
   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPRACOVÁNÍ POSTUPU LABORATORNÍCH ÚLOH 

Z TECHNOLOGIE VODY 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor: David Rozbroj 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Silvie Hevianková, Ph.D. 

 

 

OSTRAVA 2011 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

 

 

Děkuji paní Ing. Silvii Heviankové, Ph. D. za pomoc  trpělivost a ochotu při vedení mé 

bakalářské práce. Rád bych také chtěl poděkovat mému spolužákovi Honzovi Otoupalíkovi 

za pomoc při laboratorních pracích. 



   

 

Prohlášení 

 

 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.   

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO. 

- S VŠB-TUO bylo sjednáno, že v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (a to do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne……….………..    ………………….. 

Jméno a příjmení studenta



   

 

Anotace práce  

V předložené BP práci jsou velmi podrobně vypracovány 3. úlohy do cvičení 

předmětu Technologie vody I, konkrétně odželezování, odmanganování a čiření. Pro 

každou úlohu jsou vypracovány dva rozdílné postupy, přičemž je kladen důraz na velmi 

jednoduché a srozumitelné vysvětlení těchto postupů, včetně popisu práce s použitými 

přístroji. V přílohové části jsou také fotografie pomůcek a fotodokumentace postupů. 

Rovněž jsou zde uvedeny příklady protokolů. V bakalářské práci jsou uvedeny praktické 

rady studentům, které vychází z osobní zkušenosti bakaláře.  

 

Klíčová slova: odželezování, odmanganování, čiření odpadních vod. 

 

 

 

 

 

Summary  

The work presented by BP are drawn in great detail the third job training course in 

Water Technology I. Specifically, removal of iron and manganese clarification. For each 

task are developed two different procedures, with the emphasis on a very simple and 

understandable explanation of the procedures and job description in spectrometer. The 

attachments are also photographs of the equipment and photographic documentation 

procedures. There are also examples of protocols. In the thesis are given practical advice to 

students based on personal experience of BS. 

 

Keywords: removal of iron, removal of  manganese, clarification wastewater 
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Seznam požitých zkratek: 

např.  například 

tab.  tabulka 

NaOH   hydroxid sodný 

KMnO4 manganistan draselný  

(COOH)2 kyselina šťavelová 

HCl  kyselina chlorovodíková 

H2SO4   kyselina sírová 

KSCN  sulfokyanid draselný 

CO2  oxid uhličitý 

Fe  železo 

Mn  mangan 

Al  hliník 

pH  záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových kationtů 

sb.  sbírky 

Ca  vápník 

Mg  hořčík 

MnO2  Burel 

Mn2O3  oxid manganitý 

(NH4)2S2O8 peroxodisíran amonný 

FeS2   pyrit 

Fe3O4  magnetovec 

Fe2O3  krevel 

Fe2O3.H2O limonit 

FeCO3  siderit
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1 Úvod 

 

Předmět Technologie vody I, poskytuje komplexní informace o problematice 

úpravy vod. Pozornost je věnována jednotlivým druhům vod z hlediska úpravy a následně 

všem technologickým procesům, jež se uplatňují při úpravě pitné vody i speciální úpravě 

vody dle jednotlivých průmyslových odvětví (teplárny, kotelny atd.). Význam 

membránových technologií a ionexů pří úpravě vod pro chladící okruhy. Jednotlivé stupně 

úprav vod.  

 

Náplní předmětu Technologie vody I, je nejen přednášková část ale také část 

praktická, která probíhá v laboratořích, kde si student vyzkouší určité úlohy, které se na 

přednáškách probíraly. Přičemž pro tuto bakalářskou práci byly vybrány 3 z nich 

konkrétně odželezovaní, odmanganovaní a čiření. 

 

Cílem bakalářské práce bylo předat teoretické a praktické zkušenosti z laboratorní 

části předmětu Technologie vody I, budoucím studentům. Při zpracování této práce jsem se 

zaměřil na 3 úlohy a to odželezování, odmanganovaní a čiření. K jednotlivým úlohám jsem 

přiřadil protokoly a vytvořil fotodokumentaci.    

 

Obsahem jednotlivých kapitol jsou vybrané úlohy. Každá tato kapitola je členěna 

na teoretickou část dané úlohy, popis analytických metod, dále následují použité činidla 

(chemikálie) a použité přístroje a pomůcky. Další částí je zpracování postupů k dané 

laboratorní úloze. V poslední části každé kapitoly je uvedeno vyhodnocení těchto postupů 

a závěr k dané úloze.  
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2 Teoretická část odželezování 

2.1 Teorie 

 

Nejrozšířenější železnou rudou je pyrit FeS2, po něm následuje krevel Fe2O3, 

magnetovec Fe3O4, limonit Fe2O3.H2O a siderit FeCO3. K rozpouštění uvedených látek ve 

vodách napomáhá přítomnost oxidu uhličitého a huminových látek (komplexace). 

Mimořádně vysoké koncentrace železa lze najít ve vodách obsahujících kyselinu sírovou, 

která vznikla oxidací sulfidických rud. V mechanismu oxidace pyritu a jiných sulfidických 

rud se uplatňují jak chemické, tak i biochemické procesy.[9,10,15] 

 

Antropogenním zdrojem železa v přírodních a užitkových vodách mohou být 

některé průmyslové odpadní vody (např. z moříren, válcoven, drátoven) a korozní procesy 

ve vodovodním potrubí. [9,10,15] 

 

 

Formy výskytu ve vodách 

 

Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve vodách závisejí na 

hodnotě pH, oxidačně-redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách přítomných ve 

vodě. Železo se vyskytuje ve vodách v oxidačním stupni II nebo III. V bezkyslíkatém 

(anoxickém) redukčním prostředí podzemních vod a v povrchových vodách u dna nádrží a 

jezer se vyskytuje v oxidačním stupni II. [9,10,15] 

 

Rozpustnost Fe (OH)2 (s) je větší než rozpustnost Fe (OH)3 (s), zejména v kyselé 

oblasti. FeII lze jako hydratovaný oxid železnatý účinně odstranit z vody teprve v silněji 

alkalické oblasti, při hodnotách pH asi nad 9. Minimum rozpustnosti u amorfního Fe(OH)2 

je mezi hodnotami pH 10 až 11, u amorfního Fe(OH)3 asi v rozmezí hodnot pH 6,5 až 7,5. 

V silně alkalické oblasti je Fe(OH)3 (s) rozpustnější než Fe(OH)2 (s). Hydratovaný oxid 

železnatý se velmi snadno oxiduje kyslíkem rozpuštěným ve vodě, postupně zelená až 

hnědne tvorbou hydratovaného oxidu železitého. [9,10,15] 
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Kinetika oxidace Fe
II

 

Rozpuštěné železo se z vod odstraňuje zpravidla oxidací rozpuštěným kyslíkem 

s následující hydrolýzou podle sumární rovnice[9,10,15] 

 4 Fe2+ + O2 + 10 H2O = 4 Fe (OH)3(s) + 8H+ 

resp. 

 4 Fe2+ + O2 + 8 OH- + 2H2O = 4 Fe (OH)3(s) 

Za přítomnosti hydrogenuhličitanů probíhá oxidace podle rovnice 

 4 Fe2+ + 8 HCO3
- + 2 H2O + O2 = 4 Fe (OH)3(s) + 8 CO2 

 

Při oxidaci se uvolňují H+ ionty, které reagují s HCO3
- za vzniku volného CO2. To 

vede ke snižování KNK4,5 a u málo tlumených vod i k výraznému snižování hodnoty pH.  

Rychlost oxidace závisí na počáteční koncentraci železa a kyslíku a na koncentraci 

hydroxidových iontů. Čím jsou tyto hodnoty vyšší, tím probíhá oxidace rychleji. [9,10,15] 

 

Oxidaci železa mohou významně ovlivňovat různé aniony a kationy, např. sírany 

a chloridy, které oxidaci zpomalují díky tvorbě iontových asociátů. Z kationů oxidaci 

železa urychlují Cu, Co a Mn. Kromě anorganických látek mají na rychlost oxidace FeII 

rozpuštěným kyslíkem ve vodě vliv i látky organické, především huminové látky 

a třísloviny, které její rychlost snižují. [9,10,15] 

 

Výskyt ve vodách 

V malých koncentracích je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se 

železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách mg.l-1. V nádržích a jezerech dochází 

k vertikální stratifikaci železa (stejně je tomu u manganu). V období letní a zimní stagnace 

se ve spodních vrstvách vody u dna (hypolimniu) hromadí rozpuštěné i nerozpuštěné 

formy železa v koncentraci dosahující někdy až desítek mg.l-1, ačkoli ve svrchních 
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vrstvách (epilimniu) mohou být zjištěny jen setiny mg.l-1. U dna nádrží dochází 

k redukčním pochodům za vzniku FeII. Během jarní a podzimní cirkulace se FeII rozptyluje 

po celém objemu vody v nádrži a u povrchu se stykem s rozpuštěným kyslíkem oxiduje na 

FeIII a potom hydrolyzuje. Vyloučený hydratovaný oxid železitý postupně sedimentuje, a 

tím dochází k úbytku železa po celé vertikále. Pokud jsou u dna anoxické podmínky, 

redukuje se FeIII na FeII, které se snáze uvolňuje do roztoku a koloběh se opakuje. [9,10,15] 

 

Průměrné koncentrace železa v mg.l-l v pitné vodě podzemního původu je 

v rozmezí 0,196-0,723 a povrchového původu 0,036-0,453. [9,10,15] 

 

V podzemních vodách neobsahujících rozpuštěný kyslík se může vyskytovat 

rozpuštěné železo v oxidačním stupni II v koncentracích dosahujících až desítek mg.l-1. 

Důlní vody, vyplňující prostory po těžbě hnědého uhlí s vyššími obsahy pyritu, obsahují 

železo v koncentraci asi do 300 mg.l-1. Ve většině minerálních vod se koncentrace železa 

pohybují řádově v jednotkách mg.l-1. Minerální vody o koncentraci železa nad 10 mg.l-1 se 

nazývají železnaté. [9,10,15] 

 

Velká koncentrace železa, v jednotkách až desítkách gramů v litru, bývá zjištěna 

v některých průmyslových odpadních vodách z hutnictví železa a z moříren. [9,10,15] 

 

 

Vlastnosti a význam 

 

Železo přítomné ve vodách způsobuje především technické závady tím, že 

materiály se kterými přichází do styku (textilie, papír, keramické materiály, potraviny) 

zbarvuje žlutě až hnědě. Z hygienického hlediska ovlivňuje negativně organoleptické 

vlastnosti vody, a to barvu, chuť a zákal (již v koncentraci nad 0,5 mg.l-1). I malé 

koncentrace FeII ve vodě mohou být příčinou nadměrného rozvoje železitých bakterií, jež 

pak ucpávají potrubí a při jejichž odumírání voda zapáchá. Z uvedených důvodů je mezní 

hodnota železa v pitné vodě 0,3 mg.l
-1

. Ve vodárenských tocích nesmí koncentrace železa 

překročit hodnotu 0,5 mg.l
-1 a v ostatních tocích hodnotu 2 mg.l

-1. [9,10,15] 
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Princip většiny metod používaných pro odstranění železa z podzemních vod 

spočívá v tom, že původně rozpuštěné železo je převedeno na nerozpuštěnou sloučeninu a 

tyto sraženiny jsou z vody separovány vhodnými mechanickými procesy, jako je 

sedimentace a filtrace, popřípadě přímá filtrace. [9,10,15] 

 

Při odželezování probíhají tyto reakce: 

 

Fe2+ + 2 H2O ↔ Fe (OH)2 + 2 H+     (a) 

2 Fe (OH)2 + ½ O2 + H2O ↔ 2 Fe (OH)3    (b) 

Fe2+ + CO3
2- ↔ FeCO3       (c) 

2 Fe2+ + Cl2 ↔ 2 Fe3+ + 2 Cl-      (d) 

3 Fe2+ + MnO4
- + 7 H2O ↔ 3 Fe (OH)3 + MnO2 + 5 H+  (e) 

2 Fe2+ + O3 + 2 H+ ↔ H2O + O2 + 2 Fe3+    (f)  

 

Produkty reakcí d a f se ihned hydrolyzují za vzniku hydroxidu železitého. Průběh 

reakcí (a) a (b) je značně závislý na pH a na obsahu rozpuštěného kyslíku. Hydroxid 

železitý koaguluje např. spolu s CaCO3 nebo MnO2 a odstraňuje se z vody sedimentací a 

filtrací. Hydroxid železitý má většinou kladný náboj, kdežto CaCO3 a MnO2 nesou záporný 

elektrický náboj. Záporný náboj CaCO3 je způsoben disociací CaCO3 a hydrolýzou iontů 

CO3
2- na HCO3

- na povrchu tuhé fáze. Vzniklé aniony se daleko více zachycují na povrchu 

tuhé fáze než kationy. [9,10,15] 

 

 

Hlavní odželezovací metody 

 odželezování provzdušňováním 

 odželezování alkalizací (vápno, uhličitan vápenatý, výjimečně hydroxid sodný) 

 odželezování oxidací – zejména MnO4
-  

 odželezování čiřením  
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Oxidace Fe2+ a Mn2+ iontů probíhá různou rychlostí, obecně se železo oxiduje snadněji než 

mangan. [9,10,15] 

 

Provzdušňování a alkalizace vápnem se většinou používá při úpravě podzemních 

vod, čiření pak při úpravě povrchových vod. Způsob s využitím oxidačních činidel je 

použitelný jak u povrchové, tak u podzemní vody. Čiření se používá v případech, kdy je 

železo vázáno na organické látky přítomné ve vodě, popřípadě je v koloidní formě anebo 

ve formě velmi jemné suspenze. [9,10,15] 

Při úpravě podzemních vod s malým obsahem železa (asi do 2 mg.l-1) a větší 

koncentraci manganu lze použít kontaktní odmanganování a odželezování. Při velké 

koncentraci Fe se však brzy zmenšuje aktivita odmanganovací vrstvy vyloučenými oxidy 

železa. [9,10,15] 

 

 

Legislativa nařízení vlády 

 

Nejnovější nařízení č.  23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech[17] 

 

 

2.2 Použité analytické metody 

2.2.1 Stanovení pH vody 

 

pH se měří pH metrem. Po zapnutí přístroje vytáhněte sondu z kalibrační nádobky, 

opláchněte destilovanou vodou a osušte. Poté ponořte sondu do analyzovaného vzorku a 

trochu promíchejte. Pak je měření přesnější. Z přístroje odečtěte naměřenou hodnotu pH, 

sondu vytáhněte, opět opláchněte destilovanou vodou a uložte zpět do kalibrační nádobky. 

(příklad je uveden v příloze č. 1 bod a)[3] 
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2.2.2 Obsah volného CO2 (=ZNK8,3) 

 

Při stanovení ZNK 8,3 je třeba provést měření alespoň dvakrát, abychom dostali 

průměrný výsledek spotřeby. Pipetou odeberte 100 ml analyzovaného vzorku do titrační 

baňky, dodejte 5–10 kapek chemikálie fenolftalein a posléze titrujte přichystaným 

roztokem NaOH, který má koncentraci (0,1 mol.dm-3). Barva, kterou je třeba docílit, je 

slabě růžová. Je zapotřebí titrovat pomalu a sledovat barevný přechod titrovaného vzorku 

proti bílému pozadí (např. bílý plášť). [6] 
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Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku v ml 

V0  objem vzorku braný k analýze v ml 

c(NaOH)      koncentrace odměrného roztoku NaOH (0,1 mol.l-1) 

(příklad výpočtu je uveden v příloze č. 1 bod a) 

 

 

2.2.3 Stanovení c (Fecelkové) 

 

Železo po rozpuštění a po oxidaci na formu s oxidačním číslem 3 reaguje v kyselém 

prostředí s thiokyanatanem za vzniku červeného zbarvení. U stanovení veškerého železa 

proveďte dvě měření analyzovaného vzorku vody. Odpipetujte 10ml vzorku do odměrné 

baňky, doplňte do objemu 50 ml(10ml vzorku + 40destilované vody). Do vzorku přidejte 

2,5ml roztoku H2SO4 a 2,5ml roztoku KMnO4. 3–5 minut povařte, za horka roztok 

odbarvěte roztokem C2H2O4 (kys.štavelová). Opatrně přidávejte roztok KMnO4, směs se 

zbarví do světle růžova. [2] 

 

Poté nechejte vzorky ochladit (je-li, některý zakalený přefiltrujte jej). Ochlazení 

vzorku provádějte ve vodní lázni (např. lavor vody, do kterého vzorky vložíte.) objem 

doplňte na 50ml, přidejte 2,5ml zředěného roztoku HCl, promíchejte, přidejte 5ml roztoku 



 David Rozbroj: Zpracování metodických postupů vybraných laboratorních úloh 

2011  8 

KSCN a opět promíchejte. Celý postup opakujte i se slepým vzorkem, který obsahuje 50ml 

destilované vody. Na spektrofotometru Spekol 11 (práci na přístroji naleznete v příloze č. 

6 obr. 10) při vlnové délce 500 nm v kyvetě 1cm měřte absorbanci. Od naměřené hodnoty 

odečtěte absorbanci slepého stanovení. Po určení absorbance je třeba určit koncentraci 

c(Fecelkové) [mg.Fe.l-1] dle hodnot uvedených v (příloze č. 9 tabulka kalibrační řady pro 

stanovení železa). Ve výpočtech nezapomeňte zohlednit ředění, které je zde 1:5 pouze na 

vstupu. (příklad výpočtu je uveden v příloze č. 1 bod a). [2] 

 

 

 

2.2.4 Stanovení c(Fe3+) 

 

U stanovení c(Fe3+) proveďte dvě měření analyzovaného vzorku vody. Odpipetujte 

10ml vzorku do odměrné baňky, doplňte do objemu 50 ml(10ml vzorku + 40destilované 

vody). Do titrační baňky přidejte 2,5ml zředěného roztoku HCl, promíchejte. Pak přidejte 

5ml roztoku KSCN (sulfokyanid draselný) a opět promíchejte. Obsah přelijte do odměrné 

baňky a doplňte do 50ml. Celý postup opakujte i se slepým vzorkem, který obsahuje 50ml 

destilované vody. Na spektrofotometru Spekol 11 (práci na přístroji naleznete v příloze č. 

6 obr. 10) při vlnové délce 500 nm v kyvetě 1cm měřte absorbanci. Od naměřené hodnoty 

odečtěte absorbanci slepého stanovení. Po určení absorbance je třeba určit koncentraci 

c(Fe3+) [mg.Fe.l-1] dle hodnot uvedených v (příloze č. 9 tabulka kalibrační řady pro 

stanovení železa). Ve výpočtech nezapomeňte zohlednit ředění, které je zde 1:5 pouze na 

vstupu. (příklad výpočtu je uveden v příloze č. 1 bod a). [2] 

 

 

2.3 Použitá činidla, pomůcky a přístroje 

 

Použitá činidla (chemikálie) 

NaOH    c (0,1 mol.dm-3) 

H2SO4    zředěna v objemovém poměru 1:2. hustota (1,84g.cm-3) 

KMnO4  c (0,02 mol.dm-3) 
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C2H2O4  c (0,02 mol.dm-3) 

HCl   zředěna v objemovém poměru 1:1. hustota (1,19g.cm-3) 

Fenolftalein   indikátor 

KSCN   20% roztok 

 

 

Použité pomůcky a přístroje 

pipety různých objemů dle návodu 

titrační baňky 

odměrné baňky 

odměrné plastové nádoby  

filtrační papír  KA-4 

střička 

váženka 

chňapka na horké titrační baňky  

pH-metr 

spektrofotometr Spekol 11  

míchací kolona MK6 

provzdušňovací zařízení 

analytické váhy  

 

 

2.4 Postup při odželezování pomocí CaO (alkalizace) 

 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, ZNK8,3, c(Fe3+), c(Fecelkové) 

(postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2). (příklad výpočtu uveden v příloze č. 1 

bod a) 

 

b) Vypočtěte základní dávku vápna CaO 
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Dz   základní dávka vápna CaO 

cm(Fe)   průměrná hodnota hmotnostní koncentrace železa v [mg.l-1] 

   je třeba jí vypočítat )()()( 3
.

2 ++

−= FecFecFec celk  

c(CO2)   obsah volného CO2 [mmol.l-1] neboli také ZNK8,3  

MCaO   molární hmotnost CaO (56,05 g.mol-1) 

 M(Fe)        molární hmotnost železa (55,847 g.mol-1) 

 (příklad výpočtu uveden v příloze č. 1 bod b) 

c) Vypočítanou základní dávku, kterou jste vypočítali v předcházejícím bodě (Dz 

v mg.l-1 ), je třeba vydělit 2, a to proto, že budete analýzu dělat v 500ml a 

vypočítaná základní dávka je v 1l. (příklad výpočtu uveden v příloze č. 1 bod c) 

d) Dále je třeba vypočítat násobky Dz, které budete dávkovat. Násobky jsou 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,2. Tyto násobky dávkujte do 5 vzorků vody o objemu 500ml. (ve formě 

1% roztoku CaO). (příklad výpočtu uveden v příloze č. 1 bod d) 

e) Po nadávkování proveďte rychlé míchání tyčinkou. 

f) Dále míchejte po dobu 15 minut při frekvenci 20 ot.min-1na míchací koloně MK6 

(přiklad práce na míchací koloně MK6 je uveden v příloze č. 7 obr. 12). 

g) Po promíchání nechejte vzorky 30minut sedimentovat. 

h) Po sedimentaci vzorky přefiltrujte přes filtr KA-4. 
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V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit pH, c(Fe3+), 

c(Fecelkové). (postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2 při určování c(Fe
3+

), 

c(Fecelkové) se už vzorky neředí). (příklad uveden v příloze č. 1 bod h) 

i) Graficky vyhodnoťte c(Fecelkové) = f (DCaO). Při jakém přídavku vápna CaO bylo 

dosaženo nejnižší koncentrace železa ve vzorku? (příklad uveden v příloze č. 1 bod 

i) 

 

 

2.5 Postup při odželezování pomocí provzdušňování 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, ZNK8,3, c(Fe3+), c(Fecelkové) 

(postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2). (příklad uveden v příloze č. 2 bod 

a). 

b) Do velké plastové nádoby nalijeme alespoň 2 l vzorku. 

c) Do nádoby vložte provzdušňovací zařízení.(ukázka příloha č. 6 obr. 13) 

d) Každých 10minut odeberte 100ml k výstupní analýze. Proveďte 5 odběrů po 10, 20, 

30, 40, 50 minutách. 

e) Vodu přefiltrujte přes filtr KA-4. 

f) V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit pH, c(Fe3+), 

c(Fecelkové). (postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2 při určování c(Fe
3+

), 

c(Fecelkové) se už vzorky neředí). (příklad uveden v příloze č. 2 bod f). 

g) Graficky vyhodnoťte cm(Fe) = f (čas). Při jakém čase byla nejmenší koncentrace 

cm(Fe). (příklad uveden v příloze č. 2 bod g). 

 

 

2.6 Způsob vyhodnocení postupů 

 

Získané výsledky zaznamenejte přehledně do tabulek a závislosti, které jsou 

potřebné vyjádřit, se sestaví do grafické podoby. Jedná-li se o úlohu odželezovaní pomocí 

CaO (alkalizace) je závislost vyjádřena jako cm(Fe2+) = f (DCaO). U úlohy odželezovaní 

pomocí provzdušňování se závislost vytváří dle funkce cm(Fe2+) = f (čas).  
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2.7 Závěr 

 

V závěru je třeba uvést, co bylo cílem dané úlohy, jakých výsledků bylo dosaženo, 

pokud to úloha vyžaduje, navrhnout nevhodnější dávku. U odželezování alkalizací, by 

koncentrace Fecelkové  měla se zvyšující se dávkou klesat až do odstranění. Jedná li se o 

provzdušňování, kde by se s přibývajícím časem mělo Fecelkové  pomalu vytrácet. 
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3 Teoretická část odmanganování 

3.1 Teorie 

 

Mangan doprovází obvykle železné rudy. Z manganových rud se v přírodě 

vyskytuje například burel (MnO2), braunit (Mn2O3). Mangan přechází do vod také z půd a 

sedimentů. Antropogenními zdroji manganu mohou být i průmyslové odpadní vody, např. 

ze zpracování rud, z metalurgických závodů a z chemických provozů, kde se oxiduje 

manganistanem draselným. [9,10,15] 

 

Formy výskytu ve vodách 

 

Mangan se může vyskytovat ve vodách v rozpuštěné i nerozpuštěné formě 

v oxidačních stupních II, III, IV a VII. [9,10,15] 

 

V redukčních podmínkách za nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku a jiných 

oxidačních činidel je nejstabilnější formou výskytu manganu ve vodě MnII. [9,10,15] 

 

V anoxických podmínkách je koncentrace rozpuštěného manganu v přírodních 

vodách limitována rozpustností uhličitanu, hydroxidu nebo sulfidu. Rozhraní koexistence 

tuhých fází MnCO3 (s), MnS (s) a Mn (OH)2 (s) závisí na poměru koncentrací veškeré 

sulfidické síry, oxidu uhličitého a na hodnotě pH. [9,10,15] 

 

V oxických podmínkách je mangan v oxidačním stupni II ve vodách nestabilní. 

Zejména v alkalickém prostředí se rychle oxiduje a hydrolyzuje. Vylučují se málo 

rozpustné vyšší oxidy manganu v oxidačním stupni III a IV. Produktem oxidace je směs 

Mn (OH)2, Mn2O3, Mn3O4, MnO(OH) a MnO2. Povrch produktů oxidace manganu má 

sorpční vlastnosti. Sorpcí vlastních iontů Mn2+ se někdy také vysvětluje nestechiometrické 

složení produktů oxidace MnII. Z hlediska technologie vody je významná adsorpce iontu 

NH4
+, který může být tímto procesem během odmanganování vody do značné míry 

eliminován. [9,10,15] 
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Výskyt ve vodách 

 

Zvýšená koncentrace železa v přírodních vodách je obvykle doprovázena i 

zvýšenou koncentrací manganu. Obvykle se zjišťují obsahy pod 1 mg.l-1. V podzemních 

vodách bývá koncentrace manganu vyšší než ve vodách povrchových, kde probíhají 

oxidační procesy. Minerální vody rovněž nejsou na mangan bohaté, například karlovarské 

minerální vody obsahují mangan v koncentraci 0,07 mg.l-1 až 0,3 mg.l-1. Důlní vody 

mohou obsahovat vedle vysoké koncentrace železa i vyšší koncentraci manganu. 

Mimořádně vysoké koncentrace lze nalézt v kyselých vodách z okolí rudných nalezišť, 

například vody z ložisek sulfidických rud ve Smolníku obsahují až 40 mg.l-1 manganu. 

[9,10,15] 

 

Vlastnosti a význam 

 

Oxidačně-redukční procesy, srážení a rozpouštění tuhých fází jsou příčinou 

vertikální stratifikace manganu v nádržích a jezerech. Mangan obsažený v sedimentech 

údolních nádržích a jezerech. Mangan obsažený v sedimentech údolních nádrží může být 

při poklesu oxidačně-redukčního potenciálu v anoxických až anaerobních podmínkách 

uvolněn zpět do vody. Tyto procesy probíhají v období letní a zimní stagnace. V období 

podzimní a jarní cirkulace se mangan rozptyluje do celého objemu nádrže a jeho 

koncentrace mohou neočekávaně dočasně vzrůst a být příčinou problémů při úpravě takové 

vody na vodu pitnou. [9,10,15] 

 

Mangan je nezbytný pro rostliny a živočichy. V koncentracích vyskytujících se 

v přírodních vodách je zdravotně nezávadný. Významně však ovlivňuje organoleptické 

vlastnosti vody, a to více než železo. V koncentraci větší než 0,3 mg.l-1 může již nepříznivě 

ovlivnit chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu mohou hnědě zbarvovat 

materiály přicházející s takovou vodou do styku. Proto je koncentrace manganu v pitné 

vodě a v provozních vodách používaných v potravinářském, textilním a papírenském 

průmyslu, v prádelnách a ve škrobárnách poměrně přísně limitována. Obdobně jako u 

železa se kromě chemické oxidace manganu uplatňuje ve vodách i jeho biochemická 

oxidace manganovými bakteriemi. Nadměrný rozvoj manganových bakterií může být 
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příčinou zarůstání vodovodního potrubí jejich biomasou, což je další důvod pro omezení 

jeho koncentrace ve vodách dopravovaných potrubím. Po těchto stránkách je mangan 

škodlivější než železo, a jeho nejvyšší přípustné koncentrace jsou proto nižší než u železa. 

[9,10,15] 

 

V požadavcích na jakost pitné vody je uvedena mezní hodnota 0,1 mg.l-1 a nejvyšší 

mezní hodnota 0,5 mg.l-1. Pro vodu vhodnou pro závlahu se připouští koncentrace 

veškerého manganu do 3 mg.l-1, pro vodárenské toky 0,1 mg.l-1 a pro ostatní toky 0,5 mg.l-

1. [9,10,15] 

V přírodních vodách jsou jak známo sloučeniny železa doprovázeny sloučeninami 

manganu, které se zde většinou vyskytují v menším množství. Mangan je obsažen ve 

sloučeninách, které jsou charakteristické pro podzemní vody [9,10,15] 

 

Odmanganování alkalizací 

 

Jelikož víme, že oxidace iontů Mn2+ velmi závisí na hodnotě pH, musí se 

přednostně pro dosažení potřebného odmanganovacího efektu voda alkalizovat. K tomuto 

účelu se nejvíce využívá CaO (oxid vápenatý), popř. uhličitan vápenatý a jen výjimečně 

hydroxid sodný. Podstata této úlohy spočívá ve stanovení potřebné dávky oxidu 

vápenatého a také určení závislosti obsahu zbytkového manganu na jednotlivých dávkách 

oxidu vápenatého nebo jiné alkalizační chemikálie, která se po určení dávek činidla 

dávkuje do připravených vzorků vod s obsahem manganu. Dávky se vypočítávají podle 

obsahu CO2 a Mn ve vodě [9,10,11,15] 

 

Odmanganování oxidací 

 

 Odmanganování oxidací se provede přídavkem roztoku KMnO4, který se v námi 

zvolených dávkách nadávkuje k upravované vodě a vyloučená sraženina oxidů manganu se 

separuje sedimentací a filtrací. Při nízkých koncentracích Mn, obvyklých ve vodách, se 

vylučuje sraženina ve formě jemné, sedimentací neodstranitelné disperze. [9,10,15] 
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3.2 Použité analytické metody 

 

3.2.1 Stanovení pH vody  

pH se měří pH metrem. Po zapnutí přístroje vytáhněte sondu z kalibrační nádobky, 

opláchněte destilovanou vodou a osušte. Poté ponořte sondu do analyzovaného vzorku a 

trochu promíchejte. Pak je měření přesnější. Z přístroje odečtěte naměřenou hodnotu pH, 

sondu vytáhněte, opět opláchněte destilovanou vodou a uložte zpět do kalibrační nádobky. 

(příklad je uveden v příloze č. 3 bod a)[3] 

 

3.2.2 Obsah volného CO2 (=ZNK8,3) 

 

Při stanovení ZNK8,3 je třeba provést měření alespoň dvakrát, abychom dostali 

průměrný výsledek spotřeby. Pipetou odeberte 100 ml analyzovaného vzorku do titrační 

baňky, dodejte 5–10 kapek chemikálie fenolftalein a posléze titrujte přichystaným 

roztokem NaOH, který má koncentraci (0,1 mol.dm-3). Barva, kterou je třeba docílit, je 

slabě růžová. Je zapotřebí titrovat pomalu a sledovat barevný přechod titrovaného vzorku 

proti bílému pozadí (např. bílý plášť).[6] 
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Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku v ml 

V0  objem vzorku braný k analýze v ml 

c(NaOH)      koncentrace odměrného roztoku NaOH (0,1 mol.l-1) 

(příklad výpočtu je uveden v příloze č. 3 bod a) 
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3.2.3 Stanovení cMn 

 

Oxidací sloučenin manganu v kyselém prostředí při zvýšené teplotě vzniká 

manganistan. K oxidaci se používá peroxosíran amonný. Intenzita zbarvení je úměrná 

koncentraci MnII ve vzorku. Provádíme dvě stanovení. Odpipetujte 10ml vzorku, do 

odměrné baňky doplňte do objemu 50ml(10ml vzorku + 40ml destilované vody) přidejte 

2,5 ml směsného činidla a 0,5 g peroxodisíranu amonného (je třeba, aby navážka byla co 

nejpřesnější). Směs ohřejte k varu a vařte po dobu 10 minut od doby, kdy vzorky dosáhnou 

varu. Po ochlazení na teplotu laboratoře (ochlazení vzorku provádějte ve vodní lázni např. 

lavor vody, do kterého vzorky vložíte), přidejte asi 0,1 g peroxodisíranu amonného navíc a 

objem roztoku doplňte destilovanou vodou na 50 ml. Po 10 minutách změřte absorbanci 

vzorku při vlnové délce 525 nm v kyvetě 5cm na spektrofotometru spekol 11(práce na 

přístroji v příloze č. 7 obr. 9). Od naměřené hodnoty se odečte absorbance slepého 

stanovení. Po určení absorbance je třeba určit koncentraci c(Mn) [mg.Mn.l-1] dle hodnot 

uvedených v (příloze č. 10 tabulka kalibrační řady pro stanovení manganu). Celý proces 

provedeme i pro slepé stanovení. [1] 

Na vstupu bylo bráno 10ml vzorku k stanovení koncentrace manganu na objem 

50ml,proto musíme výslednou koncentraci násobit x5(výpočty v příloze č. 3 bod a). Na 

výstupu se u vzorků n1,2,3 bralo k analýze 25ml k stanovení koncentrace manganu na objem 

50ml, proto musíme výslednou koncentraci násobit x2.U vzorku n4,5 se k analýze bralo 

50ml vzorku k stanovení koncentrace manganu. Proto u výsledné koncentrace nemusíme 

nic  násobit. (výpočty v příloze č. 3 bod h).[1] 

 

3.3 Použitá činidla, pomůcky a přístroje 

 

Použitá činidla (chemikálie) 

NaOH    c(0,1 mol.dm-3) 

KMnO4                                  1%, 0,1% 

CaO   1%, 0,1% 

Fenolftalein                 indikátor 

Směsné činidlo 

(NH4)2S2O8  (peroxodisíran amonný) 



 David Rozbroj: Zpracování metodických postupů vybraných laboratorních úloh 

2011  18 

Destilovaná voda 

 

Použité pomůcky a přístroje 

Pipety různých objemů dle návodu 

Titrační baňky 

Odměrné baňky 

Odměrné plastové nádoby  

Filtrační papír KA-4 

Střička 

Váženka 

Chňapka na horké titrační baňky  

pH-metr 

Spektrofotometr spekol 11 

Míchací kolona MK6 

Analytické váhy 

 

3.4 Postup při odmanganování pomocí CaO (alkalizace) 

 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, ZNK8,3, c(Mn) 

(postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 3.2). (výpočty uvedeny v příloze č. 3  

bod a). 

 

b) Vypočtěte základní dávku Dz vápna CaO 

 

].[.
2

2 12 −









+= lmgM

c

M

c
D CaO

CO

Mn

Mnm

z  

Dz   základní dávka vápna CaO 

cm(Mn)  průměrná hodnota hmotnostní koncentrace Mn v mg.l-1 

c(CO2)   obsah volného CO2 (mmol.l-1) neboli také ZNK8,3 

M CaO   molární hmotnost CaO (56,05 g.mol-1) 

 M(Mn)        molární hmotnost železa (54,938 g.mol-1) 
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(příklad výpočtu uveden v příloze č. 3 bod b) 

c) Vypočítanou základní dávku, kterou jste vypočítali v předcházejícím bodě (Dz 

v mg.l-1 ), je třeba vydělit 2, a to proto, že budete analýzu dělat v 500ml a 

vypočítaná základní dávka je v 1l. (příklad výpočtu uveden v příloze č. 3 bod c) 

d) Dále je třeba vypočítat násobky Dz, které budete dávkovat. Násobky jsou 0,6; 0,8; 

1,0; 1,2; 1,4 tyto násobky dávkujte do 5 vzorků o objemu 0,5l (Připravte si 1% 

roztok CaO. Bude-li třeba tak i 0.1% roztok). (příklad výpočtu uveden v příloze č. 2 

bod d) 

e) Po nadávkování proveďte rychlé míchání tyčinkou. 

f) Po promíchání tyčinkou umístěte vzorky na míchací kolonu MK6  a mícháme 15 

minut při frekvenci 20ot.min-1
(přiklad práce na míchací koloně MK6 je uveden 

v příloze č. 7 obr. 12). 

g) Během míchání si nachystejte dalších pět nádob, do kterých se promíchané vzorky 

budou přes filtr s KA-4 filtrovat. 

h) V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit pH,cMn.(postupy 

stanovení jsou uvedeny v kapitole 3.2; příklad uveden v příloze č. 3 bod h). 

i) Graficky vyhodnoťte c(Mn) = f (DCaO). Při jakém přídavku vápna CaO bylo 

dosaženo nejnižší koncentrace manganu ve vzorku? (příklad uveden v příloze č. 3 

bod i) 

 

 

3.5 Postup při odmanganování pomocí manganistanu draselného KMnO4 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, ZNK8,3, c(Mn) 

(postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 3.2; příklad výpočtu uveden v příloze č. 

4  bod a) 

b) Stanovte potřebnou dávku manganistanu draselného. Na odstranění 1 mg Mn2+ 

iontů je potřeba 1,92 mg manganistanu draselného. (příklad výpočtu uveden 

v příloze č. 4 bod b) 
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c) Vypočítanou základní dávku, kterou jste vypočítali v předcházejícím bodě (Dz 

v mg.l-1 ), je třeba vydělit 2, a to proto, že budete analýzu dělat v 500ml a 

vypočítaná základní dávka je v 1l. (příklad výpočtu uveden v příloze č. 4 bod c) 

d) Dále je třeba vypočítat násobky Dz, které budete dávkovat. Násobky jsou 0,5; 1,; 

1,2; 1,5; 1,75 Tyto násobky dávkujte do 5 vzorků vody o objemu 0,5 l. Připravte si 

1% roztok a bude-li třeba tak i 0,1% roztok KMnO4. (příklad výpočtu uveden 

v příloze č. 4, bod d) 

e) Po nadávkování umístěte vzorky do míchací kolony MK6 a míchejte 15 minut při 

frekvenci 20ot.min-1
(přiklad práce na míchací koloně MK6 je uveden v příloze č. 7 

obr. 12). 

f) Během míchání si nachystejte dalších pět nádob, do kterých se promíchané vzorky 

budou přes filtr KA-4 filtrovat. 

g) V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit 

pH,c(Mn).(postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 3.2). (příklad uveden v příloze 

č. 4 bod g) 

h) Graficky vyhodnoťte c(Mn) = f (DKMnO4). Při jakém přídavku vápna KMnO4 bylo 

dosaženo nejnižší koncentrace manganu ve vzorku? (příklad výpočtu uveden 

v příloze č. 4 bod h). 

 

 

3.6 Způsob vyhodnocení postupů 

 

Získané výsledky zaznamenejte přehledně do tabulek a závislosti, které jsou 

potřebné vyjádřit, se sestaví do grafické podoby. Jedná-li se o úlohu odmanganování 

pomocí CaO (alkalizace) je závislost vyjádřena jako cm(Mn) = f (DCaO). U úlohy 

odmanganování pomocí KMnO4 se závislost vytváří dle rovnice cm(Mn) = f (DKMnO4).  
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3.7 Závěr 

 

V závěru je třeba uvést, co bylo cílem dané úlohy, jakých výsledků bylo dosaženo, 

pokud to úloha vyžaduje, navrhnout nevhodnější dávku. U odmanganování alkalizací, by 

koncentrace c(Mn) měla se zvyšující se dávkou klesat až do odstranění. Jedná li se o 

využití KMnO4, tak se také se zvyšující se dávkou, koncentrace c(Mn) snižuje až do 

odstranění. 

4 Teoretická část čiření 

4.1 Teorie 

 

Čiření vody neboli koagulace je způsob, díky němuž dochází k odstraňování jemné 

suspenze a koloidních částic z vody. Zahrnuje v sobě jak chemické, fyzikálně-chemické, 

tak i hydraulické děje. Jádrem čiření je koagulace. Číření je nejběžnějším způsobem 

úpravy povrchové vody na vodu pitnou. Tímto procesem se z vody odstraňují většinou 

jemné suspenze a koloidní částice [16]. Proces, při kterém vznikají shluky (agregáty), se 

nazývá koagulace. Odstranění agregovaných suspendovaných částic z vody se nazývá 

číření. Chemická podstata procesu číření spočívá v dávkování železnatých či železitých 

solí, popřípadě solí hliníku do upravované vody. Při tom vznikají hydrolýzou příslušné 

hydroxidy podle rovnic [12,14]: 

 

Fe3+ + 3H2O = Fe (OH)3 + 3H+  

Al3+ + 3H2O = Al (OH)3 + 3H+  

Fe2+ + 2H2O = Fe (OH)2 + 2H+  

 

Uvolněné ionty vodíku H+ reagují s hydrogenuhličitanem HCO3-, který je obvykle v 

přírodní vodě obsažen:[13] 

 

H+ + HCO3- = H2O + CO2  

 

Hydrolýzou solí železa nebo hliníku dochází ke snížení hodnoty pH (okyselování). 

Pokud by se ve vodě nevyskytoval HCO3-, snížení hodnoty pH by bylo výraznější. Čím 
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větší je dávka čiřidla, tím více vznikne vodíkových iontů H+ a tím vyšší bude potřebná 

koncentrace HCO3-. Principem číření je dávkování čiřidla, tedy solí železa nebo hliníku, do 

upravované vody. Dochází při tom k vytvoření téměř nerozpustného hydroxidu železitého 

nebo hlinitého (podle použité soli). Částice těchto hydroxidů se shlukují (agregují) do 

hrubé disperze, při čemž do sebe strhávají, případně na svém povrchu sorbují nebo 

chemicky zachycují látky obsažené ve vodě, zejména částice koloidních rozměrů a větší, 

ale i některé látky rozpuštěné. Hydroxidy a s nimi i sorbované látky se oddělí od vody 

usazováním a filtrací [8,12,14]. 

 

4.2 Použité analytické metody 

 

4.2.1 Stanovení pH vody  

pH se měří pH metrem. Po zapnutí přístroje vytáhněte sondu z kalibrační nádobky, 

opláchněte destilovanou vodou a osušte. Poté ponořte sondu do analyzovaného vzorku a 

trochu promíchejte. Pak je měření přesnější. Z přístroje odečtěte naměřenou hodnotu pH, 

sondu vytáhněte, opět opláchněte destilovanou vodou a uložte zpět do kalibrační 

nádobky.(přiklad uveden v příloze č 5, bod a)[3] 

 

 

4.2.2 Stanovení KNK4,5 (m-hodnota) 

Když budeme stanovovat KNK4,5, vždy je třeba provést měření alespoň dvakrát, 

abychom dostali průměrný výsledek spotřeby. Pipetou odeberte 100ml analyzovaného 

vzorku, přelijte do titrační baňky, přidejte 3 – 5 kapek směsného indikátoru, a posléze 

titrujte – a to pomocí nachystaného odměrného roztoku HCl, který má koncentraci (0,1 

mol.dm-3). Barva, kterou je třeba docílit je jemně šedá, proto je zapotřebí titrovat pomalu a 

sledovat titrovaný vzorek proti bílému pozadí (např. bílý plášť). Postup opakujte i pro 

slepý vzorek v titrační baňce bude 100ml destilované vody. (přiklad uveden v příloze č. 3, 

bod a) [6] 

 



 David Rozbroj: Zpracování metodických postupů vybraných laboratorních úloh 

2011  23 

0

3

5,4

10).(

V

HClcV
KNKm e ⋅

==  [mmol.l-1] 

Ve  spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci vzorku v ml 

V0  objem vzorku braný k analýze v ml 

c(HCl)  koncentrace odměrného roztoku HCl (0,1 mol.l-1) 

(přiklad uveden v příloze č 5, bod a) 

 

4.2.3 Stanovení CHSKMn 

 

Když budete stanovovat CHSKMn. vždy je třeba provést měření alespoň dvakrát, 

abychom dostali průměrný výsledek spotřeby. V prvé řadě si zapněte vařiče. Do titrační 

baňky vhoďte několik varných korálků (ty jsou v baňce pro to, aby nám odhalily utajený 

bod varu). Odpipetujte 100ml vzorku přelijte do titrační baňky, přidejte 5ml H2SO4 

(c=0,002 mol/dm3) a 20ml odměrného roztoku KMnO4, promíchejte pomocí tyčinky a 

přikryjte hodinovým sklíčkem. Zahřívejte vzorek do doby varu (ten je slyšet díky varným 

korálkům) a poté 10minut vařte. Posléze přidejte 20ml C2H2O4 (c=0,005 mol/dm3), roztok 

se nám odbarví a odbarvený roztok titrujte odměrným roztokem KMnO4 (c=0,002 

mol/dm3) do slabě růžového zbarvení. Je zapotřebí titrovat pomalu a titrovaný vzorek 

sledovat proti bílému pozadí (např. bílý plášť). Postup opakujte i pro slepý vzorek 

v titrační baňce bude 100ml destilované vody. (přiklad uveden v příloze č. 3, bod a) [5] 

 

0

3
04 10)()(

V

AKMnOcfVV
CHSK tse

Mn

⋅⋅⋅⋅−
=   (mg/dm3) 

 

Ve   spotřeba odměrného roztoku KMnO4 při titraci vzorku v ml 

Vs   spotřeba odměrného roztoku KMnO4 na slepé stanovení v ml 

V0   původní objem použitý pro stanovení CHSKMn v ml 

c(KMnO4)   látková koncentrace KMnO4 v mol/dm3 (c=0,002 mol/dm3) 

ft   je titrační přepočítávací faktor (ft=2,5) 

A0   atomární hmotnost kyslíku v g/mol (A0=16g/mol) 

(přiklad uveden v příloze č 5, bod a) 
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4.2.4 Stanovení c(Al) při použiti Al2(SO4)3 – pouze u výstupní analýzy 

 

Ředění 1:20 (1ml vzorku a 19ml destilované vody), slepý pokus je z 20 ml 

destilované vody. Pak přidejte 1 ml redukčního roztoku a promíchejte. Po 5–10 minutách 

přidejte 1 ml roztoku eriochromcyaninu R a 1 ml tlumivého roztoku, po dalším promíchání 

doplňte 2ml obsah baňky destilovanou vodou. Absorbanci změřte 30 minut po přidání 

tlumivého roztoku při vlnové délce 535 nm za použití kyvety dlouhé 1 cm. Na 

spektrofotometru Lange DR2800 (práce na Lange DR2800 je uveden v příloze č. 8 obr 

11)Od naměřené hodnoty se odečte absorbance slepého stanovení s destilovanou vodou. 

[4] .(přiklad uveden v příloze č 5, bod a) 

 

 

4.2.5 Stanovení c(Fe3+) při použití Fe2(SO4)3 – pouze u výstupní analýzy 

 

U stanovení c(Fe3+) proveďte dvě měření analyzovaného vzorku vody. Odpipetujte 

10ml vzorku, doplňte 40ml destilované vody převeďte do titrační baňky. Do titrační baňky 

přidejte 2,5ml zředěného roztoku HCl, promíchejte. Pak přidejte 5ml roztoku KSCN 

(sulfokyanid draselný) a opět promíchejte. Obsah přelijte do odměrné baňky a doplňte do 

50ml. Celý postup opakujte i se slepým vzorkem, který obsahuje 50ml destilované vody. 

Na spektrofotometru Spekol 11 při vlnové délce 500 nm v kyvetě 1cm měřte absorbanci. 

Od naměřené hodnoty odečtěte absorbanci slepého stanovení. Po určení absorbance je 

třeba určit koncentraci c(Fe3+) [mg.Fe.l-1] dle hodnot uvedených v příloze č. 1 tabulka 

kalibrační řady pro stanovení železa). [2]  

 

4.3 Použitá činidla, pomůcky a přístroje 

 

Použitá činidla (chemikálie) 

H2SO4    (c = 0,002 mol.l-1) 

HCl    (c = 0,1 mol.l-1) 
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C2H2O4  (c = 0,005 mol.l-1) 

KMnO4 

KSCN 

Směsný indikátor 

Redukční roztok 

Eriochromcyaninu R 

Tlumivý roztok 

Destilovaná voda 

Al2(SO4)3   

Fe2(SO4)3 

 

Použité pomůcky a přístroje 

Pipety různých objemů dle návodu 

Titrační baňky 

Odměrné baňky 

Odměrné plastové nádoby  

Filtrační papír  

Střička 

Chňapka na horké titrační baňky  

pH-metr 

Spektrofotometr 

Míchací kolona MK6 

Varné korálky 

Hodinové sklo 

 

 

4.4 Postup při čiření pomocí Al2(SO4)3   

 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, KNK4,5, CHSKMn (postupy 

stanovení jsou uvedeny v kapitole 4.2). 

b) Vypočtěte tyto násobky základní dávky čířícího činidla: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2. 
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Hledaná dávka čiřícího činidla Al2(SO4)3 má být z ekonomických důvodů co nejnižší, 

ale přitom musí postačit k dostatečnému vyčiření vody. 

Základní dávka Dz v [mg/l] se vypočítá dle vzorce Dz = 100*m-hodnota a vychází 

z normy TNV 755931 

Dz=100*m-hodnota 

Dz základní dávka čiřícího činidla síranu hlinitého [mg/l] 

m  KNK4,5 v [mmol/l] 

(příklad výpočtu viz příloha č. 5 bod b)   

 

c) Do každé z šesti plastových kádinek nalijte 1l vzorku. K jednomu litru upravované 

vody nadávkujte vypočtenou dávku čířícího činidla ve formě 20% roztoku (příklad 

výpočtu viz příloha č. 5, bod c). Důkladně promíchejte tyčinkou po dobu jedné 

minuty. Poté vzorky vložte do míchací kolony MK6, kde se budou při 5 ot.min-1, 

míchat po dobu 20 min. (ukázka kolony viz příloha č. 7, obr 12) 

d) Po míchání vzorky nechte 30 minut sedimentovat, na dně se usadí veškeré nečistoty.  

e) Sedimentovanou vodu přefiltrujte přes filtr  KA-4. 

f) V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit pH, CHSKMn, 

c(Al) a m-hodnotu (postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 4.2). 

g) Stanovte optimální dávku čířícího činidla z diagramu grafické závislosti 

pH, CHSKMn, c(Al), m hodnota = f [D Al2(SO4)3]  

(ukázka grafu viz příloha č. 5, bod g) 

 

 

4.5 Postup při čiření pomocí Fe2(SO4)3 

 

a) Proveďte vstupní analýzu vzorku vody. Stanovte pH, KNK4,5, CHSKMn (postupy 

stanovení jsou uvedeny v kapitole 4.2). 

b) Vypočtěte tyto násobky základní dávky čířícího činidla: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2. 
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Hledaná dávka čiřícího činidla Fe2(SO4)3 má být z ekonomických důvodů co nejnižší, 

ale přitom musí postačit k dostatečnému vyčíření vody. 

Základní dávka Dz v [mg/l] se vypočítá dle vzorce Dz = 94,5*m-hodnota a vychází 

z normy TNV 755931 

 

Dz = 94,5*m-hodnota 

Dz základní dávka čiřícího činidla Fe2(SO4)3 [mg/l] 

m  KNK4,5 v [mmol/l] 

 

c) Do každé z šesti plastových kádinek nalijte 1l vzorku. K jednomu litru upravované 

vody nadávkujte vypočtenou dávku čířícího činidla ve formě 20% roztoku (příklad 

výpočtu viz příloha č. 5, bod c). Důkladně promíchejte tyčinkou po dobu jedné 

minuty. Poté vzorky vložte do míchací kolony, kde se budou při 5 ot.min-1, míchat po 

dobu 20 min. (ukázka kolony viz příloha č. 7, obr 12). 

d) Po míchání vzorky nechte 30 minut sedimentovat, na dně se usadí veškeré nečistoty. 

e) Sedimentovanou vodu přefiltrujte přes filtr s bílou páskou na obalu. 

f) V přefiltrované vodě proveďte výstupní analýzu. Je potřeba změřit pH, CHSKMn, 

cFe
3+ a m-hodnotu (postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 4.2). 

g) Stanovte optimální dávku čířícího činidla z diagramu grafické závislosti 

pH, CHSKMn, cFe
3+, m hodnota = f [D Fe2(SO4)3] 

 

 

4.6 Způsob vyhodnocení postupu 

 

Získané výsledky se přehledně sestaví do tabulek a závislosti, které jsou potřeba 

vyjádřit, se sestaví do grafu. U úlohy, kde využíváme jako čiřící činidlo Al2(SO4)3, je 

závislost pH, CHSKMn, c(Al), m hodnota = f [D Al2(SO4)3]. Jedná-li se o sůl železa 

Fe2(SO4)3, tak je závislost pH, CHSKMn, cFe
3+, m hodnota = f [D Fe2(SO4)3]. (příklad 

protokolu je uveden v příloze číslo 5) 
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4.7 Závěr 

 

V závěru by mělo být uvedeno, co bylo cílem celé úlohy, jakých výsledků bylo 

dosaženo a návrh nejvhodnější dávky obou čiřících činidel. Koncentrace Al3+ iontů by 

neměla přesáhnout hodnotu 0,1mg/l, Fe3+ iontů hodnotu 0,7 mg/l, za současného snížení 

hodnot CHSKMn. 
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5 Závěr 

 

Předložená bakalářská práce zahrnuje postupy vybraných laboratorních úloh 

praktikovaných ve cvičení předmětu Technologie vody I, konkrétně odželezování, 

odmanganování a čiření, přičemž pro každou z úloh byly popsány dva postupy. 

 

Cílem bylo předat praktické zkušenosti budoucím studentům, a to ve formě 

vysvětlivek k jednotlivým bodům postupů, návodů při práci s laboratorními přístroji a 

v neposlední řadě příkladů protokolů uvedených v příloze, ve kterých je podrobně 

vysvětlen postup při výpočtech. Rovněž je zde vše zdokumentováno fotograficky včetně 

podrobných popisů. V závěru přílohové části jsou popsány a zobrazeny laboratorní 

pomůcky. 

 

Bakalářská práce by měla být pomůckou všem studentům při laboratorních cvičení 

a rovněž při zpracování protokolů. Velký význam by měla mít především pro studenty, 

kteří nemají kompletní požadované znalosti a praktické zkušenosti týkající se práce 

v laboratoři. 
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