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Příloha č. 1 

Jméno 

 

Název úlohy 
Odželezování vody 

pomocí Cao  

Úloha č. 
 
 

Datum 
 

Hodnocení 

Fakulta/skupina 
 

 

Princip odželezování: 

 

Uveďte stručně z teoretické části úlohy princip odželezování. 

 

Použitá analytická stanovení: 

 

Uveďte především výpočtové vzorce pro jednotlivá stanovení, lze rovněž rozepsat 

princip jednotlivých analytických stanovení (dle požadavků vyučujícího). Opět vycházíte 

se zadání úlohy. 

 

Použité chemikálie: 

 

Uveďte ze zadání úlohy 

 

Použité pomůcky a přístroje: 

 

Uveďte ze zadání úlohy 

 

Postup (Odželezování pomocí CaO): 

a) Vstupní analýza 

pH = 6,01 

t = 19○C 

 

 



   

ZNK 8,3= volný obsah CO2 

Ve1 = 0,65 ml 

Ve2 = 0,60ml 

Pro vzorek 1 1
3

0

3

3,8 .65,0
100

10.1,0.65,010.
. −==⋅= lmmol

V

cV
ZNK NaOHe

 

Pro vzorek 2 1
3

0

3

3,8 .6,0
100

10.1,0.65,010. −==⋅= lmmol
V

cV
ZNK NaOHe  

Průměrná hodnota 13,83,8 .625,0
2

)6,065,0(

2

)2.()1.( −=+=
+

lmmol
vzZNKvzZNK

 

Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku  [ml] 

V0  objem vzorku braný k analýze [ml] 

cNaOH  molární koncentrace odměrného roztoku NaOH [0,1 mol.l-1] 

 

 

Stanovení c(Fecelkové) 

 

Av1=0,140; Av2=0,130; Asl=0,015; 

A1=Av1-Asl=0,140-0,015=0,125; A2=Av2-Asl=0,130-0,015=0,115 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1] pomocí tabulky 

kalibrační řady železa. 

Pro naše vzorky A1=0,125 → 1. c(Fecelkové) 1,275[mg.l-1] 

 A2=0,115 → 2. c(Fecelkové) 1,175[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Fecelkové)=1,275*5=6,375 [mg.l-1] 

 2. c(Fecelkové)=1,175*5=5,875 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Fecelkové) + 2. c (Fecelkové)]/2= (6,375+5,875)/2=6,125[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Fecelkové) Koncentrace [mg.l-1] 



   

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

Ředění 
X5 
 

Sl. pokus 0,015 0 0 0 
1 0,140 0,125 1.275 6.375 
2 0,130 0,115 1.175 5.875 

 

Stanovení c(Fe3+) 

 

Av1=0,062; Av2=0,062; Asl=0,010; 

A1=Av1-Asl=0,062-0,010=0,052; A2=Av2-Asl=0,062-0,010=0,052 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1] pomocí tabulky 

kalibrační řady železa. 

Pro naše vzorky A1=0,052 → 1. c(Fe3+)0,538[mg.l-1] 

 A2=0,052 → 2. c(Fe3+)0,538[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Fe3+)=0,538*5=2,69 [mg.l-1] 

 2. c(Fe3+)=0,538*5=2,69 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Fe3+) +2. c (Fe3+)]/2= (2, 96+2, 69)/2=2, 69[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Fe3+) Koncentrace [mg.l-1] 

 

 

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

 
Ředění 

X5 
 

Sl. pokus 0,010 0 0 0 
1 0,062 0,052 0,538 2,69 
2 0,062 0,052 0,538 2,69 



   

Stanovení cm(Fe2+) 

cm(Fe2+)=c(Fecelkové)- c(Fe3+)=6,125-2,69=3,445[mg.l-1] 

 

 

b) Vypočítali jsme základní dávku Dz vápna CaO 
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Dz   základní dávka vápna CaO 

cm(Fe2+)  průměrná hodnota hmotnostní koncentrace železa v [mg.l-1] 

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) 

 

 

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

v mg.l-1 ), jsme vydělili 2, a to proto, že budeme analýzu dělat v půl litru a 

vypočítaná základní dávka je v 1l. 

Dz/2 = 22,702/2 = 11,351[mg.0,5l-1] 

 

 

d) Dále jsme vypočítali násobky Dz, které budeme dávkovat. Násobky jsou 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,2. Tyto násobky dávkujeme do 5 vzorků vody o objemu 0,5 l. (ve formě 

1% roztoku CaO) 

 

Příprava 1% roztoku CaO 

100 ml ○…………1g 

100 ml……………1000 mg 

100 ml……………1000 mg 

x ml……………….11,351mg 

x = (11,351*100)/1000 = 1,1351 ml. Dávky o objemu 1,1351 ml by se špatně 

pipetovaly, je třeba zředit na 0,1% roztok. 



   

Příprava 0,1% roztoku CaO 

0,1%roztok se vytváří z 1 % roztoku a to tak, že odpipetujete z 1% roztoku 10ml, přelijete 

do odměrné baňky a doplníte do 100ml. 

100mg………….100ml 

11,351mg…………xml 

x= (11,351/100)*100=11,351ml 

 

Číslo pokusu 
Násobky 

Dz 
Dávka 

CaO[mg/0,5l] 

Dávky 
CaO 1%  
roztoku 

[ml] 

Dávky 
CaO 
0,1%   

Roztoku 
[ml] 

1 0,2 2,27 0,276 2,76 

2 0,4 4,54 0,454 4,54 

3 0,6 6,81 0,68 6,8 

4 0,8 9,08 0,91 9,1 

5 1,2 13,62 1,36 13,6 
 

e) Po nadávkování jsme provedli rychlé míchání tyčinkou. 

f) Dále jsme míchali po dobu 15 minut při frekvenci 20 ot.min-1. Na míchací koloně 

MK6 

g) Po promíchání jsme nechali vzorky 30minut sedimentovat. 

 

h) Po sedimentaci jsme vzorky přefiltrovali přes filtr s KA-4 

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

c(Fecelkové). (postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2). 

 

(Výpočty jsou uvedeny v bodě a) 

    c(Fe3+) c(Fecelkové) cm(Fe2+) 

číslo 
pokusu 

pH Absorbance c(Fe3+) 
[mg.l-1] 

Absorbance c(Fecelkové) 
[mg.l-1] 

cm(Fe2+) 
[mg.l-1] 

1 6,22 0,152 1,55 0,027 0,27 1,28 
2 6,32 0,077 0,79 0,038 0,38 0,41 
3 6,43 0,055 0,56 0,032 0,32 0,24 
4 6,55 0,021 0,21 0,018 0,18 0,03 
5 6,72 0,041 0,42 0,05 0,5 -0,08 

 



   

i) Graficky vyhodnoťte cm(Fe2+) = f (DCaO). Při jakém přídavku vápna (CaO) bylo 

dosaženo nejnižší koncentrace železa ve vzorku? 

 

 

 
 
 
Závěr 

 

Byla provedena laboratorní úloha odželezování vody alkalizací pomocí CaO. Tímto 

cvičením jsme došli k závěru, že nejvyšší účinnost při odstraňování železa měla dávka 

9,1ml CaO na 500ml vzorku (tj. 0,8x Dz). Při pokusu byla hodnota pH v mezích. 

 

 

 

 



   

Příloha č. 2 

Jméno 

 

Název úlohy 
Odželezování vody 

pomocí provzdušňovaní 

Úloha č. 
 
 

Datum 
 

Hodnocení 

Fakulta/skupina 
 

 
Princip odželezování: 

 

Uveďte stručně z teoretické části úlohy princip odželezování. 

 

Použitá analytická stanovení: 

 

Uveďte především výpočtové vzorce pro jednotlivá stanovení, lze rovněž rozepsat 

princip jednotlivých analytických stanovení (dle požadavků vyučujícího). Opět vycházíte 

se zadání úlohy. 

 

Použité chemikálie: 

 

Uveďte se zadání úlohy 

 

Použité pomůcky a přístroje: 

 

Uveďte se zadání úlohy 

 

Postup (Odželezování pomocí provzdušňování): 

a) Vstupní analýza 

pH = 6,01 

t = 19○C 

 

 



   

ZNK 8,3= volný obsah CO2 

Ve1 = 0,65 ml 

Ve2 = 0,60ml 

Pro vzorek 1 1
3

0

3

3,8 .65,0
100

10.1,0.65,010.
. −==⋅= lmmol

V

cV
ZNK NaOHe

 

Pro vzorek 2 1
3

0

3

3,8 .6,0
100

10.1,0.65,010. −==⋅= lmmol
V

cV
ZNK NaOHe

 

Průměrná hodnota 13,83,8 .625,0
2

)6,065,0(

2

)2.()1.( −=+=
+

lmmol
vzZNKvzZNK

 

Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku  [ml] 

V0  objem vzorku braný k analýze [ml] 

cNaOH  molární koncentrace odměrného roztoku NaOH [0,1 mol.l-1] 

 

Stanovení c(Fecelkové) 

 

Av1=0,140; Av2=0,130; Asl=0,015; 

A1=Av1-Asl=0,140-0,015=0,125; A2=Av2-Asl=0,130-0,015=0,115 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1] pomocí tabulky 

kalibrační řady železa. 

Pro naše vzorky A1=0,125 → 1. c(Fecelkové) 1,275[mg.l-1] 

 A2=0,115 → 2. c(Fecelkové) 1,175[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Fecelkové)=1,275*5=6,375 [mg.l-1] 

 2. c(Fecelkové)=1,175*5=5,875 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Fecelkové) + 2. c (Fecelkové)]/2= (6,375+5,875)/2=6,125[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Fecelkové) Koncentrace [mg.l-1] 



   

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

Ředění 
X5 
 

Sl. pokus 0,015 0 0 0 
1 0,140 0,125 1.275 6.375 
2 0,130 0,115 1.175 5.875 

 

 

Stanovení c(Fe3+) 

 

Av1=0,062; Av2=0,062; Asl=0,010; 

A1=Av1-Asl=0,062-0,010=0,052; A2=Av2-Asl=0,062-0,010=0,052 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1] pomocí tabulky 

kalibrační řady železa. 

Pro naše vzorky A1=0,052 → 1. c(Fe3+)0,538[mg.l-1] 

 A2=0,052 → 2. c(Fe3+)0,538[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Fe3+)=0,538*5=2,69 [mg.l-1] 

 2. c(Fe3+)=0,538*5=2,69 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Fe3+) +2. c (Fe3+)]/2= (2, 96+2, 69)/2=2, 69[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Fe3+) Koncentrace [mg.l-1] 

 

 

 

 



   

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

Ředění 
X5 
 

Sl. pokus 0,010 0 0 0 
1 0,062 0,052 0,538 2,69 
2 0,062 0,052 0,538 2,69 

 

 

Stanovení cm(Fe2+) 

cm(Fe2+)=c(Fecelkové)- c(Fe3+)=6,125-2,69=3,445[mg.l-1] 

 

 

b) Do velké plastové nádoby jsme nalili alespoň 2 l vzorku. 

c) Do nádoby jsme vložili provzdušňovací zařízení. 

d) Každých 10minut jsme odebrali 100ml k výstupní analýze. Provedlo jsme 5 odběrů 

po 10, 20, 30, 40, 50 minutách. 

e) Vodu jsme přefiltrovali přes filtr s KA-4. 

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

c(Fecelkové); postupy stanovení jsou uvedeny v kapitole 2.2 při určování c(Fe3+), 

c(Fecelkové) se už vzorky neředí). 

 

(Výpočty jsou uvedeny v bodě a) 

 

 

 

 

 

      c(Fecelkové) c(Fe3+) cm(Fe2+) 

Číslo 
pokusu 

Čas 
odběru[min]  

pH Absorbance 
c(Fecelkové) 

[mg.l-1] 
Absorbance 

c(Fe3+) 
[mg.l-1] 

cm(Fe2+) 
[mg.l-1] 

1 10 6,2 0,15 1,53 0,24 0,24 1,29 
2 20 6,25 0,14 1,43 0,34 0,34 1,09 
3 30 6,3 0,13 1,32 0,37 0,36 0,96 
4 40 6,53 0,11 1,12 0,17 0,17 0,95 
5 50 6,72 0,095 0,97 0,79 0,8 0,17 



   

g) Graficky jsme vyhodnotili cm(Fe2+) = f (čas). Při jakém čase byla nejmenší 

koncentrace cm(Fe2+). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nejmenší koncentrace nastala při odběru po 50 minutách. 

 

 

Závěr 

 

Byla provedena laboratorní úloha odželezování vody provzdušňováním. Tímto 

cvičením jsme došli k závěru, že nejvyšší účinnost při odstraňování železa měl časový úsek 

50minut, při kterém byla cm(Fe2+) minimální (tj. 0,17[mg.0,5l]). Je tedy zřejmé, že je 

lepší, využívat postup odželezovaní přidáváním CaO. 



   

Příloha č. 3 

Jméno 
 

Název úlohy 
Odmanganování vody 

pomocí CaO 

Úloha č. 
 
 

Datum 
 

Hodnocení 

Fakulta/skupina 
 

 

Princip odmanganování: 

 

Uveďte stručně z teoretické části úlohy princip odmanganování. 

 

Použitá analytická stanovení: 

 

Uveďte především výpočtové vzorce pro jednotlivá stanovení, lze rovněž rozepsat 

princip jednotlivých analytických stanovení (dle požadavků vyučujícího). Opět vycházíte 

se zadání úlohy. 

 

Použité chemikálie: 

 

Uveďte se zadání úlohy. 

 

Použité pomůcky a přístroje: 

 

Uveďte se zadání úlohy. 

 

Postup (Odmanganování pomocí CaO): 

a) Vstupní analýza 

pH = 6,82 

t = 22,3○C 



   

Stanovení ZNK8,3= volný obsah CO2 

Ve1 = 0,2 ml 

Ve2 = 0,2ml 

Pro vzorek 1 1
3

0

3

3,8 .2,0
100

10.1,0.2,010.
. −==⋅= lmmol

V

cV
ZNK NaOHe

 

Pro vzorek 2 1
3

0

3

3,8 .2,0
100

10.1,0.2,010. −==⋅= lmmol
V

cV
ZNK NaOHe  

Průměrná hodnota 13,83,8 .2,0
2

)2,02,0(

2

)2.()1.( −=+=
+

lmmol
vzZNKvzZNK

 

Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku  [ml] 

V0  objem vzorku braný k analýze [ml] 

cNaOH  molární koncentrace odměrného roztoku NaOH [0,1 mol.l-1] 

 

Stanovení c(Mn) 

Av1=0,432; Av2=0,464; Asl=0,16; 

A1=Av1-Asl=0,432-0,16=0,272; A2=Av2-Asl=0,464-0,16=0,304 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1]pomocí tabulky, 

která je v (příloze č. 8 tabulka kalibrační řady pro stanovení manganu) 

Pro naše vzorky A1=0,272 → 1. c(Mn) 1,41[mg.l-1] 

 A2=0,304 → 2. c(Mn) 1,57[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Mn)=1,41*5=7,05 [mg.l-1] 

 2. c(Mn)=1,57*5=7,85 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Mn) + 2. c (Mn)]/2= (7,05+7,85)/2=7,45[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Mn)  Koncentrace [mg.l-1] 

 



   

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

Ředění 
X5 
 

Sl. pokus 0,16 0 0 0 
1 0,432 0,272 1,41 7,05 
2 0,464 0,304 1,57 7,85 

 

b) Vypočtěte základní dávku Dz vápna CaO 

=
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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) 

 

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

v mg.l-1 ), je třeba vydělit 2, a to proto, že budeme analýzu dělat v půl litru a 

vypočítaná základní dávka je v 1l.  Dz/2 = 20,80/2 = 10,40[mg.0,5l-1] 

 

d) Dále je třeba vypočítat násobky Dz, které jsme dávkovali. Násobky jsou 0,6; 0,8; 1,; 

1,2; 1,4 tyto násobky jsme dávkovali do 5 vzorků o objemu 0,5l. (Připravili jsme si 

1% roztok CaO. A také 0.1% roztok) 

 

Příprava 1% roztoku CaO 

100 [ml] ○…………1[g] 

100[ ml]……………1000 [mg] 

100[ ml]……………1000 [mg] 

x [ml]………………. 10,40[mg] 

x = (10,40*100)/1000 = 1,04 [ml]. Dávky o objemu 1,04 [ml] by se špatně 

pipetovaly, je třeba zředit na 0,1% roztok. 

 



   

Příprava 0,1% roztoku CaO 

0,1%roztok se vytváří z 1 % roztoku a to tak, že odpipetujete z 1% roztoku 10ml, přelijete 

do odměrné baňky a doplníte do 100ml. 

100[mg]…………. 100[ml] 

10,4[mg]…………xml 

x= (10,4/100)*100=10,4[ml] 

 

Číslo pokusu 
Násobky 

Dz 
Dávka 

CaO[mg/0,5l] 

Dávky CaO 
1%  

roztoku[ml]  

Dávky CaO 
0,1%   

roztoku[ml]  

1 0,6 6,24 0,624 6,24 

2 0,8 8,32 0,832 8,32 

3 1 10,4 1,04 10,4 

4 1,2 12,48 1,24 12,48 

5 1,4 14,56 1,45 14,56 
 

e) Po nadávkování jsme provedli rychlé míchání tyčinkou. 

f) Po promíchání tyčinkou jsme posadili vzorky do míchací kolony MK6  a mícháli 15 

minut při frekvenci 20[ot.min-1] 

g) Během míchání jsme si nachystali dalších pět nádob, do kterých jsme promíchané 

vzorky filtrovali přes filtr KA-4. 

h) V přefiltrované vodě jsme provedli výstupní analýzu. Je potřeba změřit 

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

 

Číslo 
pokusu 

pH czměřená codečtená Ředění cvýsledná 

[-] [-] [-] [-] 
[mg.0,5l-

1] 
1 9,25 2,17 2,01 2 4,02 
2 9,38 1,16 1,00 2 2,00 
3 9,48 0,54 0,38 2 0,76 
4 9,57 0,33 0,17 1 0,17 
5 9,60 0,12 -0,04 1 -0,04 

 

czměřená  naměřená absorbance na spekol 11. 

codečtená  absorbance po odečtu slepého vzorku. Hodnota sl.vzorku je 0,16. 

cvýsledná  výsledná koncentrace odečteno z kalibrační řady. 

 



   

 

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

dosaženo nejnižší koncentrace manganu ve vzorku?  

 

 

Nejmenší koncentrace manganu nastává při nadávkování 1,4x násobku dávky. 

 

 

Závěr 

 

Byla provedena laboratorní úloha odmanganování vody alkalizací pomocí CaO. 

Tímto cvičením jsme došli k závěru, že nejvyšší účinnost při odstraňování manganu měla 

dávka 14,56ml CaO na 500ml vzorku (tj. 1,4x Dz). Bohužel ale při této metodě je pH příliš 

vysoké, což je třeba zohlednit je to nevýhoda a je třeba pH doupravit. 

 



   

Příloha č. 4 

Jméno 
 

Název úlohy 
Odmanganování vody 

pomocí KMnO4 

Úloha č. 
 
 

Datum 
 

Hodnocení 

Fakulta/skupina 
 

 

Princip odmanganování: 

 

Uveďte stručně z teoretické části úlohy princip odmanganování 

 

Použitá analytická stanovení: 

 

Uveďte především výpočtové vzorce pro jednotlivá stanovení, lze rovněž rozepsat 

princip jednotlivých analytických stanovení (dle požadavků vyučujícího). Opět vycházíte 

se zadání úlohy. 

 

Použité chemikálie: 

 

Uveďte se zadání úlohy 

 

Použité pomůcky a přístroje: 

 

Uveďte se zadání úlohy 

 

Postup (Odmanganování pomocí KMnO4): 

a) Vstupní analýza 

pH = 6,89 

t = 22○C 

 



   

Stanovení ZNK8,3= volný obsah CO2 

Ve1 = 0,15 ml 

Ve2 = 0,05ml 

Pro vzorek 1 1
3

0

3

3,8 .15,0
100

10.1,0.15,010.
. −==⋅= lmmol

V

cV
ZNK NaOHe

 

Pro vzorek 2 1
3

0

3

3,8 .05,0
100

10.1,0.05,010. −==⋅= lmmol
V

cV
ZNK NaOHe  

Průměrná hodnota 13,83,8 .1,0
2

)05,015,0(

2

)2.()1.( −=+=
+

lmmol
vzZNKvzZNK

 

Ve  spotřeba odměrného roztoku NaOH na titraci vzorku  [ml] 

V0  objem vzorku braný k analýze [ml] 

cNaOH  molární koncentrace odměrného roztoku NaOH [0,1 mol.l-1] 

 

 

Stanovení c(Mn) 

Av1=0,204; Av2=0,134; Asl=0,012; 

A1=Av1-Asl=0,204-0,012=0,192; A2=Av2-Asl=0,134-0,012=0,122 

Absorbance obou dvou vzorků se převede na koncentraci v [mg.l-1]pomocí tabulky, 

která je v (příloze č. 8 tabulka kalibrační řady pro stanovení manganu) 

Pro naše vzorky A1=0,192 → 1. c(Mn) 0,99[mg.l-1] 

 A2=0,122 → 2. c(Mn) 0,63[mg.l-1] 

Nyní je třeba zohlednit ředění x5 

 1. c(Mn)=0,99*5=4,95 [mg.l-1] 

 2. c(Mn)=0,63*5=3,15 [mg.l-1] 

Průměr: [1. c (Mn) + 2. c (Mn)]/2= (4,95+3,15)/2=4,075[mg.l-1] 

 

Av1  Naměřená absorbance na spekol 11 u prvního vzorku 

Av2  Naměřená absorbance na spekol 11 u druhého vzorku 

Asl  Naměřená absorbance na spekol 11 u slepého vzorku 

A1  Absorbance prvního vzorku po odečtu slepého vzorku 

A2  Absorbance druhého vzorku po odečtu slepého vzorku 

c(Mn)  Koncentrace [mg.l-1] 



   

 

Číslo pokusu Absorbance 
Absorbance po 

odečtení sl. 
vzorku 

Hodnoty, které 
odpovídají 

absorbanci v 
kalibra ční řadě [mg/l]  

X5 
Ředění 

Sl. pokus 0,012 0 0 0 
1 0,204 0,192 0,99 4,95 
2 0,134 0,122 0,63 3,15 

 

b) Stanovili jsme  potřebnou Dz dávku manganistanu draselného. Na odstranění 1 mg 

Mn2+ iontů je potřeba 1,92 mg manganistanu draselného. 

 

1[mg] Mg2+………….1,92[mg]KMnO4 

4,075[mg]…………….x [mg] KMnO4 

x= (4,075*1,92)/1=7,824[mg.l-1] 

 

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

v [mg.l-1]), je třeba vydělit 2, a to proto, že budeme analýzu dělat v půl litru a 

vypočítaná základní dávka je v 1l. 

Dz/2 = 7,824/2 = 3,912[mg.0,5l-1] 

 

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

1,2; 1,5; 1,75 Tyto násobky dávkujeme do 5 vzorků vody o objemu 0,5 l. Připravíme 

si 1% roztok a bude-li třeba tak i 0,1% roztok KMnO4 

 

 

Příprava 1% roztoku KMnO4 

100 ml ○…………1g 

100 ml……………1000 mg 

100 ml……………1000 mg 

x ml……………….3,912mg 

x = (3,912*100)/1000 = 0,391 ml. Dávky o objemu 0,391 ml by se špatně 

pipetovaly, je třeba zředit na 0,1% roztok. 

 



   

 

Příprava 0,1% roztoku KMnO4 

0,1%roztok se vytváří z 1 % roztoku a to tak, že odpipetujete z 1% roztoku 10ml, přelijete 

do odměrné baňky a doplníte do 100ml. 

100mg………….100ml 

3,912mg…………xml 

x= (3,912/100)*100=3,912ml 

 

Číslo pokusu Násobky 
Dz 

Dávka KMnO 4 
[mg/0,5l] 

Dávky 
KMnO 4 

1%roztoku 
[ml] 

Dávky 
KMnO 4 

0,1%  
roztoku 

[ml] 

1 0,5 1,956 0,195 1,96 

2 1 3,912 0,391 3,9 

3 1,2 4,694 0,469 4,69 

4 1,5 5,868 0,586 5,87 

5 1,75 6,846 0,684 6,85 
 

e) Po nadávkování jsme vložili vzorky do míchací kolony MK6 a míchali 15 minut při 

frekvenci 20ot.min-1 

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

budou přes filtr KA-4 filtrovat. 

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

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

 

Číslo 
pokusu 

pH czměřená codečtená Ředění cvýsledná 

[-]   [-] 
[mg.0,5l-

1] 
1 7,16 0,111 0,099 5 2,575 
2 7,11 0,011 ≤0,05 5 ≤0,05 
3 7,07 0,085 ≤0,05 5 ≤0,05 
4 7,05 0,002 ≤0,05 5 ≤0,05 
5 7,03 0,008 ≤0,05 5 ≤0,05 

 

czměřená  naměřená absorbance na spekol 11 

codečtená  absorbance po odečtu slepého vzorku hodnota sl.vzorku je 0,012 

cvýsledná  výsledná koncentrace odečteno z kalibrační řady 



   

 

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

dosaženo nejnižší koncentrace manganu ve vzorku? 

 

 

 

Nejmenší koncentrace nastala při přidání 1x násobku Dz dále byla koncentrace 

velice malá 

 

 

Závěr 

 

Byla provedena laboratorní úloha odmanganování pomocí KMnO4.Z koncentrací 

manganu ve vzorcích na výstupu lze usoudit že 0,5x násobek je pro pitnou vodu 

nedostačující (dle limitů) Nejvýhodnější je tedy použít dávku 1x násobek Dz. Výhoda 

oproti CaO je dodržení limitu hodnoty pH. 

 



   

Příloha č. 5 

Jméno 
 

Název úlohy 
Číření odpadních vod 

Úloha č. 
 
 

Datum 
 

Hodnocení 

Fakulta/skupina 
 
 

Princip čiření: 

 

Uveďte stručně z teoretické části úlohy princip čiření. 

 

Použitá analytická stanovení: 

 

Uveďte především výpočtové vzorce pro jednotlivá stanovení, lze rovněž rozepsat 

princip jednotlivých analytických stanovení (dle požadavků vyučujícího). Opět vycházíte 

se zadání úlohy. 

 

Použité chemikálie: 

 

Uveďte ze zadání úlohy. 

 

Použité pomůcky a přístroje: 

 

Uveďte ze zadání úlohy. 

 

Postup (Použití čiřícího činidla Al 2(SO4)3): 

a) Vstupní analýza 

pH = 7,65 

t = 17,1○C 

 



   

KNK 4,5= m-hodnota 

Ve1 = 2,15 ml 

Ve2 = 2,13 ml 

Vs=0,05 ml 

 

Vzorek 1 

[ ]1
3

0

3

5,4 .10,2
100

101,0)05,015,2(10).()( −=⋅⋅−=
⋅−

= lmmol
V

HClcVV
KNK se

 

 

Vzorek 2 

[ ]1
3

0

3

5,4 .08,2
100

101,0)05,013,2(10).()( −=⋅⋅−=
⋅−

= lmmol
V

HClcVV
KNK se

 

 

Průměrná hodnota 

].[09,2
2

)08,210,2(

2

)2.()1.( 15,45,4
5,4

−=+=
+

= lmmol
vzKNKvzKNK

KNK  

 

Ve1  spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci 1. vzorku v ml 

Ve2  spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci 2. vzorku v ml 

Vs  spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci slepého vzorku v ml 

V0  objem vzorku braný k analýze v ml 

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

 

 

CHSKMn 

Sl. vzorek = 0,39 ml 

Ve1 = 11,21-0,39 = 10,82ml 

Ve2 = 2,13-0,39 = 10,17ml 

 

 

 



   

Vzorek 1 

1-
3

0

3
0 mg.l 8,656

100

10.16.002,0.5,2).39,021,11(10)(
4 =−=

⋅⋅⋅⋅−
=

V

AcfVV
CHSK

KMnOtse

Mn

 

Vzorek 2 

1-
3

0

3
0 8,136mg.l

100

10.16.002,0.5,2).39,056,10(10)(
4 =−=

⋅⋅⋅⋅−
=

V

AcfVV
CHSK

KMnOtse

Mn

 

Průměrná hodnota 

1-8,4mg.l
2

)136,8656,8(

2

)2.()1.(
=+=

+
=

vzCHSKvzCHSK
CHSK MnMn

Mn  

 

Ve1  spotřeba odměrného roztoku KMnO4 při titraci 1. vzorku v ml 

Ve2  spotřeba odměrného roztoku KMnO4 při titraci 2. vzorku v ml 

Vs  spotřeba odměrného roztoku KMnO4 na slepé stanovení v ml 

V0  původní objem použitý pro stanovení CHSKMn v ml 

4KMnOc   látková koncentrace KMnO4 (c=0,002 mol.l-1) 

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

A0  atomární hmotnost kyslíku (A0=16g.mol-1) 

 

 

b) Výpočet základní dávky Dz a tabulky násobků 

Dz = 100* m-hodnota = 100*KNK4,5 =  100*2,09 =209 mg/l 

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

  m  KNK4,5 v [mmol/l] 

 

Číslo pokusu Násobky Dz Činidlo [ml] 20% ○ [ml]  
1 0,2 2,1 0,21 

2 0,4 4,2 0,42 

3 0,6 6,3 0,63 

4 0,8 8,4 0,84 

5 1 10,5 1,05 

6 1,2 12,6 1,26 
 

 



   

 

c) Příprava 20% roztoku čiřícího činidla 

Do 100ml destilované vody dávkujte 20g Al2(SO4)3 

→20%   

100 ml ○…………20g 

1 ml……………200 mg 

1 ml……………200 mg 

x ml……………209mg 

x = (209*1)/200 = 1,05 ml dávky o objemu 1,05 [ml] by se špatně pipetovaly, je třeba 

zředit na 2% roztok. 

 

Příprava 0,1% roztoku čiřícího činidla 

2%roztok se vytváří z 20 % roztoku a to tak, že odpipetujete z 20% roztoku 10ml, přelijete 

do odměrné baňky a doplníte do 100ml. 

 

2000[mg]…………. 100[ml] 

20mg[mg]………….1ml 

20mg[mg]………….1ml 

209………………..xml 

x= (209/20)*1=10,5[ml] 

 

d) Vzorky jsme nechali 30 minut sedimentovat. 

 

e) Sedimentovanou vodu přefiltrujeme přes filtr KA-4. 

 

f) Výstupní analýza (analýza filtrátu) pH, CHSKMn, Alc  a KNK4,5 

Příklad výpočtu při 0,2 násobku základní dávky + veškeré výpočty 

 

Výpočty pro 0,2 násobek dávky. 

pH = 7,33 

 



   

3,2
100

101,03,210).( 3

0

3

5,4 =⋅⋅=⋅==
V

HClcV
KNKm e

 [mmol.l-1] 

1-
3

0

3
0 mg.l 8,064

100

10.16.002,0.5,2.08,1010)(
4 ==

⋅⋅⋅⋅−
=

V

AcfVV
CHSK

KMnOtse

Mn  

c(Al) = změřeno na spektrofotometru Lange DR2800; hodnota byla ≤0,01 

 

g) Analýza filtrátu (voda na výstupu) tabulka hodnot pH, CHSKMn, Alc  a KNK4,5 

a grafické vyhodnocení. Kdy byla koncentrace hliníku nejmenší a zároveň, kdy bylo 

nejmenší CHSKMn 

Číslo 
pokusu 

Násobky 
Dz 

Přepočtená 
dávka [ml] 
Al2(SO4)3 

pH 
[-] 

KNK 4,5 

[mmol/l] 
CHSKMn 

[mg/l] 
c(Al) 

[mg Al/l]  

1 0,2 2,1 7,33 2,3 8,064 ≤0,01 
2 0,4 4,2 7,32 1,34 4,76 ≤0,01 

3 0,6 6,3 7,18 0,51 3,608 ≤0,01 

4 0,8 8,4 7,08 0,19 3,688 ≤0,01 

5 1 10,5 6,94 0,07 2,912 ≤0,01 

6 1,2 12,6 4,71 0,38 7,192 ≤0,01 

c(Al) je tak malá že přístroj není schopen měřit, proto se uvádí ≤ 0,01 

 

 

 

 

 



   

 

Závěr: 

 

Provedl jsem úlohu čiření pomoci čiřícího činidla Al2(SO4)3. Zjistil jsem, že čiřením 

je možné odstraňovat jemně suspendované a koloidní částice. Po nadávkování čiřícího 

činidla Al2(SO4)3, vznikly vločkovité částice, které bylo možno separovat. Cílem tedy bylo 

najít dávku čiřícího činidla, která nám zajistí nejlepší výsledek. V mém případě byla 

nejlepší volba přidat 1,0 násobek čiřícího činidla. Jak vyplívá z grafické závislosti, v tomto 

násobku hodnota CHSKMn nabývá nejnižší hodnoty a zároveň je koncentrace Al3+ také 

nejnižší. 

 

 

Použití čiřícího činidla Fe2(SO4)3 

 

Při použití Fe2(SO4)3 je zpracování obdobné, pouze je nutné zohlednit při analýze 

filtrátu na výstupu, že byl použit právě Fe2(SO4)3, a je tedy nutné stanovit koncentraci Fe3+ 

ve filtrátu a uvést tyto hodnoty do tabulek i grafu. Další rozdíl je ve výpočtu základní 

dávky, která se počítá dle Dz = 94.5*m-hodnota viz Norma TNV 755931 

 



   

Příloha č. 6 

 

Stanovení pH 

 

- pH metr se zapíná tlačítkem, které je 
značené červenou barvou. 

-Po projetí testů je možno měřit.  

- Sonda se vytáhne z malé trubičky, ve 
které je neutrální roztok. 

-Konec sondy se očistí destilovanou vodou 
a osuší. 

-Nyní je možno sondu ponořit do 
analyzovaného vzorku a odečíst hodnotu 
z displeje. 

 

 

 

Stanovení ZNK8,3 

 

-Pipetou odeberte 100ml vzorku a přelijte do 
titrační baňky. 

Přidejte 3-5kapek chemikálie fenolftalein. 
Obr. 2 

 

Obr. 1 

Obr. 2 



   

 
-Nyní vzorek titrujeme odměrným roztokem NaOH má 
koncentraci (0,1 mol.dm-3).  Obr. 3 

- Je třeba vzorek sledovat a dávat pozor na změnu barvy, 
která přejde z bílé na světle růžovou. Obr č. 4 

-odečtěte spotřebu na 
automatické byretě. Obr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s byretou obr. 5 

- Na přístroji jsou dvě tlačítka  

-Nad levým tlačítkem je on/off a pod 
Clear. 

-Nad pravým je Titr a pod Fill.  

-Po zapnutí je třeba přepnout na Fill 
pomocí kolečka natáhnete roztok do 
trubice směrem nahoru, aby byl 
dostatek roztoku na titrování.  

-Po natáhnutí trošku odpustíte ale jen 
malou trošku kulí vzduchové bublině  

-Poté zmáčknete tlačítko Clear a 
přepnete z Fill na Titr. A můžete začít 
titrovat. 

-Titruje se znova kolečkem. Kroutíte 
směrem dolů. 

 

 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 5 



   

Stanovení c(Fecelkové) 

Odpipetujte 10ml vzorku 
a doplňte 40 ml destilované 
vody 

-Do vzorku přidejte 2,5 ml 
roztoku KMnO4 (obr. 6) a 2,5 
ml roztoku H2SO4 (obr. 7) 

Nechte povařit 3-5minut 

-Poté vzorky odbarvěte kys. 
šťavelovou. (obr. 8) 

 

 

 

 

 

 

-Po odbarvení do vzorku 
pomalu přidávejte  KMnO4 
roztok se zbarví do světle 
růžova. (obr. 8) 

Poté doplňte na 50ml a změřte 
absorbanci na spektrofotometru 
Spekol 11 při vlnové délce 
500nm a kyvetě 1cm (obr. 10) 

Obr. 7 

Obr. 8 

Obr. 6 



   

 
Stanovení Fe3+ 

-Odpipetujte 10ml vzorku 
a doplňte 40 ml 
destilované vody 

-Přidejte 2,5ml zředěného 
roztoku HCl a 5ml 
roztoku KSCN (obr. 9) 

-Poté měřte absorbanci 
spektrofotometru Spekol 
11 při vlnové délce 
500nm a kyvetě 1cm 
(obr. 10) 

Práce na Spekol 11 

 

Zapněte tlačítkem znázorněným 
na obrázku č. 10, a nechte 
chvilku nahřát, stačí 1min. 

Pro měření absorbance 
zmáčkněte tlačítko E. 

-Vložte 1cm kyvetu jak je vidět 
na obrázku, předtím jí však 
řádně očistěte. 

-Po vložení zasuňte šuplík 
s kyvetou, na displeji se zobrazí 
absorbance slepého vzorku. 

Nyní zmáčkněte tlačítko R, což 
je reset. Hodnota se z displeje 
vymaže a přístroj by se měl tím 
pádem vynulovat. 

-Vysuňte šuplík, vylijte kyvetu 
a nalijte do ní měřený vzorek. 

-Poté zasuňte kyvetu se 
vzorkem, na displeji se zobrazí 
hodnota absorbance. 

Obr. 9 

Obr. 10 



   

Nadávkování CaO 

 

-Po vypočtení Dz základní 
dávky. 

-Se Dz vynásobí s násobky, 
které se budou pipetovat do 
připravených vzorků. (obr. 
11) 

-Vzorky si označte fixem, 
aby bylo zřejmé ve kterém je 
jaký násobek Dz. 

 

 

-Poté vložte vzorky do 
míchacího zařízení MK6 a 
nastavte frekvenci 20ot.min-1 

(obr. 12) 

-Po dokončení míchaní 
vzorky přefiltrujte a 
proveďte v nich výstupní 
analýzu. 

 

 

 

-Zde je vidět provzdušňovací zařízení je to akvaristický 
strojek. (obr. 13) 

-Ten se vložil do vzorku vody a každých 10min se odebírá 
vzorek k analýze. 

-Využití pro úlohu odželezováni pomocí provzdušnění 

 

Obr. 11 

Obr. 12 

Obr. 13 



   

Příloha č. 7 

Stanovení pH 

 

pH metr se zapíná tlačítkem, které je 
značené červenou barvou. 

Po projetí testů je možno měřit.  

Sonda se vytáhne z malé trubičky, ve které 
je neutrální roztok. 

Konec sondy se očistí destilovanou vodou 
a osuší. 

Nyní je možno sondu ponořit do 
analyzovaného vzorku a odečíst hodnotu 
z displeje. 

 

 
 
 
Stanovení ZNK8,3 

 

-Pipetou odeberte 100ml vzorku a přelijte do 
titrační baňky. 

-Přidejte 3-5kapek chemikálie fenolftalein. 
Obr. 2 

 

Obr. 1 

Obr. 2 



   

 
-Nyní vzorek titrujeme odměrným roztokem NaOH má 
koncentraci (0,1 mol.dm-3).  Obr. 3 

- Je třeba vzorek sledovat a dávat pozor na změnu barvy, 
která přejde z bílé na světle růžovou. Obr č. 4 

Odečtěte spotřebu na 
automatické byretě. Obr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s byretou obr. 5 

- Na přístroji jsou dvě tlačítka  

Nad levým tlačítkem je on/off a pod 
Clear.  

-Nad pravým je Titr a pod Fill.  

-Po zapnutí je třeba přepnout na Fill 
pomocí kolečka natáhnete roztok do 
trubice směrem nahoru, aby byl 
dostatek roztoku na titrování.  

-Po natáhnutí trošku odpustíte ale jen 
malou trošku kulí vzduchové bublině  

-Poté zmáčknete tlačítko Clear a 
přepnete z Fill na Titr. A můžete začít 
titrovat. 

-Titruje se znova kolečkem. Kroutíte 
směrem dolů. 

 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 5 



   

Stanovení c(Mn) 

-Do titrační baňky nepipetujte 
10ml vzorku a doplňte do 50ml 
destilovanou vodou  

-Navažte si 0,5g peroxodisíranu 
amonného a vložte obsah kalíšku 
do titrační baňky. Obr. 6, 7 

-Přidejte také 2,5ml směsného 
činidla obr. 8 

-Směs zahřejte k varu a vařte 
10min.  

 
 
 
-Po zchlazení vzorků, které se 
vařily, si navažte 0,1g obr. 
6,7peroxodisíranu amonného a 
vložte obsah kalíšku do titrační 
baňky. 

-Přelijte titrační baňku do 
odměrné baňky a destilovanou 
vodou doplňte po risku 

-Po 10 minutách změřte 
absorbanci při vlnové délce 525 
nm a kyvetě 5cm na Spekol11 
obr. 9 

Obr. 6 

Obr. 7 

Obr. 8 



   

 
Práce na Spekol 11 

Zapněte tlačítkem znázorněné na 
obrázku. Nechte chvilku nahřát, 
stačí 1min. 

Pro měření absorbance 
zmáčkněte tlačítko E. 

-Vložte 1cm kyvetu jak je vidět 
na obrázku, předtím jí však řádně 
očistěte. 

-Po vložení zasuňte šuplík 
s kyvetou, na displeji se zobrazí 
absorbance slepého vzorku. 

-Nyní zmáčkněte tlačítko R, což 
je reset. Hodnota se z displeje 
vymaže a přístroj by se měl tím 
pádem vynulovat. 

-Vysuňte šuplík, vylijte kyvetu a 
nalijte do ní měřený vzorek. 

-Poté zasuňte kyvetu se vzorkem, 
na displeji se zobrazí hodnota 
absorbance. 

 

 

 
 
Nadávkování CaO/KMnO4 

 
-Po vypočtení Dz základní 
dávky. 

-Se Dz vynásobí s násobky, 
které se budou pipetovat do 
připravených vzorků. (obr. 
10) 

-Vzorky si označte fixem, aby 
bylo zřejmé ve kterém je jaký 
násobek Dz. 

Obr. 9 

Obr. 10 



   

 

-Poté vložte vzorky do 
míchacího zařízení 
MK6 a nastavte 
frekvenci 20ot.min-1 

(obr. 11) 

-Po dokončení míchaní 
vzorky přefiltrujte a 
proveďte v nich 
výstupní analýzu. 

 

 

Práce na automatickém míchači MK6 (obr.12) 

-Po nadávkování Dz se vloží vzorky do míchací kolony MK6 .Jako první věc je třeba 
vložit do šroubů míchací lopatky, které jsou umístěné na tácku nad strojem 

-Po uchycení všech lopatek je třeba nastavit na regulátoru otáček námi požadovanou 
rychlost a tlačítko manuál/automat mít přepnuto na manuál. 

-Ted už jen zapnout tlačítkem on /off a na stopkách si nastavit čas. 

-Po ukončení práce je třeba lopatky očistit pod tekoucí vodu a vrátit je na tác. 

 

Obr. 11 

Obr. 12 



   

Příloha č. 8 

Stanovení pH 

 

pH metr se zapíná tlačítkem, které je 
značené červenou barvou. 

Po projetí testů je možno měřit.  

Sonda se vytáhne z malé trubičky, ve které 
je neutrální roztok. 

Konec sondy se očistí destilovanou vodou 
a osuší. 

Nyní je možno sondu ponořit 
do analyzovaného vzorku a odečíst 
hodnotu z displeje. 

 

 

 

Stanovení KNK 4,5 

 

Do titrační baňky odeberte pipetou 100ml 
vzorku 

Přidejte 4 kapky směsného indikátoru, jak je 
vidět na obr. 2 objem titrační baňky zmodrá 

 

Obr. 1 

Obr. 2 



   

 
 

Nyní namodralý vzorek titrujeme odměrným roztokem NaOH 
obr č. 3 

Je třeba vzorek sledovat a dávat pozor na změnu barvy, která 
přejde z modré na šedou obr č. 4 
Odečtěte spotřebu na automatické byretě. Obr č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení CHSKMn 

Zapněte si vařiče 

Do titrační baňky si odpipetujte 100ml vzorku do kterého 
vložte varné korále. 

Přidejte 5ml H2SO4 která 
je na obr. č. 5 

Dále přidejte 20 ml 
KMnO4 – obr č. 6 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 6 Obr. 5 



   

 
 
 
Titrační baňky zakryjte hodinovým sklem obr č. 7 
 
Vzorky vložte na vařiče obr č. 8 

Po povaření přidejte za tepla 20ml C2H2O4 roztok se odbarví a poté titrujte odměrným 
roztokem KMnO4 do slabě růžového zbarvení. 

 

Stanovení c(Al) 

Do odměrné baňky nepipetujte 
1ml vzorku. 

Doplňte 19ml destilované 
vody. 

Přidejte 1ml redukčního 
roztoku a promíchejte Obr. 9 

Po 5–10 min přidejte 1ml 
roztoku eriochromcyaninu R a 
1ml tlumivého roztoku Obr. 9 

-Po promíchání se odměrná 
baňka doplní po rysku Obr. 10 

Absorbanci poté měřte po 30minutách na spektrofotometru při 
vlnové délce 535nm při využití 1cm kyvety – obr. 11 

 

Obr. 9 

Obr. 7 Obr. 8 

Obr. 10 



   

 
V zadní části přístroje se nachází 
tlačítko na spuštění. 
Po aktivaci se rozjedou testy, které 
je třeba nechat projet než se začne 
měřit. 
 
Po všech testech se přístroj ovládá 
pomocí dotykového displeje. 
 
Na disleji zvolte dotykem políčko 
uložené programy a najděte 
přislušnou věc kterou chcete měřit 
např. hliník. 
 
Přístroj si sám načte vlnovou délku. 
Poté vložte kyvetu se slepým 
vzorkem do přístroje. Dejte si pozor 
na písmenko které je na kyvetě. 
Musí směřovat do leva. 
 
Je třeba také kyvetu očistit ze stran 
kde bude procházet světelný 
paprsek. 
 
Po vložení slepého stanovení zavřete dvířka a na displeji zmáčkněte NULOVAT. 
Poté už můžete začít měřit jednotlivé vzorky. Po zasunutí a zavření dvířek zmáčkněte vždy 
NAČIST. 
 
 
Dávkování čiřícího činidla 
 
U výstupní analýzy nadávkujte čiřící činidlo AL2(SO4)3 Obr. 
12do 6 připravených plastových nádob. Do kterých se nalije 
1l vzorku. 
 
Poté vzorky 
posaďte do 
míchací kolony 
obr. 13 
 

Obr. 11 

Obr. 12 Obr. 13 



   

Příloha č. 9 

 

  NAPŘ. 

Chceme vědět jaká hodnota koncentrace odpovídá absorbanci 0,027 v tabulce jsou jen 

meze a to 0,025 a 0,030.  Vložíme do vzorce  

( ) 27,0025,0027,0*
025,003,0

25,03,0
25,0 =−

−
−+



   

Příloha č. 10 

 

  NAPŘ. 

Chceme vědět jaká hodnota absorbance odpovídá koncentraci 1,74  v tabulce jsou jen meze 

a to 1,71 a 1,76.  Vložíme do vzorce  ( ) 336,071,174,1*
71,176,1

33,034,0
33,0 =−

−
−+



   

Příloha č. 11 

 

 

1. Laboratorní stojan by měl být nehořlavý, z chemicky odolného materiálu 
(nereaktivní), měl by být stabilní (nekývat se). Mělo by být snadné na něj uchycovat 
předměty. 

 
2. Byreta se používá při titraci. Jejím kohoutem z ní vypouštíme roztok určité chemické 

látky (tzv. činidla) do titrační baňky s roztokem jiné látky.  V titrační baňce pak 
proběhne požadovaná chemická reakce. Důležité je, že pomocí stupnice na byretě 
dokážeme určit přesný objem použitého činidla. 

 
3. Exsikátor se používá k sušení látek, případně k tomu, abychom již vysušeným látkám 

zabránili zvlhnout. 
 

4. Chladič se využívá při destilaci. 
 
 

 
 

5. Je-li kohout rovnoběžný s trubičkou na dolním konci nálevky, je nálevka otevřená a 
roztok jí protéká. Je-li kohout na tuto trubičku kolmý, je nálevka uzavřená a roztok jí 
neprotéká. 

 
6. Vysoká teplota při žíhání by skleněnou kádinku velmi pravděpodobně zničila. Látky 

proto žíháme v kelímcích z těžkotavitelných materiálů – vhodný je porcelán nebo 
platina. 

 
7. Erlenmeyerova baňka se používá např. k uchovávání roztoků, které máme v úmyslu 

chladit tekoucí vodou a pak vylít jinam. Její výhodou je úzké hrdlo, které zmenšuje 
nebezpečí vniknutí vody do roztoku uvnitř baňky. Díky úzkému hrdlu je také možno 
Erlenmeyerovu baňku snadno uzavřít. 



   

 
8. V titrační baňce probíhá chemická reakce při titraci. Umístíme do ní titrovaný roztok 

a pak za stálého míchání přidáváme tzv. činidlo z byrety. Její výhodou je kulovitý 
tvar spodní části, který umožňuje dobré promíchávání titrovaného roztoku a dlouhé 
válcovité dostatečně široké hrdlo, které brání vyšplíchnutí obsahu baňky ven, ale 
umožní snadné přidávání roztoku z byrety. 

 
 

 
 

9. Šroub držáku má být umístěn k naší šikovnější ruce (praváci doprava, leváci doleva). 
Předmět musí být držákem držen zespoda (aby při mírném uvolnění držáku nemohl 
vypadnout), nikoli shora.  

 
10. Lodička se používá k navažování chemických látek na vahách, chceme-li tyto látky 

pak přemístit jinam (např. do odměrné baňky nebo do kádinky). Na rozdíl od lodičky 
se váženka používá tehdy, když chceme pouze velmi přesně zjistit hmotnost dané 
látky, ale na jejím dalším osudu nám nezáleží. Váženka s víčkem se také používá 
k vážení těkavých (snadno se odpařujících nebo sublimujících) látek.  

 
11. Stopka nálevky se musí dotýkat horní části vnitřní stěny kádinky nebo jiné nádoby, 

do níž chceme filtrovat. 
 

12. V chemické laboratoři se používá také lihový kahan. 
 
 

 
 

13. Kádinku nesmíme zahřívat přímo plamenem kahanu. Praskla by. 
 

14. Váženka se používá tehdy, když chceme pouze velmi přesně zjistit hmotnost dané 
látky, ale na jejím dalším osudu nám nezáleží.  Váženka s víčkem se také používá 
k vážení těkavých (snadno se odpařujících nebo sublimujících) látek.  

 



   

15. Třecí miska s tloučkem se používá k rozmělňování chemických látek. V kuchyni 
našich babiček se velmi podobné vybavení používalo k roztloukání koření. 

 
16. Síťka s keramickou výplní se dává pod zahřívané kádinky nebo baňky, aby 

nepraskaly. Dříve používaný azbest je podezřelý, že by mohl způsobovat rakovinu. 
 
 

 
 

17. V chemické laboratoři je běžnější plynový kahan. 
 

18. Pipeta se používá k přesnému odměření objemu roztoku, který chceme vlít do určité 
nádoby.  Pipetovaný roztok do pipety nasajeme (většinou ústy nebo pomocí 
vhodného mechanického zařízení) tak, aby jeho hladina sahala přesně po tzv. rysku 
(značku na pipetě) a pak jej z pipety vypustíme do nádoby, kde jej chceme mít. 

 
19. Odměrné válce ale měření objemu je mnohem přesnější pipetou. 

 
20. Zkumavky mají válcovitý tvar, takže se snadno mohou ze stolu odkutálet, spadnout 

na zem a rozbít se. Pokud bychom na stůl odložili znečištěnou zkumavku, její obsah 
by mohl znečistit stůl a ten potom další předměty. Snadno by tak mohlo dojít 
k poleptání nebo otravě. 

 
 

 
 

21. Při pipetování musíme použít bezpečnostní pomůcky, pokud pipetovaná látka je 
jedovatá, omamná nebo žíravá. 

 
22. Na misku vah zásadně nedáváme žádné chemické látky (vždy je nutno použít 

lodičku, váženku, kádinku apod.). Vážené předměty i okolí vah musí mít pokojovou 
teplotu. Váhy se nesmí přemísťovat ani vystavovat otřesům.  

 



   

23. Trojnožka se používá při zahřívání předmětů kahanem. Pod trojnožku postavíme 
kahan, na trojnožku pak položíme síťku s keramickou vložkou a na ni pak zahřívaný 
předmět. 

 
24. Rtuťový teploměr obsahuje rtuť, jejíž páry jsou jedovaté. Proto se musíme snažit 

předejít jeho rozbití. 
 
 

 
 

25. Zkumavku musíme při pokusech držet ústím pryč od sebe i od ostatních lidí. 
 

26. Střička bývá naplněna kapalinou, kterou při práci často používáme. Většinou se do 
střičky dává destilovaná voda, někdy také ethanol. 

 
27. Laboratorní kleště je nutno nahřát v plameni, dříve než jimi uchopíme horký křehký 

předmět. Pokud to neuděláme, předmět při tepelném šoku praskne. 
 

28. Dokonale vyčistit chemické sklo je velmi obtížné. Některé chemické látky jsou 
bezbarvé, takže jejich malé množství na předmětech nemusí být okem viditelné. 
Mohlo by se tedy stát, že na skleněné vaničce odnesené z laboratoře by byly zbytky 
jedovatých chemických látek, které by mohly usmrtit nejen domácí zvířátko, ale i 
lidi. Předměty, které již jednou byly použity v chemické laboratoři, se z laboratoře 
proto nesmějí odnášet a používat k jiným účelům. 

 
 

 
 

29. Zábrus je přesně podle normy zabroušený vnitřní okraj některých baněk (např. baňky 
odměrné a baňky destilační). Baňku se zábrusem je možno vodotěsně a vzduchotěsně 
uzavřít, takže z ní např. při destilaci nebudou nekontrolovaně unikat páry, které by 
např. mohly způsobit požár v laboratoři nebo otrávit experimentátora. 

 
30. Prachovnice se používá k uchovávání chemikálií. 

 



   

31. Spalovací lžíce se používá ke spalování chemických látek v hlubokých 
uzavíratelných nádobách (chceme-li pak např. studovat vlastnosti plynu vzniklého 
spálením dané látky). 

 
32. Odměrnou baňku zahřívat nesmíme. Při zahřívání vlivem tepelné roztažnosti mění 

svůj objem a tím přestává být funkční.  

 


