
Na podstawie wiadomości z podręcznika do biologii  
oraz z niezawodnego portalu pl.wikipedia.org. 

 

Pojęcie pH wprowadził duński biochemik Søren Sørensen w 1909r.  
Wartość pH jest miarą odczynu wody czyli jej kwasowości lub alkaliczności. 
Skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych 
związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych 
[H+] w roztworach wodnych. Skala wartości pH sięga od 0 do 14.  
Wartość 0 odpowiada skrajnej kwasowości, a wartość 14 skrajnej zasadowości. 
Wartość 7 oznacza odczyn obojętny.  
Jednomolowy roztwór kwasu solnego ma pH równe 0, natomiast jednomolowy 
roztwór wodorotlenku sodu ma pH równe 14.  
Gdy kwasowość wzrasta – wartość pH obniża się, a gdy wzrasta zasadowość – 
to rośnie także wartość pH. Roztwory kwaśne mają wartość pH mniejszą niż 7 a 
zasadowe mają wartość pH większą niż 7.   
Woda destylowana ma pH równe 7, chociaż w rzeczywistości będzie ono zwykle 
niższe ze względu na zakwaszający efekt dwutlenku węgla - gazu zawartego 
w powietrzu, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.  
W naturalnych zbiornikach wodnych odczyn wody ustala się głównie w wyniku 
współdziałania różnych czynników, głównie zawartości związków tworzących 
twardość węglanową, a także zawartość rozpuszczonego CO2, który w wodzie 
tworzy kwas węglowy.  
Jeśli proporcje tych składników są wyrównane, odczyn wody jest obojętny  
(pH 7).W wodzie twardej, zawierającej dużo wapnia, musi także znajdować się 
odpowiednio dużo rozpuszczonego dwutlenku węgla, aby wapń utrzymywać 
w postaci rozpuszczalnego wodorowęglanu. Im więcej jest wapnia 
rozpuszczonego w wodzie, tym więcej potrzeba rozpuszczonego w niej CO2.  
Współczesne badania wykazały jednak, że wolne jony wodorowe nigdy 
nie występują w roztworach wodnych, gdyż ulegają natychmiast solwatowaniu 
według równania: H+ + H2O → H3O+ 
Większość wód naturalnych ma odczyn w granicach pH 3-10 
Dopuszczalne wartości pH w wodach powierzchniowych w naszym kraju 
wynoszą: 
dla wód   I klasy - pH = 6,5 – 8;  
dla wód  II klasy - pH = 6,5 – 9;  
dla wód III klasy - pH = 6,0 – 9;  
Woda do picia, wg norm obowiązujących w Polsce i USA, powinna mieć  
pH w przedziale 6,5 – 8,5. Norma ta jest zgodna z zaleceniami WHO. 
 

7 czerwca 2013r. uczniowie klasy I hd pod opieką nauczycielki Centrum  
pani Elżbiety Wierzbickiej przeprowadzili badanie odczynu wody pobranej w 
Augustowie z jeziora Necka, rzeki Netty, z kranu oraz deszczówki zebranej 
przed szkołą.  
Ph wody badano miernikiem elektronicznym oraz metodą kolorymetryczną. 
Uzyskano następujące wyniki: 

miejsce poboru próbki wody wynik badania 
1. jezioro Necko pH = 8,42 
2. rzeka Netta pH = 8,34 
3. woda z kranu  pH = 7,45  
4. deszczówka pH = 6,73 
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