BÀI 36: NƯỚC
I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC
1. Sự phân hủy nước
- Thí nghiệm:
2H2O

- PTHH:

điện phân

→

2H2

+

O2

2. Sự tổng hợp nước
- Thí nghiệm:
to

- PTHH:

2H2

+

O2

→

2H2O

3. Kết luận:
Nước là hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố là Hiđro và Oxi.Chúng hóa hợp với
nhau theo tỉ lệ về thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi.
II. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC
1. Tính chất vật lí
- Là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị.
- Nhiệt độ sôi 100oC, hóa rắn ở 0oC.
- Hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí.
2. Tính chất hóa học
a. Tác dụng với kim loại
- Thí nghiệm: Cho mẫu kim loại Natri vào cốc nước.
- Hiện tượng: Natri tan dần, chuyển động nhanh trên mặt nước, có khí H2 thoát ra,
phản ứng tỏa nhiều nhiệt.
- PTHH:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Natri hiđroxit

PTHH chung:

Kim loại +

H2O → Bazơ

(K, Na, Ba, Ca, Li…)

+ H2

(Kim loại – OH)

b. Tác dụng với một số oxit bazơ
- Thí nghiệm: Cho một ít nước vào chén sứ có chứa vôi sống (CaO). Nhúng mẫu
quỳ tím vào dung dịch nước vôi.

- Hiện tượng: Có hơi nước bốc lên, vôi sống chuyển thành vôi nhão, phản ứng tỏa
nhiều nhiệt. Dung dịch nước vôi làm quỳ tím hóa xanh.
- PTHH:

CaO + H2O → Ca(OH)2
Canxi hiđroxit

PTHH chung: Oxit bazơ

+ H2 O →

Bazơ

(Kim loại – OH)
Lưu ý: Dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh.
c. Tác dụng với một số oxit axit
- Thí nghiệm: Hòa tan điphotpho pentaoxit (P2O5) vào nước. Nhúng mẫu quỳ tím
vào dung dịch thu được.
- Hiện tượng: P2O5 tan hết vào nước. Dung dịch thu được làm quỳ tím hóa đỏ.
- PTHH:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
Axit photphoric

PTHH chung:

Oxit axit +

H2 O

→ Axit
(H – gốc axit)

Lưu ý: Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ
III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. CHỐNG Ô
NHIỄM NGUỒN NƯỚC.
(HS tự tìm hiểu thêm)
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