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WSTĘP 
 
Hydrochemia definiowana jest jako dział chemii zajmujący się badaniem związków 

chemicznych rozpuszczonych w wodzie, w szczególności badaniem stanu trofii wód oraz 
chemicznych zanieczyszczeń wód. Najczęściej trofia zbiorników utożsamiana jest z zawarto-
ścią biogenów w toni wodnej i zdeponowanych w osadach dennych. 

Słowo „woda” jako nazwa związku chemicznego odnosi się do każdego z trzech sta-
nów skupienia. Woda jest amfiprotyczna, tzn. może zachowywać się jak donor protonu lub 
jak jego akceptor. Własności wody fizykochemiczne i chemiczne, a szczególnie jej dipolowa 
budowa są głównymi czynnikami powodującymi, że nie występuje ona w przyrodzie w po-
staci niezanieczyszczonej. Zanieczyszczenie wód oznacza niekorzystne zmiany właściwości 
fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nad-
miarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych, jak również ciepła, które 
ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. 

W pierwszej części książki zawarte są informacje dotyczące fizykochemicznych wła-
ściwości wody. Następna część zawiera charakterystykę wód powierzchniowych, podziem-
nych i morskich, w której uwzględniono nomenklaturę zgodnie z obowiązującym prawodaw-
stwem oraz rozporządzeniami ministra środowiska. Na podstawie aktualnych norm omówio-
ny został również kompletny zestaw oznaczeń fizykochemicznych i chemicznych, jakie są 
wykonywane w badaniach wody. 

W następnej części omówione zostały procesy jednostkowe stosowane podczas uzdat-
niania wody. Na końcu zamieszczono normy wymienione w tekście. 

W książce zwrócono uwagę na przebieg reakcji chemicznych zachodzących podczas 
wykonywania analiz, a także omówiono procesy jednostkowe prowadzone podczas uzdatnia-
nia wody. 

Książka może stanowić nowoczesny materiał pomocniczy dla studentów na kierun-
kach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska i budownictwo. Jednocześnie może być 
książką uzupełniającą i aktualizującą wiadomości dla pracowników stacji sanitarno-
-epidemiologicznych i przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




