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Anotace: 

Předloţená práce se zabývá návrhem laboratorních cvičení zaměřených na iontovou 

výměnu. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající se iontové 

výměny. Následující část práce pojednává o pokusech, které byly v rámci návrhu cvičení 

odzkoušeny. Součástí této kapitoly je i diskuze výsledků pokusů. V navazující části jsou 

pak vypracovány návody do laboratorních cvičení. Návody obsahují dvě úlohy. Stanovení 

celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu a sniţování tvrdosti vody pomocí 

iontoměniče. V závěru práce jsou pak uvedeny výsledky odzkoušených pokusů a 

komentáře k navrţeným laboratorním úlohám.  

Klíčová slova: iontová výměna, iontoměnič, tvrdost vody 

 

Summary: 

The present work deals with laboratory exercises focused on ion exchange. In the 

theoretical part defines the basic terms related to ion exchange. The following part deals 

with experiments which have been tested under the design exercises. This chapter is a 

discussion of experimental results. In the next section, there are instructions to laboratory 

exercises. Tutorials include two tasks. Determination of exchange capacity of strongly 

acidic cation exchanger and reducing the hardness of water using ion exchangers. Finally 

there are the results of experiments, which were tested, and comments on the proposed 

laboratory tasks. 

Key words: ion exchange, ion exchanger, hardness of water 
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Seznam použitých zkratek: 

-EDTA-kyselina ethylen diamin tetra octová, její sůl je pouţívána jako titrační činidlo 

-ECHČT-eriochromčerň -t -chelatometrický indikátor 

-KNK4,5-kyselinová neutralizační kapacita - mnoţství HCl potřebné k dosaţení pH 4,5 

-ZNK8,3-zásadová neutralizační kapacita-mnoţství NaOH potřebné k dosaţení pH 8,3  

-c(EDTA)- koncentrace komplexometrického činidla komplexonu 3, nebo téţ chelatonu 3. 

-c(Ca+Mg)- koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů (společně) v roztoku  

-c(Ca)-koncentrace vápenatých iontů v roztoku  

-c(Mg)-koncentrace hořečnatých iontů v roztoku 

-Ca
2+

- vápenatý iont 

-Mg
2+

-hořečnatý iont 

-pH- záporný dekadický logaritmus koncentrace H
+
 iontů 

-Me
2+

-dvojmocný iont kovu (obecně) 

-H
+
-iont hořčíku 
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1. Úvod  

Cílem práce je navrhnout laboratorní úlohu, ve které by si studenti vyzkoušeli práci s 

iontoměničem. Vzhledem k předpokládané délce cvičení a zaměření oboru jsem vybral 

tyto pokusy: Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu a sniţování 

tvrdosti vody pomocí iontoměniče. V teoretické části je rozepsána potřebná teorie. Jedná se 

především o definice základních pojmů, jako iontová výměna, iontoměnič, tvrdost vody. 

Dále jsou zde uvedeny důvody změkčování vody a poţadavky na kvalitu vody dané 

legislativou. V další části práce, s názvem provedené pokusy, jsou uvedeny pokusy, které 

byly v rámci práce provedeny. Jsou zde uvedeny principy pouţitých analytických metod, 

postupy provádění pokusů, dále pak diskuze výsledků a v závěru jsou naměřené hodnoty 

porovnané s legislativou nebo literaturou. Následující část práce se zabývá vlastním 

návrhem laboratorních cvičení. V závěrečné části práce je vypracován kompletní návrh 

laboratorních cvičení. K návodům jsem připojil část nazvanou praktické informace k 

pokusům, v níţ jsou uvedeny rady pro přípravu roztoků, zacházení s chemickým sklem a 

podobně. 
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2. Teoretická část 

2.1. Iontově výměnná reakce 

Iontová výměna je ekvivalentní výměna iontů mezi dvěma nebo více druhy látek 

vyskytujících se v různých fázích, z nichţ aspoň jedna je iontoměničem[2]. 

 

Obrázek 1 –schema iontové výměny 

[2] 

Iontově výměnné reakce mohou být definovány jako vratné výměny iontů mezi pevnou 

fází (iontoměničem) a kapalnou fází. Iontoměniče bývají nerozpustné v médiu, ve kterém 

provádí výměnu. Kdyţ je iontoměnič M
-
A

+
 umístěn ve vodném roztoku obsahujícím 

kationy B
+
uskuteční se iontově výměnná reakce která můţe být popsána podle 

následujícího schématu[3]: 

 

V podstatě stejným způsobem mohou být vyměňovány aniony. Tato reakce můţe být 

zapsána jako[3]: 
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2.2. Sorpce 

Termín sorpce je pouţíván pro popis kaţdého děje, při kterém dochází k zachycení částic 

na vnějším povrchu pevné látky nebo kapaliny, nebo pro děje, kdy dochází k zachycení 

vnitřním povrchem porézních pevných látek, nebo kapalin.[1] 

Adsorpce je technologický proces, při kterém odstraňujeme látky z roztoku jejich vazbou 

na povrchu tuhé látky – adsorbentu. Přidáme-li k roztoku některé látky adsorbent, začne 

její koncentrace v kapalině klesat tak, jak dochází k adsorpci na povrchu přidané tuhé fáze. 

Čím je k dispozici větší povrch, tím je pokles výraznější. Postupem času se ustanoví 

v roztoku rovnováha – pokles koncentrace se zastaví. [6] 

2.3. Druhy adsorpce 

Při vazbě mezi látkou a povrchem se uplatňují tři druhy sil, přičemţ o tom, které se 

uplatňují jako rozhodující, rozhodne povaha adsorbentu, adsorbované látky (adsorbátu) i 

rozpouštědla, ve kterém adsorpce probíhá (vody). Podle povahy sil rozeznáváme tyto tři 

základní typy adsorpce [6]: 

-fyzikální adsorpce  

-chemisorpce 

-iontová výměna 

Při fyzikální adsorpci se uplatňují poměrně slabé mezimolekulární van der Waalsovy síly. 

Protoţe jsou vazebné síly malé, můţe za určitých okolností, (např. zvýšení teploty), dojít 

k uvolnění zachycené látky zpět do roztoku. Při chemisorpci dochází k chemické reakci a 

sdílení elektronů adsorbentu a adsorbátu. Při iontové adsorpci se uplatňuje elektrická 

přitaţlivost mezi adsorbentem a adsorbátem. V podstatě se jedná o výměnu iontů. [6] 

2.4. Iontoměniče  

Iontoměniče jsou nerozpustné materiály obsahující vratně vázané ionty. Tyto ionty mohou 

být stechiometricky vyměněny za jiné ionty se stejným znaménkem. Iontově výměnné 

polymery jsou kříţově spojené polymery obsahující vázané funkční skupiny[2]. Funkční 

skupiny nesou ionty schopné výměny za jiné ionty. Takovéto ionty pak nazýváme 

protiionty. 
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Funkční skupiny mohou nést kladný nebo záporný náboj. Podle toho rozeznáváme měniče 

kationů- (katexy), které mají záporně nabité funkční skupiny, a opačně měniče anionů 

(anexy), které mají kladně nabité funkční skupiny[7]. 

2.5. Struktura iontoměničů 

[4] 

2.6. Funkční skupiny iontoměničů  

 

 [4] 
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2.7. Materiály iontoměničů 

Organické polymerní látky 

V úpravě vody se dnes pouţívají převáţně organické polymerní látky, které se vyrábějí na 

bázi kopolymerů styrenu, kyseliny akrylové, kyseliny metakrylové a polyethylenaminů se 

síťovacím činidlem. Jako síťovací činidlo se pouţívá divinilbenzen (DVB) o různých 

koncentracích. Ionexy se vyrábějí ve formě perliček, ionexových zrn o průměru 0,3-

1,2mm. [7] 

Minerální iontoměniče 

Nejpřirozenější iontově-výměnné minerály jsou krystalické hlinitokřemičitany s kation-

výměnnými vlastnostmi. Charakteristickými zástupci této skupiny materiálů jsou zeolity, 

které zahrnují mimo jiné minerál analcit- Na[Si2AlO6]H2O, chabazit- (Ca,Na) 

[Si2AlO6]6H2O, harmotom- (K,Ba)[Si5Al2O14]5H2O, heulancit- Ca[Si3AlO8]5H2O a 

natrolit- Na2 [Si3Al2O10]2H2O [5]. 

Syntetické anorganické iontoměniče 

První pokusy syntetizovat produkty podobné přírodním zeolitům proběhly před padesáti 

lety. První katex, který se začal vyrábět komerčně, byl připraven sloučením: sody, potaše, 

ţivce a kaolinu. Pozdější katexy s lepšími vlastnostmi byly připraveny sráţením z kyselých 

roztoků hlinitosíranů a křemičitanu sodného a následným vysušením do ţelatinové 

sraţeniny. Jejichţ chemické sloţení je podobné přírodním zeolitům. Dnes jiţ tyto metody 

patří k historickým. V posledních letech jsou různé zeolity s naprosto pravidelnou 

krystalickou mříţkou syntetizovány hydrotermální metodou, která zahrnuje krystalizaci 

z roztoků obsahujících oxid křemičitý, oxid hlinitý a alkálie[5]. 

Uhlí 

Mnoho druhů uhlí jsou přírodní iontoměniče. Obsahují karboxylové případně i další 

skupiny slabých kyselin, a tak mohou být pouţity jako katex. Všechny z těchto materiálů 

se ve vodě nadměrně roztahují (bobtnají), jsou snadno rozloţitelné. Proto musí být před 

pouţitím stabilizovány. Hnědé uhlí je stabilizováno roztokem mědnatých a chromitých 

hlinitých solí. Černé uhlí je převedeno na silně kyselé katexy sulfonací dýmavou kyselinou 

sírovou[5]. 
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2.8. Typy iontoměničů 

Silně kyselý katex 

Silně kyselé katexy se vyrábějí s různým skeletem, a to jako fenolické polykondenzáty, 

nebo styren/DVB kopolymery. Funkční skupina – SO3
-
 je vázána buď na benzenovém 

jádře nebo přímo přes methylenový můstek. Silně kyselé katexy jsou disociovány v celém 

rozsahu pH, a tudíţ můţeme výměnu iontů realizovat prakticky bez omezení vyvolaného 

reakcí vnějšího roztoku [7]. Tento iontoměnič můţe pracovat buď v Na
+
 cyklu nebo H

+  

cyklu, to znamená, ţe protiiontem bude buď Na
+
 nebo H

+
. 

Přibliţnou afinitu silně kyselého katexu k protiiontům je moţno znázornit těmito 

selektivními řadami:  

Ba
+2

>Sr
+2

>Ca
+2

>>Ni
+2

>>Cu
+2

>>Zn
+2

>>Mg
+2

>Ag
+
>Cs

+
>Rb

+
>K

+
>NH4

+
>Na

+
>H

+
>Li

+
 

[7] 

Slabě kyselý katex 

Slabě kyselé katexy mají akrylátový skelet, který se většinou připravuje kopolymerací 

kyseliny akrylové nebo metakrylové s divinylbenzenem[7]. Tento ionex pracuje převáţně 

v  H
+  

cyklu, to znamená, ţe protiiontem bude H
+
. 

Funkční skupina tohoto iontoměniče je -COO
-
. Oproti kyselému katexu pozorujeme 

obrácené pořadí selektivity k iontům alkalických kovů: 

H
+
>Cu

+2
>Ni

+2
>>Ca

+2
>Mg

+2
>Ag

+
>Li

+
>Rb

+
>Cs

+
>Na

+
>NH

4+
>K

+
 

[7] 

Silně bazický anex 

Silně bazické anexy se vyrábějí ve dvou typech. První typ má trimethylamoniovou funkční 

skupinu a druhý typ má dimethyl hydroxy ethylamoniovou funkční skupinu. [7] Tento 

anex pracuje převáţně v OH
-
 cyklu, protionty tedy budou OH

-
. 

 Afinita iontů vůči silně bazickému anexu je přibliţně následující: 

SO4
-
>I

-
>NO3

-
>Br

-
>NO2

-
>Cl

-
>OH

-
>HCO3

-
>F

- 

[7] 

Slabě bazický anex 

Slabě bazické anexy mají nosný skelet buď fenol-formaldehydový nebo styren/DVB. 

Funkční skupina je tvořena skupinou aminovou – NH2 nebo substituovanými aminy-

NHR,-NR1R2 [7]. Tento anex můţe pracovat převáţně v OH
-
 cyklu, protionty tedy budou 

OH
-
. 
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Selektivní řada slabě bazického anexu je následující: 

OH
-
>SO4->CrO4

-
>citronan>vinan>NO3

-
>AsO4

-3
>PO4

-3
>MoO4

-2
>CH3COO

-
>I

-
=Br

-
>Cl

-
>F

- 

[7]
 

2.9. Pracovní cyklus iontoměniče 

Pracovní cyklus je sloţen ze čtyř fází: pracovního období, praní iontoměniče, regenerace 

iontoměniče, vymývání regeneračního roztoku[7]. 

Pracovní období 

 Jedná se o reakci, při které iontoměnič vyměňuje ionty z roztoku za protiionty, a tím 

sniţuje koncentraci neţádoucích iontů v upravovaném roztoku vody.                                                                                                                                        

Ve většině případů je nutno si předem stanovit parametry, které jsou vyhovující pro vodný 

roztok, jenţ chceme upravit. Jedná se o limitní koncentraci, při které přerušíme sorpční 

fázi, a na kterou vztahujeme uţitkovou kapacitu ionexu za daných podmínek. Během 

pracovního období se sleduje koncentrace odstraňovaných iontů na výstupu z ionexové 

kolony a nazývá se pronikání. Pracovní období se provozuje při daném specifickém 

zatíţení. Specifické zatíţení nám vyjadřuje hodinový průtok vztaţený na objem ionexové 

náplně. Obvykle se pracuje při specifickém zatíţení 10-40[VV0
-1

h
-1

]. Po dosaţení uţitkové 

kapacity končí pracovní období. Během pracovního období můţeme zjistit i kontaktní čas, 

který vyjadřuje jak dlouho je roztok během pracovního období v kontaktu s ionexem. [7] 

Praní 

Praní se provádí uvedením ionexového loţe do vznosu zvýšením průtoku prací vody a 

provzdušněním. Praní ionexového filtru probíhá zespoda nahoru. Během praní dochází 

k odstranění nerozpuštěných a suspendovaných částic a bublinek plynu, které se dostaly do 

filtru nedokonalou předúpravou. Při praní také dochází k odstranění kanálků, aby byl 

zajištěn rovnoměrný průtok regeneračního roztoku kolonou. Praním se taktéţ nakypří 

ionex, neboť během pracovního cyklu dochází v důsledku zanášení vrchních vrstev filtru 

ke vzrůstu tlakových ztrát, coţ vede ke stlačování objemu iontoměniče. Četnost praní 

závisí na pouţité regeneraci. [7] 
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Regenerace 

Regenerace slouţí k vytěsnění zachycených iontů a k převedení iontoměniče do pracovní 

formy pomocí regeneračního činidla. Minimální regenerační doba je třicet minut. 

Doporučuje se regenerovat  45-60 minut. Specifické zatíţení při regeneraci se pohybuje 

v rozmezí s=1-4 [VV0
-1

h
-1

]. Objem regeneračního činidla má odpovídat nejméně 1,1 

násobku ionexu ve filtru. Koncentrace se volí [7]: 

Pro silně kyselé katexy5-10% (NaCl a HCl) 

Pro slabě kyselé katexy:1-2%HCl 

Pro slabě a silně bazické anexy 2-4%NaOH [7] 

2.10. Dávka regeneračního roztoku 

Dávka regeneračního roztoku se v technické praxi z ekologických i ekonomických důvodů 

nevolí tak, aby došlo ke kvantitativnímu převodu iontoměniče do poţadované formy, ale 

pouţívá se pouze technologická dávka regeneračního činidla, která zajistí potřebnou 

kvalitu upravené vody a téţ přijatelnou výši uţitkové kapacity[7]. 

Množství regeneračního činidla  

Mnoţství regeneračního činidla se nejčastěji vyjadřuje jako % stechiometrické spotřeby ve 

vztahu k celkové kapacitě. V technologických aplikacích se někdy dávka regeneračního 

činidla vztahuje k uţitkové kapacitě. Označení stechiometrická dávka je v tomto případě 

zavádějící, neboť uţitková kapacita je ovlivněna mnoha parametry [7]. 

Výpočet stechiometrické dávky regeneračního činidla 

c

D
R  [%] 

R- stechimetrická dávka regeneračního činidla 

D- dávka regeneračního činidla [eq/l] 

c-celková kapacita[eq/l] 

2.11. Tvrdost vody 

Některé látky obsaţené ve vodách se vylučují, zvláště za zvýšených teplot a vytvářejí více 

či méně kompaktní nánosy. Ucpávají rozvodná potrubí nebo tvoří v kotlích a výměnících 

tepla vrstvy, které brání přestupu tepla a mohou vést i k poškození zařízení. Na tvorbě 

nánosů se podílejí především vápenaté a hořečnaté soli, v přírodních i pitných vodách 
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se běţně vyskytující. Mírou jejich obsahu je takzvaná tvrdost vody. Postupy, kterými jsou 

ionty odstraňovány, se nazývají změkčováním vody. Tvrdost vody se vyjadřuje jako součet 

molární koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů c (Ca+Mg) v mmol/l[8].  

Největší riziko vzniku usazenin je všude tam, kde je technologická voda vystavena 

zvýšeným teplotám a tlakům.  Jedná se tedy zejména o vody kotelní a chladící. 

Jednotky, ve kterých se tvrdost vody uvádí 

Tabulka1-jednotky tvrdosti vody 

1 mmol/l = 5,6
o
 dH  1

o
 dH = 0,18 mmol/l 

1 mmol/l = 10
o
 dF 1

o
 F = 0,1 mmol/l 

1
o
 dH = 1,7

o
 F 1

o
 F = 0,56

o
 dH 

[11]  

1
0
 dH= německý stupeň 

1
0
F= francouzký stupeň  

Meze tvrdosti vody: 

Tabulka 2 –meze tvrdosti vody 

Pitná voda  mmol/l  
o
dH  

o
F  

 velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51 

 tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5 

 středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25 

 měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5 

 velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5 

[11]  
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2.12. Geneze vápníku  

Vápník a hořčík se dostávají do vody rozkladem hlinitokřemičitanů vápenatých a 

hořečnatých (např. anortilu-CaAl2SiO3, chloritu-Mg5Al2Si3O10(OH)8) a ve větších 

koncentracích rozpouštěním vápence-CaCO3, dolomitu-CaCO3MgCO3, magnezitu-

MgCO3, sádrovce-CaSO4H2O a jiných minerálů. Větší obohacení podzemních vod 

vápníkem a hořčíkem závisí na rozpuštěném CO2, který podstatně zvětšuje rozpustnost 

minerálů na bázi uhličitanů a podporuje zvětrávání hlinitokřemičitanů. Antropogenním 

zdrojem vápníku a hořčíku mohou být některé průmyslové odpadní vody z provozů, ve 

kterých se kyseliny neutralizují vápnem, vápencem, dolomitem nebo magnezitem. Vody se 

obohacují vápníkem a hořčíkem také při okyselování (odstraňování agresivního CO2) 

podzemních vod hydroxidem vápenatým, nebo filtrací přes různé odkyselovací hmoty 

(CaCO3, MgCO3, MgO). Dalším zdrojem je proces stabilizace málo mineralizovaných vod 

přídavkem CaO a CO2. V neznečištěných atmosférických vodách bývají koncentrace 

vápníku a hořčíku obvykle menší neţ 1 mg/l. V prostých podzemních a povrchových 

vodách se pohybuje koncentrace vápníku řádově od desítek aţ do několika set mg/l a 

koncentrace hořčíku od jednotek do několika desítek mg/l. V pitných vodách ČR je 

průměrná koncentrace vápníku asi 50mg/l, průměrná koncentrace hořčíku asi 10mg/l 

(hmotnostní poměr Ca:Mg= 4,0, látkový poměr Ca:Mg=3,0) a průměrná sumární 

koncentrace Ca+Mg asi 1,7mmol/l. Pro omezenou rozpustnost CaCO3 a CaSO4 nebývá ani 

v minerálních vodách překročena koncentrace vápníku 1000 mg/l (25mmol/l). Větší 

koncentrace rozpouštěného vápníku můţe být v roztoku udrţena jen při dostatečné 

koncentraci rozpuštěného oxidu uhličitého[10]. 

2.13. Tvorba usazenin 

Za nízkých a středních tlaků se v kotlích tvoří podle konzistence: 

-tvrdý kámen-síran vápenatý CaSO4, křemičitan vápenatý CaSiO2 

-měkký kámen křemičitan hořečnatý MgSiO3 

-měkký kámen aţ kal- hydroxid hořečnatý Mg(OH)2, fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 

-měkký nános – zásaditý fosforečnan (apatit) 3Ca3(PO4)2Ca(OH)2, fosforečnan hořečnatý 

Mg3(PO4)2  

-tvrdý a měkký kámen (podle podmínek)- uhličitan vápenatý. 
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Podmínky pro tvorbu nánosů jsou vedle teploty dány především přítomností Ca
+2

a Mg
+2

, 

dále i aniony přítomnými ve vodě. Důleţitá je i konzistence vylučovaných látek. 

Nebezpečné jsou zejména kompaktní, tvrdé nánosy, zatím co kalové částice zůstávají ve 

vodě jako suspenze. [8]  

2.14. Přípustné koncentrace Ca
2+

a Mg
2+

 ve vodách 

Požadavky na kvalitu upravené vody chladící přídavné, kotelní 

Poţadavky na kvalitu vod vycházejí z chování látek, které jsou ve vodě obsaţeny. 

Parametr tvrdost vody je sledován hlavně u procesů, ve kterých je technologická voda 

vystavena vyšším teplotám a tlakům, protoţe za těchto podmínek můţe docházet ke 

zvýšené tvorbě usazenin a následnému poškození zařízení. Jedná se zejména o vody 

chladící, kotelní[8].    

Přípustné koncentrace látek tvořících usazeniny ve vodách chladících a kotelních  

Chemické vlastnosti kotelní vody musí splňovat poţadavky normy ČSN 07 7401 Voda a 

pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem do 8 MPa, podle jednotlivých 

typů kotlů a poţadavky normy ČSN 077403 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení 

s pracovním tlakem 8 MPa a vyšším. Dále je pak normou ČSN 757171 Jakost vod, složení 

vody pro průmyslové chladicí okruhy  stanovena přípustná koncentrace tvrdosti pro vody 

chladící. Hodnoty přípustných koncentrací c(Ca+Mg) pro kotelní vody jsou uvedeny v příloze 

10, limity pro chladící vody v příloze 11.  

Požadavky pro pitné vody 

Vyhláška č. 252/2004 sb.,kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu, 

udává limit koncentrace Ca
2+

 a Mg
2+

 pro pitnou vodu. Hodnoty doporučených koncentrací 

c(Ca+Mg)  v pitných vodách jsou uvedeny v příloze 9.  

2.15. Změkčování vody 

Pod pojmem změkčování vody se rozumí sniţování koncentrace vápníku a hořčíku. Je 

poţadováno při úpravě chladících, přídavných, napájecích a kotelních vod, ale také pro 

některá pouţití v průmyslu. Ke změkčování vody se pouţívá iontová výměna a chemické 

postupy[8]. 
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2.15.1. Chemické postupy změkčování vody 

Princip chemického způsobu změkčování spočívá v tvorbě sloučenin vápníku a hořčíku, ve 

vodě málo rozpustných, jako jsou CaCO3, Mg (OH)2, Ca3(PO)4, Mg3(PO4)2 nebo v tvorbě 

komplexních sloučenin těchto prvků. 

Změkčování vápnem a sodou 

Princip metody spočívá v přídavku hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 a uhličitanu sodného 

Na2CO3. Přídavkem Ca(OH)2 probíhají reakce: 

CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 

2HCO3
-
+Ca(OH)2=CaCO3+2H2O+CO3

2- 

Změkčování NaOH a sodou 

Princip je podobný jako při sráţení vápnem a sodou. Přídavkem NaOH dojde 

k alkalizování roztoku, při čemţ jsou formy oxidu uhličitého převedeny na CO3
2-

. Při pH 

cca 11 nastane sráţení Mg(OH)2[8]. Chemické reakce: 

CO2+2NaOH=CO3
2-

+2Na
+
+2H2O 

HCO3
-
+NaOH=CO3

2-
+Na

+
+2H2O 

Mg2
+
+2NaOH=Mg(OH)2+2Na

+
 

Přídavkem Na2CO3 se vytvoří taková koncentrace CO3
2-

, aby tyto ionty dostačovaly 

k úplnému vysráţení Ca
2+

 s přihlédnutím k přítomnosti všech forem oxidu uhličitého ve 

vodě[8]. 

Změkčování fosforečnany 

Při sráţení iontů Ca
2+

 a Mg
2+

 probíhají reakce: 

 Ca
2+

+2PO4
3-

=Ca3(PO4)2 

3Mg
2+

+2PO4
3-

=Mg3(PO4)2 

Vzhledem k malé rozpustnosti fosforečnanu vápenatého a hořečnatého jsou zbytkové 

koncentrace Ca
2+

 a Mg
2+

 niţší neţ při jejich sráţení jako uhličitan resp. hydroxid[8]. 

Změkčování komplexony  

Komplexony jsou organické látky, tvořící s kovy Ca
2+

 a Mg
2+

 tzv. vnitřně komplexní 

sloučeniny, v nichţ jsou kovy vázány pevnými chelátovými vazbami, takţe nedávají běţné 

reakce, např. nesráţejí se jako uhličitany a hydroxidy. Sloučeniny komplexonů s Ca a Mg 

jsou ve vodě dobře rozpustné. Při tvorbě komplexonů nahrazují Ca
2+

 resp. Mg
2+

 ionty H
+
 

v karboxylových skupinách komplexonů[8].   
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2.15.2. Změkčování vody na iontoměniči 

Pro změkčování se pouţívá silně kyselý katex v Na
+
 cyklu. Výměna Ca

2+
probíhá podle 

rovnice:  

2(I
-
….Na

+
)+Ca

2+
=2I

-
….Ca

2+
+2Na

+ 

Podobně jako Ca
2+

 probíhá i výměna Mg
2+

. Zbytková koncentrace c(Ca+Mg) v eluátu bývá 

v jednostupňovém procesu pod 0,025mmol/l[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šajer Martin: Vypracování metodického postupu laboratorní úlohy pouţití iontoměniče. 

2011                                                                                                                              14 

3. Provedené pokusy 

V laboratořích byly odzkoušeny tyto pokusy: Stanovení celkové výměnné kapacity silně 

kyselého katexu a změkčování vody vody pomocí katexu.  

3.1. Popis analytických stanovení použitých v pokusech 

3.1.1. Měření hodnoty pH 

Princip 

Hodnota pH se měří pomocí indikátorových papírků nebo přesněji pomocí pH metru, 

vybaveného skleněnou a referenční elektrodou. Skleněná elektroda je v podstatě tenká, 

polopropustná membrána, uzavírající prostor, v němţ je roztok kyseliny o definované 

koncentraci. Elektroda, která je při měření pH ponořena do analyzovaného roztoku, má 

charakter iontoměniče vyměňuje ionty Na
+
 ze skla za ionty H

+
 z roztoku. Na elektrodě se 

vytváří potenciál, jehoţ velikost je závislá na koncentraci vodíkových iontů v měřeném 

roztoku. Referenční (vztaţnou) elektrodu tvoří kalomelová elektroda o konstantním 

potenciálu. Moderní elektrody jsou konstruovány do jednoho čidla. PH metr, coţ je v 

podstatě milivoltmetr o vysokém vnitřním odporu, měří rozdíl potenciálů obou elektrod 

(napětí), přičemţ škála napětí je součastně cejchována v hodnotách pH. [9] 

Postup 

Hodnoty pH při všech stanoveních byly změřeny pomocí pH metru.  

3.1.2. Stanovení KNK4,5 

Princip 

Princip stanovení je zaloţen na postupném přidávání známého mnoţství silné kyseliny 

(HCl), o známé koncentraci. Kyselina je přidávána tak dlouho, aţ roztok dosáhne hodnoty 

pH 4,5. Tento stav detekujeme pomocí acido - bazického indikátoru, který má rozdílnou 

barvu při pH větším neţ 4,5 a pH menším neţ 4,5. Jako indikátoru se pouţívá směsný 

indikátor, který je při pH nad 4,5 zbarven modře a při pH pod 4,5 šedě. 
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Postup 

K odpipetovaným 100 ml vzorku bylo přidáno několik kapek směsného indikátoru a 

následně byla provedena titrace odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol/l do 

šedého zbarvení. Stanovení bylo provedeno podle[15]. 

3.1.3. Stanovení ZNK8,3 

Princip 

Princip stanovení je zaloţen na postupném přidávání známého mnoţství silné zásady 

(NaOH) o známé koncentraci. Zásada je postupně přidávána tak dlouho, aţ roztok dosáhne 

pH 8,3. Tento stav detekujeme pomocí acidobazického indikátoru, který mění svou barvu 

při hodnotě pH nad 8,3 a pod 8,3. Jako indikátor se pouţívá fenolftalein, který je při pH 

nad 8,3 zbarven fialově a při pH pod 8,3 bezbarvý.   

Postup 

K odpipetovaným 100 ml vzorku, bylo přidáno několik kapek fenolftaleinu a následně byla 

provedena titrace odměrným roztokem NaOH o koncentraci 0,1 mol/l do fialového 

zbarvení roztoku. Stanovení bylo provedeno podle[16]. 

3.1.4. Stanovení Ca
2+

a Mg
2+

 

Princip 

 Ke stanovení vápníku a hořčíku lze pouţít komplexometrickou titraci. Princip spočívá 

v tvorbě pevných komplexních sloučenin s chelatonem 3 (téţ zvaný komplexon3 ), za 

určitých podmínek, definovaných hodnotou pH. Chelaton 3 je sodnou solí kyseliny etylen 

diamin tetra octové (zkratka EDTA). Tvorba chelátové sloučeniny spočívá v náhradě 

vodíkových iontů kyseliny příslušným kovem (Ca,Mg- obecně –Me). Uvolněné vodíkové 

ionty okyselují roztok, který musí být odpovídajícím způsobem tlumen. Reakci lze vyjádřit 

rovnicí, v níţ Y - je chelaton 3 bez disociovaných nebo substituovaných atomů[9]: 

Me
+2

+Na2H2Y=Na
2
MeY+2H

+
 

Titrační stanovení Ca
2+

 a Mg
2+

 spočívá v přídavku chelatonu 3 v mnoţství, které odpovídá 

látkové koncentraci těchto kovů (ekvivalentní bod). Při tom dochází k vymizení iontů 

Ca
2+

respektive Mg
2+

a jejich barevné reakci s vhodným indikátorem[9]. 
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Postup stanovení koncentrce Ca
+2

+ Mg
+2

společně 

K odpipetovaným 100 ml vzorku bylo přidáno HCl (0,1mol/l) v mnoţství odpovídajícím 

KNK4,5. Dále bylo přidáno 10ml tlumivého roztoku pH=10 a indikátor eriochromčerň- t. 

Následně byla provedena titrace odměrným roztokem EDTA a koncentraci 0,05 mol/l do 

jasně modrého zbarvení. Stanovení bylo provedeno podle[12]. 

Postup stanovení koncentrace Ca
+2

 

Bylo odpipetováno 100ml vzorku. pH kyselých vzorků bylo upraveno přídavkem NaOH 

v mnoţství ekvivalentním ZNK8,3. Ke vzorkům o KNK4,5 větším neţ 5mmol/l byla přidána 

HCl v mnoţství ekvivalentním KNK4,5. Vzorky byly povařeny 3 minuty a ochlazeny. Dále 

bylo přidáno 2ml KOH (c=5mol/l). Po promíchání byla přidána indikátorová směs a byla 

provedena titrace odměrným roztokem EDTA o koncentraci 0,05mol/l do fialově růţového 

zbarvení. Stanovení bylo provedeno podle[13]. 

Postup stanovení koncentrace Mg
+2

 

Stanovení vzorků, které neobsahovaly vápník, bylo provedeno stejně jako stanovení Ca
2+

a 

Mg
2+

 společně. V ostatních vzorcích byla koncentrace Mg
2+

 dopočtena diferenční 

metodou. Stanovení bylo provedeno podle[14]. 

3.2. Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu 

Použité chemikálie 

MgSO4, NaCl, indikátor eriochromčerň-t, roztok chelatonu3 (EDTA) o c=0,05mol/l, 

tlumivý roztok pH-10, směsný indikátor pro stanovení KNK4,5, roztok HCl o c=0,1mol/l, 

destilovaná nebo demineralizovaná voda 

Použitý iontoměnič 

Amberlite IR 120 Na- gel. Je to druh silně kyselého katexu, jehoţ matrice je pryskyřice 

sulfo-polystyrenového typu. Je pouţíván pro změkčování vody, (v Na
+
 cyklu), jakoţ i pro 

demineralizaci vody, (v H
+
 formě).  

Vlastnosti iontoměniče 

-matrice- styren, divinyl benzen kopolymer 

-funkční skupiny- sulfonové kyseliny 

-forma- jantarové perličky 

- maximální výměnná kapacita 2eq/l  

-maximální zvětšení objemu při bobtnání-max10% 
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Použité chemické sklo 

Pipeta V=50ml(1ks), titrační baňka V=250ml(4ks), kádinky 400-800ml, automatická 

byreta (2ks) 

Použitá aparatura 

 

Obrázek 2- pouţitá aparatura 

Princip 

Známé mnoţství iontoměniče je umístěno v koloně. Kolonou pak prolijeme roztok 

obsahující Mg
2+

 ionty v takové koncentraci, ţe iontoměnič vyčerpá svou výměnnou 

kapacitu. Následně jsou pak z něj zachycené ionty uvolněny pomocí roztoku NaCl. V 

eluátu je pak stanoveno mnoţství uvolněných iontů Mg
2+

, ze kterého vypočteme celkovou 

výměnnou kapacitu iontoměniče. Aby bylo moţno provést stanovení koncentrace Mg
2+

 

v eluátu, je potřeba provést  také stanovení KNK4,5 a ZNK8,3. Při stanovení je nutno 

upravovat pH právě přídavkem kyseliny HCl, nebo zásady NaOH v mnoţství 

ekvivalentním KNK4,5 nebo ZNK8,3. Podrobněji je tato problematika rozepsána v části 

3.1.popis analytických stanovení pouţitých v pokusech. 

 Postup 

Pro stanovení byly odebrány dva gramy katexu v Na
+
 cyklu. Katex byl umístěn do kolony 

a převeden do Mg
2+

 formy pomocí 100ml roztoku MgSO4 o koncentraci: 0,5mol/l. Průtok 

kolonou byl regulován na 1ml/min. Katex byl poté promyt 50ml destilované vody. 

Následně bylo provedeno vytěsnění Mg
2+

 iontů prolitím 100ml roztoku NaCl o koncentraci 
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1mol/l. Průtok kolonou byl regulován na 1ml/min. V roztoku prošlém kolonou byla potom 

komplexometricky stanovena koncentrace vytěsněných iontů Mg
2+

. Z ní pak byla 

vypočtena celková výměnná kapacita iontoměniče. Postup byl proveden podle[7]. 

Tabulky naměřených hodnot 

Tabulka 3a-naměřené hodnoty –(stanovení výměnné kapacity iontoměniče)  

spotřeba činidla při 

stanovení KNK4,5 

spotřeba činidla při 

stanovení ZNK8,3 

spotřeba činidla při 

stanovení Mg
2+

 pH 

V[ml] V[ml] V[ml]   

0,08 0,24 10,75 7,02 

 

Vysvětlivky k tabulce: V tabulce jsou uvedeny spotřeby titračních činidel při stanovení 

uvedených parametrů v eluátu po vytěsnění iontů Mg
2+

 z katexu roztokem NaCl.  

Tabulka 3b-koncentrace činidel–(stanovení výměnné kapacity iontoměniče)  

koncentrace činidel 

HCl    [mol/l] 0,10 

NaOH   [mol/l] 0,10 

Chelaton 3  [mol/l] 0,05 

  

Tabulky vypočtených hodnot 

Tabulka 4-vypočtené hodnoty–(stanovení výměnné kapacity iontoměniče)  

stanovení celkové výměnné kapacity iontoměniče 

KNK4,5 ZNK8,3 c(Mg) 
celková výměnná kapacita iontoměniče 
Smax 

[mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mol/l] [eq/l] 

0,32 0,96 21,5 1,08  2,15 

 

Vysvětlivky k tabulce: V tabulce jsou uvedeny koncentrace uvedených parametrů v eluátu 

po prolití kolony roztokem NaCl, tedy v eluátu s vytěsněnými Mg
2+

 ionty. Smax je celková 

výměnná kapacita iontoměniče. Množství vzorku použité pro analýzu bylo 25ml. 
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Vzorce pro výpočty 

Výpočet KNK4,5 

0

3

)(

5,4

10.

V

cV
KNK

HCle 
  [mmol.l

-1
]  

Ve- spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(HCl)- koncentrace odměrného roztoku HCl [mol.l
-1

] [15] 

Výpočet ZNK8,3 

0

3

)(

3,8

10.

V

cV
ZNK

NaOHe 
  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(NaOH) -koncentrace odměrného roztoku NaOH [mol.l
-1

] [16] 

Výpočet koncentrace Mg
+2

 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

Mg


  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3[mol.l
-1

]  

Výpočet celkové výměnné kapacity iontoměniče 

 

kat

Mg

V

n
S max [mol/l]  

Smax-celková výměnná kapacita iontoměniče [mol/l] 

n (Mg)- látkové mnoţství (počet iontů vytěsněných z iontoměniče) [mol] 

Vkat- pouţitý objem iontoměniče [l] 

 Přepočet celkové výměnné kapacity z jednotek mol/l na jednotky eq/l 

vSK  maxmax [eq/l] 

Kmax – celková výměnná kapacita iontoměniče [eq/l] 

Smax – celková výměnná kapacita iontoměniče [mol/l] 

v-číslo určující počet protonů nebo elektronů látky účastnících se jednotkové chemické 

reakce (pro Mg
2+

 platí ţe v=2) 
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3.3. Změkčování vody pomocí katexu 

Použité chemikálie 

NaCl, indikátor eriochromčerň-t, roztok chelatonu3 (EDTA) o c=0,05mol/l, tlumivý roztok 

pH-10, směsný indikátor pro stanovení KNK4,5, roztok HCl o c=0,1mol/l, roztok NaOH o 

c=0,1mol/l, indikátor fenolftalein, roztok KOH 5Mol/l, indikátorová směs pro stanovení 

Ca
2+

, destilovaná nebo demineralizovaná voda   

Použitý iontoměnič 

Amberlite IR120 Na- gel, podrobnější informace o iontoměniči jsou uvedeny v předchozím 

pokusu. 

Modelová voda   

Vzorek modelové vody byl připraven z 10l vody odebrané z vodovodní sítě. K ní bylo 

přidáno2,9g CaCl2 a 0,61g MgSO4 

Použité chemické sklo 

Pipeta V=50ml,(1ks), titrační baňka V=250ml (4ks), kádinky 400-800ml, automatická 

byreta (3ks) 

Množství použitého iontoměniče 

Pro pokus bylo pouţito 17 ml iontoměniče o hmotnosti 13,57g.  

Použitá aparatura 

Pouţitá aparatura byla stejná jako u předchozího pokusu. 

Princip 

Ve vzorku vody se chelatometricky stanoví koncentrace Ca
2+

a Mg
2+

 společně i samostatně. 

Vzorek je poté proléván kolonou, ve které je umístěn iontoměnič. Po průchodu kolonou je 

v eluátu opět provedeno chelatometrické stanovení koncentrace Ca
2+ 

a Mg
2+ 

společně a 

pokud je to moţné, (koncentrace jsou nad mez stanovitelnosti), tak i Ca
2+ 

a Mg
2+ 

samostatně. Takto je postupováno aţ do vyčerpání výměnné kapacity, poté je ionex 

odstaven, promyt a zregenerován roztokem NaCl. Po regeneraci je opět prolito kolonou  

0,5l vzorku. V eluátu je pak znovu chelatometricky stanovena koncentrace Ca
2+

a Mg
2+

. 

Aby bylo moţno provést ve vzorku stanovení koncentrací Ca
2+

a Mg
2+

 společně i 

samostatně, je potřeba provést  také stanovení KNK4,5 a ZNK8,3. Při stanovení výše 

uvedených koncentrací je pak nutno upravovat pH právě přídavkem kyseliny HCl, nebo 

zásady NaOH, v mnoţství ekvivalentním KNK4,5, nebo ZNK8,3.  
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Postup 

Ve vzorku modelové vody byla stanovena koncentrace Ca
2+ 

a Mg
2+

 společně a samostatně, 

pH, KNK4,5, ZNK8,3. Poté byl vzorek proléván kolonou, ve které byl umístěn katex 

v Na
+
cyklu. Po průchodu kolonou byl eluát postupně odebírán, vţdy po 0,5l, a v kaţdém 

odebraném mnoţství byla opět stanovena koncentrace Ca
2+

a Mg
2+

, pH, KNK4,5, ZNK8,3. 

Byla také postupně zaznamenávána doba průchodu vzorku kolonou. Ze zaznamenaného 

času bylo vypočteno hydraulické zatíţení kolony. Vzorek byl do kolony přidáván tak 

dlouho, aţ se vyčerpala výměnná schopnost katexu. Poté byla provedena regenerace 

katexu roztokem NaCl. Po regeneraci bylo kolonou prolito 0,5l vzorku a po průchodu 

kolonou v něm byla opět stanovena koncentrace Ca
2+

a Mg
2+ 

společně, pH, KNK4,5, ZNK8,3. 

Tabulky naměřených hodnot 

Tabulka 5a –naměřené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

naměřené hodnoty - modelová voda (neupravená) 

spotřeba činidla při 

stanovení KNK4,5 

spotřeba činidla při 

stanovení ZNK8,3 

spotřeba činidla při 

stanovení c (Ca+Mg) 

spotřeba činidla 

při stan. c(Ca)
 

pH 

V[ml] V[ml] V[ml] V[ml]   

0,84 0,11 7,06 6,27 7,23 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka udává hodnoty spotřeb činidel při stanovení koncentrací 

uvedených parametrů v modelové vodě. Množství vzorku použité pro analýzu bylo 100ml. 
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Tabulka 5b –naměřené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

naměřené hodnoty -  po průchodu  iontoměničem 

  průměrné spotřeby činidel   

protečený  

objem  čas 

spotřeba 

činidla.KNK4,5 

spotřeba 

činidla. ZNK8,3 

spotřeba 

čin. (Ca+Mg) 

spotřeba 

čin. (Ca) pH 

V [l] t[h] V[ml] V[ml] V[ml] V[ml]   

0,50 1,12 0,42 0,06 0,06 neprovedeno 7,24 

1,00 1,10 0,43 0,06 0,07 neprovedeno 7,25 

1,50 1,17 0,48 0,07 0,07 neprovedeno 7,50 

2,00 1,12 0,43 0,06 0,07 neprovedeno 7,55 

2,50 1,17 0,43 0,06 0,07 neprovedeno 7,50 

3,00 1,08 0,42 0,06 0,08 neprovedeno 7,55 

3,50 1,17 0,42 0,07 0,08 neprovedeno 7,57 

4,00 1,13 0,41 0,08 0,08 neprovedeno 7,74 

4,50 1,13 0,42 0,06 0,09 neprovedeno 7,60 

5,00 1,17 0,38 0,07 0,08 neprovedeno 7,42 

5,50 1,13 0,38 0,09 0,09 neprovedeno 7,41 

6,00 1,12 0,41 0,09 0,13 neprovedeno 7,51 

6,50 1,12 0,41 0,09 0,21 neprovedeno 7,42 

7,00 1,08 0,41 0,12 0,63 0,45 7,46 

7,50 1,08 0,41 0,12 3,21 2,28 7,35 

8,00 1,13 0,42 0,12 3,53 2,61 7,35 

8,50 1,12 0,41 0,11 3,54 2,63 7,34 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka udává hodnoty spotřeb činidel při stanovení koncentrací 

uvedených parametrů v eluátu  prošlém kolonou  naplněnou iontoměničem, tedy hodnoty 

v upravené vodě. Některá stanovení nebyla provedena, jelikož hodnoty koncentrací 

v eluátu byly příliš nízké (mimo rozsah použitých analytických metod). Množství vzorku 

použité pro analýzu bylo 50ml. 
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Tabulka 5c –naměřené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

naměřené hodnoty- po průchodu regenerovaným iontoměničem 

proteklý objem  čas 
spotřeba činidla 

pro stan.KNK4,5 

spotřeba činidla 

pro stan.ZNK8,3 

spotřeba 

čin. c(Ca+Mg) 

spotřeba čin. 

c(Ca) pH 

V [l] t[h] V[ml] V[ml] V[ml] V[ml]   

0,50 1,12 0,35 0,06 0,07 neprovedeno 7,95 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka udává hodnoty spotřeb činidel při stanovení koncentrací 

uvedených parametrů ve vodě upravené regenerovaným iontoměničem. Množství vzorku 

použité pro analýzu bylo 50ml. 

Tabulka 5d–koncentrace činidel, profil kolony-(snižování tvrdosti vody) 

koncentrace činidel objem ionexu V0[l] 

HCl   [mol/l] 0,10 0,02 

NaOH   mol/l] 0,10 profil kolony P[cm
2
] 

Chelaton 3 [mol/l] 0,05 5,31 

 

Tabulky vypočtených hodnot 

Tabulka 6a–vypočtené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

vypočtené koncentrace látek -modelová voda (neupravená voda) 

KNK4,5 ZNK8,3 cCaMg) c(Ca) c(Mg) 

[mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] 

0,84 0,11 3,53 3,14 0,39 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka obsahuje hodnoty koncentrací uvedených parametrů 

v modelové vodě (neupravené). Množství vzorku použité pro analýzu bylo 100ml. 
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Tabulka 6b–vypočtené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

  vypočtené koncentrace látek v eluátu po průchodu iontoměničem (upravená voda) 

proteklý 

objem  

hydraulické 

zatíţení h          rychlost v KNK4,5 ZNK8,3 c(CaMg) c(Ca) c(Mg) 

V [l] [VV0
-1

h
-1

] [m/h] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] 

0,50 26,26 0,84 0,84 0,11 0,06 neprovedeno neprovedeno 

1,00 26,74 0,86 0,85 0,12 0,07 neprovedeno neprovedeno 

1,50 25,14 0,80 0,95 0,13 0,07 neprovedeno neprovedeno 

2,00 26,26 0,84 0,85 0,11 0,07 neprovedeno neprovedeno 

2,50 25,14 0,80 0,85 0,11 0,07 neprovedeno neprovedeno 

3,00 27,23 0,87 0,83 0,12 0,08 neprovedeno neprovedeno 

3,50 25,14 0,80 0,83 0,13 0,08 neprovedeno neprovedeno 

4,00 26,03 0,83 0,82 0,15 0,08 neprovedeno neprovedeno 

4,50 26,03 0,83 0,84 0,12 0,09 neprovedeno neprovedeno 

5,00 25,14 0,80 0,75 0,14 0,08 neprovedeno neprovedeno 

5,50 26,03 0,83 0,75 0,17 0,09 neprovedeno neprovedeno 

6,00 26,26 0,84 0,81 0,18 0,13 neprovedeno neprovedeno 

6,50 26,26 0,84 0,81 0,17 0,21 neprovedeno neprovedeno 

7,00 27,23 0,87 0,81 0,24 0,63 0,45 0,18 

7,50 27,23 0,87 0,82 0,23 3,21 2,28 0,93 

8,00 26,03 0,83 0,83 0,23 3,53 2,61 0,92 

8,50 26,26 0,84 0,81 0,22 3,54 2,63 0,91 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka obsahuje vypočtené koncentrace uvedených parametrů 

v upravované vodě v průběhu pracovního období iontoměniče. Některá stanovení nebyla 

provedena, jelikož hodnoty koncentrací v eluátu byly příliš nízké (mimo rozsah použitých 

analytických metod). Množství vzorku použité pro analýzu bylo 50ml. 
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Tabulka 6c–vypočtené hodnoty-(snižování tvrdosti vody) 

vypočtené koncentrace látek v eluátu- po průchodu regenerovaným iontoměničem 

proteklý objem hyd.zatíţení rychlost KNK4,5 ZNK8,3 c(CaMg) c(Ca) c(Mg) 

[l] [VV0
-1

h
-1

] [m/h] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] 

0,5 26,26 0,84 0,70 0,12 0,07 neprovedeno neprovedeno 

 

Vysvětlivky k tabulce: Tabulka obsahuje hodnoty koncentrací uvedených parametrů 

ve vodě upravované regenerovaným iontoměničem. Některá stanovení nebyla provedena, 

jelikož hodnoty koncentrací v eluátu byly příliš nízké (mimo rozsah použitých analytických 

metod). Množství vzorku použité pro analýzu bylo 50ml. 

 

Grafické znázornění průběhu pokusu 

Graf1: 

 

Graf 2: 

 

Změny koncentrací látek v eluátu v průběhu  

pokusu změkčování vody 
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Vzorce použité pro výpočty 

Výpočet KNK4,5 a  ZNK8,3 

Hodnoty byly vypočteny stejně jako v předchozím pokusu. Viz pokus 3.2. stanovení 

celkové výměnné kapacity iontoměniče. 

Výpočet koncentrace Ca
2+

+Mg
2+

 (stanoveny společně) 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

MgCa


  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [ mol.l
-1

] [12] 

Výpočet koncentrace Ca
2+

 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

Ca


 [mmol.dm

-3
] 

Ve- spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] 

V0- objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [mol.l
-1

] [13] 

Výpočet Mg
2+

 diferenční metodou 

2

3

)(

1

3

)(

)(

1010

V

cV

V

cV
c

EDTAbEDTAa

Mg





  [mmol.l

-1
] 

Va -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] (stanovení Ca+Mg) 

Vb -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] (stanovení Ca) 

V1 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] (stanovení Ca+Mg) 

V2 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] (stanovení Ca) 

c(EDTA) -koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [mol.l
-1

] [14] 

Výpočet hydraulického zatížení kolony 

tV

V
h




0

[VV0
-1

h
-1

] 

V- protečený objem vzorku kolonou [l] 

V0- objem iontoměniče v koloně[l] 

t- čas [h] 
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Výpočet rychlosti průtoku kapaliny kolonou 

tP

V
v


 [m/h] 

V- protečený objem vzorku kolonou [m
3
] 

P- průtočný profil kolony[m
2
] 

t- čas [h] 

3.4. Diskuze výsledků pokusů 

3.4.1. Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu 

Byl proveden pokus, kterým byla určena celková výměnná kapacita silně kyselého 

iontoměniče v Na
+
 cyklu. Vypočtená celková kapacita iontoměniče byla určena: 

1.08mol/l(Me
2+

), nebo 2,15 eq/l. Tato hodnota odpovídá hodnotám uvedeným výrobcem a 

literaturou. Porovnání je provedeno v závěru práce.  

3.4.2. Snížení tvrdosti vody pomocí iontoměniče 

Nejprve byl proveden rozbor modelové vody. Hodnoty byly stanoveny takto: pH, KNK4,5, 

ZNK8,3 c(Ca+Mg) společně, c(Ca) samostatně a c(Mg) samostatně. Následně byla modelová 

voda prolévána kolonou, ve které byl umístěn silně kyselý iontoměnič, v Na cyklu. Po 

průchodu byl eluát odebírán vţdy po 0,5l. V odebraném mnoţství byl pak vţdy udělán 

rozbor. Hodnoty v prvním 0,5l eluátu byly: c(Ca+Mg)= 0,06mmol/l. Stanovení Ca
2+

a 

Mg
2+

samostatně nebylo prováděno, jelikoţ koncentrace by byly tak nízké, ţe by byly 

mimo rozsah pouţité analytické metody. Parametry pH, KNK4,5, ZNK8,3 zůstávaly 

přibliţně stejné po celý pokus. Koncentrace Ca
+2

+Mg
+2

(dohromady) pak byla ve všech 

dalších odebraných objemech eluátu přibliţně stejná. Jejich koncentrace začala stoupat aţ 

po šestém litru prošlého eluátu, tehdy zřejmě začalo docházet k vyčerpání výměnné 

kapacity iontoměniče. V sedmém litru, kdy jiţ začala koncentrace výrazněji stoupat, začaly 

být prováděny i stanovení koncentrace vápníku a hořčíku samostatně. V rozboru osmého 

litru eluátu uţ byla koncentrace Ca
2+

+Mg
2+

 (dohromady) stejná jako v modelové vodě, 

zato koncentrace Ca
2+

 a Mg
2+

 (stanoveny zvláště) se od původní vody lišily. Hodnota Ca
2+

 

byla stanovena 2,62 mmol/l, tedy výrazně niţší neţ hodnota v modelové (neupravené) 

vodě. Zato hodnota Mg
2+

byla stanovena 0,91mmol/l, tedy výrazně vyšší neţ hodnota v 
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modelové vodě. Tento jev byl zřejmě způsoben tím, ţe hořčík má jinou afinitu vzhledem k 

silně kyselému iontoměniči neţ vápník. Kdyţ se tedy sorpční kapacita v iontoměniči 

začala vyčerpávat, začalo zřejmě docházet k výměně hořečnatých iontů, vázaných na 

iontoměniči, za ionty vápenaté, z roztoku. Koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů 

stanovených společně byla tedy stejná jako v modelové vodě, zato poměr zastoupení se 

oproti modelové vodě lišil. Průběh iontové výměny je zaznamenán v grafu 1. Následně byl 

iontoměnič regenerován roztokem NaCl a propláchnut, poté bylo iontoměničem ještě 

znovu prolito 0,5l eluátu a v něm byly stanoveny hodnoty KNK4,5, ZNK8,3, c(Ca+Mg) 

společně. Hodnoty byly přibliţně stejné jako před tím, neţ byl iontoměnič vyčerpán.  
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4. Vypracované návody do laboratorních cvičení  

Pro laboratorní cvičení byly vypracovány tyto úlohy: 

a) Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu. 

b) Změkčování vody pomocí iontoměniče. 

 

Principy použitých analytických metod 

Měření hodnoty pH 

Hodnota pH je měřena pomocí pH metru, který je sloţen ze dvou elektrod, skleněné a 

referenční. Elektroda, kterou ponoříme do roztoku, se chová jako iontoměnič.  Začne 

docházet k výměně iontů Na
+
 ze skleněné elektrody za ionty H

+
 z roztoku. Na elektrodě se 

vytváří potenciál, jehoţ velikost je závislá na koncentraci vodíkových iontů v měřeném 

roztoku. Referentní (vztaţnou) elektrodu tvoří kalomelová elektroda o konstantním 

potenciálu. Moderní elektrody jsou konstruovány do jednoho čidla [9]. 

Stanovení KNK4,5 (neutralizačně) 

Princip stanovení je zaloţen na postupném přidávání známého mnoţství silné kyseliny 

(HCl) o známé koncentraci. Kyselina je přidávána tak dlouho, aţ roztok dosáhne hodnoty 

pH 4,5. Tento stav detekujeme pomocí acidobazického indikátoru, který má rozdílnou 

barvu při pH větším neţ 4,5 a pH menším neţ 4,5. Jako indikátoru se pouţívá směsný 

indikátor, který je při pH nad 4,5 zbarven modře a při pH pod 4,5 šedě. 

Stanovení ZNK8,3(neutralizačně) 

Princip stanovení je zaloţen na postupném přidávání známého mnoţství silné zásady 

(NaOH) o známé koncentraci. Zásada je postupně přidávána tak dlouho, aţ roztok dosáhne 

pH 8,3. Tento stav detekujeme pomocí acidobazického indikátoru, který mění svou barvu 

při hodnotě pH nad 8,3 a pod 8,3. Jako indikátor se pouţívá fenolftalein, který je při pH 

nad 8,3 zbarven fialově a při pH pod 8,3 bezbarvý.   

Stanovení Ca
2+

a Mg
2+

 ve vodách (komplexometricky) 

Princip spočívá v tvorbě pevných komplexních sloučenin s chelatonem 3 (téţ zvaný 

komplexon3), za určitých podmínek, definovaných hodnotou pH. Chelaton 3 je sodnou solí 

kyseliny ethylendiamintetra octové (zkratka EDTA). Tvorba chelátové sloučeniny spočívá 

v náhradě vodíkových iontů kyseliny příslušným kovem Ca, Mg- obecně –Me. Uvolněné 

vodíkové ionty okyselují roztok, který musí být odpovídajícím způsobem tlumen. Reakci 
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lze vyjádřit rovnicí, v níţ Y-je chelaton 3 bez disociovaných nebo substituovaných 

atomů[9]: 

Me
2+

+Na2H2Y=Na2MeY+2H
+
 

Titrační stanovení Ca
2+

 a Mg
2+

 spočívá v přídavku chelatonu 3 v mnoţství, které odpovídá 

látkové koncentraci těchto kovů (ekvivalentní bod). Při tom dochází k vymizení iontů Ca
2+

 

respektive Mg
2+

 a jejich barevné reakci s vhodným indikátorem. [9] 

 

a) Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu 

Použité chemikálie 

MgSO4, NaCl, indikátor eriochromčerň-t, roztok chelatonu3 (EDTA) o c=0,05mol/l, 

tlumivý roztok pH-10, směsný indikátor pro stanovení KNK4,5, roztok HCl o c=0,1mol/l, 

destilovaná nebo demineralizovaná voda 

Doporučený iontoměnič 

Amberlite IR 120 Na- gel 

Použité chemické sklo 

Pipeta V=50ml(1ks), V=25ml(1ks), titrační baňka V=250ml(4ks), kádinky 400-800ml, 

automatická byreta (2ks) 

Použitá aparatura 
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Postup provedení pokusu 

1) Odeberte 2 ml katexu v Na
+
 formě (pomocí odměrného válce a lţičky), umístěte jej do 

kádinky s vodou a nechte jej bobtnat. Potom iontoměnič převeďte do kolony tak, ţe 

nejprve uzavřete redukční ventil kolony a nalijte do kolony trošku vody, poté nalévejte 

roztok iontoměniče po stěně kolony a nechte ho usadit. Následně upusťte z kolony 

přebytečnou vodu. Hladina musí zůstat kousek nad iontoměničem tak, aby se mezi částice 

nedostal vzduch. Nyní je kolona připravena k pouţití. 

2) Převeďte katex do Mg
2+

 formy tak, ţe kolonou prolijete 100 ml 0,5 mol/l MgSO4. 

Rychlost průchodu roztoku kolonou udrţujte 1ml/min. 

3) Vymyjte  kolonu demineralizovanou vodou (objem pouţité vody by měl být asi 50ml) 

4) Vytěsněte sorbované ionty Mg
2+

 z iontoměniče tak, ţe kolonou prolijte 100 ml roztoku 

NaCl (c=1mol/l). Rychlost průchodu roztoku kolonou udrţujte 1ml/min. 

5) V eluátu chelatometricky stanovte koncentraci Mg
2+

. Z koncentrace Mg
2+

 potom 

vypočtěte celkovou výměnnou kapacitu iontoměniče v [mol/l] a v [eq/l] 

Součástí cvičení je i příprava roztoků Mg SO4 a NaCl. 

Postup byl zpracován podle[7]. 

Postupy analytických stanovení 

100 ml eluátu s vytěsněnými Mg
+2

 ionty rozdělte do čtyř titračních baněk (do kaţdé 25ml).  

Podíly potom doplňte demineralizovanou vodou na 100 ml (nezapomeňte toto ředění 

zahrnout do výpočtů).  Ve dvou podílech stanovte KNK4,5 a ZNK8,3, podle uvedeného 

postupu. Ve zbývajících dvou podílech eluátu stanovte koncentraci Mg
+2

. 

Stanovení Mg
2+

 

Stanovte koncentraci tak, ţe přidáte HCl (c=0,1mol/l) v mnoţství odpovídajícím KNK4,5, 

10ml tlumivého roztoku pH=10 a indikátor ECHČT.  Potom proveďte titraci odměrným 

roztokem chelatonu 3 (EDTA) (c=0,05 mol/l) do jasně modrého zbarvení. 

Výpočet koncentrace Mg
2+

 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

MgCa


  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [mol/l] 

Stanovení bylo navrţeno podle [12]. 
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Stanovení KNK4,5 

Postup 

Odpipetujte 100 ml vzorku a přidejte několik kapek směsného indikátoru pro stanovení 

KNK4,5. Proveďte titraci odměrným roztokem HCl o koncentraci 0,1 mol/l do šedého 

zbarvení. 

Výpočet KNK4,5 

0

3

)(

5,4

10.

V

cV
KNK

HCle 
  [mmol.l

-1
] 

Ve- spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(HCl)- koncentrace odměrného roztoku HCl [mol.l
-1

] 

Stanovení bylo navrţeno podle [15]. 

Stanovení ZNK8,3 

Postup 

Odpipetujte 100ml vzorku. K odpipetovaným 100 ml vzorku přidejte několik kapek 

fenolftaleinu a následně proveďte titraci odměrným roztokem NaOH o koncentraci 0,1 

mol/l do trvale fialového zbarvení roztoku.  

Výpočet ZNK8,3 

0

3

)(

3,8

10.

V

cV
ZNK

NaOHe 
  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(NaOH) -koncentrace odměrného roztoku NaOH [mol.l
-1

] 

Stanovení bylo navrţeno podle [16]. 

Výpočet celkové výměnné kapacity iontoměniče 

 

kat

Mg

V

n
S max [mol/l]  

Smax-celková výměnná kapacita iontoměniče [mol/l] 

n (Mg)- látkové mnoţství (počet iontů vytěsněných z iontoměniče) [mol] 

Vkat- pouţitý objem iontoměniče [l] 
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Přepočet celkové výměnné kapacity z jednotek mol/l na jednotky eq/l 

vSK  maxmax [eq/l] 

Kmax – celková výměnná kapacita iontoměniče [eq/l] 

Smax– celková výměnná kapacita iontoměniče [mol/l] 

v-číslo určující počet protonů nebo elektronů látky účastnících se jednotkové chemické 

reakce ( pro případ Me
2+

- v=2) 

Poznámka k výpočtům  celkové výměnné kapacity iontoměniče 

Na konci pokusu jsme získali eluát s vytěsněnými ionty Mg
2+

. V něm tedy vypočteme 

koncentraci iontů Mg
2+

. Tímto výpočtem jsme získali koncentraci Mg
2+

 v litru roztoku, 

nikoliv však látkové mnoţství vytěsněných iontů n v našich 100ml eluátu, které 

potřebujeme pro výpočet celkové výměnné kapacity iontoměniče. To získáme pomocí 

trojčlenky:

 

Nyní jsme vypočetli celkovou výměnnou kapacitu iontoměniče v molech na objem 

iontoměniče [mol/l]. Tato jednotka však není zcela výstiţná, jelikoţ počet iontů, které je 

iontoměnič schopen vyměnit, závisí na jejich oxidačním čísle. Z tohoto důvodu 

přepočítáváme mnoţství molů na chemické ekvivalenty, které jsou ekvivalentní iontům 

s oxidačním číslem 1, tedy na [eq/l].  

 

b)Změkčování vody pomocí iontoměniče 

Teoretický úvod k úloze 

Vápník a hořčík se dostávají do vody především rozkladem hornin a nerostů. Jsou to 

především CaCO3 a CaCO3MgCO3. Souhrnná koncentrace Ca
2+

 a Mg
2+

 ve vodě se nazývá 

tvrdost vody. Odstraňování tvrdosti vod se nazývá změkčování vody. Změkčování vody se 

provádí nejčastěji při úpravě vod chladících a kotelních. Změkčování se provádí z toho 

důvodu, ţe sloučeniny Ca a Mg vytvářejí více či méně kompaktní nánosy. V důsledku toho 

hrozí poškození potrubí či strojních zařízení. Riziko tvorby nánosů roste se zvyšující se 
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teplotou a tlakem. Legislativně jsou koncentrace c(Ca+Mg) ve vodách kotelních a chladících 

vymezeny normami: ČSN 07 7401, ČSN 077403 a ČSN 757171. Jednou z moţností, jak 

změkčovat vodu, je pouţití iontoměniče.  

Použité chemikálie 

indikátor eriochromčerň-t, roztok chelatonu3 (EDTA) o c=0,05mol/l, tlumivý roztok pH-

10, směsný indikátor pro stanovení KNK4,5, roztok HCl o c=0,1mol/l, roztok NaOH o 

c=0,1mol/l, indikátor fenolftalein, roztok KOH 5Mol/l, indikátorová směs pro stanovení 

Ca, destilovaná nebo demineralizovaná voda   

Doporučený iontoměnič 

Amberlite IR 120 Na- gel 

Doporučená příprava modelové vody   

Vzorek modelové vody připravte z 10 l vody odebrané z vodovodní sítě. K ní přidejte 2,9g 

CaCl2 a 0,61g MgSO4. 

Použité chemické sklo 

pipeta V=50ml,(1ks), titrační baňka V=250ml(4ks), kádinky 400-800ml, automatická 

byreta (3ks) 

Použitá aparatura 

Stejná jako u předchozího pokusu (a). 

Postup provedení pokusu 

1) Odeberte 15 ml silně kyselého katexu v Na
+
 formě (pro odběr pouţijte lţičku a odměrný 

válec vhodného rozsahu), umístěte jej do kádinky, přidejte asi 50 ml demineralizované 

vody a nechte jej bobtnat. Potom iontoměnič převeďte do kolony. Nejprve uzavřete 

redukční ventil kolony a nalijte do kolony trošku vody (asi 20ml). Poté nalijte roztok 

iontoměniče po stěně kolony a nechte jeho částice sedimentovat. Následně upusťte 

z kolony přebytečnou vodu. Hladina však musí zůstat kousek nad iontoměničem tak, aby 

se mezi částice iontoměniče nedostal vzduch. Nyní je kolona naplněna a připravena 

k pouţití.   

2) Proveďte vstupní rozbor vzorku vody. Ve vzorku určete tyto parametry: KNK4,5, 

ZNK8,3, koncentraci Ca
2+

a Mg
2+

společně a samostatně pH. Postupy stanovení jsou 

uvedeny níţe. 
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3) Kolonou prolévejte vzorek a pomocí redukčního ventilu regulujte rychlost na 10- 30 

[VV0
-1

h
-1

], (coţ odpovídá asi 2-3 kapky za sekundu). Sledujte čas a zaznamenejte dobu, 

kdy kolonou proteče 0,5l vzorku. Změřte a poznamenejte si průměr kolony. Z těchto 

hodnot pak vypočtěte hydraulické zatíţení kolony v jednotkách [VV0
-1

h
-1

] a rychlost 

průtoku vody kolonou v[m/h ] (vzorce uvedeny níţe). 

4) Po protečení 0,5l vzorku kolonou pokus ukončete, a proveďte opět rozbor upravené 

vody. Určete v ní tyto parametry: pH, ZNK8,3, KNK4,5, koncentraci Ca
2+

+ Mg
2+

společně.  

5) Vyhodnoťte účinnost procesu změkčování. Porovnejte hodnoty koncentrace c(Ca+Mg) ve 

vámi upravené vodě s poţadavky pro vody kotelní a vody chladící. Vyjádřete tvrdost 

neupravené i upravené vody ve stupních německých.  

Postup byl zpracován podle [9]. 

Postupy analytických stanovení 

pH 

Hodnoty pH při všech stanoveních změřte pomocí pH metru.   

Postup stanovení KNK4,5 a ZNK8,3 

Při stanovení a výpočtu těchto parametrů postupujte podle postupu uvedeném v předchozí 

úloze (a). 

Postup stanovení Ca
2+

 Mg
2+

společně 

Odpipetujte 100ml vzorku, přidejte HCl (c=0,1mol/l) v mnoţství odpovídajícím KNK4,5,  

10ml tlumivého roztoku pH=10 a indikátor ECHČT.  Potom proveďte titraci odměrným 

roztokem chelatonu 3 (EDTA) (c=0,05 mol/l) do jasně modrého zbarvení. 

Výpočet koncentrace Ca
2+

a Mg
2+

 (stanoveny společně) 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

MgCa


  [mmol.l

-1
] 

Ve -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] 

V0 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [mol.l
-1

] 

Stanovení bylo navrţeno podle [12]. 

 

 

 

 



Šajer Martin: Vypracování metodického postupu laboratorní úlohy pouţití iontoměniče. 

2011                                                                                                                              36 

Stanovení Ca
2+

samostatně 

Odpipetujte 100ml vzorku. Upravte pH vzorků tak, ţe k zásaditým vzorkům o KNK4,5 

větším neţ 5mmol/l přidejte HCl v mnoţství ekvivalentním KNK4,5. Následně je 3 minuty 

povařte a nechte ochladit. Kyselé vzorky upravte přídavkem NaOH (c=0,1mol/l) 

v mnoţství ekvivalentním ZNK8,3. Pokud je pH vzorku neutrální, neupravujeme ho. Dále 

ke vzorkům přidejte 2 ml KOH (c=5mol/l). Vzorek promíchejte a přidejte indikátorovou 

směs pro stanovení Ca. Následně proveďte titraci odměrným roztokem chelatonu 3 

(EDTA) (c=0,05mol/l) do fialově růţového zbarvení. 

Výpočet koncentrace Ca
2+

 

0

3

)(

)(

10.

V

cV
c

EDTAe

Ca


 [mmol.l

-3
] 

Ve- spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v ml 

V0- objem vzorku pouţitý pro analýzu v ml 

c(EDTA)-koncentrace odměrného roztoku chelatonu III [mol.l
-1

] 

Stanovení bylo navrţeno podle [13]. 

Stanovení Mg
2+

 

Koncentraci Mg
+2

 stanovte diferenční metodou. 

Výpočet Mg
2+

 diferenční metodou 

2

3

)(

1

3

)(

)(

1010

V

cV

V

cV
c

EDTAbEDTAa

Mg





  [mmol.l

-1
] 

Va -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] (stanovení Ca+Mg) 

Vb -spotřeba odměrného roztoku chelatonu 3 na titraci vzorku v [ml] (stanovení Ca) 

V1 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] (stanovení Ca+Mg) 

V2 -objem vzorku pouţitý pro analýzu v [ml] (stanovení Ca) 

c(EDTA) -koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 [mol.l
-1

] 

Stanovení bylo navrţeno podle [14]. 

Výpočet hydraulického zatížení kolony 

tV

V
h




0

[VV0
-1

h
-1

] 

V- protečený objem vzorku kolonou [l] 

V0- objem iontoměniče v koloně[l] 

t- čas [h] 
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Výpočet rychlosti průtoku kapaliny kolonou 

tP

V
v


 [m/h] 

V- protečený objem vzorku kolonou [m
3
] 

P- průtočný profil kolony[m
2
] 

t- čas [h] 

Poznámka k pokusu  

Pokud chcete vykonat více stanovení, odpipetujte vţdy určitý podíl vzorku a doplňte jej na 

100ml destilovanou vodou. Mnoţství přidaných chemikálií pak volte stejné, jako je 

uvedeno v postupech. Nezapomeňte pak toto ředění uvést do výpočtů.   

Praktické informace k pokusům 

Používání chemického skla 

Odebírání určeného objemu nebo odměřování objemu provádíme pomocí odběrných 

nádob. Pro přesný odběr pouţíváme pipety (obr. příloha3) o vhodných objemech. Pipety 

nikdy nenaplňujeme ústy, ale pomocí zařízení k tomu určených (obr. příloha4). Aby bylo 

odebrané mnoţství opravdu přesné, musí být pipeta naplněna tak, ţe dolní meniskus 

hladiny musí být přesně na rysce. Vyprazdňování nádoby provádíme tak, ţe z ní necháme 

kapalinu volně vytéct, potom se pipetou dotkneme stěny nebo dna nádoby a vyteče ještě 

další podíl kapaliny. V pipetě i potom vţdy trocha kapaliny zůstane. To je v pořádku, 

jelikoţ pipety jsou na to navrhované. Pokud nevyţadujeme naprosto přesné odebírání, 

pouţíváme odměrné válce.  

Titrace 
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Titraci provádíme tak, ţe do titrační baňky (obr. příloha6) odpipetujeme podíl vzorku, 

k němu přidáme indikátor a podle potřeby taky další chemikálie. Například pufrační 

roztoky, které mají za úkol udrţovat pH v určitých mezích. Vlastní titrace probíhá tak, ţe 

z byrety (obr. příloha7) pomalu (po kapkách) přikapáváme titrační činidlo, aţ dojde k bodu 

ekvivalence (ten se obvykle projevuje jako změna zbarvení roztoku). Kdyţ dojde k bodu 

ekvivalence, zapíšeme, jaké mnoţství titračního činidla jsme do roztoku přidali. Přidané 

mnoţství činidla se označuje jako spotřeba činidla a z ní vypočteme koncentraci látky 

v roztoku, kterou hledáme. 

Příprava molárních roztoků 

V navrţeném cvičení se setkáme s tím, ţe budeme muset připravit molární roztok. 

Abychom jej mohli připravit, musíme vědět, co je to jeden mol látky. Jeden mol látky, ať 

uţ například vodíku, ţeleza, nebo lihu, je určitý počet částic této látky, tedy atomů prvku 

nebo molekul sloučeniny. Přesně je to 2310022,6  částic. Toto číslo se nazývá avogadrova 

konstanta. Pokud nám někdo řekne, abychom mu podali jeden mol látky, chce po nás, 

abychom mu podali 2310022,6   částic této látky. Jak to ale udělat? Postup je velice 

jednoduchý pokud u sebe máme periodickou soustavu prvků. V té je totiţ u kaţdého prvku 

uvedeno kolik mol daného prvku váţí. U vápníku je to například 40,08g. Tedy 2310022,6   

atomů vápníku váţí dohromady 40,08g. Této hmotnosti se říká hmotnost molární 

(hmotnost jednoho molu), značíme ji M a vyjadřujeme v jednotkách [g/mol]. Nyní uţ 

můţeme připravit roztok NaCl o koncentraci 0,5 mol/l. Uděláme to tak, ţe v periodické 

soustavě prvků zjistíme molární hmotnosti prvků Na a Cl. Sečteme je (tím zjistíme 

hmotnost molu NaCl) a výsledek podělíme dvěma (chceme půl molu). Výslednou 

hmotnost látky potom odváţíme a přidáme do litru vody. Pokud chceme připravit jiné 

mnoţství roztoku, hodnoty přepočteme pomocí trojčlenky.  

Čištění zanesené nebo ucpané kolony 

Po čase se stane, ţe se jemná filtrační přepáţka kolony zanese a kolona uţ nepropouští 

vodu v potřebném mnoţství nebo vůbec. V takovémto případě se nejvíce osvědčilo pouţití 

ultrazvuku (obr. příloha8), který jemné částečky z kolony vyplaví. Čištění provedeme tak, 

ţe do kolony nalijeme trošku vody a pak ji ponoříme do nádoby v ultrazvuku. Vodu pak 

z kolony vylijeme. Dále je také moţné pouţít koncentrované kyseliny. 
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5. Závěr 

5.1. Výsledky provedených pokusů  

Maximální výměnná kapacita pouţitého iontoměniče (amberlite IR120 Na
+
) byla 

stanovena 1.08mol/l (Me
2+

), nebo v ekvivalentech: 2,15eq/l. Literatura [9] uvádí hodnotu 

celkové výměnné kapacity iontoměniče přibliţně 1mol/l (Me
2+

), literatura [7] udává 

hodnotu pro uvedený typ iontoměniče 1,9eq/l. Výrobcem byla na obalu uvedena hodnota 

2eq/l. Průběhy pokusů jsou podrobně rozepsány v diskuzi výsledků pokusů. 

Hodnota koncentrace c(Ca+Mg) ve vodě upravené pomocí iontoměniče v prvním odebíraném 

mnoţství eluátu byla stanovena 0,06 mmol/l. Upravená voda by tedy splňovala poţadavky 

pro kotle článkové, skříňové a válcové kombinované, dané normou: ČSN 077401. 

Poţadavky pro ostatní energetická zařízení dané touto normou by nesplňovala. Rovněţ by 

nesplňovala ţádné poţadavky dané normou ČSN 077403. Dále by upravená voda 

splňovala poţadavky pro vody chladící v uzavřených okruzích s objemem nad 500 m
3 

dané 

normou ČSN 757171, ale nesplňovala by poţadavky pro uzavřené okruhy s objemem do 

500 m
3
 stanovené rovněţ touto normou.  

5.2. Návrh laboratorních cvičení 

Úkolem práce bylo navrhnout laboratorní cvičení, ve kterých by si studenti vyzkoušeli 

práci s iontoměničem. Vzhledem k předpokládané délce laboratorních cvičení a zaměření 

oboru jsem vybral tyto pokusy: Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselého katexu 

a sniţování tvrdosti vody pomocí iontoměniče. Tyto pokusy jsem si sám podrobně 

odzkoušel. Při návrhu pokusů jsem vycházel především z literatury [9] a [7]. Navrţené 

pokusy jsem upravil tak, aby byly proveditelné ve školních laboratořích. Všechny 

chemikálie a veškeré laboratorní sklo by tedy měli být ve školních laboratořích k dispozici. 

Rovněţ veškeré analytické metody, pouţívané v pokusech, jsou navrţeny s ohledem na 

moţnosti školních laboratoří. Dále jsem pro pokusy sestavil vhodnou kolonu a zajistil 

dostatečné mnoţství iontoměniče. Pokus změkčování vody je navrţen v menším rozsahu, 

neţ ve kterém byl odzkoušen. K návodům jsem připojil i další část nazvanou praktické 

informace k pokusům. V této části jsem podrobněji rozepsal pouţívání chemického skla, 

dále pak výpočty molárních roztoků, jejichţ příprava je nezbytná pro vykonání úlohy. Jako 

poslední jsem uvedl rady pro čištění kolony, v případě ţe by se zanesla nečistotami.  
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Předpokládaná délka provádění navržených pokusů 

Čas potřebný pro provedení pokusu sníţení tvrdosti vody pomocí iontoměniče je podle 

praktických zkušeností odhadnut na 2-2,5 hodiny. Délka pokusu stanovení celkové 

výměnné kapacity silně kyselého iontoměniče je odhadována na 4-4,5 hodiny. Doba u 

druhého uvedeného pokusu by případně mohla být sníţena tím, ţe by studentům byl 

poskytnut iontoměnič jiţ zaplněný ionty Mg
2+

. Potom by byla doba potřebná k provedení 

pokusu sníţena asi o sto minut. 
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7. Přílohy 

Příloha1-schéma aparatury 

 
Příloha 2- body ekvivalence 
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Příloha 3- pipeta 

 

 
 

Příloha 4- zařízení pro odebrání objemu kapaliny 
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Příloha 5- kádinky 

 

Příloha6- titrační baňka 
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Příloha 7 -automatická byreta  

 

 

Příloha 8- ultrazvukové zařízení 
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Příloha 9– požadavky na pitné vody dané vyhláškou č.252/2004 Sb. 

  

 

[20] 

Vysvětlivky k tabulce 

MH – mezní hodnota 

DH - doporučená hodnota (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č.274/2003 Sb.) 

14. Mezní hodnota představuje minimum a platí pro vody, u kterých je, při úpravě uměle sniţován obsah 

vápníku nebo hořčíku. Pro všechny vody platí, ţe tam, kde je to moţné, by se mělo usilovat o dosaţení 

doporučené hodnoty. 

15. Doporučená hodnota jako optimální koncentrace je stanovena z hlediska zdravotního, nikoliv 

technického.   

 

Příloha10- požadavky na kotelní vody dané normou ČSN 077401: 

 

 
[18] 
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[18] 

 

 Příloha 11 -Požadavky na kotelní vody dané normou:  ČSN 077403: 
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