2O: Si$y kapilarne 

dla rt%ci: F Kohezji >  F Adhezji dla wody:  FAdhezji >  F Kohezji 



Napi&cie powierzchniowe 

Obliczanie wysoko%ci s$upa cieczy kapilarze  



H2O: Lepko%' 

Jakie korzy"ci wynikaj& z niskiej lepko")i wody? 



H2O: Ciep$o w$a%ciwe 

•  Ciep#o w#a"ciwe wody jest 10x wi%ksze od ciep#& w#a"ciwego Cu czy Fe. 

•  Woda adsorbuje du$e ilo"ci ciep#a przy niewielkiej zmianie temperatury (energia 
ta jest zu$ywana na rozerwanie wi&za( wodorowych w pierwszej kolejno"ci przed 
zmian& na energi% kinetyczn&) 

Jakie s# korzy%ci je)eli chodzi o )ywno%'?? 

•  Ciep#o w#a"ciwe wody odpowiada za klimat umiarkowany (15°C) na naszej 
planecie (porównanie do ksi%$yca czy Marsa). 
             ma#e wahania temperatury (przyk#ad Kalifornia i Sahara) 



Ziemia bez wody 

Dzie( 

200 do 500°C 
Noc 

-50 do -70°C 



Ci%nienie pary wodnej 

•  Ci%nienie pary – Ci"nienie osi&gane przez par% wodn& w 
stanie równowagi z otoczeniem 

Temperatura        Ci%nienie 
      [°C]                  [mmHg] 

•  Temperatura wrzenia wody – Temperatura w której ci"nienie 
pary wodnej osi&ga warto") ci"nienia atmosferycznego 



Woda: ciep$o parowania 

•  Woda ma najwi%kszy wspó#czynniki  ciep#a 
parowania, co w konsekwencji daje najwi%kszy 
efekt ozi%bienia podczas parowania.  
•  Cz&steczki które odparowuj& zabieraj& ze sob& 
du$& ilo") energii 

Jakie konsekwencje dla $ywno"ci  
wynikaj& z tego fenomenu wody? 



Woda: uniwersalny rozpuszczalnik 



Przyk%ady$
Glukoza jako s"odzik w napojach !
Etanol w winie i piwie! D-glukoza 

Dobry rozpuszczalnik:!
rozpuszcza zwi%zki polarne poprzez wi%zania wodoro!we!

Oddzia"ywanie dipolowe pomi&dzy cz%steczkami !
wody a zwi%zkami polarnymi!

Wi#zania wodorowe w H2O – unikalne w$a%ciwo%ci 

ROZPUSZCZANIE (generalna zasada)  

Podobne rozpuszcza si& w podobnym 



Rozpuszczanie nast%puje dzi%ki solwatacji (hydratacji) 
zwi&zanej z wysok& sta#& dielektryczn& wody ("=80)  

F =   Q1 x Q2  /  DR2 

 Wp$yw sta$ej dielektrycznej H2O 

na rozpuszczalno%' zwi#zków o charakterze jonowym 



Obecno!" wody wp%ywa na $

Rozwój mikroorganizmów !!

Reakcje z udzia"em enzymów!

Utlenianie t"uszczów !!

Nieenzymatyczne brunatnienie (reakcja Maillarda sacharydów)!

!…!
 Woda wyst&puje w ró#nej postaci w #ywno!"i$

- nie zwi%zana!

- zwi%zana!



= ! p/p0$aw!

p = pr&zno#' pary wodnej nad produktem!

p0 =pr&$no#' nad wod% w danej temperaturze!

Aktywno"# wody aw okre#la dost&pno#' wody w uk"adzie!
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 Zawarto#' wody nie zwi'zanej jest inna ni$ ca"kowita ilo#' wody zawartej !
w $ywno#ci i jest ona oznaczana jako tzw. aktywno!" wody$
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Izotermy adsorpcji wody w )ywno%ci 

I.  Woda zwi#zana (jednowarstwowa) 
Cz&steczki wody zaadsorbowane na 
powierzchni koloidalnej. (woda 
hydratacyjna) – zwi&zana wi&zaniami 
wodorowymi i Van der Waalsa 

I 

II. Woda wielowarstwowa 

Wielowarstwowa warstwa cz&steczkowa 
wody 

II 

III. Woda wolna (niezwi#zana)  
Woda ta wype#nia miedzycz&stkowe 
przestrzenie (mi%dzy-ziarniste).  Woda ta 
jest ruchoma i posiada cechy wody 
niezwi&zanej.  

III 1a) zwi#zana chemicznie 

1b) wyst&puj#ca w postaci monowarstwy 

3a) nie zwi#zana (wolna) 

3b) nie zwi#zana (zamkni&ta w porach) 



Adsorpcja- desorpcja wody 



Wp$yw aktywno%ci wody na szybko%' procesów  
zachodz#cych w )ywno%ci 

Dlaczego w przypadku reakcji utleniania t$uszczów obserwuje si& zwi&kszenie  
szybko%ci procesu przy niskich i wysokich warto%ciach aw? 



Rola wody w utlenianiu t$uszczów 



Aktywno%' wody 



Grawimetryczna – suszenie w odpowiednich warunkach   
-  suszenie w suszarce pró$niowej 
-  u$ywanie wagosuszarek  
-  temperatura tak aby nie zniszczy) innych 
     substancji (90-95 °C) 
-  odpowiednio zhomogenizowa) materia# 
-  czas od 6-20 godzin 



ch#odnica  
zwrotna 

Kolba  
z próbk& Toluen 

 +  
próbka 

Odbieralnik  
z podzia#k& 

ogrzewanie 

H2O 

toluen 
Destylacja z ch#odnic& zwrotn& z 
rozpuszczalnikiem organicznym nie 
mieszalnym z wod& (np. toluen) 



I2 + 2H2O + SO2    $        2HI + H2SO4!
rozpuszczalnik!

zasada!





Z.E. Sikorski – Chemia $ywno"ci, WNT, Warszawa 2002  

Rozdz. 3. Woda jako sk#adniki $ywno"ci (str. 59-94) 

P. Tomasik–Wybrane zagadnienia z chemi $ywno"ci, KnowHow, Kraków 1998  

Rozdz. 1. Woda (str. 7-20) 

za tydzie(.......... 

Materia$y pomocnicze...... 


