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Lotukerfið
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Systurefnin:  H2O – H2S – H2Se – H2Te



Bræðslu- og suðumark
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Bræðslu- og suðumark
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Léttustu sameindirnar

Mannkynið þekkir yfir 96 milljón mismunandi sameindir

Léttustu sameindirnar (g/mol):
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• H2 (2) – rýkur burt
• He (4) – rýkur burt
• Li (7) – fast efni, sjaldgæfur málmur
• Be (9) – fast efni, sjaldgæft
• B (11) – fast efni, sjaldgæft

• H2O (18) – Vatn, ein léttasta algenga sameind alheims

• Léttustu algengar sameindir í lofthjúpi jarðar:
H2O (18) – N2 (28) – O2 (32) – Ar (40) – CO2 (44) – ...

• C (12) – fast efni, algengt en binst öðrum efnum
• CH2 (14) – Metýlen, hvarfast auðveldlega
• CH3 (15) – Metýl, hvarfast auðveldlega
• CH4 (16) – Metan
• OH (17) – Hýdroxíð, hvarfast auðveldlega
• NH3 (17) – Ammóníak



Nokkrir einstakir eiginleikar vatns*

– mest og best í heimi

Varmarýmd (e. heat capacity) Mest allra vökva og fastra efna, utan fljótandi ammóníaks

Varmaleiðni (e. heat conduction) Mest allra vökva

Bræðsluvarmi (e. latent heat of fusion) Mestur allra efna, utan ammóníaks

Gufunarvarmi (e. latent heat of evaporation) Mestur allra efna

Varmaþensla (e. thermal expansion) Afbrigðileg, hámarks eðlismassi við 4oC og lækkar með seltu

Yfirborðsspenna (e. surface tension) Hæst allra vökva

Leysni (e. dissolving power) Leysir almennt upp fleiri efni og í hærri styrk en aðrir vökvar

Rafstuðull (e. dielectric constant) Hæstur allra vökva

Sundrun í jónir (e. electrolytic dissociation) Mjög lág

Gegnsæi (e. transparency) Mjög gott, glært fyrir „sýnilegt ljós“

* Byggt á:  Sverdrup H. U., M. W. Johnson, R. H. Fleming (1942), 

The Oceans, Their Physics, Chemistry, and General Biology. New York: Prentice-Hall.  (Tafla bls. 48)
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Einstakir eiginleikar vatns
– mest og best í heimi  #1/5

Varmarýmd:  Mest allra vökva og fastra efna, utan fljótandi ammóníaks

• Mikla varmaorku þarf til að breyta hitastigi

• Temprun hitabreytinga stuðlar að stöðugum aðstæðum

• Öflugir varmaflutningar með hafstraumum

• Öflugir varmaflutningar með röku lofti
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Einstakir eiginleikar vatns
– mest og best í heimi  #2/5

Varmaleiðni:  Mest allra vökva

• Skiptir máli fyrir frumur

• Á stærri skala skipta hreyfingar vatns meira máli fyrir varmaflutninga

Bræðsluvarmi:  Mestur allra efna, utan ammóníaks

• Tregða við að vatn frjósi

• Mikil umhverfisáhrif
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Einstakir eiginleikar vatns
– mest og best í heimi  #3/5

Gufunarvarmi:  Mestur allra efna

• Tregða við að vatn gufi upp

• Við þéttingu losnar mikill varmi

• Stýrir ferlum í veðrahvolfi – bæði lárétt og lóðrétt

• Vatnseimur létt sameind í lofti

• Gufunarvarmi mismunandi fyrir ís og vatn – áhrif á dropamyndun í lofti

Varmaþensla:  Afbrigðileg, hámarks eðlismassi við 4oC

• Ís flýtur á vatni og einangrar vatnið frá kaldara lofti yfir ísnum

• Vatn undir ís helst við 4oC hita, viðheldur stöðugu umhverfi fyrir líf þótt frost sé í lofti
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Einstakir eiginleikar vatns
– mest og best í heimi  #4/5

Yfirborðsspenna:  Hæst allra vökva

• Mikilvæg fyrir frumur

• Vatn rennur um hárfínar æðar upp trjáboli

• Stjórnar dropamyndun, skýjum og regni

• Litlir skýjadropar haldast fljótandi langt undir frostmarki

Leysni:  Vatn leysir almennt upp fleiri efni og í hærri styrk en aðrir vökvar

• Mikil áhrif í lífeðlisfræði

• Flutningur efna með vatni

• Uppleyst efni breyta eiginleikum vatns (og sjávar)
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Einstakir eiginleikar vatns
– mest og best í heimi  #5/5

Rafstuðull:  Hæstur allra vökva

• Mikil áhrif í tengslum við uppleyst efni

Sundrun í jónir:  Mjög lág

• Hlutlaust efni, en inniheldur þó bæði H+ og OH- jónir

Gegnsæi:  Mjög gott, glært fyrir sýnilegt ljós

• Mikil áhrif á líf í vatni

• Vatn er glært gagnvart sýnilegu ljósi (þess vegna sjáum við á þessu tíðnisviði)

• Vatn er ógegnsætt fyrir bæði innrautt og útfjólublátt ljós
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Veðrahvolfið
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Vatnshringrásin
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Lífeðlisfræði frumna
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Niðurlag

• Vatn er undraefni – Vatn hefur afar undarlega eiginleika og 

mótar heiminn á öllum sviðum

• Vatn styrkir og viðheldur stöðugu umhverfi

• Lífsins vatn – Án vatns væri ekkert líf í alheimi

• Búum við í antrópískum heimi?
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Ágrip

Vatn – Undraefni Alheims

Þórður Arason

Veðurstofu Íslands

Vatn leikur lykilhlutverk í veðrinu, umhverfinu og innra með okkur - við búum á bláa hnettinum.  Vatn hefur einstaka og 

undarlega efna- og eðlisfræðilega eiginleika.  Fjallað verður um suma af þessum eiginleikum og áhrif þeirra á veðrið, 

lífið og náttúruna.

Nefna má:  Vatn er ein léttasta sameind, sem algeng er í alheimi; Varmarýmd vatns er hæst allra vökva og fastra efna 

utan ammóníaks; Varmaleiðni vatns er hæst allra vökva; Bræðsluvarmi vatns er hæstur allra efna utan ammóníaks; 

Uppgufunarvarmi vatns er hæstur allra efna; Varmaþensla vatns er afbrigðileg, en vatn hefur hæsta eðlismassa við 

4°C og lækkar með seltu; Yfirborðsspenna vatns er hæst allra vökva; Vatn leysir almennt upp fleiri efni og í hærri 

styrk en aðrir vökvar; Rafstuðull vatns er hæstur allra vökva; Sundrun efna í jónir er mjög lág; Gegnsæi er mjög gott, 

glært fyrir sýnilegt ljós.

Saman stjórna þessir afbrigðilegu eiginleikar vatns, lífi og umhverfi okkar.  Að lokum verða vangaveltur um hvernig 

skýjafar, veðrið, veðrahvolfið, vatnshringrásin og lífið væru ef eiginleikar vatns væru eðlilegri.  Þá væri þetta líklega 

ekki neitt neitt.
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