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1. ÚVOD 

 

Voda vyskytující se v přírodě není chemicky čistá, vždy obsahuje rozpuštěné plyny a 

rozpuštěné i nerozpuštěné anorganické a organické látky. Některé z nich přijímá již 

v atmosféře, avšak k největšímu obohacování rozpuštěnými látkami dochází při infiltraci 

půdou a horninami. Antropogenním zdrojem jsou jak nečistoty z ovzduší, tak i průmyslové a 

splaškové odpadní vody.  

Z chemického hlediska se látky obsažené ve vodách dělí na anorganické a organické. 

Z hlediska fyzikálního mohou být přítomné buď v pravých roztocích jako iontově rozpuštěné, 

neiontově rozpuštěné nebo jako látky nerozpuštěné. 

V přírodních vodách mezi iontově rozpuštěné látky patří z aniontů zejména sírany 

společně s chloridy, dusičnany a hydrogenuhličitany. Sírany jsou většinou původu 

anorganického. Kvantita síranů anorganického původu ve vodách zdaleka převyšuje kvantitu 

síranů původu organického, a proto nemají z hlediska indikátoru znečištění podzemních vod 

žádný význam. Pozornost jim je věnována spíše z důvodu jejich agresivity vůči betonu. To je 

nutné brát v úvahu při vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace. Také ve 

vodách kotelních jsou sírany nežádoucí, protože podporují vznik tvrdé formy kotelního 

kamene.  

Obsah síranů v jednotlivých vodách je rozdílný, největší obsah lze stanovit 

v některých vodách minerálních. Pro jakost pitné vody v ČR platí mezní hodnota síranů 250 

mg.l-1, voda však nesmí být agresivní.  

Metod stanovení síranů existuje celá řada. Z těch dříve užívaných to byla 

spektrofotometrie, nefelometrie, potenciometrie, příp. polarografie. Mnohé z nich jsou buď 

zdlouhavé, nebo vyžadují použití komplikované aparatury. Dnes k nejčastějším metodám 

stanovení síranů patří zejm. spolehlivá gravimetrická metoda, metody odměrné analýzy, 

případně metody chromatografické. V některých laboratořích je také zachována starší 

turbidimetrická metoda, zejm. pro svou jednoduchost.   

Ověření vhodnosti turbidimetrické metody a provedení její validace je cílem 

předkládané diplomové práce. Validace se používá vždy při zavedení nové metody, při 

převodu validované metody (např. z vývojové do přijímací laboratoře), při kontrole 

způsobilosti systému a při revalidaci metody. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1. Geneze, formy výskytu a vlastnosti síranů 

 

Síranový anion [SO4]
2- má přísně tetraedrické uspořádání. Délka vazby S-O (149 pm) 

je v důsledku πpd interakce kratší než vypočtená (169 pm). Anion [SO4]
2- může vystupovat 

v komplexech jako ligand (jednovazebný, dvojvazebný, můstkový) [1, 2, 3]. Atom síry tvoří 

hybridními sp3-orbitaly čtyři σ–vazby a dvěma 3dπ-(3dx
2-y

2 a 3dz
2-) orbitaly πd–vazby se 

čtyřmi atomy kyslíku; π–vazbový pořádek je 1/2 [3]. 

 

Zdrojem síranů v přírodních vodách bývají většinou sedimenty obsahující sádrovec 

(CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Sulfáty nejsou stálé, neboť síra prochází ve vodách 

složitým koloběhem, jehož se sírany účastní. Za nepřítomnosti kyslíku mohou být sírany 

redukovány na H2S (organickými látkami, bakteriemi rodu Microspira, Desulfovibrio). Také 

rostliny asimilují část sulfátů, z nichž získávají síru potřebnou k tvorbě bílkovin svého těla. 

Rozkladem organických látek se uvolňuje síra v podobě sulfanu, který může být znovu 

oxidován na sírany. Celý koloběh lze vyjádřit následujícím schématem:   

 

Obr. 1. Koloběh síry v přírodě [4]. 

 

Sulfan vznikající v hydrosféře rozkladem bílkovin je v atmosféře oxidován na oxid 

siřičitý, který je pak strhávám k zemskému povrchu atmosférickými srážkami. Asi čtvrtina 

z celkového množství SO2 se do atmosféry dostává z průmyslových zdrojů, zejména 

spalováním fosilních paliv s velkým podílem síry [4, 5]. Sírany tedy mohou vznikat i při 

oxidaci sulfidických rud (především pyritu FeS2), což bývá příčinou vysokých koncentrací 

síranů v důlních vodách [4, 6, 7]. Umělými zdroji jsou odpadní vody ze zpracování kovů, kde 

se k moření používá kyselina sírová a z chemického průmyslu z klasického čiření vod síranem 
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hlinitým. Městské a průmyslové exhalace obsahující SO2 a SO3 se přeměňují v atmosféře na 

kyseliny a v rámci kyselého deště pronikají do vod [4, 7, 8]. 

Z rozpuštěných forem se sírany vyskytují především v podobě jednoduchého 

síranového aniontu SO4
2-. Ve vodách, kde je velká koncentrace síranů, mohou být přítomny i 

iontové asociáty, tzv. sulfatokomplexy, které mohou ovlivnit vápenato-uhličitanovou 

rovnováhu, a tím i stabilitu a agresivitu vody, rychlost oxidace železa a manganu kyslíkem 

rozpuštěným ve vodě a jiné [7, 8].  

Sírany lze připravit úplnou neutralizací kyselin sírové 

2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O 

její reakcí s neušlechtilými kovy nebo oxidy kovů 

Cd + H2SO4 = CdSO4 + H2 

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

případně vytěsněním slabších kyselin z jejich solí:  

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2 

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 HCl [9]. 

Téměř všechny sírany jsou ve vodě dobře rozpustné. Velmi málo rozpustné jsou sírany 

kovů žíravých zemin s výjimkou hořčíku, tedy CaSO4, SrSO4, BaSO4. Tyto téměř 

nerozpustné sírany lze připravit slitím roztoků, z nichž jeden obsahuje příslušný kovový 

kation a druhý síranový anion. Poměrně málo rozpustné jsou také PbSO4, Hg2SO4 a Ag2SO4 

[10]. 

Zahříváním síranů alkalických kovů lze dosáhnout jejich roztavení. Avšak všechny 

sírany se dříve nebo později rozkládají zvýšenou teplotou na oxid kovu a SO3, popř. na oxid 

kovu a směs SO2 a O2 [9]. 

 

2.2. Výskyt a význam síranů ve vodách  

 

 Sírany tvoří hlavní část aniontů v přírodních vodách a jejich obsah bývá v jednotlivých 

vodách rozdílný. V důlních vodách v okolí nalezišť sulfidických rud jsou sírany zcela 

dominujícím aniontem. Za určitých podmínek mohou však sírany z vody skoro vymizet, jako 

je tomu např. u fosilních ropných vod, kde došlo v anaerobním prostředí k biochemické 

redukci síranů na sulfidickou síru při značně záporných hodnotách oxidačně-redukčního 

potenciálu [7, 11].  
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Atmosférické vody obsahují sírany obvykle v jednotkách mg.l-1, avšak 

v průmyslových oblastech může jejich obsah překročit i hodnotu 10 mg.l-1. V prostých 

podzemních a povrchových vodách bývá koncentrace síranů vyšší, pohybuje se v desítkách až 

stovkách mg.l-1 [7, 11, 12, 13]. Na sírany jsou nejvíce bohaté některé minerální vody, 

především v oblasti Mariánských Lázní (pramen Ferdinand I obsahuje až 3200 mg.l-1 SO4
2-), 

ve Františkových Lázních (pramen Glauber I, kolem 3300 mg.l-1 SO4
2-) a v Karlových Varech 

(Mlýnský pramen, 1500 mg.l-1 SO4
2-). Mimořádně vysoké koncentrace síranů se vyskytují 

v síranových vodách Šaratice (až 19 500 mg.l-1) a Zaječická (až 30 000 mg.l-1) [7].  

Sírany v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových a prostých podzemních 

vodách nemají hygienický význam. Vyšší koncentrace ovlivňují organoleptické vlastnosti 

vody. Voda s obsahem více než 250 mg.l-1 se všeobecně považuje za nevhodnou pro pitné 

účely, avšak prahová koncentrace chuti závisí také na přítomných kationtech. Vysoké 

koncentrace síranů spolu s kationty Mg2+ a Na+ způsobují, že voda má laxativní účinky [13].   

Po stránce technické jsou sírany nevítané ve vodách, protože rozrušují beton. Sírany 

totiž reagují ve vodném prostředí za teplot pod 80 °C s trikalcium aluminátem (3 CaO.Al2O3) 

obsaženým v portlandském cementu, za tvorby silně hydratované Candlotovy soli (ettringit), 

která má toto složení: 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32 H2O. Silné zvětšení objemu při tom 

vznikající trhá beton a koroze se trhlinami šíří poměrně rychle dál. Obvykle se připouští 

v nejméně příznivém případě (normální portlandský cement a značné množství proudící vody) 

obsah max. 80 mg SO4
2- v 1 litru vody, u asbestocementových trub 300 mg. Speciální 

cementy s nízkým obsahem trikalcium aluminátu jsou vůči síranové korozi odolnější [7, 14, 

15].  

V některých případech je tedy nutné sírany z vody odstranit (např. z vod důlních). To 

lze za pomocí desulfatace, která používá buď metody chemické, nebo biologické. Chemická 

desulfatace je založena na srážení málo rozpustného ettringitu a desulfatace biologická je 

založena na biochemické redukci síranů např. na elementární síru. Biologická desulfatace je 

více efektivní, avšak probíhá jen u teplých vod (15 - 25 °C), což u důlních vod je v zimě 

požadavek těžko splnitelný [7].  

 

Koncentrace síranů ve vodách lze vyjádřit v jednotkách hmotnostní koncentrace nebo 

látkové koncentrace jako iont SO4
2- nebo jako prvek S. V bilancích síry ve vodách je výhodné 

udávat výsledky nikoli v iontové formě jako SO4
2-, ale buď jako prvek S, nebo jako látkové 

množství, protože výsledky vyjádřené posledními dvěma způsoby nezávisejí na formě 

výskytu síry v jejich sloučeninách (SO4
2-, H2S, HS- aj.). 
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Pro přepočet platí [7]: 1 mg SO4
2- = 0,3338 mg S = 10,41 µmol 

               1 mmol = 96,064 mg SO4
2- = 32,066 mg S. 

 Látkové koncentrace c(SO4
2-) a c(S) v mmol.l-1 se tedy vypočítají z hmotnostní 

koncentrace ρ(SO4
2-) v mg.l-1 podle rovnice (1) [16]: 

c(SO4
2-) = c(S) = ρ(SO4

2-)/96,06        (1) 

Hmotnostní koncentrace ρ(S) v mg.l-1 se určí z látkové koncentrace c(S) v mmol.l-1 

podle rovnice (2): 

ρ(S) = 32,07 c(S)          (2) 

 

2.3. Legislativní předpisy vztahující se k síranům  

 

 Z hlediska legislativy musí pitná voda vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, 

chemickým, fyzikálním a radiologickým požadavkům. Ty jsou v ČR shrnuty ve vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb. [17]. 

Hodnoty ukazatelů jsou stanoveny jako nejvyšší mezní hodnoty (NMH), mezní hodnoty (MH) 

a doporučené hodnoty (DH). Sírany patří v této vyhlášce mezi ukazatele s mezní hodnotou 

(250 mg.l-1), což je hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejich přírodních 

součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní 

riziko. Zdrojem pitné vody bývá buď podzemní, nebo povrchová voda, případně některé 

oblasti na Zemi jsou v zásobování pitnou vodou odkázány převážně na vodu srážkovou [7]. 

 Stejná mezní hodnota, tedy 250 mg.l-1 platí pro balenou kojeneckou a pramenitou 

vodu. V tabulce doplňujícího označení balených přírodních minerálních vod je uveden obsah 

síranů vyšší než 200 mg.l-1[18]. V novele nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou v příloze č. 3 uvedeny imisní standardy pro přípustné 

znečištění povrchových vod, kde 300 mg.l-1 je hodnota pro sírany. V příloze č. 1 tohoto 

nařízení jsou také v části B. v tabulce 2 uvedeny emisní standardy, tedy přípustné hodnoty 

znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví. 

Přípustná hodnota síranů je zde zmíněna u dvou průmyslových odvětví – u výroby barviv a 

pigmentů je přípustná hodnota síranů 3000 mg.l-1 a 800 kg/t u výroby oxidu titaničitého 

sulfátovým procesem [19]. 

V případě klasifikace povrchových vod podle znečištění se dlouhodobě v ČR používá 

klasifikační systém podle ČSN 75 7221, Klasifikace jakosti povrchových vod, který slouží ke 

srovnání jejich jakosti na různých místech a v různém čase. Tekoucí povrchové vody se v této 
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normě řadí do pěti tříd podle jejich jakosti s použitím soustavy mezních hodnot 

charakteristických ukazatelů: I. třída: neznečištěná voda, II. třída: mírně znečištěná voda, III. 

třída: znečištěná voda, IV. třída silně znečištěná voda a V. třída: velmi silně znečištěná voda. 

Mezní hodnoty síranů pro jednotlivé třídy jakosti jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tab. 1. Mezní hodnoty tříd jakosti podle ČSN 75 7221 [7]. 

 

ukazatel I. třída II. třída III. t řída IV. třída V. třída 
sírany < 80 < 150 < 250 < 400 ≥ 400 

Pozn.: Hodnoty jsou v mg.l-1. 

 

Dalším hlediskem při posuzování jakosti povrchových vod je jejich upravitelnost na 

vodu pitnou. Požadavky na jakost povrchových vod z tohoto hlediska je dána vyhláškou 

Ministerstva zemědělství č. 515/2006 Sb. a č. 146/2004 Sb. Jde o směrné a mezní hodnoty. 

Vody se dělí podle tří kategorií (A1, A2, A3). Do kategorie A1 patří surové vody vyžadující 

jednoduchou fyzikální úpravu a dezinfekci (např. rychlou filtraci a dezinfekci), do kategorie 

A2 patří surové vody vyžadující běžnou fyzikální a chemickou úpravu a dezinfekci (např. 

chlorování nefiltrované vody, vločkování, usazování, filtraci a závěrečnou dezinfekci) a do 

kategorie A3 patří surové vody vyžadující rozšířenou intenzivní fyzikální a chemickou úpravu 

a dezinfekci (např. včetně adsorpce). 

 

Tab. 2. Ukazatel jakosti surové vody a jeho směrné a mezní hodnoty, které jsou 

využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako vody pitné [20]. 

 

A1 A2 A3 ukazatel 
směrná  mezní směrná mezní směrná mezní 

sírany 150 250 150 250 150 250 
Pozn.: Hodnoty jsou v mg.l-1. 

 

Stejně jako u povrchových vod jsou i u podzemních vod formulovány požadavky na 

hodnoty ukazatelů jakosti surové vody pro její úpravu na vodu pitnou. Hodnoty síranů jsou 

obdobné jako u povrchových vod [20]. 

Požadavky jsou také kladené na jakost některých provozních vod. O požadavcích na 

jakost provozních vod pro povrchovou úpravu kovů pojednává norma ČSN 83 0771. Provozní 

vody se podle oblasti použití rozdělují do tří základních skupin: 1) voda pro přípravu 
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funkčních lázní pro kvalitní povrchovou úpravu (A), voda pro oplach při jemné povrchové 

úpravě kovů (B), voda pro oplach při hrubé povrchové úpravě kovů (C).  

 

Tab. 3. Požadavek na jakost vody pro povrchovou úpravu kovů [7]. 

 

ukazatel Voda A Voda B 
sírany 40 200 

Pozn.: Hodnoty jsou v mg.l-1. 

 

 Pro vodu používanou v konzervárenském průmyslu je požadováno 250 mg.l-1 síranů, 

pro vodu v chladících okruzích s atmosférickými chladiči z měděných slitin je max. hodnota 

500 mg.l-1. Požadavky na jakost vody pro závlahu jsou dány v ČSN 75 7143, kde se 

z hlediska doplňkových závlah vody dělí na tři třídy: I. třída: vody vhodné k závlaze, II. třída: 

vody podmíněně vhodné k závlaze, III. třída: vody nevhodné k závlaze [7]. 

 

Tab. 4. Ukazatel jakosti závlahové vody podle ČSN 75 7143 (nejvyšší MH) [7]. 

 

ukazatel I. voda vhodná II. voda podmíněně 
vhodná 

III. voda nevhodná 

sírany 250 300 ˃ 300 
Pozn.: Hodnoty jsou v mg.l-1. 

 

Tab. 5. Klasifikace závlahové vody podle poměru Na:(Ca+Mg) vyjádřeného v látk. 

koncentracích v mmol.l-1 (ČSN 75 7143) [7]. 

 

Třída jakosti anion Půdy těžké Půdy středně těžké 
I. Voda vhodná SO4

2- < 1,0-0,67 < 0,2 
II. Voda podmíněně 
vhodná 

SO4
2- 1,0-0,67 0,2 

III. Voda nevhodná SO4
2- > 1,0-0,67 > 0,2 

 

Požadavky na jakost vody dopravované potrubím jsou uvedeny v TNV 75 7121. 

V případě ocelových a litinových potrubí není hodnota pro sírany uvedena, pro betonové a 

azbestocementové potrubí je hodnota nejvýše 2,6 mmol.l -1. Požadavky na jakost pro vody 

betonářské jsou dány v ČSN 73 2028, kde je pro sírany uvedena hodnota nejvýše 1500 mg.l-1. 

Pro limit znečištění do jednotné a splaškové kanalizace platí hodnota 400 mg.l-1 [7]. 
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2.4. Metody stanovení síranů ve vodách 

 

Ke kvantitativnímu stanovení síranů ve vodách se nejčastěji používají gravimetrické 

metody a metody odměrné analýzy. Ojediněle se používají metody spektrofotometrické, 

nefelometrické (turbidimetrické), chromatografické nebo polarografické. Využít lze taky 

elektromigračních separačních metod, případně potenciometrii a konduktometrii. 

 

2.4.1. Turbidimetrie, Nefelometrie 

 

Obě metody se používají při studiu mikrosuspenzí a koloidních roztoků. Turbidimetrie 

je metoda založená na měření stupně zákalu (turbidity). Na částicích dochází k rozptylu záření 

a částečně i jeho absorpci. Sleduje se pokles intenzity záření procházejícího absorbující a 

rozptylující vrstvou. Měření se provádí v přímém směru, v ose světelného paprsku zdroje jako 

u fotometrických postupů. Absorpce záření po průchodu nehomogenním prostředím, tj. 

koloidním roztokem nebo roztokem zakaleným jemnou sraženinou, se měří absorpčními 

fotometry a spektrofotometry [21, 22, 23]. Měřenou veličinu turbidanci  (Tb) lze tedy popsat 

pomocí absorbance (A) a dalších veličin obvyklých ve fotometrii [22, 23, 24]: 

lc
I

I
TA b ..log 0 τ===         (3) 

Kde: A – absorbance, která odpovídá turbidanci Tb, I0 – intenzita vstupujícího paprsku, I – 

intenzita paprsku po průchodu absorbujícím prostředím, τ – turbiditní koeficient, c – 

koncentrace rozpuštěné látky, l – světelná dráha (tloušťka) měřící kyvety. 

Turbidimetrie je výhodná pro měření vzorků se středními a vyššími hodnotami zákalu, tedy 

pro koncentrovanější roztoky [25, 26]. 

 Nefelometrie je optická metoda, která se zabývá měřením intenzity difúzně 

rozptýleného světla na dispergovaných částicích. Rozptýlené (tzv. Tyndallovo) světlo vychází 

z roztoku všemi směry a měří se pod úhlem, který je odlišný od směru dopadajícího záření. 

Pro tyto účely slouží buď nefelometrický nástavec k fotometru, u něhož se Tyndallovo světlo 

sleduje pod úhlem 90 stupňů, nebo mnohem časté je využití speciálních přístrojů 

(nefelometrů). Metoda je vhodná pro měření nízkých hodnot zákalu, tedy pro nižší 

koncentrace rozptýlených částic [22, 25]. Rozdíly ve snímání mezi nefelometrií a turbidimetrí 

ilustruje obr. 2. [27]. 
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Obr. 2. Schéma nefelometru a turbidimetru [27]. 

 

Při měření v zakalených roztocích by měly být dodrženy zásady, které lze shrnout 

následovně:  

• Sraženiny by měly být minimálně rozpustné a dostatečně stabilní, aby je bylo možné 

proměřovat i ve velmi zředěných suspenzích. 

• Vysrážená látka by se měla udržet v podobě homogenní suspenze, tj. sraženina by 

neměla mít tendenci k usazování (sedimentaci). 

• Proměřovaná suspenze by měla obsahovat větší částice, čehož se docílí vhodnou 

úpravou reakčních podmínek (např. volba vzájemného poměru stanovované složky a 

použitého činidla o dané koncentraci, kontrolovaná reakční doba, rychlost míchání, a 

udržování teploty). 

• Roztoky by neměly být intenzivně zbarveny (ideální jsou vzorky s bílou sraženinou) 

[28]. 

Vytvoření dostatečně stabilní suspenze, která by byla stálá po dobu měření, se dosáhne 

přídavkem ochranných koloidů do reakční směsi. Jako stabilizační činidlo se používá např. 

polyethylenglykol, thymol a želatina, škrob, glycerol, případně lze využít vysokomolekulární 

látky [21, 26, 28, 29, 30]. 

 

2.4.1.1. Turbidimetrické stanovení síranů  

 

Podstatou metody je reakce síranového aniontu s pevným krystalickým chloridem 

barnatým v mírně kyselém prostředí za vzniku jemnozrnné krystalické suspenze síranu 

barnatého. Vzniklý zákal (turbidita) této suspenze se měří fotometricky při vhodné vlnové 

délce a koncentrace síranů se odečte z kalibrační křivky [5, 6, 31]. Analýza může být rušena 

několika vlivy, zejm. barvou a zákalem vzorku. Tento vliv se snižuje naředěním. Vliv 

nerozpuštěných látek lze odstranit filtrací vzorku [5, 31]. 
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Modernějším pojetím je analytická technika s nástřikem (tzv. průtoková analýza), 

která byla navržena jako turbidimetrické stanovení síranů v přírodních vodách. Prvními 

autory tohoto stanovení za použití BaSO4 byli Krug a kolektiv. Za použití polyvinylalkoholu 

jako stabilizačního činidla dospěli v analytickém rozsahu 10 – 200 µg.ml-1 velmi dobré 

reprodukovatelnosti (RSD < 0,85%). Tato metoda byla poté zdokonalena několika autory za 

účelem dosažení lepší detekce a výkonu aparatury. V porovnání se spektrofotometrickou 

metodou za použití methylthymolové modře objevené Marsdenem a Tysonem, byla 

turbidimetrická metoda považována jako nejvhodnější pro slané vody s analytickým rozsahem 

1 – 100 µg.ml-1 a detekčním limitem 0,45 µg.ml-1. V literatuře [32] byla turbidimetrická 

metoda, při které vzniká PbSO4 v mediu etanol-voda porovnávána s metodou, při které vzniká 

BaSO4. Studovány byly nejen chemické a průtokové proměnné, ale i interferující vlivy. 

Detekční limit byl 0,3 µg.ml-1 a analytický rozsah podle Lambertova-Beerova zákona 2 - 20 

µg.ml-1. Přesnost byla lepší než 3 % RSD. Metoda v porovnání se standardní metodou podala 

dobré výsledky při analýze vody. Drobnou nevýhodou použití BaCl2 je přilnutí vytvořené 

sraženiny ke stěnám trubiček průtokového systému. Tomu lze zabránit doplněním aparatury 

čistícím krokem za použití alkalického roztoku EDTA, který vytvoří komplex baria 

rozpuštěním zbytkové usazeniny [33].  

 

2.4.1.2. Nefelometrické stanovení síranů  

 

Použití této zkušební metody je uvedeno v dnes již zrušené normě jakosti na hydroxid 

draselný technický (ČSN 65 2105). Metoda je založená na vzniku opalescence (rozptyl světla) 

síranu barnatého. Intenzita opalescence se vizuálně srovnává s intenzitou opalescence 

srovnávacího roztoku na temném podkladu. Při neshodách v hodnocení obsahu síranů se 

zkouška provádí fotometrickou metodou za použití chloridu barnatého a škrobu jako 

stabilizátoru [30]. 

 

2.4.2. Gravimetrie 

 

Principem metody je reakce síranových iontů ve slabě okyseleném prostředí 

s roztokem chloridu barnatého za vzniku málo rozpustné sraženiny síranu barnatého. 

Sraženina se kvantitativně zachytí na filtračním papíru, dokonale se promyje horkou 

destilovanou vodou k odstranění chloridů, vysuší se při teplotě 105 °C, vyžíhá se a zváží. Vliv 
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uhličitanů a hydrogenuhličitanů se potlačuje přidáním HCl, která způsobí vznik CO2, který se 

vypudí z roztoku jeho povařením. Hodnota pH, aby byl roztok kyselý, se kontroluje na 

indikátor methyloranž, který v kys. prostředí má červenou barvu. Gravimetrické stanovení 

síranů ve vodách bývá zatíženo pozitivními i negativními rušivými vlivy. Vyšší výsledky 

poskytuje stanovení ve vzorcích, které obsahují nerozpuštěné látky, organické látky (CHSKMn 

nad 30 mg/l), sulfidy a siřičitany (oxidují-li se na sírany) a další anorganické látky. 

Nerozpuštěné látky lze odstranit filtrací nebo sorpcí na aktivním uhlí. Přítomnost kationtů 

Fe3+, Al3+ a Cr3+ se eliminuje přídavkem chelatonu 3. Ostatní kationty s oxidačním číslem 1 a 

2 se odstraňují na měničích kationtů v cyklu H+ [6, 11, 16, 34].  

 

2.4.3. Metody odměrné analýzy 

 

Stanovení rozpuštěných síranů lze provést odměrnou metodou s dusičnanem 

olovnatým, případně titrací s chloristanem barnatým. 

 

2.4.3.1. Titrační stanovení síranů chloristanem barnatým 

 

Síranový aniont reaguje s iontem barnatým za vzniku síranu barnatého, který je 

v prostředí 80% alkoholu obtížně disociovatelný. Bod ekvivalence je indikován indikátorem 

bromsulfonazo III, který reaguje s barnatým iontem za vzniku modře zbarveného komplexu. 

Barva roztoku se změní z fialové na jasně modrou [31]. 

 

2.4.3.2. Titrační stanovení síranů dusičnanem olovnatým 

 

Síranové ionty reagují s ionty olovnatými za vzniku málo rozpustné sraženiny síranu 

olovnatého. Konec titrace, tedy nadbytek olovnatých iontů, je indikován barevnou změnou 

indikátoru dithizonu, a to u postupu A ze zelené do fialově červené, u postupu B z modré do 

růžové barvy. Rozpustnost sraženiny síranu olovnatého se snižuje přídavkem acetonu, etanolu 

nebo propanonu [11, 31, 34, 35]. 
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2.4.4. Chromatografie 

 

Ke stanovení obsahu síranů chromatograficky se používají metody dvě, a to metoda 

kapalinové a iontové chromatografie. 

 

2.4.4.1. Kapalinová chromatografie 

 

Stanovení síranů metodou kapalinové chromatografie je popsáno v normě ČSN EN 

ISO 10304-1. Zde se sírany stanovují spolu s dalšími anionty. Stanovení předchází úprava 

vzorku, ze kterého se nejdříve odstraní nerozpuštěné látky, siřičitany a ionty kovů, pokud je to 

nutné. Sledované anionty včetně síranů jsou separovány kapalinovou chromatografií. 

Stacionární fází bývá měnič aniontů a jako mobilní fáze (eluenty) pro izokratickou nebo 

gradientovou eluci se používají vodné roztoky solí slabých jedno- nebo dvojsytných kyselin a 

roztoky hydroxidů. Jednotlivé ionty jsou detekovány vodivostním detektorem [36]. 

  

2.4.4.2. Iontová chromatografie 

 

V ČSN EN 15492 je popsán postup stanovení obsahu síranů a chloridů metodou 

iontové chromatografie. Tato metoda byla zpracována pro použití v technických podmínkách 

pro ethanol. Podstatou je odpaření zváženého vzorku ethanolu na vodní lázni a rozpuštění 

suchého odparku ve vodě. Poté se obsah síranových, včetně chloridových iontů stanoví 

porovnáním ploch píků chromatogramu zkoušeného vzorku s kalibračním standardem, který 

se připravuje jako vodný roztok příslušné sloučeniny [37]. 

 

2.4.5. Elektromigrační separační metody 

 

Vhodnými elektromigračními metodami pro stanovení síranů může být kapilární 

izotachoforéza, případně její kombinace se zónovou elektroforézou. 

 

2.4.5.1. Kapilární izotachoforéza 

 

Metoda kapilární izotachoforézy je založena na migraci nabitých částic v roztoku 

vlivem elektrického pole. Každý ion má jinou pohyblivost, podle které se řadí v kapiláře 
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(nejpohyblivější ionty migrují nejdříve, nejméně pohyblivé později). Kvalitativní a 

kvantitativní složení vzorku určíme dle výšky a délky odezvy na izotachoforegramu. Metoda 

kapilární izotachoforézy je vhodná především pro analýzu zakalených a barevných vzorků, 

tedy pro odpadní vody. Touto metodou lze stanovit nízké koncentrace iontů s chybou měření 

1-3%, většinou však menší [38].  

 

2.4.5.2. Kapilární zónová elektroforéza 

 
Kombinace zónové elektroforézy s kapilární izotachoforézou bývá svými vlastnostmi 

velmi vhodnou metodou stanovení ionogenních látek ve vodě (pitné, povrchové i odpadní). 

Existuje celá řada látek obsažených ve vodách, které jsou významným ukazatelem její kvality 

a zdravotní nezávadnosti.  Z anorganických aniontů to jsou zejm. dusičnany, fluoridy, fosfáty, 

dusitany, bromičnany, chloritany a sírany. Během jedné analýzy lze pomocí např. 

izotachoforetického analyzátoru IONOSEP 2003 stanovit dusičnan, síran, fluorid a 

fosforečnan. V případě analýz minerálních vod je nutno zbavit vzorek volného oxidu 

uhličitého zahřátím nebo ultrazvukem. Ředění vzorku závisí na jeho povaze. Detekční limit 

pro neředěné vzorky je 0,5 mg/l pro síran. Na obr. 2. je znázorněna analýza modelové směsi 

(a) a vzorku pitné vody (b) [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Záznam ITP/CZE stanovení aniontů ve vodách [39]. 

Podmínky analýzy: 

Vedoucí elektrolyt: 10 mM HCl + 10 mM β-alanin + 3 mM BTP1 + 0,1% HPMC2 (pH 3,6) 

Koncový elektrolyt: 10 mM citronan lithný 

Hnací proud: počáteční 80 mA, koncový 30 mA 

Doba analýzy: 20 minut  
1 - 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan, bis-tris-propan 
2 - hydroxypropylmethyl celulosa 
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2.4.6. Spektrofotometrie 

 

Principem tvoření sraženiny BaSO4 je reakce SO4
2- s BaCl2 za nízké hodnoty pH. Při 

vysokém pH začíná barium reagovat s methylthymolovou modří za vzniku chelátu. 

Nekomplexní methylthymolová modř je šedé barvy. Množství šedé nekomplexní 

methylthymolové modře indikuje koncentraci SO4
2- [6]. Dále lze spektrofotometrické 

stanovení aplikovat např. po reakci síranů s chromanem barnatým nebo thorinem. Metoda 

s thorinem je vhodná zejména pro stanovení síranů ve vodách s malým obsahem rozpuštěných 

solí. Touto metodou lze stanovit obsah síranů v rozsahu od 1,5 do 15,0 mg.l-1 [34]. 

 

2.4.7. Polarografie 

 

Polarografické stanovení síranů je založeno na reakci iontů SO4
2- se sraženinou 

chromanu barnatého. Chromany uvolněné výměnnou reakcí se stanoví polarograficky při pH 

9,7. Hodnota půlvlnového potenciálu je – 0,36 V [34, 40].  

 

2.4.8. Potenciometrie 

 

Metoda je založená na redukci síranů za vývoje sulfanu, který je následně 

potenciometricky titrován dusičnanem olovnatým. Metodu lze využít také k stanovení síranů 

v hnojivech, avšak přesných a správných výsledků bývá dosahováno až po jejich rozpuštění 

v HCl [41]. 

 

2.4.9. Konduktometrie 

 

Konduktometrické titrace se uplatňují v těch případech neutralizačních či srážecích 

reakcí, při kterých nelze dobře indikovat konec titrace barevnou změnou indikátoru. To bývá 

nejčastěji u roztoků, které jsou zakalené, případně zabarvené nebo u srážecích reakcí. 

Principem konduktometrického stanovení síranů je měření změny elektrické vodivosti 

roztoku, která je úměrná obsahu elektrolytu, v závislosti na přidávaném objemu odměrného 

činidla, kterým většinou bývá chlorid barnatý. Z naměřených hodnot se poté sestrojí 

konduktometrická křivka, představující závislost vodivosti titrovaného roztoku na objemu 

titračního činidla. Grafickým vyhodnocením titrační křivky (změna směrnice přímky 
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vynesená na osu x) se zjistí spotřeba chloridu barnatého do bodu ekvivalence a vypočítá se 

hmotnost, příp. molární koncentrace SO4
2- iontů [42]. 

 

2.5. Validace analytických metod 

 

V analytické praxi v laboratořích se denně analyzuje několik vzorků všech možných 

typů a složení. K dosažení správných a přesných výsledků je nutné používat analytické 

metody, které jsou validované [43].   

 Je nutné prověřit, zda nástroje, které analytik má k dispozici, to je analytická metoda, 

instrumentace a softwarové vybavení, fungují tak, jak očekává. To znamená, zda mají 

v prostředí laboratoře takové parametry a charakteristiky, že lze s jejich pomocí provádět 

analytická stanovení poskytující výsledky očekávané kvality. Takové prověřování je 

nazýváno validací, jejíž konečnou verzí je forma dokumentu, který poskytuje vysokou jistotu, 

že určitý proces trvale poskytuje produkt odpovídající předem určené specifikaci [26].   

 

 Postup při validaci [44]: 

 Nejprve je nutné popsat problém, který má být řešen, úplně ho formulovat, definovat 

požadavky na zkušební metodu. Poté se při vlastní validaci musí určit klíčové parametry 

zkušební metody a konfrontovat je, zda jsou v souladu s požadavky na její použití. Následná 

validace problému by měla zhodnotit, zda parametry zkušební metody, které jsou získány 

měřením a zkoušením jsou dostatečné při řešení daného úkolu. Validace je vztahována 

k celému analytickému systému, to je od metod vzorkování, po postup vyhodnocení výsledků. 

  

Vybrané charakteristiky, které je pro validaci nutno určit [26, 43, 44, 45]: 

Ověření identity analytu – ověřuje se, zda měřený analytický signál odpovídá danému 

analytu a do jaké míry jej ovlivňují další interferující složky ve vzorku.  

Selektivita – je definována jako schopnost přesného a správného určení analytu i 

v přítomnosti interferujících látek. Testuje se porovnáním výsledků vzorků standardů 

s výsledky vzorků s matricí.  

Specifičnost – vyjadřuje naprosté oproštění metody od vlivu matrice daného vzorku. 

V praxi však uvažujeme přítomnost reálné matrice, která výsledek ovlivňuje soustavnou 

chybou. 
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Pracovní rozsah – zjistí se měřením vzorků s různou koncentrací. Ověřuje se 

koncentrační rozsah, v němž lze dosáhnout přijatelné správnosti a přesnosti. Je-li měřená 

veličina mimo rozsah kalibrační závislosti, je nutné vzorek ředit. 

Linearita kalibračního rozsahu – lze ji charakterizovat jako přímkovou závislost mezi 

dvěma náhodnými proměnnými, tj. odezvou instrumentace (signálem analytu) a koncentrací 

analytu. K vyjádření těsnosti vzájemné závislosti dvou náhodných proměnných se používá 

korelační koeficient (r): 

( )
( )( ) ( )( )22

.

.

∑∑

∑=
ii

ii

YX

YX
r         (4) 

Lineární závislost dvou náhodných proměnných lze matematicky vyjádřit vztahem:  

y = k.x + q          (5) 

kde: y – signál nebo odezva přístroje, x – použitá koncentrace analytu, k – směrnice 

kalibrační přímky (regresní koeficient), q – úsek (posunutí), který vytíná závislost na ose y. 

Parametry rovnice (5) se získávají metodou lineární regrese. 

 Citlivost – je rozdíl v koncentraci analytu, který odpovídá nejmenšímu rozdílu, jenž 

může být ještě detekován při odezvě instrumentace metody. Matematicky je citlivost 

vyjádřena jako první derivace kalibrační funkce y = f (x): 

 
( )

dx

xdf

dx

dy =           (6) 

 U lineárních závislostí je dána hodnotou směrnice kalibrační přímky a platí, že čím je metoda 

citlivější, tím nižší koncentrace analytu lze stanovit.  

Mez detekce – je veličina, která vyjadřuje nejmenší množství složky ve vzorku, které 

lze dokázat.  

Mez stanovitelnosti – je veličina, která s přijatelnou přesností vyjadřuje nejmenší 

stanovitelné množství složky ve vzorku. Obecně je mez stanovitelnosti rovna hodnotě prvního 

kalibračního bodu kalibrační přímky a při validaci je její stanovení nezbytné.  

Přesnost – těsnost shody mezi vzájemně nezávislými výsledky zkoušek. Vyjadřuje se 

pomocí směrodatné odchylky, která se počítá ze souborů výsledků získaných za různých 

podmínek. Opakovatelnost se vypočítá za podmínek opakovatelnosti při analýze vzorků 

následujících bezprostředně za sebou. O mezilehlé přesnosti hovoříme tehdy, když se analýza 

provádí v téže laboratoři, ale na různých přístrojích, v delším časovém rozpětí, případně ji 

provádějí různí lidé. Reprodukovatelnost je charakterizována výsledky získanými různými 

laboratořemi. 
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Správnost – je definována jako těsnost shody získané hodnoty s jeho hodnotou 

skutečnou, případně přijatelnou referenční hodnotou. Mírou správnosti je chyba neboli 

odchylka výsledků od skutečné hodnoty. Správnost se zjišťuje pomocí CRM (certifikovaného 

referenčního materiálu).  

Robustnost – je definována jako míra vlivu kolísání jednotlivých parametrů na 

výsledek analytického stanovení (tedy na přesnost a správnost analytického postupu). Čím 

větší je robustnost metody, tím je její spolehlivost vyšší.   

Výtěžnost (recovery) – udává poměr naměřeného množství (koncentrace) analytu ve 

vzorku (xf) ke skutečné koncentraci analytu ve vzorku, resp. k přijaté referenční hodnotě (xc).  

%100.
c

f

x

x
R =           (7) 

Nejistota měření – je kvalifikovaným odhadem vztahu výsledku ke skutečné hodnotě 

měřené veličiny. Stanovení analytu poskytuje výsledek, který je pouze odhadem skutečné 

hodnoty, ale který je současně ovlivněn výskytem jak náhodných, tak i systematických chyb 

během měřícího procesu. Výsledek stanovení nemůže představovat exaktní hodnotu a bez 

přidruženého údaje, charakterizujícího zahrnuté chyby, není plnohodnotnou informací.  

Standardní nejistota – nejistota vyjádřená směrodatnou odchylkou s. Rozšířená nejistota – je 

vyjádřená pološířkou intervalu spolehlivosti. Hodnota výsledku měření y, spolu s nejistotu 

měření se uvádí ve tvaru: 

(y ± U)           (8) 

kde: U – rozšířená nejistota, představující interval hodnot, v němž leží skutečná 

hodnota veličiny y s určitou pravděpodobností (nejčastěji 0,95). Obvykle je U = 2s. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1. Přístrojové vybavení 

 

• UV/VIS spektrofotometr Lambda 25 (Perkin Elmer, USA) – pro zjištění optimální 

vlnové délky. 

• jednopaprskový spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss, Jena) – pro 

turbidimetrické stanovení síranů. 

 

3.2. Ostatní zařízení  

 

• Laboratorní analytické digitální váhy AB 104-S (Mettler Toledo, Švýcarsko). 

• Laboratorní muflová pec horizontální, typ LMH 07/12, regulátor HT 40AL (LAC, 

s.r.o., Česká republika). 

• Běžné laboratorní sklo (třídy A) a pomůcky. 

 

3.3. Použité chemikálie  

 

Většina použitých chemikálií byla čistoty p.a.: chlorid sodný, síran sodný bezvodý, 

glycerin, dusičnan stříbrný, methylová oranž, tetrabutylamonium jodid, oxid fosforečný 

(LACHEMA, a.s, Česká republika), chlorid barnatý dihydrát, propan-1-ol, kyselina 

chlorovodíková, hydroxid sodný (LACH-NER, s.r.o., Česká republika), 

hexadecyltrimethylammonium bromid, dodecylsíran sodný (SIGMA - ALDRICH®, USA), 

tetramethylammonium chlorid (MERCK, Německo), certifikovaný referenční materiál (CRM) 

– sírany SO4
2-, výchozí primární látka: (NH4)2SO4 99,999%, certifikovaná hodnota a nejistota: 

1,000 ± 0,002 g/l (ANALYTIKA®, spol. s.r.o., Česká Republika). 

Pro přípravu všech roztoků byla použita destilovaná voda (konduktivita <0,1 µS.cm-1). 

 

3.4. Použité roztoky 

 

 Pro přípravu roztoků byly chemikálie chlorid barnatý, chlorid sodný a síran sodný 2 

hodiny sušeny při teplotě 105 °C a přechovávány v exsikátoru, který byl plněný silikagelem. 
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Hexadecyltrimethylammonium bromid, tetramethylammonium chlorid, tetrabutylamonium 

jodid a dodecylsíran sodný byly zbavovány vlhkosti sušením v exsikátoru plněným oxidem 

fosforečným.  

 

3.4.1. Roztoky pro turbidimetrické stanovení síranů 

 

Základní roztok síranu sodného (1000 mg.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 

1,4786 g předem vysušeného síranu sodného v 1000 ml odměrné baňce a doplněním objemu 

dest. vodou po rysku. 

 

Pracovní kalibrační roztoky: byly připraveny vhodným naředěním základního 

roztoku síranu sodného, tak aby obsahovaly 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 

120, 130, 140 a 150 mg.l-1 síranů. 

 

Roztok hexadecyltrimethylammonium bromidu, CTAB (0,5 mmol.l-1): roztok byl 

připraven rozpuštěním 0,0456 g hexadecyltrimethylammonium bromidu v 250 ml odměrné 

baňce a doplněním objemu dest. vodou po rysku.  

 

Roztok tetramethylammonium chloridu (0,5 mmol.l-1): roztok byl připraven 

rozpuštěním 0,0137 g tetramethylammonium chloridu v 250 ml odměrné baňce a doplněním 

objemu po rysku dest. vodou.  

 

Roztok tetrabutylamonium jodidu (0,5 mmol.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 

0,0462 g tetrabutylamonium jodidu v 250 ml odměrné baňce a doplněním objemu dest. vodou 

po rysku.  

 

Roztok dodecylsíranu sodného (0,5 mmol.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 

0,0360 g dodecylsíranu sodného v 250 ml odměrné baňce a doplněním objemu dest. vodou po 

rysku.  

 

Reakční činidlo I: roztok byl připraven rozpuštěním 15 g chloridu sodného v 100 ml 

odměrné baňce, přidáním 20 ml roztoku propan-1-olu, 12 ml roztoku glycerolu a 6 ml konc. 

kyseliny chlorovodíkové a doplněním objemu dest. vodou po rysku. 
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Reakční činidla II: roztoky byly připraveny rozpuštěním 3,75 g chloridu sodného v 

50 ml odměrné baňce, přidáním 1,5 ml konc. kyseliny chlorovodíkové a roztoku 

hexadecyltrimethylammonium bromidu, tak aby jeho koncentrace v reakčních činidlech II 

byla 0,002; 0,004; 0,01; 0,02; 0,04 a 0,06 mmol.l-1. Objem byl poté doplněn dest. vodou po 

rysku. 

Stejným způsobem byla připravena i ostatní reakční činidla II, ve kterých byl roztok 

hexadecyltrimethylammonium bromidu nahrazen roztokem tetramethylammonium chloridu, 

tetrabutylamonium jodidu a dodecylsíranu sodného. 

 

3.4.2. Roztoky pro gravimetrické stanovení síranů 

 

Roztok kyseliny chlorovodíkové (6 mol.l-1): roztok byl připraven smícháním 500 ml 

konc. kyseliny chlorovodíkové s dest. vodou a doplněním na 1 litr. 

 

Roztok chloridu barnatého (100 g.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 100 g 

chloridu barnatého v 800 ml dest. vody. Rozpouštění bylo podpořeno zahříváním. Po 

ochlazení byl objem doplněn dest. vodou na 1 litr. 

 

Roztok hydroxidu sodného (5 mol.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 20 g 

hydroxidu sodného ve 100 ml dest. vody. Roztok byl uchováván ve skleněné lahvi a byl 

neomezeně stálý. 

 

Methylová oranž (0,5 g.l-1): roztok indikátoru byl připraven rozpuštěním 0,05 g 

methylové oranže za tepla v 50 ml dest. vody. Roztok byl ochlazen a doplněn do 100 ml, byl 

uchováván ve skleněné lahvi a byl neomezeně stálý. 

 

Roztok dusičnanu stříbrného (0,1 mol.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 17 g 

dusičnanu stříbrného v 800 ml dest. vody a doplněním do 1 litru. Roztok byl uchováván v 

láhvi z tmavého skla a byl neomezeně stálý. 

 

Roztok chloridu sodného (100 g.l-1): roztok byl připraven rozpuštěním 10 g chloridu 

sodného ve 100 ml destilované vody. Roztok byl uchováván ve skleněné lahvi a byl 

neomezeně stálý. 
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Roztok pro slepé stanovení: jako roztok pro slepé stanovení byla použita destilovaná 

voda. 

 

3.5. Odběr a úprava vzorků 

 

Vzorky vod byly odebrány až po hrdlo v souladu s požadavky příslušných částí ČSN 

ISO 5667 do vzorkovnic (plastové láhve o objemu nejméně 1 litr) s dobře těsnícím uzávěrem, 

který tak zabránil přístupu vzduchu a tím i možné oxidaci případně přítomných sulfidů a 

siřičitanů. Vzorky byly uchovávány při teplotě asi 5 °C a zpracovány do 14 dnů. Vzorky 

s obsahem nerozpuštěných látek byly zfiltrovány [16]. 

 

3.6. Použité postupy měření 

 
3.6.1. Postup turbidimetrického stanovení síranů  

 
Pro stanovení síranů metodou turbidimetrie se vyšlo z postupu přejatého z literatury 

[31]. Tento postup byl upraven a měření bylo provedeno takto: k 4 ml zfiltrovaného vzorku 

vody ve zkumavce bylo přidáno 0,4 ml reakčního činidla I (později byl nahrazen reakčním 

činidlem II s koncentrací tetrabutylamonium jodidu 0,01 mmol.l-1) a promícháno. Dále bylo 

přidáno 20 mg pevného chloridu barnatého a ihned po jeho přidání byla vzniklá směs pečlivě 

10 sekund intenzivně protřepávána. Po asi 12 minutách stání byla vzniklá suspenze přelita do 

skleněné 1 cm kyvety (propláchnuté měřeným vzorkem) a na Spekolu byla změřena 

absorbance (resp. turbidance) při 420 nm proti destilované vodě. Takto bylo možné stanovit 

obsah síranů až do koncentrace 150 mg.l-1. Vzorky s vyšším obsahem síranů bylo nutné 

předem vhodně naředit. U zbarvených vod byla od naměřené hodnoty zákalu odečtena 

naměřená hodnota zabarvení vzorku. Koncentrace síranů ve vzorcích vod byla určena 

z kalibrační křivky. 

Vzhledem k tomu, že byla analýza prováděna jedním pracovníkem, byly zpracovávány 

vzorky v intervalech 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 minut. Poté následovalo měření na 

spektrofotometru v intervalech 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 minut. Měření turbidity u 

řady 10 vzorků trvalo tedy přibližně 30 minut. Délka stanovení jednoho vzorku nepřesáhla 

dobu 15 minut. 
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3.6.2. Postup gravimetrického stanovení síranů  

 

Pro stanovení síranů metodou gravimetrie se vyšlo z normy TNV 75 7476. Postup byl 

upraven a měření bylo provedeno takto: proměřované vzorky neobsahovaly velké množství 

organických látek (CHSKMn < 30 mg/l), byla tedy z postupu vynechána fáze odpařování a 

žíhání. Do 400 ml kádinky bylo odpipetováno 200 ml vzorku, přidány 2 ml roztoku HCl, pro 

vzorky minerálních vod bylo přidáno až 5-6 ml HCl, a vařil se nejméně 10 minut. Kontrola, 

zda byl roztok kyselý, byla provedena přes methyloranž (barva roztoku byla červená). 

Zásaditý roztok s methyloranží by byl žlutooranžový. Potom bylo pomalu přidáváno asi 10 ml 

horkého roztoku chloridu barnatého, dokud se srážely sírany a kádinka byla poté zakryta 

hodinovým sklem a nechána na teplém vařiči stát do druhého dne. Pomalým přidáváním 

roztoku chloridu barnatého se snížila možnost spolusrážení. Následující zahřívání pak 

podporovalo koagulaci a krystalizaci sraženiny. 

Následující den byl vysrážený BaSO4 odfiltrován přes dvě vrstvy modrého filtru 

„modrá páska“ (Filtrak 390). Zbývající sraženina byla převedena na filtr skleněnou tyčinkou s 

gumovou špičkou. Sraženina na filtru byla promývána tak dlouho horkou vodou, až filtrát 

nereagoval na reakci s dusičnanem stříbrným (neobsahoval chloridy, ve zkumavce nevznikala 

bílá sraženina AgCl). Filtr se sraženinou byl vložen do žíhacího kelímku předem vyžíhaného 

a zváženého na analytických váhách přesně na 4 desetinná místa) a poté byl kelímek se 

sraženinou žíhán při 850 °C po dobu cca 1 hodiny. Mufle byla vyhřátá pomalu na danou 

teplotu už s žíhacím kelímkem se sraženinou. Žíhací kelímek se sraženinou se nevkládal do 

předem vyhřáté mufle, aby nedošlo ke vznícení filtru uvnitř kelímku a ke ztrátám sraženiny. 

Po zchladnutí v exsikátoru byl kelímek zvážen a následně bylo vypočteno množství síranů 

v jednotlivých vzorcích vod podle uvedených vzorců [16]: 

Hmotnost síranu barnatého ve zkoušeném objemu vzorku m, v gramech, byla 

vypočtena z rovnice (9):  

012 mmmm −−=          (9) 

Kde: m2 – hmotnost kelímku na konci stanovení [g] 

        m1 – hmotnost kelímku na počátku stanovení [g] 

        m0 – změna hmotnosti kelímku během slepého stanovení [g]. 

Hmotnostní koncentrace síranů ρ(SO4
2-), v mg.l-1, byla vypočtena z rovnice (10): 

( ) ( ) 39,233./10.06,96. 62
4 VmSO =−ρ        (10) 

Kde: V – zkoušený objem vzorku [ml] 



 25 

        96,06 – relativní molekulová hmotnost SO4
2- 

        233,39 – relativní molekulová hmotnost BaSO4. 

 

3.7. Zpracování naměřených dat 

 

Ke statistickému zpracování naměřených dat byly na hladině významnosti α = 0,05 

použity tyto programy: QC Expert verze 2.5 a ADSTAT verze 1.25 (Trilobyte, s.r.o.). 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí modulů analýzy jednorozměrných dat, lineární 

regrese a kalibrace.  
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

4.1. Volba vhodných podmínek měření 

 

4.1.1. Určení optimální vlnové délky v UV/VIS oblasti  

 

Určení optimální vlnové délky bylo provedeno měřením na UV/VIS spektrometru 

Lambda 25. Modelové a reálné vzorky byly připraveny turbidimetricky za použití reakčního 

činidla I a byly skenovány v rozsahu vlnových délek 190-800 nm proti destilované vodě 

v křemenných kyvetách délky 1 cm. Na obrázku 4. je zaznamenána závislost absorbance na 

vlnové délce pro kalibrační roztoky o koncentraci 40 a 100 mg.l-1 a reálné vzorky vody (řeka 

Odra a voda z rybníku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Spektrum modelových a reálných vzorků vody. 

 

Nejdříve bylo nutné ověřit vliv pozadí (vliv barvy) vzorku na stanovení síranů. Aby 

matrice vzorku měla co nejmenší vliv, bylo třeba co největší diference. Proto byl ještě 

vypracován druhý graf, představující rozdíl (diferenci) mezi vzorkem síranů a vzorkem 

pozadí (vzorek Odry), z kterého se jako optimální jevila vlnová délka 420 nm již dříve 

využitá autory Váňovou E. a Fadrusem H. [31].  
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Obr. 5. Rozdíl modelového vzorku o koncentraci 100 mg.l-1 a reálného vzorku Odry 

v závislosti na vlnové délce. 

 

Větší vlnová délka nemohla být vybrána z důvodu toho, že v reálných vzorcích vod 

jsou přítomné i látky, které ve VIS oblasti mohou absorbovat. Proto byla vlnová délka 

zvolena na počátku viditelné oblasti, kde přítomné látky ve vzorcích světlo neabsorbují a kde 

je pořád patrný vysoký rozdíl. 

Vybraná vlnová délka, tedy 420 nm, byla pak dále používána k měření zákalu 

ostatních vzorků vod, kterými byla pitná a povrchová voda, dva vzorky podzemních a dva 

vzorky minerálních vod (Bílinská kyselka a Šaratice). 

 

4.1.2. Stabilizace sraženiny 

 

Po určení optimální vlnové délky byly hledány vhodné podmínky stabilizace zákalu, 

především bylo nutné ověřit po jakou dobu je za použití určitého stabilizačního činidla 

vzniklá mikrosuspenze BaSO4 stabilní. Stabilizace byla prováděna na základě ovlivnění 

viskozity (použitím glycerolu) a na základě potlačení koagulace ovlivněním zéta potenciálu ζ 

(použitím tenzidů a kvartérních amnonných solí). 
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4.1.2.1. Použití glycerolu 

 

První pokus byl vyzkoušen na modelovém vzorku kalibračního roztoku síranů o 

koncentraci 60 mg.l-1 reagujícího s reakčním činidlem I (obsahujícího 12 ml glycerolu, tedy 

původního množství glycerolu doporučovaného v literatuře [31]). Po přidání chloridu 

barnatého a protřepání byla po 5, 10, 15, 20 a 25 minutách stání sraženiny změřena 

absorbance zákalu (viz obr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 6. Závislost absorbance na čase za použití původního množství glycerolu.  

 

Částice v roztoku sedimentovaly působením tíhové síly a protisměrně síly třecí 

(odporové). Úkolem použitého glycerolu bylo zvýšení viskozity roztoku a zpomalení 

sedimentace částic (na základě Stokesova zákona: Fodpor. = 6.π.η.r.v, kde r je polměr částice, η 

viskozita prostředí a v rychlost částice). Před samotným měřením byl očekáván určitý časový 

úsek, ve kterém měla být suspenze stabilní a neměla tak měnit svou absorbanci. Avšak 

z výsledné závislosti jasně vyplývá, že tato domněnka nebyla potvrzena a proto se hledalo jiné 

řešení. V dalším kroku bylo tedy použito dvojnásobné množství viskozního glycerolu (24 ml 

v reakčním činidle I).  
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Obr. 7. Závislost absorbance na čase za použití dvojnásobného množství glycerolu.  

 

Z výsledné závislosti lze pozorovat menší strmost křivek než v předchozím případě, 

avšak i v tomto případě nebyl nalezen vhodný časový interval pro měření zákalu. Z obou 

grafů rovněž vyplývá, že absorbance do 10. minuty rostla a poté opět klesala. Následoval tak 

poslední postup za použití trojnásobného množství glycerolu v reakčním činidle I (36 ml).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 8. Závislost absorbance na čase za použití trojnásobného množství glycerolu. 

 

Stanovení za použití trojnásobného množství glycerolu sice poskytovalo zřetelnější 

časový úsek (5. - 15. minuta), ve kterém se absorbance zákalu měnila jen nepatrně, avšak 

výsledky  mohly být ovlivněny již přesyceným roztokem chloridu sodného v reakčním činidle 

I. Proto bylo bráno v úvahu použití i dalších chemikálií k stabilizaci sraženiny. Naměřené 

hodnoty absorbancí v závislosti na čase jsou uvedeny v příloze I. 
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4.1.2.2. Použití hexadecyltrimethylammonium bromidu 

 

Použitím povrchově aktivních látek (tedy jiného principu stabilizace zákalu), byla 

snaha zabránit koagulaci změnou zéta potenciálu sorpcí tenzidů, resp. byla vyvíjena snaha 

udržet částice ve vznosu, tím, že se na částici naadsorboval tenzid s kladným nábojem, na 

další částici se rovněž naadsorboval tenzid s kladným nábojem a došlo tak k vzájemnému 

odpuzování částic.  

Každé měření bylo provedeno dvakrát bez a s třepáním sraženiny ve zkumavce před 

proměřením absorbance v kyvetě. Opakovaným měřením jednoho vzorku za použití jak 

trojnásobného množství glycerolu, tak i za použití kationaktivního tenzidu 

hexadecyltrimethylammonium bromidu se ukázalo, že protřepávání vzorku vede vždy 

k většímu poklesu absorbance. Proto byl pro další vývoj metody, za použití jiných chemikálií 

k stabilizaci sraženiny, používán během měření časového úseku výhradně postup bez třepání 

sraženiny. Na obr. 9. je znázorněna změna absorbance v závislosti na čase za použití 

kationaktivního tenzidu. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Obr. 9. Závislost absorbance na čase za použití hexadecyltrimethylammonium 

bromidu (CTAB). 

 

Na začátku byl tvořen zákal (tvořily se částice) procesem nukleace, poté bylo 

dosaženo určitého maxima a absorbance pak opět klesala, což bylo způsobeno tendencí 

menších částic shlukovat se do částic větších. Použití kationaktivního tenzidu CTAB mělo 

zabránit předčasnému shlukování částic a tím tedy docílit nalezení určitého časového 

intervalu, ve kterém by absorbance měřeného zákalu byla alespoň pár minut stabilní. Z grafu 
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je patrné, že použití CTAB k tomuto účelu nevedlo, proto byl nahrazen anionaktivním 

tenzidem (dodecylsíranem sodným). 

 

4.1.2.3. Použití dodecylsíranu sodného 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Závislost absorbance na čase za použití dodecylsíranu sodného. 

 

Z obrázku 10. lze konstatovat, že se dodecylsíran sodný jako vhodné stabilizační 

činidlo rovněž neosvědčil z důvodu nenalezení časového intervalu vhodného k měření zákalu. 

Proto byl vyzkoušen ještě postup za použití dvou kvartérních amonných solí. 

 

4.1.2.4. Použití tetramethylammonium chloridu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Závislost absorbance na čase za použití tetramethylammonium chloridu. 
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Použití tetramethylammonium chloridu vedlo sice k nalezení časového úseku (10. - 

15. minuta), ve kterém bylo možno sraženinu z hlediska její stability, tedy neměnící se 

absorbance, proměřit, avšak opakovaným měřením byl u některých použitých koncentrací 

vidět mírný pokles v 15. minutě časového intervalu, a proto byl pro porovnání vyzkoušen také 

tetrabutylamonium jodid. 

 

4.1.2.5. Použití tetrabutylamonium jodidu 

 

Použití tetramethylammonium jodidu vedlo také k nalezení časového úseku (10. - 15. 

minuta), ve kterém bylo možno sraženinu z hlediska její stability, proměřit, ovšem oproti 

tetramethylammonium chloridu nebyly opakovaným měřením u všech použitých koncentrací 

vidět žádné drobné odchylky v daném časovém intervalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Závislost absorbance na čase za použití tetrabutylamonium jodidu. 

 

Jak lze ze všech výšše uvedených grafů vidět, bylo shlukovaní částic přibližně všude 

stejné, z určitého maxima pak absorbance mírně klesala nezávisle na množství tenzidu 

v reakčním činidle II. 

Ze všech použitých stabilizačních činidel se jako nejspolehlivější osvědčil 

tetrabutylamonium jodid. Jeho koncentrace byla zvolena 0,01 mmol.l-1 (z důvodu menší 

spotřeby činidla) a na základě použití tohoto stabilizačního činidla byla provedena validace 

metody turbidimetrického stanovení síranů v různých typech vod. 
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4.2. Validace metody 

 

Vybraná metoda byla validována tak, že byla stanovena kalibrační křivka, mez 

detekce a mez stanovitelnosti, linearita, citlivost a rozsah metody. Postupem popsaným 

v kapitole 3.6.1. byla proměřena kalibrační řada o koncentraci 50–500 mg.l-1 síranů (viz. obr. 

13). Důvodem tohoto širokého koncentračního rozmezí bylo vymezení oblasti, po kterou je 

daná závislost lineární. Z grafu je patrná lineární oblast až do koncentrace 150 mg.l-1 síranů. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Kalibrační křivka turbidimetrického stanovení síranů v rozsahu 50 – 500 

mg.l-1 SO4
2-. 

 

4.2.1. Linearita, citlivost, mez detekce a stanovitelnosti, rozsah 

 
Ke zjištění těchto parametrů validace byla sestrojena kalibrační křivka (5–150 mg.l-1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Kalibrační závislost turbidimetrického stanovení síranů v rozsahu 5 – 150 

mg.l-1 SO4
2-. 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze VII. Citlivost metody představuje směrnice 

kalibrační křivky. Podle diagnostických testů, Q-Q graf, L-R graf a Pregibonův graf, nebyl 

žádný z uvedených bodů kalibrační přímky podezřelý z odlehlosti ani extrémnosti. Mez 

detekce vypočtená způsobem 3.s a stanovitelnosti (10.s) včetně dalších validačních parametrů 

kalibrační křivky je uvedena v tabulce 6. 

 

Tab. 6. Parametry validace turbidimetrického stanovení síranů. 

Rovnice kalibrační křivky MD [mg.l-1] MS [mg.l-1] Citlivost R 
y = 7,6919.10-3x – 2,1547.10-2 9,33 24,52 7,6919.10-3 0,99920 

Kde: y – absorbance, x – koncentrace [mg.l-1], MD – mez detekce, MS – mez 

stanovitelnosti, R – vícenásobný korelační koeficient. 

Podle statistického programu ADSTAT nelze směrnici zanedbat, přímka neprochází 

nulou. Dolní hranice rozsahu je určena mezí stanovitelnosti a horní hranice je dána nejvyšším 

bodem kalibrační křivky (150 mg.l-1). Vzhledem k tomu, že koncentrace analytu v některých 

vzorcích vod byly vyšší, bylo potřeba dané vzorky zředit a měření opakovat. 

 

4.2.2. Přesnost za podmínek opakovatelnosti 

 

Opakovatelností se rozumí opakované měření za stejných podmínek, tj. v téže 

laboratoři, stejným analytikem a na stejném přístroji. Přesnost se vyjadřuje odhadem 

směrodatné odchylky z minimálně deseti opakování měření vzorku.  

Výpočet odhadu relativní směrodatné odchylky RSD: 

%100.−=
x

s
RSD x , kde 

−
x  je průměr výsledku měření    (11)  

V případě validace této metody byla hodnota opakovatelnosti stanovena pro dva 

modelové vzorky, pro CRM o koncentraci 50 mg.l-1 a pro reálný vzorek, kterým byla pitná 

voda. Jako modelové vzorky byly použity kalibrační roztoky SO4
2- iontů o koncentraci 10 a 

100 mg.l-1. Všechny vzorky byly 10krát analyzovány a výsledné hodnoty byly statisticky 

vyhodnoceny (viz příloha VIII) analýzou jednorozměrných dat pomocí statistického programu 

ADSTAT. Normalita rozdělení byla prokázána. Naměřené hodnoty byly také testovány na 

odlehlost použitím Deanova – Dixonova testu (pomocí rozpětí) a Grubbsova testu (pomocí 

směrodatné odchylky). 

Deanův – Dixonův test:  

RxxQ nnn /1−−= ,         (12)  
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RxxQ /121 −=          (13) 

kde minmax xxR −=          (14)

 Grubbsův test:       

sxxT nn /
−

−= ,         (15) 

sxxT /11 −=
−

          (16) 

 

Tab. 7. Výsledky odlehlosti naměřených dat. 

c [mg.l-1] Q1 Qn T1 Tn 

10 0,286 0,286 1,788 1,788 
50 0,071 0,143 1,323 1,665 
100 0,053 0,316 1,261 1,885 

Pitná voda 0,037 0,037 1,120 1,501 
 

Porovnáním Q1 a Qn s Qkrit.= 0,412 a T1 a Tn s Tkrit.= 2,294 vyšlo ve všech případech, 

že Q1, Qn < Qkrit., stejně tak i T1, Tn < Tkrit., tedy žádná z naměřených hodnot nebyla odlehlá a 

nemusela být odstraněna ze souboru dat.  

Poté byla vypočtena směrodatná odchylka a relativní směrodatná odchylka RSD.  

 

Tab. 8. Výsledky přesnosti za podmínek opakovatelnosti. 

c [mg.l-1] −
x  [mg.l-1] 

s [mg.l-1] RSD [%] 

10 8,46 0,255 3,01 
50 50,67 0,609 1,20 
100 101,17 0,785 0,77 

Pitná voda 24,97 1,339 5,36 
Z uvedených hodnot je zřejmé, že s rostoucí koncentrací klesá RSD. Pokles RSD je 

zřejmý především mezi koncentrací 10 a 50 mg.l-1. Důvodem vyšší hodnoty RSD u reálného 

vzorku pitné vody může být působení ostatních interferujících látek ve vzorku oproti 

modelovým roztokům, které obsahovaly pouze SO4
2- ionty. 

 

4.2.3. Správnost 

 

Správnost byla stanovena analýzou certifikovaného referenčního materiálu. Ten byl 

měřen 11-krát a statistická významnost rozdílu (odchylky) výsledku měření od správné 

(deklarované) hodnoty byla testována pomocí Studentova testu: 
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n
s

x
t

µ−
=

−

           (17)  

Kde: 
−
x– průměrná změřená hodnota, µ – správná hodnota, s – odhad směrodatné 

odchylky měření, n – počet měření. 

 

Tab. 9. Výsledky správnosti měření. 

č. 
měř. 

A Nalezená koncentrace 
[mg.l-1] 

Daná koncentrace 
[mg.l-1] 

Výtěžnost 
[%] 

1 0,362 49,86 50±0,21 99,72 
2 0,350 48,32 50±0,21 96,64 
3 0,360 49,56 50±0,21 99,12 
4 0,348 47,98 50±0,21 95,96 
5 0,353 48,76 50±0,21 97,52 
6 0,367 50,51 50±0,21 101,02 
7 0,376 51,68 50±0,21 101,02 
8 0,368 50,64 50±0,21 103,36 
9 0,378 51,94 50±0,21 103,88 
10 0,364 50,12 50±0,21 101,24 
11 0,365 50,25 50±0,21 100,50 

Průměr [mg.l-1]               49,97                                 
sx [mg.l-1]               1,264                               0,104 

Kde: sx – odhad směrodatné odchylky souboru výsledku měření 

Naměřené hodnoty byly také testovány na odlehlost použitím Deanova – Dixonova 

testu (pomocí rozpětí) a Grubbsova testu (pomocí směrodatné odchylky). Porovnáním Q1 a Qn 

s Qkrit. a T1 a Tn s Tkrit. vyšlo ve všech případech, že Q1, Qn < Qkrit.(0,392), stejně tak i T1, Tn < 

Tkrit. (2,343), tedy žádná z naměřených hodnot nebyla odlehlá a nemusela tak být odstraněna 

ze souboru dat.  

Na základě modulu šíření chyb v programu ADSTAT - metodou Taylorova rozvoje a 

metodou bodového určování, byla zjištěna hodnota CRM 50 (s = 0,104). Tato hodnota byla 

získána tak, že bylo odpipetováno 5 ml CRM o koncentraci 1000 mg/l do 100 ml odměrné 

baňky. Výpočet je dán vzorcem: 

)104,0(50
)05774,0(100

)00866,0(5).1(1000.

..

=
=

===
s

ss

V

Vc

bodměd

pipetaCRM      (18) 

 

Chyba jednotlivých kroků (cCRM, Vpipeta, Vodměr.b.) je vyjádřená směrodatnou odchylkou 

vypočítanou pro cCRM z intervalu spolehlivosti standardu (s = h/2, kde h = 2), v případě Vpipeta, 
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Vodměr.b z hodnot dílků přesnosti (s = h/ 3 , kde h pro pipetu byl 0,015 a pro odměr. baňku 

0,10).  

Poté byla podle ISO GUIDE 33 určena správnost metody [46]: 

790,003,011/264,1104,0.297,4950/.2 2222 ≤⇒+≤−⇒+≤−
−

nSxx Lcc σ   (19) 

Kde xc je hodnota CRM, 
−

cx je střední hodnota naměřené koncentrace, σ je směrodatná 

odchylka CRM z naředění, SL je směrodatná odchylka z měření a n je počet měření. 

Z výsledku vyplývá, že rozdíl je zanedbatelný a metoda měří správně. 

 

4.2.4. Test shody středních hodnot (rozdílu dvou průměrů) 

 

Pro test shody středních hodnot byl analyzován vzorek povrchové vody a obě 

minerální vody (Bílinská kyselka a Šaratice). 

Všechny vzorky byly metodou gravimetrie analyzovány 5krát a metodou turbidimetrie 

10krát. Výsledné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny (viz příloha IX) analýzou 

jednorozměrných dat pomocí statistického programu ADSTAT. Normalita byla prokázána. 

Naměřené hodnoty byly také testovány na odlehlost použitím Deanova – Dixonova testu a 

Grubbsova testu. Porovnáním Q1 a Qn s Qkrit. a T1 a Tn s Tkrit. vyšlo ve všech případech, že Q1, 

Qn < Qkrit., stejně tak i T1, Tn < Tkrit, tedy žádná z naměřených hodnot nebyla odlehlá a 

nemusela tak být odstraněna ze souboru dat. Na základě těchto zjištění byla pro všechny 

vzorky vypočtena hodnota t (viz tab. 10.). 

 

Statistická významnost rozdílu středních hodnot výsledku měření použitých metod 

turbidimetrie a gravimetrie byla vyjádřena pomocí Studentova t-testu ve tvaru: 

 

11 2

2
2

1

2
1

21

−
+

−

−
=

−−

n

s

n

s

xx
t           (20)  

Kde n1 ≠  n2 
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Tab. 10. Výsledky testu středních hodnot. 

metoda 
gravimetrie turbidimetrie 

vzorky 

−
x  

[mg.l-1] 

s 
[mg.l-1] 

RSD 
[%] 

−
x  
 

s 
[mg.l-1] 

RSD 
[%] 

 
 
t 

Bílinská kyselka 580,74 6,1756 1,06 583,06 29,740 5,10 0,223 
Šaratica 11058 57,143 0,52 11244 350,920 3,12 1,545 

Povrchová voda 27,89 0,3959 1,42 28,10 1,3883 4,94 0,417 
Pozn.: tkrit. (α, n1+n2-2) = 2,160 

Jelikož hodnota t < tkrit. pro všechny vzorky vod, rozdíl výsledků je statisticky 

nevýznamný a obě metody měří správně. 

 

4.2.5. Test shody dvou směrodatných odchylek (test shody rozptylů) 

 

Pro doplnění je uveden také test shody středních hodnot (test přesnosti dvou postupů -

bez a s odpařováním CO2) pro turbidimetrickou metodu. Analyzovány byly oba vzorky 

minerálních a podzemních vod. Všechny vzorky byly metodou bez odpařování CO2 

analyzovány 5krát a metodou s odpařováním CO2 10krát.  

Výsledné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny (viz příloha X) analýzou 

jednorozměrných dat pomocí statistického programu ADSTAT. Rovněž byla prokázána 

normalita. Naměřené hodnoty byly také testovány na odlehlost použitím Deanova – Dixonova 

testu a Grubbsova testu. Porovnáním Q1 a Qn s Qkrit. a T1 a Tn s Tkrit. vyšlo ve všech případech, 

že Q1, Qn < Qkrit., stejně tak i T1, Tn < Tkrit, tedy žádná z naměřených hodnot nebyla odlehlá a 

nemusela tak být odstraněna ze souboru. 

 

Testem shody směrodatných odchylek byla snaha prokázat vliv oxidu uhličitého ve 

vzorku vody a nalézt opatření k jeho odstranění, které spočívalo v jeho odpaření. K testování 

shody dvou směrodatných odchylek byl použit F-test:  

 
2
2

2
1

s

s
F =           (21) 

 

Na základě těchto zjištění byla pro všechny vzorky vypočtena hodnota F (viz tab. 11.). 
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Tab. 11. Výsledky testu shody rozptylů. 

metoda 
bez odpařování CO2 s odpařováním CO2 

vzorky 

−
x  

[mg.l-1] 

s 
[mg.l-1] 

RSD 
[%] 

−
x  
 

s 
[mg.l-1] 

RSD 
[%] 

 
 

F 

Bílinská kyselka 638,44 45,694 7,16 583,06 29,740 5,10 2,361 
Šaratice 11544 165,760 1,44 11244 350,920 3,12 4,482 

Podzemní voda1 187,60 31,827 16,97 157,52 6,627 4,21 23,065 
Podzemní voda2 319,61 11,228 3,51 320,55 8,798 2,74 1,629 
Pozn.: Fkrit. (α, n1+n2-2): 

Pro n1 = 5, n2 = 10 je Fkrit 3,33 

Pro n1 = 10, n2 = 5 je Fkrit 4,74 

 

Jelikož hodnota F < Fkrit. pro vzorky Bílinské kyselky, Šaratici a podzemní vodu 2, 

potom obě směrodatné odchylky jednotlivých vzorků vod byly na dané úrovni 

pravděpodobnosti statisticky shodné a přesnost obou metod se lišila jen v rámci náhodných 

chyb. Hodnota F > Fkrit. pro vzorek podzemní vody 1, obě směrodatné odchylky nebyly 

statisticky shodné. V jednotlivých vzorcích vod byl totiž obsažen CO2, proto výsledky byly 

různé, což se projevilo v poměrně velké hodnotě směrodatné odchylky  především u 

podzemní vody1. Výsledky mohly být také ovlivněny vznikem zákalu BaCO3 (KS = 8,1.10-9). 

Hodnota součinu rozpustnosti BaSO4 KS = 1,08.10-10. Odpaření CO2 a doplnění dest. vodou 

do stejného objemu mělo pak za následek snížení směrodatných odchylek, tedy zpřesnění 

výsledků. 
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5. ZÁVĚR  

 

Diplomová práce se zabývá turbidimetrickým stanovením síranů v různých typech 

vod. V rámci teoretické části byl zpracován přehled jednotlivých analytických metod, které 

lze k tomuto účelu použít. Většina z nich však vyžaduje finančně nákladná měřící zařízení, a 

proto je v některých laboratořích stále ještě využívána metoda turbidimetrie, zejm. z toho 

důvodu, že jde o metodu pracovně nenáročnou, používající běžné analytické operace i běžné 

chemikálie. V případech, kde turbidimetrie nestačí, lze ji nahradit např. chromatografickými 

metodami nebo gravimetrickým stanovením. Výhodou gravimetrického stanovení je sice jeho 

univerzálnost i široká použitelnost v podmínkách proměnlivé skladby analytů, ovšem 

předepsaný postup je velice pracný a nevýhodný u velkosériových rozborů, poněvadž je nejen 

zdlouhavý, ale i energeticky náročný. Titrační postupy vyhovují u vodných vzorků 

s vyrovnanou skladbou, u níž převažuje monotónní zastoupení, avšak přímá aplikace těchto 

postupů na komplikovanější vzorky z hlediska složení (odpadní vody, přírodní vody 

antropogenně znečištěné aj.) vede opět k použití vážkového stanovení z důvodu neznalosti 

mechanismu použité metody a chemismu interferujících spolureakcí. Dnes může být vhodnou 

metodou ke stanovení síranů metoda kapilární izotachoforézy. Nejenže lze během jedné 

analýzy stanovit více iontů najednou, ale také je tato metoda výhodná z důvodu minimální 

předpravy vzorku, nízké spotřeby chemikálií a možností stanovit zabarvené i zakalené vzorky 

s běžnou chybou menší než 3%. 

Experimentální část je rozdělena do dvou hlavních sekcí. První sekce byla zaměřena 

na volbu optimálních podmínek měření, na základě kterých pak v sekci 2 byla provedena 

validace turbidimetrické metody. Ověřením vlivu pozadí vzorku na stanovení síranů byla 

určena optimální vlnová délka 420 nm. V dalším kroku byly na základě dvou různých 

principů hledány podmínky stabilizace zákalu. Ze všech použitých stabilizačních činidel se 

jako nejspolehlivější osvědčil tetrabutylamonium jodid.  

Pro zjištění linearity, citlivosti, meze detekce a meze stanovitelnosti, včetně 

pracovního rozsahu byla sestrojena kalibrační křivka síranů. Pro stanovení opakovatelnosti 

byly vybrány a proměřeny koncentrace z dolní, střední a horní části pracovního rozsahu. 

Naměřené a na odlehlost testované hodnoty byly použity ke stanovení směrodatné odchylky a 

relativní směrodatné odchylky. Testováním certifikovaného referenčního materiálu byla 

potvrzena správnost metody. Testováním shody středních hodnot byla metoda turbidimetrie 

porovnávána s gravimetrickou metodou. I když hodnoty směrodatných odchylek u 
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turbidimetrické metody jsou o něco málo vyšší než u metody gravimetrické, statistickým 

vyhodnocením bylo určeno, že obě metody měří správně. Poslední kapitola je věnována 

problematice vlivu oxidu uhličitého na turbidimetrickou metodu stanovení síranů. Testem 

shody rozptylů bylo určeno, že vyvařením CO2 ze vzorků vody se dosahuje přesnějších 

výsledků měření. Na základě všech zjištění lze metodu turbidimetrie pro stanovení síranů 

doporučit pro kontrolu kvality vody.   
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7. PŘÍLOHY 
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Příloha I: Naměřené hodnoty absorbancí v závislosti na časovém intervalu 5 - 25 minut pro 

různá množství glycerolu v reakčním činidle I. 

 

1. metoda – původní množství glycerolu 

   
      

s protřepáním 15g NaCl  bez protřepání 
t [min] A 20 ml propan-1-olu t [min] A 

5 0,417 12 ml glycerolu 5 0,426 
10 0,424 6 ml HCl  10 0,431 
15 0,420 H2O  15 0,425 
20 0,412   20 0,419 
25 0,406 100 ml baňka 25 0,412 

 

2. metoda – dvojnásobné množství glycerolu 

  
      

s protřepáním 15g NaCl  bez protřepání 
t [min] A 20 ml propan-1-olu t [min] A 

5 0,388 24 ml glycerolu 5 0,403 
10 0,401 6 ml HCl  10 0,418 
15 0,397 H2O  15 0,416 
20 0,394   20 0,413 
25 0,387 100 ml baňka 25 0,407 

 

3. metoda – trojnásobné množství glycerolu 

  
      

s protřepáním      15g NaCl  bez protřepání 
t [min] A 20 ml propan-1-olu t [min] A 

5 0,394 36 ml glycerolu 5 0,420 
10 0,396      6 ml HCl  10 0,425 
15 0,392      H2O  15 0,422 
20 0,381   20 0,418 
25 0,366 100 ml baňka 25 0,410 
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Příloha II: Naměřené hodnoty absorbancí v závislosti na časovém intervalu 5 - 25 minut pro 

různé koncentrace hexadecyltrimethylammonium bromidu obsaženého v reakčním činidle II. 

 c = 0,002 
[mmol.l -1] 

c = 0,004 
[mmol.l -1] 

c = 0,01 
[mmol.l -1] 

c = 0,02 
[mmol.l -1] 

c = 0,04 
[mmol.l -1] 

c = 0,06 
[mmol.l -1] 

t [min] A A A A A A 
5 0,364 0,350 0,381 0,370 0,384 0,392 
10 0,379 0,379 0,394 0,381 0,397 0,408 
15 0,381 0,384 0,393 0,381 0,402 0,412 
20 0,378 0,382 0,391 0,378 0,398 0,409 
25 0,370 0,378 0,386 0,372 0,397 0,402 

 

Příloha III: Naměřené hodnoty absorbancí v závislosti na časovém intervalu 5 - 25 minut pro 

různé koncentrace tetramethylammonium chloridu obsaženého v reakčním činidle II. 

 c = 0,002 
[mmol.l -1] 

c = 0,004 
[mmol.l -1] 

c = 0,01 
[mmol.l -1] 

c = 0,02 
[mmol.l -1] 

c = 0,04 
[mmol.l -1] 

c = 0,06 
[mmol.l -1] 

t [min] A A A A A A 
5 0,390 0,402 0,424 0,430 0,405 0,399 
10 0,398 0,416 0,434 0,443 0,415 0,414 
15 0,398 0,416 0,433 0,443 0,415 0,415 
20 0,395 0,413 0,427 0,439 0,411 0,413 
25 0,392 0,406 0,416 0,431 0,404 0,408 

 

Příloha IV: Naměřené hodnoty absorbancí v závislosti na časovém intervalu 5 - 25 minut pro 

různé koncentrace tetrabutylamonium jodidu obsaženého v reakčním činidle II. 

 c = 0,002 
[mmol.l -1] 

c = 0,004 
[mmol.l -1] 

c = 0,01 
[mmol.l -1] 

c = 0,02 
[mmol.l -1] 

c = 0,04 
[mmol.l -1] 

c = 0,06 
[mmol.l -1] 

t [min] A A A A A A 
5 0,452 0,458 0,466 0,469 0,473 0,475 
10 0,463 0,462 0,478 0,474 0,481 0,488 
15 0,463 0,462 0,478 0,474 0,481 0,488 
20 0,459 0,456 0,470 0,469 0,477 0,481 
25 0,453 0,450 0,463 0,462 0,473 0,475 

 

Příloha V: Naměřené hodnoty absorbancí v závislosti na časovém intervalu 5 - 25 minut pro 

různé koncentrace dodecylsíranu sodného obsaženého v reakčním činidle II. 

 c = 0,002 
[mmol.l -1] 

c = 0,004 
[mmol.l -1] 

c = 0,01 
[mmol.l -1] 

c = 0,02 
[mmol.l -1] 

c = 0,04 
[mmol.l -1] 

c = 0,06 
[mmol.l -1] 

t [min] A A A A A A 
5 0,429 0,445 0,433 0,460 0,462 0,462 
10 0,449 0,458 0,447 0,467 0,465 0,464 
15 0,450 0,459 0,449 0,467 0,464 0,461 
20 0,448 0,454 0,447 0,461 0,456 0,455 
25 0,445 0,443 0,445 0,456 0,445 0,449 
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Příloha VI: Hodnoty pro sestrojení kalibrační závislosti síranů v rozsahu 50 - 500 mg.l-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha VII: Hodnoty pro sestrojení kalibrační závislosti síranů v rozsahu 5 - 150 mg.l-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c [mg.l-1] A 
50 0,363 
100 0,736 
150 1,112 
200 1,281 
250 1,455 
300 1,581 
350 1,724 
400 1,816 
450 1,870 
500 1,918 

c [mg.l-1] A 
5 0,015 
10 0,042 
20 0,110 
30 0,201 
40 0,286 
50 0,374 
60 0,460 
70 0,519 
80 0,619 
90 0,679 
100 0,757 
110 0,840 
120 0,895 
130 0,980 
140 1,035 
150 1,112 
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Příloha VIII: Opakovatelnost měření pro modelový vzorek obsahující 10 a 100 mg.l-1 SO4
2-, 

CRM o koncentraci 50 mg.l-1 SO4
2- a pro reálný vzorek pitné vody. 

 

Koncentrace 
[mg.l-1] 

A c (SO4
2-) [mg.l-1] 

vypočtená 
Střední hodnota 

[mg.l-1] 
0,040 8,00 
0,044 8,52 
0,047 8,91 
0,045 8,65 
0,044 8,52 
0,043 8,39 
0,043 8,39 
0,042 8,26 
0,045 8,65 

 
 
 
 

10 

0,042 8,26 

 
 
 
 

8,455 
 
 
 
 

0,362 49,86 
0,376 51,68 
0,368 50,64 
0,364 50,12 
0,369 50,77 
0,374 51,42 
0,372 51,16 
0,368 50,64 
0,363 49,99 

 
 
 
 

50 

0,366 50,38 

 
 
 
 

50,666 

0,752 100,57 
0,749 100,18 
0,761 101,74 
0,768 102,65 
0,754 100,83 
0,762 101,87 
0,750 100,31 
0,758 101,35 
0,753 100,70 

 
 
 
 

100 

0,759 101,48 

 
 
 
 

101,17 

0,161 23,73 
0,168 24,64 
0,186 26,98 
0,179 26,07 
0,185 26,85 
0,160 23,60 
0,175 25,55 
0,162 23,86 
0,170 24,90 

 
 
 
 

Pitná voda 

0,159 23,47 

 
 
 
 

24,97 
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Příloha IX: Naměřené hodnoty vzorků vod pro uřčení testu shody středních odchylek. 

 

Gravimetrie, n = 5 

Bílinská 
kyselka 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Šaratica c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

Povrchová 
voda 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
1. 575,4 1. 10998 1. 27,34 
2. 588,6 2. 11051 2. 28,19 
3. 579,2 3. 11145 3. 28,04 
4. 585,7 4. 11020 4. 27,63 
5. 574,8 5. 11078 5. 28,27 
−
x  

[mg.l-1] 

 
580,74 

−
x  

[mg.l-1] 

 
11058 

−
x  

[mg.l-1] 

 
27,89 

 

Turbidimetrie, n = 10 

Bílinská 
kyselka 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Šaratica c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

Povrchová 
voda 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
1. 572,74 1. 10707 1. 29,19 
2. 606,54 2. 11058 2. 27,11 
3. 575,34 3. 10902 3. 30,88 
4. 549,34 4. 11076 4. 26,46 
5. 529,25 5. 11108 5. 27,37 
6. 578,65 6. 11189 6. 28,15 
7. 586,81 7. 11539 7. 29,71 
8. 632,31 8. 11756 8. 27,24 
9. 609,56 9. 11361 9. 27,37 
10. 590,06 10. 11751 10. 27,50 

−
x  

[mg.l-1] 

 
583,06 

−
x  

[mg.l-1] 

 
11244 

−
x  

[mg.l-1] 

 
28,10 
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Příloha X: Naměřené hodnoty vzorků vod (metoda bez a s odpařováním CO2) pro určení 
shody rozptylů. 
 
Bez odpařování CO2, n = 5 

Bílinská 
kyselka 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Šaratica c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

Podzemní 
voda 1 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Podzemní 

voda 2 
c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

1. 631,24 1. 11695 1. 220,72 1. 312,37 
2. 650,75 2. 11482 2. 157,66 2. 320,17 
3. 596,85 3. 11691 3. 174,92 3. 304,93 
4. 603,06 4. 11296 4. 161,92 4. 322,26 
5. 710,32 5. 11556 5. 222,79 5. 328,33 
−
x  

[mg.l-1] 

 
638,44 

−
x  

[mg.l-1] 

 
11544 

−
x  

[mg.l-1] 

 
187,60 

−
x  

[mg.l-1] 

 
319,61 

 

S odpařením CO2, n = 10 

Bílinská 
kyselka 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Šaratica c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

Podzemní 
voda 1 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 
Podzemní 

voda 2 
c (SO4

2-) 
[mg.l-1] 

1. 572,74 1. 10707 1. 149,21 1. 320,82 
2. 606,54 2. 11058 2. 152,46 2. 315,62 
3. 575,34 3. 10902 3. 149,21 3. 327,97 
4. 549,34 4. 11076 4. 162,86 4. 310,42 
5. 529,25 5. 11108 5. 150,51 5. 318,87 
6. 578,65 6. 11189 6. 163,22 6. 319,23 
7. 586,81 7. 11539 7. 167,12 7. 325,73 
8. 632,31 8. 11756 8. 158,02 8. 312,73 
9. 609,56 9. 11361 9. 160,62 9. 340,03 
10. 590,06 10. 11751 10. 161,92 10. 314,03 

−
x  

[mg.l-1] 

 
583,06 

−
x  

[mg.l-1] 

 
11244 

−
x  

[mg.l-1] 

 
157,52 

−
x  

[mg.l-1] 

 
320,55 

 


