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Abstrakt 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením chemickej spotreby kyslíka 

dichromanom semimikrometódou. Metóda v skúmavkách bola zavedená najskôr na 

modelovej látke hydrogenftalane draselnom, následne na reálnych vzorkách povrchovej 

vody. Bakalárska práca bola zakončená validáciou metódy.   

 

Kľúčové slová: chemická spotreba kyslíku, stanovenie CHSK, semimikrometóda, 

fotometrická metóda, titračná metóda.   

 

This thesis deals with the determination of chemical oxygen demand by 

a semimicromethod. The semimicromethod was firstly introduced to the model substance 

hydrogen phthalate potassium, then to the real samples of surface water. The bachelor´s  

thesis was finished with the validation method. 

 

Key words: chemical oxygen demand, determination of COD, semimicromethod, 

photometric method, volumetric method.   
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1 Úvod 
 

Chémia životného prostredia nadobudla medzinárodný význam v 70. rokoch  

20. storočia, ako dôsledok priemyselnej revolúcie, ktorá začala pred viac ako 200 rokmi. 

Narastajúce nároky spoločnosti na životnú úroveň devastovali životné prostredie enormným 

tempom. Znečisteniu sa nevyhla žiadna sféra životného prostredia, a obzvlášť nie hydrosféra. 

Voda predstavuje základnú podmienku existencie života, a tak je pochopiteľné, že nároky na 

jej čistotu a kvalitu sú vysoké. V dôsledku toho vznikali nové metódy na určovanie miery 

znečistenia vôd. Najrozšírenejší ukazovateľ znečistenia vôd je obsah organických látok.  

 

Organické látky nachádzajúce sa vo vodách sú prírodného alebo antropogénneho 

pôvodu. Vznikajú v danej lokalite priamo vo vodnom prostredí alebo migrujú z iných 

prostredí. Medzi prírodné organické látky znečisťujúce vodu radíme látky biogénneho 

pôvodu, a to hlavne huminové látky. Antropogénne látky majú pôvod v splaškových vodách, 

v poľnohospodárskych odpadoch či skládkach [1]. 

 

Koncentrácia organických látok vo vode sa pohybuje v širokých rozmedziach, od 

stopových koncentrácií až po desiatky g∙l–1. Separácia a identifikácia látok je mimoriadne 

zložitá a vyžaduje si významné finančné i časové nároky. Má svoje opodstatnenie 

u hygienicky a zdravotne škodlivých látok. Väčšina organických látok, bežne sa vyskytujúcich  

v prírodných, úžitkových a odpadových vodách, nepredstavuje zdravotné  a hygienické riziko. 

Preto sa vyvíjali postupy, ktoré by umožnili celkové, prípadne skupinové stanovenie 

organických látok vo vode.  

 

Pre celkové stanovenie organických látok sa používajú nasledujúce metódy: 

 

� Celkový organický uhlík (TOC)  

� Biochemická spotreba kyslíka BSK  

� Chemická spotreba kyslíka CHSK s použitím dichrómanu alebo manganistanu [1,2].  
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2 Teoretická časť 
 

2.1 Celkový organický uhlík (TOC) 
 

Celkový organický uhlík predstavuje obsah rozpustenej a nerozpustenej organickej 

hmoty nachádzajúcej sa vo vode. Stanovenie má skupinový charakter, teda neposkytuje 

informácie kvalitatívne ale kvantitatívne. Princíp stanovenia je založený na termickej oxidácií 

(680 °C až 1000 °C) organických látok na oxid uhličitý za prítomnosti katalyzátorov. Metóda 

je originálna svojou účinnosťou, pretože všetky organické látky sú úplne termicky oxidované 

až na CO2. Stanovenie TOC poskytuje súhrnnú, nepriamu informáciu o organickom 

znečistení vôd a zahŕňa širšie spektrum látok ako stanovenie CHSK.  

 

Vo vode sa popri organicky viazanom uhlíku vyskytuje samozrejme aj uhlík viazaný do 

anorganických zlúčenín. Pri termickej oxidácii dochádza k premene organickej aj 

anorganickej formy uhlíka na konečný CO2. Preto sú dnes analyzátory prispôsobené tak, že 

je možné stanoviť paralelne celkový obsah uhlíka ako i obsah jeho anorganickej formy. 

 

Stanovenie TOC nachádza svoje uplatnenie pri hodnotení miery stupňa oxidácie 

organických látok, zaťaženia vôd organickými látkami, účinku čistenia odpadových vôd či 

posudzovaní akosti vôd [2]. 

 

Medzi výhody stanovenia TOC patrí jej mimoriadna šetrnosť a priaznivý dopad na 

životné prostredie. Pri analýze nevznikajú žiadne toxické odpady obsahujúce chróm, ortuť 

a striebro. Niektoré európske štáty, napríklad Nemecko a Rakúsko, mimoriadne dbajú na 

ekologické dopady používaných technológií. Z tohto dôvodu bola metóda zavedená, ako 

primárne hodnotenie organického znečistenia vôd [1]. 

 

2.2 Biochemická spotreba kyslíka BSK  
 

Biochemická spotreba kyslíka je definovaná ako hmotnostná koncentrácia 

rozpusteného kyslíka, spotrebovaného za stanovených podmienok biochemickou oxidáciou 

organických prípadne anorganických látok vo vode. Udáva sa v mg∙l–1 [2]. 
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BSK predstavuje mieru koncentrácie biologicky rozložiteľných organických látok vo 

vode. Je bežnou súčasťou chemického rozboru povrchových a odpadových vôd, teda patrí 

k základným parametrom, ktoré určujú účinnosť biologického čistenia vôd a rozložiteľnosti 

organických látok. Prvý návrh skúšky BSK siaha do roku 1900. Metóda nebola dodnes 

nahradená inou ekvivalentnou metódou, ktorá by stanovovala biologicky rozložiteľné látky 

vo vode [1]. 

 

Vývoj BSK zaznamenal viaceré zmeny, pričom išlo predovšetkým o zmenu doby 

inkubácie. Najpoužívanejšia je doba inkubácie 5 dní (označenie BSK5), ale používajú sa 

aj     7-dňové a 20-dňové modifikácie. K úplnej biochemickej oxidácii organických látok, 

nachádzajúcich sa v splaškovej odpadovej vode, dochádza asi po dvadsiatich dňoch. Taká 

dlhá doba inkubácie však nenašla praktické využitie, preto bola zvolená 5-dňová inkubačná 

doba. Úplná biochemická spotreba kyslíka sa preto dá z nej odhadnúť. Stanoví sa BSK 

v jednotlivých dňoch, z hodnôt sa zostrojí krivka priebehu BSK a odhadne sa jej limitná 

hodnota [1,3]. 

 

Hodnotu BSK ovplyvňujú viaceré faktory:  

 

� Teplota inkubácie ( bola zjednotená na 20 °C) 

� Koncentrácia, druh a stupeň adaptácie mikroorganizmov, ktoré uskutočňujú rozklad 

� pH prostredia 

� Koncentrácia biogénnych prvkov v prostredí (N, P, K) 

� Toxické a inhibičné látky  

� Koncentrácia kyslíka 

 

Rôzne nastavenie podmienok, pri ktorých je stanovenie uskutočňované, zásadne 

mení jeho výsledky. Z toho dôvodu museli byť podmienky štandardizované, aby boli 

výsledky porovnateľné [2]. 

 

Stanovenie hodnoty BSK u organických látok samotných je špecifická BSK. Vyjadruje 

sa v gramoch kyslíku na 1 gram látky. Tento parameter má nesmierne využitie pri odhadnutí 

biologicky rozložiteľného organického zaťaženia odpadových vôd [2]. 
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2.2.1 Štandardná zrie ďujúca metóda BSK 5 
 

Pri štandardnej zrieďujúcej metóde sa sleduje úbytok obsahu rozpusteného kyslíka vo 

vzorke nultý a piaty deň inkubácie. Obsah rozpusteného kyslíka sa stanoví buď 

elektrochemickou metódou s membránovou sondou alebo odmernou jodometrickou 

metódou[1,2].  

 

Pre správny priebeh stanovenia musia byť zabezpečené štandardné podmienky. Doba 

inkubácie trvá 5 dní. Teplota bola stanovená na 20 °C, pretože rozpustnosť kyslíka s rastúcou 

teplotou klesá. Pri väčšom znečistení je potrebné nariedenie vzorky (odtiaľ názov metódy), 

inak sa spotrebováva všetok rozpustený kyslík a po uplynutí piatich dní nie je ho možné  

stanoviť. Koncentrácia rozpusteného kyslíku nesmie klesnúť pod 2 mg∙l–1. 

 

Bezpodmienečne nutné je dostatočné množstvo organotrofných baktérií, ktoré 

uskutočňujú rozklad organických látok. Ak ich analyzovaná vzorka neobsahuje (prípadne 

obsahuje, ale nedostatočné množstvo), musí sa vzorka týmito mikroorganizmami zaočkovať. 

Pre prežitie baktérií je nutné zaistiť prostredie, v ktorom budú schopné prežiť a plniť svoju 

funkciu. To znamená - zaistiť optimálne pH, dostatok biogénnych prvkov a zamedziť 

prítomnosť toxických či inhibičných látok.  

 

Uvedená metóda preto našla svoje uplatnenie pri analýze povrchových a odpadových 

vôd [1-3]. 

 

2.2.2 Respirometrické metódy BSK 5 
 

Respirometrické metódy sú založené na princípoch plynomernej analýzy 

(volumetrické, manometrické). Zmena koncentrácie kyslíka sa sleduje kyslíkovými sondami 

priamo v kvapalnej fáze. Pracuje sa s neriedenými vzorkami, takže tu ide o podobné 

podmienky ako pri biologickom čistení odpadových vôd. Dá sa sledovať priebeh BSK, kinetika 

spotreby kyslíka, vplyv toxických látok alebo inhibítorov. Metódy nachádzajú uplatnenie 

predovšetkým pri modelovaní biologického čistenia vôd, teda sú vhodné skôr pre výskum 

ako pre bežnú laboratórnu prevádzku.  
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Výsledky respirometrických metód nie sú porovnateľné, pretože sa pracuje za 

odlišných podmienok [1,2]. 

 

2.2.3 Nitrifikácia 
 

Prítomnosť amoniakálneho dusíka vo vode spôsobuje pozitívnu odchýlku stanovenia. 

Popri žiaducej oxidácii organických látok, dochádza totiž k oxidácii amoniakálneho dusíku 

uvoľneného z organických látok, respektíve amoniakálneho dusíku vo vode sa už 

nachádzajúceho, na dusičnany a dusitany.  

 

Nitrifikácia sa začína obvykle 10. až 13. deň inkubácie. Generačná doba nitrifikačných 

baktérií je až 24 hodín, a k ich rozmnožovaniu dochádza až po dostatočnom vyčerpaní 

organických uhlíkatých látok.  

 

Pri posudzovaní kvality a účinnosti biologického čistenia vôd je nutné od seba odlíšiť 

spotrebu kyslíka na oxidáciu organických látok od spotrebovaného kyslíka k oxidácii 

anorganického dusíka. Optimálnym riešením je uskutočnenie stanovenia BSK s potlačením 

nitrifikácie alebo zavedenie korekcie na spotrebu kyslíka k oxidácii anorganickej formy 

dusíka.  

 

Nitrifikačné baktérie sú výrazne citlivé na rôzne organické látky. Ľahšie uskutočniteľná 

je inhibícia do prvého stupňa, teda oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany, oproti 

oxidácii do druhého stupňa, teda dusitanov na dusičnany.  

 

Ako inhibítory sa používajú z organických látok thiomočovina a jej deriváty,                 

2-chlór-6-(trichlórmethyl)pyridín a chlorid amónny. Inhibícia nitrifikácie závisí nielen na 

koncentrácii celkového anorganického dusíka, ale aj na hodnote pH [1]. 

 

2.3 Chemická spotreba kyslíka CHSK  
 

Chemická spotreba kyslíka vyjadruje hmotnostnú koncentráciu kyslíka, ekvivalentnú 

hmotnosti oxidačného činidla, ktorá je spotrebovaná oxidovateľnými  látkami, prítomnými 

v jednom litri vody za stanovených podmienok [4]. 



 - 6 - 

Majoritnú skupinu oxidovateľných látok vo vode tvoria organické látky. Hodnota 

CHSK slúži ako odhad organického znečistenia vody. Udáva sa v mg∙l–1, miligram kyslíka 

odpovedajúceho podľa stechiometrie spotrebe oxidačného činidla na 1 liter vody.  

 

Stanovenie hodnoty chemickej spotreby kyslíka je dôležitou súčasťou rozborov 

všetkých druhov vôd. Svoje uplatnenie našla pri rozboroch pitnej vody, pri kontrole 

a klasifikácií akosti povrchových vôd, pri kontrole odpadovej a zvláštnej vody, a 

v neposlednom rade pri vypúšťaní splaškovej, mestskej a priemyselnej odpadovej vody 

obsahujúcej organické látky [2]. 

 

Organické látky prechádzajú do rôznych oxidačných stupňov, v závislosti od štruktúry 

organickej látky a použitej metódy stanovenia CHSK. Stupeň oxidácie sa porovnáva 

s teoretickou spotrebou kyslíka (ThSK). ThSK vyjadruje množstvo kyslíka (g), ktoré je 

potrebné na úplnú oxidáciu 1 g organickej látky až na konečné produkty, ktorými sú CO2 

a H2O. Stupeň chemickej oxidácie sa vyjadruje v percentách ThSK. 

 

 Stupeň oxidácie organickej látky sa môže vyjadriť ako pomer hodnôt špecifickej CHSK 

a ThSK. Špecifická ThSK sa vypočítava pre chemické indivídua a zmesí organických látok 

s priemerným elementárnym zložením. Pomocou špecifických hodnôt CHSK a ThSK sa dá 

odhadnúť znečistenie odpadových vôd známeho zloženia [1]. 

 

 Výskyt heteroatómu v organickej látke prináša  komplikácie výpočtu ThSK. V prípade 

obsahu síry sa počíta s jej oxidáciou na sírany a fosforu na fosforečnany, teda na ich produkty 

aerobného rozkladu. Predpokladá sa, že halogény sa z halogénderivátov uvoľňujú vo forme 

aniónov. V prírodných podmienkach a pri čistení odpadových vôd nedochádza k ich oxidácii 

na elementárne halogény. Oxidácia dusíkatých látok je závislá na spôsobe naviazania atómu 

dusíka v zlúčenine. V prípade aminolátok sa uvoľňuje ako amoniak, ktorý sa ďalej neoxiduje. 

Pri nitrolátkach a nitrozolátkach sa uvoľňuje dusík ako N2O5. Heterocyklické zlúčeniny 

uvoľňujú dusík podľa toho, koľko atómov majú v cykle naviazaných. Ak obsahujú jeden atóm, 

odštepujú ho ako amoniak, dva a viac atómov ako elementárny dusík a časť ako NH3 [2]. 

 

 Pri analýze CHSK sa stanovujú organické a čiastočne aj anorganické látky vo vode. 

Uskutočňujú sa skupinové stanovenia, takže sa nedá určiť, či ide o látky biologicky 

rozložiteľné alebo nerozložiteľné. Pri komplexnom hodnotení akosti vody teda zohrávajú 
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dôležitú úlohu aj iné ukazovatele. Ak sú analýzy prevedené správne, pri štandardných 

podmienkach, malo by sa dospieť k predpokladu, že ThSK ≥ CHSK ≥ BSK. Následne z pomeru 

CHSK a BSK sa dá odhadnúť zastúpenie biologický rozložiteľných organických látok [7]. 

 

 Na stanovenie CHSK boli navrhnuté mnohé metódy s viacerými modifikáciami. 

Rozdielne sú nielen použitými oxidačnými činidlami, ale aj reakčnými podmienkami. Dnes sa 

celosvetovo požívajú  metódy stanovenia CHSK:  

 

� Manganistanová metóda (CHSKMn), (alebo Kubelova metóda) 

� Dichromanová metóda (CHSKCr) 

 

Metóda stanovenia chemickej spotreby kyslíka s použitím dichromanu má dve 

modifikácie: 

 

� Štandardná metóda (CHSKCr) 

� Semimikrometóda (CHSKCr) 

 

2.3.1 Stanovenie chemickej spotreby kyslíka mangani stanom (CHSK Mn) 
 

V roku 1866 navrhol metódu Kubel [11], preto je aj známa pod názvom Kubelova 

metóda. Metóda bola prvým postupom pre celkové stanovenie organických látok 

nachádzajúcich sa vo vode. V rôznych modifikáciach sa používa aj dnes pri analýze pitných 

a podzemných vôd, teda s minimálnym znečistením. Postupne je však vytláčaná metódou 

dichromanovou alebo stanovením celkového organického uhlíka.  

 

Pri stanovení CHSKMn [6] oxidujeme organické látky vo vode manganistanom 

draselným v prítomnosti kyseliny sírovej. Oxidácia prebieha 10 minút pri teplote 96 °C až 

98 °C. Reakcia prebieha následne:   

 

  OH 4 + Mn↔ H 8 + e 5 +MnO 2
+2+––

4   (1.) 

 

Spotreba manganistanu by nemala byť väčšia ako 60 %. Po ukončení reakcie sa pridá 

do roztoku známe množstvo štandardného roztoku šťavelanu sodného, ktorého prebytok sa 
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stanoví titráciou, odmerným roztokom manganistanu draselného. Prebytok štavelanu 

sodného odpovedá množstvu manganistanu spotrebovaného na oxidáciu organických látok.  

 

 OH 8 + CO 10 + Mn 2 ↔ )O(C 5 + MnO 2 22
+2–

242
–

4   (2.) 

 

Rušivé vplyvy chloridov sa prejavujú pri koncentrácií vyššej ako 300 mg∙l–1 

a spôsobujú pozitívnu odchýlku. Redukčná schopnosť železnatých solí (Fe2+), dusitanov 

a sulfanu zvyšuje hodnotu CHSKMn. Ich prítomnosť však nie je považovaná za znečistenie 

vody. 

 

Výhodou manganistanovej metódy je jej krátka reakčná doba, ale i nízka spotreba  

netoxických činidiel a možnosť stanovovať koncentrácie nižšie ako 1 mg∙l–1. Hlavnou 

nevýhodou metódy je nízka oxidačná schopnosť manganistanu. Väčšina organických látok sa 

oxiduje len čiastočne, alebo sa neoxiduje vôbec. Hodnota CHSKMn nezodpovedá teoretickej 

spotrebe kyslíka a slúži len ako predbežný odhad organického zaťaženia málo znečistených 

vôd [1,2]. 

 

2.3.2 Stanovenie chemickej spotreby kyslíka dichrom anom draselným 
(CHSKCr)  

 
História metódy siaha až do roku 1926, kedy Adeney a Dawson [12] prvýkrát použili 

dichroman draselný k sumárnemu stanoveniu organických látok vo vode. Problémom však 

bola účinnosť oxidácie. Riešenie prináša Mauers [14] v roku 1936, keď ako katalyzátor 

použije Ag+ vo forme síranu strieborného. Touto katalýzou sa podstatne rozšírilo spektrum 

organických látok, ktoré podliehajú takmer úplnej oxidácií. Moor a kol. [13] vypracovali dnes 

už klasický postup stanovenia CHSK v 50. rokoch dvadsiateho storočia. Metóda zaujala 

prednostné postavenie v analýze vody a nahradila manganistanovú metódu [1]. 

 

Dichromanová metóda ma dve modifikácie, štandardnú metódu a semimikrometódu. 

V oboch prípadoch sú činidla aj reakčné podmienky rovnaké, rozdiel je v objemoch 

dávkovania.  
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2.3.2.1 Stanovenie chemickej spotreby kyslíka dichr omanom draselným, 
štandardná metóda   

 
Princíp metódy spočíva v oxidácií organických látok nachádzajúcich sa v analyzovanej 

vzorke vody dichromanom draselným. Oxidácia prebieha v silno kyslom prostredí kyseliny 

sírovej pri dvojhodinovom vare, pričom je temperovaná teplota na 150 °C. Dichroman 

draselný je v nadbytočnom množstve a reakcia je katalyzovaná iónmi Ag+. Pri samotnej 

oxidácií látok prítomných vo vzorke sa dichromanové ióny redukujú na chromité iony. 

Nespotrebované množstvo dichromanu draselného sa zisťuje titračným stanovením. Po 

ukončení oxidácie sa titruje odmerným roztokom síranu diamonno-železnatého na indikátor 

ferroin (o – fenantrolin). Bod ekvivalencie pri titrácii identifikujeme, farebnou zmenou 

roztoku, keď prejde zo zelenomodrej na oranžovohnedú. Titrácia prebieha podľa rovnice: 

 

 OH 7 + Fe 6 + Cr 2 ↔ H 14 + Fe 6 + OCr 2
+3+3++2-2

72   (3.) 

 

Titračná koncovka sa používa pri štandardnej dichromanovej metóde. Svoje miesto 

našla tiež aj pri semimikrometóde, avšak skôr ako alternatíva fotometrickej koncovky [2,5].  

 

Nakoľko sú reakčné podmienky aj činidla totožné, podrobnejšie bude pojednávané 

o stanovení chemickej spotreby kyslíka dichromanom draselným v kapitole 2.3.2.2. 

 

2.3.2.2 Stanovenie chemickej spotreby kyslíka dichr omanom draselným, 
semimikrometódou 

 

Semimikrometóda prináša pre laboratória úspory spotrebovaných činidiel oproti 

štandardnej dichromanovej metóde a významný je aj jej priaznivejší ekologický dopad.  

 

Princíp metódy je založený na oxidácii organických látok vo vzorke vody 

dichromanom draselným. Reakcia prebieha v silno kyslom prostredí kyseliny sírovej, pri 

teplote 150 °C ± 2 °C. Funkciu katalyzátora plnia strieborné ióny Ag+. Oxidácia prebieha 

následne:  

 

  OH 7 + Cr 2↔H 14  +e 6 + OCr 2
+3 +––2

72   (4.) 
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Nespotrebované množstvo dichromanu sa určí buď absorpčnou spektrofotometriou, 

VIS metóda. Meria sa intenzita zeleného zafarbenia roztoku, ktoré spôsobujú ióny Cr3+. 

Oblasť spektra absorbovaná chromitými iónmi je 600 nm. Ďalšou možnosťou je sledovať 

úbytok iónov Cr(VI). Ióny šesťmocné bývajú merané pri viacerých vlnových dĺžkach 440 nm a 

348 nm. Norma odporúča pre stanovovanie nízkych rozsahov koncentrácií  15 – 150 mg∙l–1 

merať úbytok iónov Cr(VI) pri 440 nm a 348 nm. Pre vysoké koncentrácie 150 – 800 mg∙l–1 

sledovať zase prírastok iónov Cr3+ pri 600 nm. 

 

Fotometrická koncovka nie je použiteľná pre vzorky, ktoré sú po prevedenej 

mineralizácii neštandardne zafarbené alebo výrazne zakalené. V takýchto prípadoch je 

použiteľná alternatívna titračná koncovka [5,10].   

 

Na stanovenie pôsobia viaceré rušivé vplyvy. Chloridy sa za reakčných podmienok 

oxidujú na Cl2, alebo uvoľnený chlór oxiduje, respektíve chlóruje organické látky. Preto sa do 

reakčnej zmesi pridáva síran ortuťnatý a chloridy sa prevedú do rozpustného, ale 

nedisociovaného stavu HgCl2. Vplyv chloridov je potláčaný do koncentrácie 1 g∙l–1, ak 

presahuje túto hranicu musí sa vzorka riediť. Ďalším rušivým vplyvom sú anorganické 

redukujúce látky (dusitany, sulfidy, siričitany, Fe2+ atd.), ktoré zvyšujú hodnotu CHSK. 

V prípade, že je známa ich koncentrácia môže byť ich TSK odčítaná od celkovej hodnoty 

chemickej spotreby kyslíka. Ak je koncentrácia anorganických redukujúcich látok neznáma, 

je zahrnutá ich spotreba kyslíka do hodnoty CHSK.  V prípade prchavých  organických látok 

dochádza k ich úniku z kyslého prostredia pred samotnou oxidáciou. Obmedzenie úniku 

týchto látok je možné pridávaním kyseliny sírovej do vzorky spätným (Fridrichsovým) 

chladičom [2,8,9,15].  

 

Metóda našla svoje uplatnenie pri analýze všetkých druhov vôd, ktorých CHSK je 

väčšia ako 10 mg∙l–1. Náročná je na čistotu použitých chemických látok, na dodržiavanie 

presnosti postupu a dlhú dobu oxidácie [2].  
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3 Ciele bakalárskej práce 
 

 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo: 

 

� zavedenie semimikrometódy pri stanovení CHSKCr  

 

� validácia metódy  

 

� hodnotenie fotokalytickej degradácie organických látok vo vodách 
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4 Experimentálna časť 
 

4.1 Prístroje a zariadenia 
 

� Termoreaktor, MERCK Thermoreaktor TR 200 

 

� Pipeta, Labopette, Hirschmann Laborgeräte 

 

� Analytické váhy, Kern 770  

 

� Kyvety, Helma 6030-UV 10 mm 

 

� UV-VIS Spektrofotometer, Shimadzu UV-1601 UV-VISIBLE 

 

� Skúmavky so závitom 

 

� Byreta  

 

� Laboratórne sklo  

 

4.2 Chemikálie 
 

� Hydrogenftalan draselný, p.a, C8H5O4K 

Mr = 204,220 g∙mol–1 

 MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

� Síran strieborný, p.a, Ag2SO4,  

Mr = 311,8 g∙mol–1  

Ing. Petr Švec, Penta, ČR 
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� Síran ortuťnatý, p.a, HgSO4 

Mr = 296,65 g∙mol–1 

MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

� Ferroin 

MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

� Hexahydrát síranu diamonno-železnatého, p.a, (NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O 

Mr = 392,14 g∙mol–1 

MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

� Dichroman draselný, p.a, K2Cr2O7 

Mr = 294,19 g∙mol–1 

MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

� Kyselina sírová, (95-97 %) p.a, H2SO4 

Mr = 98,08 g∙mol–1 

MERCK KGaA, Darmstadt, Nemecko 

 

4.3 Roztoky a ich príprava 
 

Redestilovaná voda 

Pre prípravu demineralizovanej vody bolo používané zariadenie Aqual® 25, ČR, 

s reverznou osmózou. 

 

Kalibračný roztok dichromanu draselného, c (K2Cr2O7) = 0,10 mol∙l–1 

 V 600 ml vody bolo rozpustených 29,418 g dichromanu draselného, vysušeného pri 

105 °C po dobu 120 minút. Opatrne bolo pridaných 160 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. 

Roztok bol vychladený a doplnený vodou na 1000 ml.  
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Kyselina sírová, zriedená, c (H2SO4) = 4 mol∙l–1 

 V kádinke s 500 ml vody bolo opatrne priliatých 220 ml koncentrovanej kyseliny 

sírovej. Roztok bol vychladený, doplnený na 1000 ml a preliaty do sklenenej fľaše. 

 

Kyselina sírová, zriedená, c (H2SO4) = 1,8 mol∙l–1 

 Do kádinky bolo naliatých 180 ml vody a opatrne priliatých 20 ml koncentrovanej 

kyseliny sírovej. 

 

Síran ortuťnatý, roztok, c (HgSO4) = 1,35 mol∙l–1 

 V 50 ml zriedenej kyseliny sírovej bolo rozpustených 20 g síranu ortuťnatého. 

 

Síran strieborný, roztok v kyseline sírovej, c (Ag2SO4) = 0,0385 mol∙l–1 

 V 100 ml koncentrovanej kyseliny sírovej bolo rozpustených 1,2 g síranu 

strieborného. 

 

Roztok dichromanu draselného, c (K2Cr2O7) = 0,015 mol∙l–1 

Do odmernej banky na 1000 ml bolo naliatých 500 ml vody, pridaných 4,413 g 

dichromanu draselného a 160 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Po rozpustení bol roztok 

ochladený na laboratórnu teplotu a doplnený vodou po rysku.  

 

Roztok síranu diamonno – železnatého (FAS), c ([(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O]) = 0,075 mol∙l–1 

Do odmernej banky na 1000 ml bolo rozpustených v 200 ml vody 30,0 g hexahydrátu 

síranu diamonno – železnatého ([(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O]). Opatrne bolo pridaných 20 ml 

koncentrovanej kyseliny sírovej. Po ochladení bol roztok doplnený po rysku vodou.  

 

Roztok síranu diamonno – železnatého (FAS), c ([(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O]) = 0,012 mol∙l–1 

Do odmernej banky na 1000 ml bolo rozpustených v 200 ml vody 4,8 g hexahydrátu 

síranu diamonno – železnatého ([(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O]). Opatrne bolo pridaných 20 ml 

koncentrovanej kyseliny sírovej. Po ochladení bol roztok doplnený po rysku vodou.  
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Zásobný kalibračný roztok hydrogenftalanu draselného (KHP) [C6H4(COOH)(COOK)], 

CHSKCr = 10000 mg∙l–1 

V 350 ml vody bolo rozpustených 4,251 g hydrogenftalanu draselného, dopredu 

presušeného pri 105 °C. Roztok bol zriedený vodou na objem 500 ml.  

 

Pracovný kalibračný roztok hydrogenftalanu draselného (KHP) [C6H4(COOH)(COOK)], 

CHSKCr 100 mg∙l–1, 200 mg∙l–1, 300 mg∙l–1, 400 mg∙l–1, 500 mg∙l–1, 600 mg∙l–1, 700 mg∙l–1, 

800 mg∙l–1, 900 mg∙l–1, 1000 mg∙l–1 

Do odmerných baniek na 100 ml bolo oddelene odmerané 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 

ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml a 10 ml zásobného kalibračného roztoku 10000 mg∙l–1. Pridaných 

bolo 0,4 ml zriedenej kyseliny sírovej a roztoky boli doplnené po rysku. Rovnaký postup je pri 

kalibračných roztokoch nízkych koncentrácií (do 100 mg∙l–1). 

 

4.4 Pracovný postup 
 

Do skúmavky pre mineralizáciu bolo nadávkovaných 0,5 ml roztoku dichromanu 

draselného, následne bolo pridaných 0,2 ml roztoku síranu ortuťnatého a 2,5 ml roztoku 

síranu strieborného. Skúmavky boli uzatvorené a obsah bol krúživým pohybom premiešaný. 

Po vychladnutí bol roztok pred použitím opäť premiešaný. Po homogenizácií vzorky boli 

ihneď odpipetované 2 ml do skúmavky s pripraveným činidlom. Skúmavka bola uzatvorená 

a jej obsah bol premiešaný viacnásobným prevrátením. Skúmavky boli následne uložené do 

ohrievacieho bloku, kde bol obsah zahrievaný na teplotu 150 °C po dobu 2 hodiny. Po 

uplynutí doby mineralizácie  boli skúmavky vybrané z ohrievacieho bloku a nechané mierne 

vychladnúť. Potom bol ich obsah premiešaný a pred meraním absorbcie sa nechal 

vychladnúť na laboratórnu teplotu. 
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Obrázok 4-1: Charakteristické zafarbenie kalibračných roztokov koncentrácie 100 – 1000 mg·l–1CHSKCr  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.5 Experimentálne vyhodnotenie absorbcie Cr (VI) a Cr3+ 
 

Pre vyhodnotenie závislosti absorbcie na vlnovej dĺžke boli pripravené kalibračné 

roztoky CHSKCr 0 až 900 mg∙l–1 zo štandardného zásobného roztoku hydrogenftalanu 

draselného. U každého kalibračného roztoku bolo namerané spektrum a boli vyhodnotené 

absorbčné maximá. 

 

Tabuľka 4-1: Vyhodnotenie maximálnej absorbcie iónov Cr
(VI)

 a Cr
3+

 

 Cr
3+ 

Cr
(VI) 

Cr
(VI)

 

CHSKCr  

(mg∙l
–1

) 
λ (nm) A λ (nm) A λ (nm) A 

0 446 0,9196 596 0,0071 348 5,234 
0 444 0,3803 600 0,0031 351 2,2904 
0 436  0,105 600 0,0015 350,5 0,6995 

100 446,5 0,8682 600 0,0149 348 3,3499 
200 446,5 0,7792 600 0,0227 348 4,4688 
300 446 0,7024 599,5 0,044 343  3,6502 
400 444,5 0,6576 589 0,0423 347,5 3,1424 
500 444,5 0,5609 596,5 0,0484 348 2,8179 
600 444 0,4918 596 0,0625 349 2,4494 
700 444 0,4356 593,5 0,07 351,5 2,153 
800 441,5 0,3673 597 0,0795 351 1,707 
900 438,5  0,2649 594 0,0794 350 1,1758 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Na základe experimentálnych údajov boli vyhodnotené maximá absorbcie, ktoré 

pripadajú danej hodnote vlnovej dĺžky. Pre detekciu Cr3+ bola optimálna hodnota vlnovej 

dĺžky rovná 597 nm. V prípade iónov Cr(VI) boli optimálne hodnoty vlnovej dĺžky 

zodpovedajúce 445 nm a 349 nm. 

 

Obrázok 4-2: Spektrum dichromanu draselného   

Spektrum dichromanu draselného, štandard 700 mg∙l–1
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.6 Kalibrácia 
 

Pre semimikrometódu je charakteristická fotometrická detekcia nespotrebovaného 

dichromanu alebo vznikajúceho chromitého iónu. Analýza vzoriek vody sa uskutočňuje 

metódou kalibračnej krivky. Ako modelová látka bol používaný hydrogenftalan draselný. Zo 

zásobného roztoku hydrogenftalanu draselného boli pripravené kalibračné roztoky o známej 

hodnote CHSKCr. Kalibračné roztoky boli mineralizované a následne boli zmerané hodnoty 

absorbcií daných kalibračných štandardov. Merania absorbcie boli uskutočnené pri troch 

vlnových dĺžkach, ktoré odpovedajú vyhodnoteniu maxima absorbcie iónov Cr(VI) a Cr3+. 

Z hodnôt CHSKCr kalibračných roztokov a odpovedajúcej nameranej absorbcie bola 

zostrojená kalibračná krivka. Pomocou lineárnej regresie boli vypočítané jej parametre, 

potrebné k vyjadreniu analytickej závislosti CHSKCr na absorbcii. Z analytickej závislosti boli 

vypočítavané výstupné analytické informácie, a síce hodnoty CHSKCr. 

 

Samotná kalibrácia bola prevedená pre nízke hodnoty a vysoké hodnoty CHSKCr. 



 - 18 - 

4.6.1 Kalibrácia pre nízky rozsah CHSK Cr (do 100 mg∙l–1) 
 

Boli pripravené štandardné kalibračné roztoky pre rozsah CHSKCr do 100 mg∙l–1. Po 

uskutočnenej mineralizácii bola nameraná absorbcia proti redestilovanej vode. Absorbcia 

bola meraná pri troch vlnových dĺžkach, ktoré boli výstupom pri meraní spektra 

dichromanu. Pre ďalšie výpočty bola vybraná kalibračná krivka s najlepšími parametrami 

lineárnej regresie a korelačného faktora, respektíve najpresnejšia. Ako najpresnejšia bola 

vyhodnotená kalibrácia meraná pri 445 nm. Kalibračná závislosť bola 10 bodová, odľahlé 

body však boli vylúčené. 

 

Obrázok 4-3: Graf kalibra čnej závislosti pre koncentrácie CHSKCr 0 – 100 mg·l–1 

Kalibrácia CHSKCr, 445 nm
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.6.2 Kalibrácia pre vysoký rozsah CHSK Cr (100 mg∙l–1 až 1000 mg∙l–1) 
 

Boli pripravené štandardné kalibračné roztoky hydrogenftalanu draselného pre 

rozsah CHSKCr od 100 mg∙l–1 do 1000 mg∙l–1. Po mineralizácii bola nameraná absorbcia pri 

troch vlnových dĺžkach proti redestilovanej vode. Kalibrácia bola opäť 10 bodová, odľahlé 

body boli vylúčené. Pre ďalšie experimentálne použitie bola vybraná kalibrácia meraná pri 

597 nm. Kalibračná závislosť mala najpresnejšie parametre lineárnej regresie a korelačného 

faktora.  
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 Obrázok 4-4: Graf kalibračnej závislosti pre koncentrácie CHSKCr 100 – 1000 mg∙l
–1

 

Kalibrácia CHSKCr, 597 nm
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.6.3 Výpočet 
 

Výsledná CHSKCr sa odčíta priamo z kalibračného grafu. Ak sú výsledky mimo 

pracovný rozsah, stanovenie sa opakuje zriedením pôvodnej vzorky. 

 

4.7 Titra čné stanovenie 
 

Po ukončení mineralizácie sa vzorka kvantitatívne prevedie do titračnej banky. Popri 

miešaní vzorky sa pridá 1 kvapka ferroinu. Ak farba roztoku prejde bezprostredne 

z modrozelenej do oranžovohnedej, vzorka musí byť nariedená a mineralizácia opakovaná. 

Hodnota CHSKCr je totiž mimo rozsah metódy. V prípade, že farba ostane nezmenená, 

titrujeme roztokom síranu diamonno – železnatého. Bod ekvivalencie je indikovaný 

farebným prechodom zo zelenomodrej farby do oranžovohnedej. Zaznamenáva sa spotreba 

roztoku FAS.  
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4.7.1 Výpočet 
 

Najskôr sa určí presná koncentrácia roztoku síranu diamonno – železnatého. 

Množstvo 0,5 ml roztoku dichromanu draselného koncentrácie 0,015 mol∙l–1 sa zriedi 

kyselinou sírovou (4 M) na 5 ml. Po prídavku 1 kvapky ferroinu sa roztok následne titruje 

síranom diamonno – železnatým. Pre výpočet presnej koncentrácie roztoku FAS sa použije 

vzťah: 

( )
V

c
6×015,0×5,0

= , 

kde V  objem spotrebovaného roztoku síranu diamonno – železnatého; (ml), 

 c presná koncentrácia roztoku síranu diamonno – železnatého; (mol∙l–1), 

 0,5 objem roztoku dichromanu draselného; (ml), 

 0,015 koncentrácia roztoku dichromanu draselného; (mol∙l–1), 

6 faktor titrácie (1 mol dichromanu je ekvivalentný 6 molom hexahydrátu síranu 

diamonno – železnatého). 

 

 CHSKCr sa vypočíta podľa rovnice: 

( )
0

21

V

VVc0008  -××
=CHSKCr , 

kde c je presná koncentrácia roztoku síranu diamonno – železnatého; (mol l–1), 

V0 objem skúšanej vzorky pred zriedením; (ml), 

V1 objem roztoku síranu diamonno – železnatého spotrebovaného pri titrácií 

slepého stanovenia; (ml), 

V2 objem roztoku síranu diamonno – železnatého spotrebovaného pri titrácií 

skúšanej vzorky; (ml), 

8000 molárna hmotnosť ½ O2; (mg∙mol–1) [5]. 
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4.8 Validácia metódy 
 

Bola prevedená validácia metódy, čo predstavuje štatistické výpočty, pomocou 

ktorých sa určujú základné parametre danej metódy.  

 

4.8.1 Výpočet medze detekcie a medze stanovite ľnosti 
 

Medza detekcie a stanoviteľnosti boli vypočítané z hodnôt opakovaného stanovenia 

štandardu CHSKCr 20 mg∙l–1.  

 

Tabuľka 4-2: Hodnoty stanovenia CHSKCr známeho štandardu 

y (absorbcia) xi,s (mg.l-1) xp,s xp,s – xi,s (xp,s – xi,s)
2 

0,4167 20,69 -0,406 0,1648 
0,4188 19,89 0,394 0,1552 
0,4201 19,38 0,904 0,8172 
0,4174 20,42 -0,136 0,0185 
0,4158 21,04 

  
  

20,284 
  
  -0,756 0,5715 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Σ(xp,s – xi,s)
2 = 1,7273 

 

1n

xx

s

ni

1i

2

sisp

0  - 

-∑
=

=
,, )(

=
   s0 = 0,6571 

 

s0  smerodatná odchylka danej vzorky; (mg∙l–1) 
xi,s  stanovená CHSKCr, vypočítaná z kalibračnej závislosti; (mg∙l–1) 
xp,s  priemerná hodnota stanovenej CHSKCr, vypočítená z xi,s; (mg∙l–1) 
n  počet meraní; 5 

 

0d skMD ⋅=  

MD = 1,9713 mg∙l–1 
 

0s skMS ⋅=  
MS = 6,571 mg∙l–1 

 
MD  medza detekcie; (mg∙l–1) 
MS  medza stanoviteľnosti; (mg∙l–1) 
s0  smerodatná odchylka; (mg∙l–1) 
kd  konštanta pre výpočet medze detekcie; 3 
ks  konštanta pre výpočet medze stanoviteľnosti; 10 [16] 
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4.8.2 Opakovate ľnos ť 
 

Parameter opakovateľnosti bol vypočítaný pre rozsah vysokých aj nízkych 

koncentrácií. Pre rozsah do 100 mg∙l–1 bol zvolený štandard CHSKCr 50 mg∙l–1, pre rozsah 

100 – 1000 mg∙l–1 bol zvolený štandard 350 mg∙l–1[16].  

 

Tabuľka 4-3: Hodnoty CHSKCr známeho štandardu 

y (absorbcia) xi,s (mg∙l–1) xp,s (mg∙l–1) xp,s – xi,s (xp,s – xi,s)
2 

0,3260 55,58 0,01 0,00 
0,3190 58,27 –2,68 7,21 
0,3230 56,73 –1,15 1,31 
0,3293 54,31 1,28 1,63 
0,3326 53,04 

 
 

55,58 

2,55 6,48 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Σ(xp,s – xi,s)
2 = 16,63 

 

1n

xx

s

ni

1i

2

sisp

0  - 

-∑
=

=
,, )(

=    s0 = 2,039 

 

%67,3=%100×=
,

0
1

spx

s
RSD  

 

Tabuľka 4-4: Hodnoty CHSKCr známeho štandardu 

y (absorbcia) xi,s (mg∙l–1) xp,s (mg∙l–1) xp,s – xi,s (xp,s – xi,s)
2 

0,1406 360,97 –12,71 161,44 
0,1362 348,03 0,24 0,06 
0,1397 358,32 –10,06 101,18 
0,1318 335,09 13,18 173,62 
0,1331 338,91 

 
 

348,26 

9,35 87,48 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Σ(xp,s– xi,s)
2 = 523,77 

 

1n

xx

s

ni

1i

2

sisp

0  - 

-∑
=

=
,, )(

=
   

s0 = 11,443 

 

%28,3=%100×=
,

0
1

spx

s
RSD  
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4.8.3 Správnos ť metódy 
 

Správnosť výsledkov fotometrickej metódy bola porovnávaná s metódou titračnou. 

Výpočet parametrov bol prevedený pomocou počítačového programu. Uskutočnené bolo 

párové porovnanie. 

 

Tabuľka 4-5: Hodnoty CHSKCr reálnych vzoriek povrchovej vody  
Štandard Titračná metóda (mg∙l–1) Fotometrická metóda (mg∙l–1) 

50 mg∙l–1 47,20 47,40 
50 mg∙l–1 49,56 42,54 
Odra 7,08 4,88 
Odra 7,08 4,23 
Odra 9,44 10,12 
Porubka 56,64 43,37 
Porubka 51,92 44,85 
Porubka 54,28 39,42 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Priemerná diferencia: 4,91 

Interval spoľahlivosti: − 1,225 (titračná metóda); 11,045 (fotometrická metóda) 

Smerodatná odchylka: 7,34 

Rozptyl: 53,86 

Korelačný koeficient: 0,96 

t-štatistika: 13,89 

Počet stupňov voľnosti: 7 

Kritická hodnota: 2,365 

Pravdepodobnosť: 0,0501 

 

Záver: Rozdiely sú nevýznamne a teda výsledky oboch metód sú zhodné. 

 

4.8.4 Rozsah metódy 
 

Zavedená metóda je schopná stanoviť organické látky vo vodách v rozsahu: 

 

� 6,571 mg∙l–1– 100 mg∙l–1 (rozsah nízkych koncentrácií) 

� 100 mg∙l–1– 1000 mg∙l–1 (rozsah vysokých koncentrácií) 
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4.8.5 Citlivos ť metódy 
 

� 6,571 mg∙l–1 – 100 mg∙l–1 (rozsah nízkych koncentrácií) – 0,00259 

� 100 mg∙l–1 – 1000 mg∙l–1 (rozsah vysokých koncentrácií) – 0,00034 

Kalibračný rozsah nízkych koncentrácií je citlivejší. Je teda vhodný pre merania 

reálnych vzoriek. Pri vysokých hodnotách CHSKCr sa uskutoční nariedenie pôvodnej vzorky.  

 

5 Záver 
 

V bakalárskej práci bola zavedená semimikrometóda pri stanovení chemickej 

spotreby kyslíka dichromanom. Metóda bola zavedená na modelovej látke hydrogenftalane 

draselnom. Vyhodnotenie vzoriek bolo uskutočňované metódou kalibračnej krivky. 

Kalibračné závislosti boli zostrojené pre rozsah nízkych koncentrácií do 100 mg.l–1, kde bol 

korelačný faktor 0,9968 a rozsah vysokých koncentrácií 100 mg.l–1 – 1000 mg.l–1, 

s korelačným faktorom 0,99817. Obe kalibračné závislosti boli lineárne, absorbcia bola 

meraná pri vlnových dĺžkach 445 nm pre rozsah nízkych koncentrácií, a 597 nm pre rozsah 

vysokých koncentrácií.  

 

Taktiež bola prevedená validácia metódy. Bola stanovená medza detekcie 

MD = 1,9713 mg∙l–1 a medza stanoviteľnosti MS = 6,571 mg∙l–1. Opakovateľnosť metódy bola 

3,67 % pre rozsah nízkych a 3,28 % pre rozsah vysokých koncentrácií. Rozsah metódy bol 

určený 6,571 mg∙l–1 – 100 mg∙l–1 (rozsah nízkych koncentrácií) a 100 mg∙l–1 – 1000 mg∙l–1 

(rozsah vysokých koncentrácií). Metóda je citlivejšia pre rozsah 6,571 mg∙l–1 – 100 mg∙l–1.  

  

Semimikrometóda bude využívaná na priamu analýzu povrchovej a odpadovej vody. 

Hodnotenie fotokalytickej degradácie organických látok sa nepodarilo uskutočniť, ako ďalšie 

využitie semimikrometódy preto ostáva cieľom magisterskej práce.  
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

 

 A  absorbcia (1) 

 

 BSK  biologická spotreba kyslíka  

 

 c  koncentrácia (mg∙l–1, mol∙l–1) 

 

 CHSK  chemická spotreba kyslíka (mg∙l–1) 

 

kd  konštanta pre výpočet medze detekcie; 3 

 

ks  konštanta pre výpočet medze stanoviteľnosti; 10 

 

 KHP  hydrogenftalan draselný 

 

MD  medza detekcie; (mg∙l–1) 

 

MS  medza stanoviteľnosti; (mg∙l–1) 

 

n  počet meraní 

 

 V  objem (ml) 

 

s0  smerodatná odchylka danej vzorky; (mg∙l–1) 

 

 ThSK  teoretická spotreba kyslíka; (mg∙l–1) 

 

xi,s  stanovená CHSKCr, vypočítaná z kalibračnej závislosti; (mg∙l–1) 

 

xp,s  priemerná hodnota stanovenej CHSKCr, vypočítená z xi,s; (mg∙l–1) 

 

 η  účinnosť; (%) 

 

 λ  vlnová dĺžka; (nm) 

 

 

 

 

 



 - 28 - 

Zoznam obrázkov 

 

Obrázok 4-1: Charakteristické zafarbenie kalibračných roztokov koncentrácie 100 – 1000 

mg∙l–1CHSKCr ............................................................................................................................16 

 

Obrázok 4-2: Spektrum dichromanu draselného .....................................................................17 

 

Obrázok 4-3: Graf kalibračnej závislosti pre koncentrácie CHSKCr 0 – 100 mg∙l–1....................18 

 

Obrázok 4-4: Graf kalibračnej závislosti pre koncentrácie CHSKCr 100 – 1000 mg∙l–1..............19 

 
 
 
 

Zoznam tabuliek 

 

Tabuľka 4-1: Vyhodnotenie maximálnej absorbcie iónov Cr(VI) a Cr3+......................................16 

Tabuľka 4-2: Hodnoty stanovenia CHSKCr známeho štandardu ...............................................21 

Tabuľka 4-3: Hodnoty CHSKCr známeho štandardu..................................................................22 

Tabuľka 4-4: Hodnoty CHSKCr známeho štandardu..................................................................22 

Tabuľka 4-5: Hodnoty CHSKCr reálnych vzoriek povrchovej vody ............................................23 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 - 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití 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, diplomovou (bakalářskou) práci 

užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

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

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

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (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 (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 ……………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

 

…………………………………. 

 

 



 - 30 - 

 

 

 


