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Anotace 

Cílem této práce bylo na základě požadavku průmyslového partnera 

modifikovat stávající analytickou metodu stanovení chloridů v technologických 

vodách, nebo vypracovat zcela nový postup, který nebude používat chemické 

látky klasifikované dle platné legislativy jako kategorie „vysoce toxické“. Za tímto 

účelem byly ověřeny dva postupy – přímém potenciometrické stanovení a 

potenciometrická titrace. 

 

Klíčová slova: chloridy, iontově selektivní elektrody, potenciometrická titrace 

    

Summary  

The aim of this study was based on the requirements of the industrial 

partner to modify existing analytical method for the determination of chlorides in 

water, or develop entirely new approach that does not use chemicals are classified 

according to current legislation as a category of "highly toxic". For this purpose, 

two procedures were validated - direct potentiometric determination and 

potentiometric titration. 
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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce bylo vybráno dle požadavku průmyslového 

partnera, firmy Dalkia Česká republika, který je tradičním výrobcem a dodavatelem 

elektrické energie a tepla pro městské aglomerace.  

Pobočka firmy v Ostravě, závod Elektrárna Třebovice pro zabezpečení 

provozu využívá jako zdroj technologické vody říční vodu z řeky Opavy, která 

protéká areálem závodu. Říční voda musí být před použitím upravena tak, aby 

vyhovovala potřebám technologie. Pro tyto řízení procesu úprav se z části 

používají diskontinuální provozní analytické zkoušky přímo na úpravně vod. 

Jednou z analytických zkoušek sloužící ke kontrole procesu úpravy říční 

vody je stanovení koncentrace chloridových iontů ve vstupní vodě a upravené 

vodě. 

Doposud se v  závodě Elektrárna Třebovice ke stanovení chloridů používá 

titrační stanovení odměrným roztokem dusičnanu rtuťnatého. Vzhledem k tomu, 

že dusičnan rtuťnatý, resp. rtuťnaté ionty patří mezi látky zařazené v kategorii 

„vysoce toxické - T+“ a průmyslové podniky musí na základě legislativy omezovat 

požití látek léto kategorie [1]. Dalším důvodem pro omezení použití látek této 

kategorie je i legislativní omezení okruhu osob, které mohou s těmito látkami 

nakládat. Proto odběratel požádal o posouzení možnosti modifikace stávajících 

metod eventuálně o vývoj jiných metod stanovení chloridů do stádia provozní 

metodiky. 

K dalším požadavkům, které odběratel na analytickou metodu stanovil, jsou 

jednoduchost, rychlost, přesnost a robustnost stanovení, a také nenáročnost na 

kvalifikovaný personál. 
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2. Vstupní úprava vody - čiření  

Čiření je jeden za základních technologických procesů při úpravě 

povrchových vod na vodu pitnou. Někdy se čiření také používá i pro čištění 

odpadních průmyslových vod a vod z recipientu, ze kterých je potřeba odstranit 

nečistoty. Při odstranění jemných suspenzí je nejprve zapotřebí dosáhnout 

zvětšení částic a teprve poté je lze z vody oddělit. 

Pro úpravu vody čiřením se dávkují do vody převážně síran železnatý 

(FeSO4), síran hlinitý (Al2(SO4)3), chlorid železitý (FeCl3) a organické flokulanty. Ve 

vodě se poté vytvoří téměř nerozpustný hydroxid hlinitý nebo železitý. Částice 

hydroxidu se začnou shlukovat do hrubé disperze a zároveň strhávají či chemicky 

zachycují látky obsažené ve vodě. 

Proces shlukování se nazývá koagulace a proces odstranění vzniklých 

částic z vody se nazývá čiření.  

Koagulace je proces, při kterém dochází ke shlukování koloidních částic 

hydroxidů do větších makroskopických celků. Vzniklé útvary jsou již schopny 

sedimentovat a mohou být odstraněny běžnými fyzikálními postupy separace.  

Při chemické úpravě vody se za sedimentačními nádržemi či čiřiči prakticky 

vždy začleňuje filtrace. Tento postup se nazývá dvoustupňová úprava. Naopak 

v případech, kdy k čištění vody stačí malá dávka koagulantu a koncentrace 

vylučované suspenze je nízká, se k  její separaci používá filtrace [2]. 

Čiření se provádí v čiřičích. Čiřič je zařízení na kontinuální separaci 

dispergovaných částic z upravované vody při jejím vertikálním průtoku, a to 

vznášenou vrstvou vloček. Firma Dalkia Česká republika používá čiřič, jehož 

schéma je na obrázku č. 3 umístěném v přílohách. 
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2.1. In line filtrace 

Chemická reakce, destabilizace koloidů, probíhá přímo na povrchu zrn 

filtračního materiálu [http://www.uprava-vody.com/cireni-vody]. K určitému 

zachycování koloidních částic dochází i tehdy, kdy tyto částice nejsou předem 

koagulované. Adsorpce koagulantu pak vytvoří elektrokinetickou vrstvu k navázání 

mechanických částic k povrchu zrn. In – line filtrace nepoužívá míchání potřebné 

pro koagulační filtraci, protože potřebná energie pro flokulaci je zajišťována při 

průchodu filtračním ložem. Rozhodující je výběr koagulantu. Obvykle se používají 

katonické polymery, či nízko molekulární až středně molekulární kopolymery 

aminu a epichlorhydrinu s vysokou hustotou kladného náboje. Jejich účinnost je 

vyšší než u anorganických koagulantů. 

2.2. Dvoustupňová separace 

Při vysokém obsahu suspendovaných látek se dává přednost čiření vody 

v reaktoru před samotnou filtrací. Při čiření v reaktoru je možné zachytit značné 

množství částic a po čiření následuje filtrace částic, které se neoddělily 

sedimentací.  

Samotné čiření se skládá z koagulace, při které dochází k eliminaci náboje 

částice, z flokulace, při které vznikají vločky o velikosti, která umožňuje jejich 

odstranění a sedimentaci. 

Doba sedimentace závisí na velikosti částice, na druhou stranu rychlost 

sedimentace, určuje velikost sedimentačních zařízení. Proces sedimentace je 

použitelný tehdy, pokud doba sedimentace je maximálně desítky minut [2]. 

2.3. Kyselé čiření 

Suspendované látky mají obvykle záporný náboj. Ke koagulaci se proto 

přidává látka (koagulační činidlo), jejíž náboj je kladný. V závislosti na účelu 

úpravy vody se liší použitý koagulant. Pro přípravu demineralizované vody se 

zpravidla používá železitý koagulant (FeCl3 nebo Fe2(SO4)3). Pro přípravu pitné 

vody se používají hlinité soli.  
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Působení koagulantu lze rozdělit do dvou částí. První část se podílí na 

posunu pH do optimální hodnoty, druhá část potom vytváří sraženinu [2]. 

2.4. Neutrální čiření 

Další možností čiření bez dekarbonizace je čiření v neutrální oblasti (např. 

při úpravě pitných vod). V neutrálním pH záporný náboj nečistot stoupá a naopak 

účinný náboj oxidů železa klesá, takže použité dávky koagulantu se zvyšují a 

kvalita čiřené vody klesá. Obvykle se podle stupně organického znečištění pracuje 

v oblasti pH mezi 6,0 – 7,0. Tam, kde je alkalita nedostatečná pro vysrážení 

koagulantu se dávkuje alkalizační činidlo (např. vápno nebo NaOH) 

Pokud je čiřená voda použita i k jiným účelům než jako voda pro 

demineralizaci a jsou požadavky na nízkou korozívnost čiřené vody, je možné 

pracovat i ve vyšší oblasti pH (do pH 8,0), při které klesá rozpustnost Fe. Při 

surové vodě s vysokou alkalitou je možné pracovat v tomto rozmezí pH bez 

nutnosti dodatečné alkalizace [2]. 

2.5. Alkalické čiření 

Při koncentraci HCO3
- iontů > 2 mmol.l-1 je jednoznačně výhodné pracovat 

v alkalické oblasti, kdy dochází k současné dekarbonizaci a tedy snížení solnosti 

za cenu relativně levného Ca(OH)2.  

Mechanismus alkalického čiření – vylučovaná fáze je dvousložková, má 

záporný náboj a podmínkou vzájemné koagulace je přítomnost kladných iontů [2]. 

2.6. Popis technologie čiření v závodě Elektrárna 

Třebovice 

Stanice vstupní přípravy vody je napájena vodou z řeky Opavy přes čerpací 

stanici surové vody. Kvalita surové vody je velmi proměnlivá a závisí na ročním 

období a stavu vody v řece. Průměrné roční hodnoty některých ukazatelů jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Průměrné roční hodnoty ukazatelů kvality surové vody 

CHSKCr BSK5 RAS Neroz. Látky N-NO3 N anorg P(celk) Vodivost pH Cloridy 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mS] [mg/l] 

19,0 3,0 125,4 63,3 2,6 2,8 0,2 29,0 7,7 22,076 

 

Proces zásaditého čiření je kombinace koagulačních reakcí hydrolyzujícího 

koagulantu s organickými koloidy ve vodě (koagulace pomocí FeCl3) se srážecími 

reakcemi úpravy vody vápnem (tzv. dekarbonizace tj. odstranění iontů HCO3
1- a 

volného CO2). 

Je použita technologie zásaditého čiření, která probíhá v čiřiči, kde dochází 

ke koagulaci a dekarbonizaci dávkováním 10 % FeCl3 čerpadly P1.26A-B a 

vápenného mléka (3%-ní suspenze Ca(OH)2) dávkovaného čerpadly P1.22 A-B  

 Správný průběh dekarbonizace lze vyhodnotit na základě ukazatelů 

alkality "p" a "m" a to dle uvedené tabulky. 

 

Tabulka č. 2: Ukazatelé alkality 

Výsledky titrace Alkalita v mmol/l 

 OH-1 CO3
2- HCO3

-1 

p = 0 0 0 m 

2p = m 0 2p 0 

2p < m 0 2p m-2p 

2p > m 2p - m 2(m-p) 0 

p = m m 0 0 

 

Proces probíhá správně, je-li splněna podmínka: 2p = m 

Předpokládaná spotřeba vápna je na úrovni 70 - 100 g Ca(OH)2/m
3 

dekarbonizované vody. Dávka vápenného mléka do čiřiče musí být taková, aby v 

dekarbonizované vodě byl zachován vztah 2p = m.  Velká dávka vápenného 
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mléka ztěžuje dekarbonizaci, malá dávka způsobuje nedostatečnou dekarbonizaci 

vody.  

 Průběh zásaditého čiření lze popsat ve velmi zjednodušeném 

schématu těmito chemickými rovnicemi: 

2 3 → 2 3  

→ 2 2  

→  

 Předpokládaná spotřeba koagulantu by měla být asi 30 g FeCl3/ m
3 

čiřené vody. Přesná dávka je určována na základě prováděných chemických 

analýz. Rozdíl koncentrace chloridových iontů ve vodě mezi surovou a vyčířenou 

vodou je podle provedených čiřících pokusů stanoven na 0,55 až 0,70 mmol/l. 

 Pro urychlení koagulace a spádu vzniklých vloček je dávkován do 

reakční komory čiřiče pomocný flokulant. Roztok flokulantu o koncentraci 0,1 % je 

dávkován dávkovacími čerpadly  P1.29A-B. Maximální přijatelná dávka flokulantu 

je 0,1 g/m3 vody. 

 Usazeniny vzniklé chemickými reakcemi dávkovaných činidel a 

sedimentací vnesených mechanických nečistot se hromadí v dolní části čiřiče a 

jsou pravidelně čerpány kalovým čerpadlem P1.32 na složiště popelovin.   

 Surová voda přitéká do čiřiče R1.01 přes směsné ohříváky        

E1.10 A-C, které jsou provozovány v závislosti na teplotě SV. Směsné ohříváky 

jsou uvedeny do provozu při poklesu teploty SV pod 12 oC. Optimální teplota 

surové vody, po ohřátí, se pohybuje v rozmezí 17 – 19 0C. 

 Průtok vody čiřičem by se měl pohybovat v rozmezí od 50 m3/hod do 

300 m3/hod., přičemž změna intenzity průtoku nemá v hodinovém rozsahu 

překročit 20 %. Při výkonu nižším než 50 m3/hod. je možné v závislosti na 

laboratorních rozborech zapojit recirkulační čerpadlo P1.31 vně okruhu. 

 Z čiřiče voda odtéká gravitačně do dvou vodních nádrží H1.02 A-B a 

dále je přečerpávána čerpadly P1.03A-C do pískových svislých filtrů F1.04.A-D, 



Jan Otoupalík: Provozní metoda stanovení chloridu ve vodách bez použití chemikálií 

nebezpečných pro životní prostředí 

2010/2011 7 
 

které jsou vyplněny štěrkem se zrnitostí 0,8 - 1,4 mm o tloušťce vrstvy 120 cm a 

štěrkem o zrnitosti 2 - 30 mm o tloušťce 30 cm.  Tato část tvoří základní vrstvu. 

 Proplach a regenerace filtrů je prováděna čířenou filtrovanou vodou 

čerpadly čiřené filtrované vody  P1.06A-B z nádrže čiřené filtrované vody H1.05.  

Prací vody z filtrů F1.04A-D jsou odváděny do neutralizace, nebo zpět do čiřiče 

R1.01. 

 Čiřená filtrovaná voda je shromažďována v nádrži  H1.05 o objemu 

1000 m3. Odtud je odebírána napájecími čerpadly stanice demineralizované vody 

P1.07A-C  a napájecími čerpadly stanice změkčené vody P1.08A-C. 

  Celý proces úpravy vody je kontrolován na základě chemické 

analýzy, podle které se dávkují činidla. Jedna z metod kontroly je stanovení 

koncentrace chloridových iontů v surové a upravené vodě, Tato kontrola se 

provádí ve 4 hodinových intervalech a jejím výsledkem je rozdíl koncentrací, který 

by měl činit 0,55 až 0,70 mmol/l. 

 

3. Charakteristika chemikálií používaných 

v procesu úpravy a analytické kontroly 

V procesu úpravy vody a také při analytické kontrole čiření se používají 

různé typy chemických látek. Mnohé z nich jsou z toxikologického hlediska zdraví 

škodlivé. 

V této kapitole jsou zmíněny ty nejčastěji používané.   

3.1. Chlorid železitý (FeCl3)  

Je světle hnědá hygroskopická anorganická sloučenina, která se za 

působení vzdušné vlhkosti samovolně roztéká. Nejčastější použití této sloučeniny 

je v elektrotechnice, kde se používá při výrobě plošných spojů jako leptadlo. 

Chlorid železitý se také běžně používá jako koagulační činidlo při úpravě vod a 

čištění odpadních vod [4]. 
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Na základě kategorizace chemických látek a přípravku je chlorid železitý 

řazen do kategorie látek s žíravým účinkem. 

Bezpečnostní list chloridu železitého je uveden v příloze. 

3.2. Chroman draselný K2CrO4 

Chroman draselný se používá v analytické chemii jako primární indikátor 

pro titrace, protože jej lze připravit ve velmi vysoké čistotě a je prakticky 

neomezeně stálý. 

Chroman draselný má při přímém kontaktu dráždivý účinek na pokožku a 

sliznice. K jeho dalším nepříznivým toxikologickým vlastnostem patří toxicita, 

karcinogenita , mutagenita a možná následná nebezpečnost [5]. 

Bezpečnostní list je uveden v přílohách. 

3.3. Toxikologické vlastnosti rtuťnatých sloučenin 

Rtuť a její sloučeniny patří mezi nejstarší a nejvýznamnější jedy 

v průmyslových výrobách. Akutní i chronické otravy jsou poměrně běžné. Pokud je 

atmosféra Země nasycena rtutí v kovovém stavu za teploty 20oC, obsahuje asi 19 

mg/m3 Hg Tato koncentrace při expozici organismu nezpůsobuje akutní otravu, ale 

rtuť má schopnost významně se kumulovat v těle, proto při inhalaci par rtuti může 

dojít k chronické otravě. Významnější riziko intoxikace je tam, kde se se rtutí 

pracuje za vyšších teplot (například při destilaci). Rtuť se váže na sulfurhydrylové 

skupiny a tím inhibuje řadu enzymů. Působí na nervový systém, plíce, ledviny a 

kůži. Ve vodě rozpustné soli rtuti jsou vesměs vysoce toxické. Mezi nejtoxičtější 

patří sublimát chloridu rtuťnatého (HgCl2), jehož smrtelná dávka je asi 0,1 až 0,5 g. 

Naopak díky malé rozpustnosti ve vodě je toxicita chloridu rtuťného (Hg2Cl2, 

kalomel), a sirník rtuťnatého (rumělka) snížená [5]. 

Akutní otrava rozpustnými solemi rtuti je nejčastější, nejlépe známá a popis 

jejího toxikologického obrazu je nejtypičtější pro požití chloridu rtuťnatého. Tato 

otrava se již za malou chvíli po požití projevuje pálením v ústech, obtížným 
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polykáním, sliněním a bolestmi na prsou a v břiše. Otrava se někdy projevuje 

zánětem ledvin třesem, poruchami chůze a řeči. Na kůži a na sliznici žaludku a 

dvanáctníku se tvoří vředy. Významnější než akutní otravy jsou otravy chronické 

[5]. 

Chronická otrava rtutí nemá vždy stejné počáteční projevy. Ve většině 

případů předcházejí příznaky poškození zažívacího traktu plnému rozvinutí 

příznaků nervových, které jsou pro chronickou otravu rtutí charakteristické. Již po 

několika dnech až týdnech expozice může dojít k nechutenství, ke zvýšenému 

vylučování slin a ke zduření slinných žláz. Velmi často na to navazuje zánět ústní 

sliznice, doprovázený zápachem z úst a zvláštním měděným zbarvením patra. 

Poměrně přesný obraz chronické otravy je popsán v literatuře nijak nesouvisející 

s chemií. Jedná se o knihu Lewise Carrolla „ Alenka v říši divů“ a postavu 

kloboučníka. 

Organické sloučeniny rtuti (CH3Hg+ a (CH3)2Hg methylrtuť a dimethylrtuť) 

mají převládající účinek na nervový systém. Můžou způsobit ataxii, poruchu 

sladěnosti pohybů, nebo dysartrii což je špatná výslovnost slov. Dimethylrtuť 

proniká do plodu matky, zde se ukládá obzvláště v mozku, což vede k mentální a 

tělesné retardaci. Vznik organických sloučenin rtuti je problém znečištění životního 

prostředí. Elementární rtuť a anorganické sloučeniny rtuti jsou ve vodotečích a 

vodních nádržích biologicky přeměňovány na výše zmíněné organokovové 

sloučeniny, které jsou těkavé a výrazně rozpustné v tucích. To usnadňuje jejich 

cestu v potravinovém řetězci až ke člověku. Roční příjem rtuti by neměl u člověka 

přesáhnout 5 mg. Příjem nad 15 mg/rok již dává vzniknout otravě se zřetelným 

poškozením [6]. 

 

Dusičnan rtuťnatý:  

V analytické chemii se dusičnan rtuťnatý používá jako titrační činidlo, je to 

bílá krystalická látka velmi dobře rozpustná ve vodě. Toxikologické vlastnosti jsou 

uvedeny v bezpečnostním listě, který je součástí přílohy.  
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4. Metody stanovení chloridů 

Ke stanovení chloridů se používá mnoho analytických metod. 

Gravimetrické, odměrné, fotometrické, separační, elektrochemické atd. Pro 

stanovení chloridů ve vodách jsou nejpoužívanější níže uvedené metody. 

4.1. Odměrné metody 

4.1.1. Argentometrie 

Princip 

Je část odměrné analýzy. Při níž dochází k reakci chloridů (Cl-) s odměrným 

roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3), za vzniku bílé sraženiny chloridu 

stříbrného (AgCl). K indikaci bodu ekvivalence se používá chroman draselný 

K2CrO4. Ten společně s dusičnanem stříbrným vytváří červenohnědou sraženinu 

chromanu stříbrného. Bod ekvivalence je indikován tehdy, když dalším přídavkem 

odměrného činidla již nevzniká postřehnutelná sraženina. 

→ ↓ 

Jiný způsob indikace je možný adsorpčním indikátorem fluoresceinem, ten 

je v roztoku obsažen ve formě aniontu, jež barví roztok do žlutozelena. Za bodem 

ekvivalence, kdy je v roztoku nadbytek stříbrných iontů, dojde k adsorpci anionu 

indikátoru na micely sraženiny. Adsorbovaný aniont fluoresceinu má jinou barvu 

než aniont v roztoku, proto se bod ekvivalence projeví růžově fialovým zbarvením. 

Použití 

Metoda je vhodná pro stanovení chloridů ve všech typech vod. Bez 

objemové úpravy vzorku před stanovením lze stanovit chloridy v koncentraci iontů 

Cl- 4 až 400 mg.l-1. Podle očekáváné koncentrace chloridů ve vzorku je nutno vždy 

použít odpovídající koncentraci odměrného roztoku dusičnanu stříbrného 

(AgNO3). Pro koncentraci chloridů 4 až 100 mg.l-1, 10 až 200 mg.l-1 nebo 20 až 

400 mg.l-1 se použije odměrný roztok o koncentraci AgNO3 0,02 mol.l-1,0,05 mol.l-1 



Jan Otoupalík: Provozní metoda stanovení chloridu ve vodách bez použití chemikálií 

nebezpečných pro životní prostředí 

2010/2011 11 
 

nebo 0,1 mol.l-1. Při koncentraci chloridů pod 10 mg.l-1 dosáhneme lepšího 

výsledku tím, že vzorek před stanovením odpaříme a tím ho zakoncentrujeme. [6] 

Rušivé vlivy 

Stanovení ručí bromidy, jodidy, kyanidy, siřičitany, thiosírany a sulfidy, které 

se také srážejí dusičnanem stříbrným. Fosforečnany ruší v koncentracích nad 25 

ml.l-1, kdy se vysrážejí jako fosforečnan stříbrný.  

Bromidy, jodidy, kyanidy je potřeba stanovit zvlášť a výsledky jejich 

stanovení ekvivalentně odečíst. Siřičitany se odstraní přídavkem peroxidu vodíku 

při pH asi 7, sulfidy a thiosírany se rozkládají peroxidem vodíků v alkalickém 

prostředí. Vliv fosforečnanů a železa lze odstranit ředěním vzorku. [6] 

4.1.2. Merkurimetrie 

Princip 

Při merkurimetrickém stanovení se chloridy titrují při pH 2,5 ± 0,1 

odměrným roztokem dusičnanu rtuťnatého (Hg(NO3)2) za vzniku rozpustného 

chloridu rtuťnatého. Konec titrace je indikován difenylkarbazonem, který 

s přebytkem rtuťnatých iontů dává červenofialově zbarvený komplex. 

2 →  

Metoda je vhodná pro stanovení chloridů ve všech typech vod. Bez 

objemové úpravy vzorku před stanovením lze chloridy stanovit v koncentracích 4 

až 200 mg.l-1. Vody s menší koncentrací chloridů (4 až 100 mg.l-1) se titrují 

odměrným roztokem dusičnanu rtuťnatého o koncentraci 0,01 mol.l-1 , vody s vyšší 

koncentrací chloridů (10 až 200 mg.l-1) se titrují pomocí odměrným roztokem 

dusičnanu rtuťnatého o koncentraci 0,025 mol.l-1. Při koncentraci chloridů pod 10 

mg.l-1 se dosáhne správnějších výsledků tím, že se vzorek před stanovením 

odpaří, tím se zkoncentruje. 
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Rušivé vlivy 

Nesprávně nastavená hodnota pH před titrací vzorku hodně ovlivňuje 

ostrost barevného přechodu. Merkurimetrické stanovení ručí bromidy a jodidy, 

které spotřebovávají Ag(NO3)2 stejnou reakcí jako chloridy. Chromany, siřičitany a 

Fe3+ ruší v koncentraci nad 10 mg.l-1. Správná detekce bodu ekvivalence je 

znemožněna zákalem a barvou vzorku. [6] 

4.2. Elektrochemické metody  

4.2.1. Potenciometrie  

Princip 

Potenciometrie je elektrochemická metoda, při níž měříme napětí na 

galvanickém článku. Článek se skládá z měrné (indikační) a srovnávací 

(referenční) elektrody. Potenciál indikační elektrody je závislý na koncentraci 

sledované látky, zatímco potenciál referenční elektrody je konstantní. Rovnovážné 

napětí je rozdílem těchto dvou potenciálů a je mírou koncentrace sledované látky. 

V praxi se využívají dvě varianty potenciometrie: 

• Přímá potenciometrie, koncentrace analytu je stanovena přímo 

z hodnoty měřeného napětí. V tomto případě jde o metodu 

srovnávací, neboť stanovení je prováděno na základě kalibrační 

řady, kdy je porovnáváno napětí článku změřené v analyzovaném 

roztoku s napětím článku změřeném za shodných podmínek 

v roztocích o známé koncentraci analytu. Kalibrační křivka je 

sestrojena jako závislost ∆ log  

• Potenciometrická titrace, ze sledování závislosti rovnovážného 

napětí článku na množství přidávaného odměrného roztoku je zjištěn 

bod ekvivalence titrace, a obsah analytu je stanoven ze spotřeby 

odměrného roztoku. Vyhodnocování titrační křivky se může provést 

jak graficky, tak výpočtem viz. kapitola 5.3.1. 
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Základní pojmy  

Elektrodový děj 

Je to oxidačně – redukční reakce založena na přenosu náboje mezi fázemi 

elektrody, které patří mezi vodiče různé třídy. Elektrodový děj zapisujeme 

chemickou rovnicí ve směru redukce [7]. 

Například: Zn v roztoku SO4
2- 

→  

2 →  

 

Elektroda (poločlánek) 

Je heterogenní elektrochemický systém skládající se alespoň ze dvou fází. 

Jedna fáze je vodič první třídy, který vede elektrický proud pomocí elektronů, 

druhá fáze je vodič druhé třídy, který vede proud pomocí iontů. 

Elektrody prvního druhu 

Jsou tvořeny prvkem, jehož iont je obsažen v roztoku. Kationty z roztoku se 

redukuji volnými elektrony z kovové elektrody a elementární kov se vylučuje na 

jejím povrchu. Současně však kationty kovové mřížky elektrody přecházejí do 

roztoku. V prvém případě se elektroda nabíjí kladně (úbytek elektronů), ve druhém 

pak záporně (úbytek kladně nabitých iontů). Oba děje jsou v rovnováze a skutečný 

výsledný náboj závisí na tom, který děj převládá. Potenciál elektrody 1. Druhu lze 

popsat Nernstovou rovnicí: 

∙ ln  

Eo …. Standardní elektrodový potenciál, 

R …. Plynová konstanta (8,314 J.K-1.mol-1), 

F …. Faradayova konstanta (9,648.104 J.V-1.mol-1), 

T …. Termodynamická teplota, 

n …. Počet vyměňovaných elektronů, 
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 …. Aktivita iontů kovu v roztoku, 

 Mezi elektrody 1. druhu patří např. stříbrná elektroda, nejčastěji 

tvořena stříbrným drátkem či plíškem ponořeným do roztoku obsahujícího stříbrné 

ionty a aktivitě . Mezi stříbrnými ionty v roztoku a kovem elektrody probíhá 

vratná reakce:  

↔  

 Soustavu v rovnováze lze charakterizovat rovnovážnou konstantou K: 

 

 A potenciál stříbrné elektrody lze opět popsat Nernstovou rovnicí: 

∙  

Elektrody druhého druhu 

Jsou tvořeny kovem pokrytým vrstvičkou jeho málo rozpustné soli 

ponořeným do roztoku aniontů této soli. Aktivita kationtu kovu je řízena součinem 

rozpustnosti soli tohoto kationtu s příslušným aniontem. Pro elektrodu druhého 

druhu platí Nernstova rovnice ve tvaru: 

∙  

…. Součin rozpustnosti málo rozpustné soli, 

	 …. Aktivita aniontu 

Mezi nejčastěji používané elektrody druhého druhu, tzv. referenční, patří 

elektroda agrentochloridová, kalomelová elektroda nebo merkurosulfátová 

elektroda. Elektroda argentochloridová je tvořena stříbrným drátkem pokrytým 

elektrolyticky vyloučeným chloridem stříbrným a ponořeným do roztoku 

chloridových aniontů. Zato kalomelová elektroda je tvořena rtutí, vrstvou chloridu 

rtuťnatého (kalomelu), která je ve styku s roztokem chloridu draselného. Odvod 

potenciálu zabezpečuje platinový drátek [8]. 

, |  



Jan Otoupalík: Provozní metoda stanovení chloridu ve vodách bez použití chemikálií 

nebezpečných pro životní prostředí 

2010/2011 15 
 

⇆  

Merkurosulfátová elektroda je tvořena rtutí, která je pokrytá vrstvou síranu 

rtuťného (Hg2SO4) a ponořená do roztoku síranu draselného (K2SO4) nebo roztoku 

kyseliny sírové (H2SO4) 

, |  

2 ⇆ 2  

 

Elektrody iontově selektivní (ISE) 

Iontově selektivní elektrody (ISE) využívají vzniku potenciálu na membráně 

selektivně propustné pro určité ionty. Ionty, které mohou vstupovat do membrány, 

způsobují vznik potenciálového rozdílu mezi povrchem membrány a okolním 

roztokem. Hovoříme o Donnanově potenciálu ∆∅ . Jeho velikost závisí na aktivitě 

iontů v roztoku. Elektrody iontově selektivní jsou konstruovány ze skla, nebo 

plastu uzavřené membránou. Membrána odděluje vnitřní roztok určovaných iontů 

od vnějšího roztoku vzorku.  

Membránový potenciál je rozdílem Donnanových potenciálů na obou 

stranách membrány. K výměně iontů dochází pomocí mechanismu iontové 

výměny bez změny oxidačního čísla. Potenciál na straně vnitřního roztoku má 

stálou hodnotu, vnější potenciál se řídí Nernstovou rovnicí a závisí na aktivitě iontů 

ve zkoumaném roztoku:  

∙  

…. Není standardní hodnota, ale je pro každou elektrodu individuální, 

…. Aktivita iontů ve zkoumaném roztoku, 

…. Molární plynová konstanta 8,314 J.K-1.mol-1, 

…. Faradayova konstanta 96500 C.mol-1, 

…. Standardní elektrodový potenciál 
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Membrány mohou byt buď tuhé, nebo kapalné. Jako tuhé se používají málo 

rozpustné sloučeniny Ag2S, AgCl, LaF3 . Kapalnou membránou potom může být 

porézní destička napojená málo polárním organickým rozpouštědlem, v němž je 

kapalný měnič iontů. V poslední době se hodně využívají kombinované ISE 

elektrody a to z důvodu jejich finanční výhodnosti oproti IC chromatografii. 

Kombinované ISE elektrody se dají snadno upravovat i v ne zcela ideálních 

podmínkách, jakými jsou například provozní prostory [8].  

Při potenciometrických stanoveních s iontově selektivními elektrodami se 

zpravidla měří elektromotorické napětí článku  

í
	1 	1 á 	2 č í

	2  

Vlastní systém ISE se skládá z vnitřní referentní elektrody 2, vnitřního 

roztoku iontově- selektivní elektrody 2 a z membrány. Tato soustava je ponořena 

do měřeného roztoku 1, do kterého je ponořena i referentní elektroda. 

Elektromotorické napětí článku je dáno vztahem  

E = E2 + φM – E1 

Referentní elektrody 1 a 2 jsou zpravidla elektrody 2. druhu. Pro analytické 

využití ISE má význam membránový potenciál  φM. Součet potenciálu vnitřní 

referentní elektrody a membránového potenciálu se nazývá potenciál iontově 

selektivní elektrody EISE. 

EISE =  E2 + φM 

Pro elektromotorické napětí článku pak platí 

E = EISE – E1 

Stanovení pomocí ISE se provádí metodou kalibrační křivky. Kalibrační křivka je 

sestavena jako závislost elektromotorického napětí článku na logaritnu aktivity, 

příp. koncentrace stanovovaného iontu [9]. 

 

Skleněná elektroda je iontově selektivní pH elektroda. Tvoří ji banička 

z elektrodového skla s vnitřním roztokem o stálém pH a koncentraci chloridových 
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iontů, ve kterém je ponořena argentochloridová elektroda. Donnanův potenciál na 

povrchu elektrody se ustavuje iontově – výměnou reakcí mezi sklem a roztokem. 

Vnitřním roztokem může být octanový nebo fosforečnanový tlumič, případně 0,1 

mol.l-1 HCl. Membránový potenciál skleněné elektrody vzniká jako rozdíl 

Donnanových potenciálů na vnější stěně skleněné membrány. Pro malé rozdíly ve 

vlastnostech skla vně a uvnitř baničky není membránový potenciál nulový ani, 

když vnitřní a vnější roztok mají stejné složení. Tento potenciál se nazývá 

asymetrický. 

Skleněná elektroda bývá konstruována jako samostatná nebo 

kombinovaná, kdy v jednom tělese je zabudována měrná i vnější srovnávací 

elektroda. 

 

Problematika měření ISE 

Odezva ISE v průběhu její životnosti není stabilní. Elektrochemické děje 

probíhající v elektrodě jsou složité fyzikálně chemické povahy, a proto se mění 

charakteristika ISE v závislosti na čase. Může docházet například k zanášení 

membrány, ke změnám povrchové struktury ISE a k rozpouštění iontoměničových 

iontů. Z toho plyne nutnost častějšího ověření odezvy elektrody a její kalibrace.  

Regenerace: Pro získání reprodukovatelných výsledků měření se ISE musí 

před každým potenciometrickým měřením vhodným způsobem aktivovat. 

Regenerace se obyčejně provádí ponořením elektrod do regeneračního roztoku, 

jehož složení se co nejvíce podobá složení kalibračních roztoků (zejména pH, 

iontová síla a přítomnost interferentů). Nejjednodušší regenerace je založena na 

ponoření elektrod do promíchávaného tlumivého roztoku, případně do roztoku 

daného iontu o koncentraci 0,001 mol.dm-3. Doba regenerace se určí individuálně 

pro každou elektrodu. Při každé regeneraci je třeba použít čerstvý regenerační 

roztok.  

Míchání: Při potenciometrickém stanovení je vhodné měřit v míchaných 

roztocích, protože celkovou dobu odezvy elektrody určuje tloušťka 

hydrodynamické vrstvy na elektrodovém povrchu. Při míchání se tloušťka 
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hydrodynamické vrstvy u elektrody zmenšuje, odezva elektrody se zrychluje a 

reprodukovatelnost výsledků se zlepšuje. Důležité je, aby rychlost pohybu roztoku 

a geometrie pracovního prostoru byly konstantní.  

Schéma obvyklého uspořádání měření je na obrázku č. 1 

Obrázek č. 1: Schéma měřícího článku. 

 

1. Stříbrný drátek pokrytý chloridem stříbrným v nasyceném roztoku KCl 

(referentní elektroda), 2. Rozhraní srovnávací roztok/membrána, 3. Membrána, 4. 

Rozhraní membrána/ měřený roztok, 5. Rozhraní měřený roztok/referentní 

elektroda, 6. Rtuť, která je pokrytá vrstvou síranu rtuťného (Hg2SO4) a ponořená 

do roztoku síranu draselného (K2SO4). 

4.2.2. Iontová chromatografie 

Iontově výměnná nebo iontová chromatografie je separační metoda, která 

je určena pro separaci iontů a dalších nabitých částic.  

Iontově výměnná chromatografie patří mezi separační metody, které jsou 

založeny na distribuci analytu mezi dvě fáze, z nichž jedná je stacionární a druhá 

mobilní. Stacionární fáze je umístěná v chromatografické koloně a na separaci 
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ovlivňuje velikost a uspořádanost částic. Druhá, mobilní fáze je kapalná a protéká 

kolonou a separaci lze ovlivnit jejím složením 

Podstatou iontově výměnné chromatografie je separace na základě výměny 

iontů vyvolané elektrostatickými sílami mezi ionty v mobilní fázi a mezi funkčními 

skupinami měniče iontů jako fáze stacionární. Iontově výměnná chromatografie 

využívá rozdílné afinity dělených iontových částic k opačně nabitým funkčním 

skupinám pevného měniče. 

K separaci dochází na měničích iontů. Tyto mají na svém povrchu chemicky 

vázané iontové skupiny, na kterých jsou elektrostatickými silami drženy opačně 

nabité protiionty. Tyto protiionty jsou shodné s jedním z iontů, které tvoří mobilní 

fázi.  Při separaci je protiion dočasně zaměněn stejně nabitým iontem separované 

složky. Doba setrvání iontů složky na povrchu iontoměniče závisí na koncentraci 

stejně nabitých iontů v mobilní fázi na jejich afinitě k iontoměniči. Protože výměnu 

iontů ovládají převážně elektrostatické síly, závisí afinita iontů k měniči neboli 

výměnný potenciál na náboji a na poloměrech vyměňujících se iontů (včetně 

hydratačního obalu). Ve vodném prostředí jsou ionty hydratovány, přičemž stupeň 

jejich hydratace vzrůstá se zvětšujícím se nábojem a se zmenšujícím se 

krystalografickým poloměrem. Obecně platí pravidlo, že ionty jsou zadržovány 

podle velikosti náboje a hmotnosti. Více jsou zadržovány ionty s větším nábojem a 

větší hmotností. 

Pro afinitu aniontů k měniči aniontů bylo sestaveno toto pořadí: 

F-<Cl-<Br-<I-<PO4
3-<NO3

-<SO4
2- 

Jako měniče iontů se používají nerozpustné látky, které jsou chemisorpcí 

schopny vázat na svém povrchu ionty z roztoku. Zároveň se tyto ionty vyměňují za 

ionty původně vázané měničem podle schématu:  

M – A + B+ = M – B + A+ 

kde M značí molekulu iontoměniče a A,B značí ionty, které se vyměňují. 

Tento proces je vratný a podobnost s chemickou reakcí je čistě formální, protože 

při výměně iontů nevznikají ani nezanikají chemické vazby [7]. 
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Všechny reakce, které probíhající při výměně iontů jsou vždy 

stechiometrické. Vázaný ion se vyměňuje za ekvivalentní množství vstupujícího 

iontu, např.:   

2 →  

4.2.2.1. Stacionární fáze v iontové chromatografii 

Materiály, které se používají, jako stacionární fáze v iontové chromatografii 

se nazývají iontoměniče neboli ionexy.  

Iontoměniče neboli ionexy mohou být podle chemického složení rozděleny 

na anorganické (různé hlinitokřemičitany alkalických kovů, silikagel, fosforečnan 

zirkoničitý) nebo organické a syntetické (především syntetické pryskyřice, jejichž 

matrici tvoří kopolymer styrenu a divinylbenzenu). Největší význam pro iontovou 

chromatografii mají zejména syntetické organické pryskyřice, které mají dobrou 

chemickou odolnost a stálost a mohou obsahovat různé funkční skupiny.  

Každá tato funkční skupina obsahuje pevně vázaný ion, na který je iontovou 

vazbou připojen protiion s opačným nábojem. Tento protiion je vyměňován iontem 

se stejnou polaritou náboje obsaženým v kapalné fázi. Při tom se uplatňují 

především elektrostatické přitažlivé síly. Podle těchto skupin rozlišujeme měniče 

kationů neboli katexy a měniče aniontů neboli anexy [9]. 

Katexy obsahují funkční skupiny kyselé povahy, např. sulfoskupinu – SO3H 

nebo karboxylovou skupinu – COOH, slouží k výměně kationů a ve styku s 

vodnými roztoky disociují: 

+−

+−↔+− OHSOOHHSO
3323  

+−

+−↔+− OHCOOOHCOOH
32

 

 Anexy jsou zásadité povahy, jako např. aminoskupina – NH2 nebo 

kvartérní amoniová skupina – N(CH3)3OH, slouží k výměně kationů a ve styku s 

vodnými roztoky také disociují: 

 −+

+−↔+− OHNHOHNH
322
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−+

+−↔− OHCHNOHCHN
3333

)()(  

Důležitou veličinou charakterizující iontoměnič je výměnná kapacita. 

Rozumí se jí množství iontů, které je iontoměnič schopen poutat. Celková kapacita 

je teoretická hodnota pro určitý materiál a lze ji vypočítat z počtu funkčních skupin 

v hmotnostní jednotce suchého iontoměniče. Mnohem důležitější je však skutečná 

pracovní kapacita náplně kolony, tj. její kapacita za konkrétních pracovních 

podmínek (průtok mobilní fáze, velikost částic, složení a koncentrace roztoku, tvar 

částic, sféricita, uspořádání). Je obvykle podstatně menší než kapacita celková. 

4.2.2.2. Mobilní fáze v iontové chromatografii 

V typické iontově výměnné chromatografií jsou mobilní fáze tvořeny 

vodnými roztoky kyselin, zásad nebo solí. Jedná se vodné tlumivé roztoky, jejichž 

ionty jsou v rovnováze s ionty měniče. Při eluci jednotlivé ionty z dělené směsi 

migrují nestejnou rychlostí a rozdělí se podle míry interakce příslušného iontu s 

měničem. Ustalující se chemické rovnováhy závisí na koncentračním poměru 

separovaných látek v mobilní fázi. Retenci jednotlivých iontů lze také ovlivnit 

změnou pH nebo iontové síly [10]. 

4.2.2.3. Detekce v iontové chromatografii 

Základním detektorem v iontové chromatografii je vodivostní detektor. 

Princip detektoru je velmi jednoduchý. V malé vodivostní cele detektoru jsou 

umístěny dvě elektrody napájené střídavým napětím. Detektor registruje změny 

vodivosti eluentu, který protéká vodivostní celou [9]. 

Vzhledem k vysoké vodivosti eluentu je citlivost detektoru na ionty snížena.  

Proto se před detektor předřazuje se tzv. potlačovací kolona – supressor, který 

pracuje dvěma způsoby: 

• chemické potlačení vlivů iontů (neutralizace), kdy se po separaci 

kationtů kyselinou zařadí anex v podobě mikromembrány, na jejímž 

povrchu se zachytí aniont kyseliny a kyselý vodík se neutralizuje 

uvolněným hydroxidovým aniontem 
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• elektrochemické potlačení vlivu iontů využívá elektrodialýzy přes 

iontově-výměnné membrány, které oddělují katodový a anodový 

prostor a mezi nimi protéká eluát. 

Výhodou iontové chromatografie s chemickou supresí je dosažení velmi 

nízkých detekčních limitů pro většinu iontů. 

4.3. Legislativa pro stanovování chloridů 

Přesto, že existuje řada metod pro stanovení chloridů, není v ČR 

v současnosti nijak legislativně upraveno jejich používání z hlediska rozhodčí 

metody. 

Pro stanovení chloridů byly vydány normy, které specifikují stanovení 

chloridů jednak v málo znečištěných vodách a jednak stanovení chloridů i v 

odpadních vodách. 

Pro stanovení chloridů v málo znečištěných vodách byly vydány normy: 

• ČSN EN ISO 10304 – 1 (75 7391) Jakost vod – Stanovení 

rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a 

síranů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 1: Metoda pro málo 

znečištěné vody. Datum vydání  Únor 1997 

• ČSN EN ISO 10304-4 (75 7391) Jakost vod – Stanovení 

rozpuštěných anionů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 4: 

Stanovení chlorečnanů, chloridu a chloristanů v málo znečištěných vodách. Datum 

vydání: Březen 2000. 

Pro odpadní vody byla vydána norma: 

• ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) Jakost vod – Stanovení 

rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: 

Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, orthofosforečnanů a síranů v 

odpadních vodách. Datum vydání: Listopad 1998. 
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Pro stanovení chloridů ve všech druzích vod byla vydána norma: 

• ČSN EN ISO 15682 (75 7421) Jakost vod – Stanovení chloridů 

průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo 

potenciometrickou detekcí. Datum vydání: Duben 2002. 

• ČSN ISO 9297 (75 7420) Jakost vod – Stanovení chloridů – 

Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Moora). 

Datum vydání: Únor 1996. 

5. Praktická část 

Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na navržení, vypracování 

a částečnou validaci vhodné analytické metody stanovení chloridů ve vstupní a 

výstupní vodě pro závod Elektrárna Třebovice, nahrazující současně používané 

merkurimetrické stanovení a případně metoda, která by nahradila stanovení 

chloridů podle Mohra, kde je nejednoznačný barevný přechod. 

Chloridy byly stanoveny těmito následujícími metodami: 

• Iontovou chromatografií,  

• přímým potenciometrickým stanovením,  

• titrací dusičnanem stříbrným na barevný indikátor chroman draselný  

• potenciometrickou titrací. 

• Přímé potenciometrické stanovení v přítomnosti elektrolytu 

Pro všechny metody byly použity chemikálie, přístroje a zařízení, dle 

seznamu uvedeného níže. 

Chemikálie:  

Chlorid sodný NaCl, čistota p.a., 

Chroman draselný K2CrO4, čistota p.a., 

Dusičnan sodný NaNO3, čistota p.a., 

Dusičnan stříbrný AgNO3, čistota p.a., 

Demineralizovaná voda 
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Použité přístroje a zařízení: 

Iontový chromatograf fy. Waters a fy Dionex. 

Kombinovaná chloridová ISE, fy THETA ´90 

ISE chloridová, fy  SENTEK 

Merkurosulfátová referenční elektroda, fy SENTEK 

Měřicí přístroj.WTW, inoLab pH/ion 735 

Magnetická míchačka 

Elektronická pipeta BIOHIT 

Analytické váhy TECATOR 

Stanice na přípravu demineralizované vody Milli-Q 

Běžné laboratorní sklo (kádinky, byrety, odměrné baňky, pipety apod.) 

5.1. Iontová chromatografie 

Metoda iontové chromatografie byla použita jako srovnávací metoda, kterou 

se stanovila koncentrace chloridových iontů ve vstupní a výstupní vodě.  

Postup: Jednotlivé vzorky vstupní a výstupní vody byly měřeny vždy v den 

odběru nejpozději do 24 hodin. Vzorky byly vždy 10 krát naředěny 

demineralizovanou, aby koncentrace chloridových iontů byla v rozsahu kalibrační 

křivky. Před vlastním měřením byly naředěné vzorky přefiltrovány přes mikrofiltr 45 

µm. Vlastní stanovení bylo provedeno podle zavedené akreditované metodiky, 

výsledky vyhodnoceny metodou kalibrační křivky chromatografickým softwarem 

MILLENIUM. 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Tabulka č. 3: Koncentrace chloridů stanovené pomocí IC 

Vzorek 
Vstupní 

voda 
Výstupní 

voda 
datum Cl-  [mg/l] Cl-  [mg/l] 
7.9. 14,24 35,76 
1.10. 51,26 79,95 

15.10. 48,70 84,72 
26.11. 31,94 56,98 
10.12. 45,12 82,53 

 

Naměřené údaje o koncentraci chloridů v jednotlivých vzorcích byly použity 

jako referenční hodnoty pro validaci. 

5.2. Metoda přímého potenciometrického stanovení 

5.2.1. Příprava zásobního standardního roztoku chloridu sodného (NaCl) 

Na přípravu zásobního roztoku chloridu sodného o požadovaného objemu  

a koncentrace ( 1mol/l), byl použit pevný chlorid sodný, předem vysušený 2 hodiny 

při teplotě 105oC. Navážka byla kvantitativně převedena do odměrné baňky o 

objemu 100 ml, doplněna demineralizovanou vodou po rysku a důkladně 

promíchána. Tento roztok byl použit na přípravu jednotlivých kalibračních roztoků. 

5.2.2. Příprava kalibrační řady chloridů 

Za kalibrační řadu byly zvoleny roztoky chloridu sodného v rozsahu 

koncentrací 1.10-1, 1.10-2; 1.10-3; 1.10-4; 1.10-5 až  1.10-6 mol.l-1. Ze zásobního 

roztoku chloridu sodného o koncentraci 1 mol.l-1 bylo do odměrné baňky objemu 

50 ml pipetováno 10 ml roztoku, který byl demineralizovanou vodou doplněn po 

rysku, získaný roztok měl koncentraci 1.10-1 mol.l-1. Další kalibrační roztoky byly 

připraveny postupným ředěním. Pro přípravu dalších roztoků bylo vždy pipetováno 

10 ml z roztoku, který se v kalibrační řadě nachází před nimi. Tedy pro přípravu 

roztoku o koncentraci 1.10-4 mol.l-1 bylo pipetováno 10 ml roztoku o koncentraci 
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1.10-3 mol.l-1 do odměrné baňky a opět doplněno demineralizovanou vodou po 

rysku. Takto připravené roztoky byly vždy důkladně promíchány.  

Před začátkem měření byla vždy chloridová iontově selektivní elektroda 

regenerována ponořením do roztoku chloridových iontů o koncentraci 1.10-3 mol.l-

1. Regenerace probíhala cca 30 minut. 

Vlastní měření bylo prováděno tak, že z odměrných baněk bylo do kádinky 

o objemu 150 ml nalito cca 50 ml roztoku, vložilo se magnetické míchadlo a 

kádinka byla umístěna na magnetickou míchačku. Do kádinky se poté vložily 

omyté a osušené elektrody, všechny tyto pomůcky lze vidět na obrázku č. 5.  Po 

zapnutí míchačky se po promíchání roztoku na displeji přístroje pro měření 

potenciálu odečetla první hodnota potenciálu v mV. Hodnoty potenciálu byly 

periodicky odečítány v konstantním časovém intervalu po dobu 5 minut. Stejným 

způsobem byly proměřovány všechny kalibrační úrovně a vzorky vstupní i 

výstupní vody. K analýze bylo vždy použito 50 ml vzorku 

Pro měření byly odzkoušeny dva typy iontově selektivních elektrod. 

Nejdříve bylo provedeno měření kalibrační křivky pomocí kombinované chloridové 

ISE (elektroda č. 1). Stejné měření bylo provedeno s oddělenými elektrodami, 

chloridovou ISE elektrodou (elektroda č. 2) a referenční merkurosulfátovou 

elektrodou. Měření byla provedena v různých časových intervalech pro určení 

časové stálosti, reprodukovatelnosti, linearity, atd. 

Hodnoty potenciálu pro sestrojení kalibračních křivek elektrody č. 1 a 

elektrody č. 2 jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 4 a č. 5. Z naměřených 

hodnot byly vyneseny grafy, které byly zařazeny v přílohách. Na základě 

dosažených výsledků byla k dalším testům používána již jen elektroda č. 2. 
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Tabulka č. 4: Hodnoty kalibrační křivky elektrody č. 1 

čas 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
-log (konc.) [mV] [mV] [mV] [mV] [mV] 

1 2,9 3 3 3 3 
2 46,1 47,3 47,5 47,5 47,3 
3 93,5 93,6 93,5 93,5 93,6 
4 127,6 128,3 128,8 128,6 128,7 
5 141,5 140,3 139 138,4 138,7 
6 145,1 145,5 145,9 143,7 143,3 

 

Tabulka č. 5: Hodnoty kalibrační křivky elektrody č. 2 

 

 

 

 

 

Pro ověření měření na jiné koncentrační úrovni byl vstupní i výstupní vzorek 

desetkrát naředěn demineralizovanou vodou. Výsledný vzorek o objemu 50ml byl 

změřen stejným postupem jako vzorek neředěný. Výsledky koncentrací chloridů 

vstupní a výstupní vody v původních i ředěných vzorcích jsou uvedeny v tabulce č. 

6 v příloze. 

5.3. Potenciometrická titrace chloridů 

5.3.1. Měření vzorků vstupní a výstupní vody 

Ke stanovení bylo pipetováno 50 ml vzorku vody do kádinky umístěné na 

magnetické míchačce. Do odpipetovaného vzorku byly ponořeny obě elektrody a 

zahájeno míchání vzorku. Po ustálení byl odečten potenciál bez přídavku 

odměrného roztoku dusičnanu stříbrného. Dále byl opakovaně z byrety přidáván 

konstantní objem odměrného roztoku. Měřený potenciál byl odečítán vždy po cca. 

30 sec od jednotlivých přídavku odměrného roztoku. Na počátku titrace byly 

čas 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 
-log (konc.) [mV] [mV] [mV] [mV] [mV] 

1 -340 -342,2 -341,5 -342,6 -341,3 
2 -276,7 -276,0 -275,3 -274,8 -274,3 
3 -202,5 -200,4 -200,6 -200,7 -200,9 
4 -126,8 -126,7 -126,4 -126,3 -126,4 
5 -61,6 -63,3 -63,7 -63,7 -64,9 
6 -59,2 -57,5 -57,7 -59,1 -59,6 
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přídavky dusičnanu stříbrného 1 ml. V oblasti předpokládaného bodu ekvivalence, 

byly přídavky dusičnanu stříbrného sníženy na 0,5ml.  Dosažení bodu ekvivalence 

se projevilo velkou změnou potenciálu. Každé stanovení se provádělo opakovaně. 

Pro jednoduchost vyhodnocení byla spotřeba odměrného roztoku v bodě 

ekvivalence určena výpočtovou metodou podle vztahu: 

 

∆ ∆
∆ ∆  

 Hledaný objem činidla, 

 Objem činidla odpovídající poslední kladné druhé diferenci 

potenciálu, 

∆   Konstantní přídavek činidla, který se přidává v okolí ekvivalence, 

∆  Poslední kladná druhá diference potenciálu, 

∆  První záporná druhá diference potenciálu. 

Koncentrace chloridových iontů se vypočte podle vztahu v kapitole 5.4.3. 

5.4. Stanovení chloridů dle Mohra 

Princip metody spočívá v titraci chloridových iontů roztokem dusičnanu 

stříbrného za použití chromanu draselného jako indikátoru. Bod ekvivalence je 

indikován vznikem stálého červenohnědého zabarvení vznikající sraženiny 

Ag2CrO4.  

5.4.1. Příprava dusičnanu stříbrného 

Na přípravu 1 litru odměrného roztoku dusičnanu stříbrného (AgNO3) o 

koncentraci 0,01mol.l-1, bylo naváženo přesné množství pevného dusičnanu 

stříbrného. Takto navážený dusičnan byl kvantitativně převeden 

demineralizovanou vodou do odměrné baňky objemu 1 litru a důkladně 

promíchán. 
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5.4.2. Stanovení přesné koncentrace dusičnanu stříbrného 

Do titrační baňky objemu 250 ml bylo odpipetováno 5 ml roztoku chloridu 

sodného o přesně známé koncentraci, ke kterému se přidal 1 ml 5% roztoku 

K2CrO4 a vše bylo doplněno demineralizovanou vodou na cca 50 ml. Takto 

připravený roztok byl titrován odměrným roztokem dusičnanu stříbrného, ze 

žlutého do prvního stálého červenohnědého zabarvení. Stejným způsoben byl 

ztitrován slepý vzorek – 50 ml demineralizované vody. Přesná koncentrace se 

vypočítala ze vztahu:  

∙
.
 

  Koncentrace dusičnanu stříbrného [mol/l], 

  Objem roztoku chloridu sodného [ml], 

   Koncentrace roztoku chloridu sodného [mol/l], 

  Spotřeba odměrného roztoku dusičnanu stříbrného [ml], 

.  Spotřeba odměrného roztoku pro slepé stanovení [ml]. 

 

5.4.3. Stanovení a výpočet množství chloridů ve vzorku 

Do titrační baňky bylo odpipetováno 50 ml vzorku, přidalo se 1 ml K2CrO4 a 

titrovalo se odměrným roztokem dusičnanu stříbrného o přesně známé 

koncentraci do červenohnědého zabarvení. Množství chloridů ve vzorku bylo 

vypočteno podle vztahu: 

∙ ∙ ∙ ∙ ř . ∙ 10  

  Spotřeba odměrného roztoku dusičnanu stříbrného [ml], 

  Koncentrace odměrného roztoku dusičnanu stříbrného [mol/l], 

   Molární hmotnost chloru [g/mol], 

  Přepočítávací titrační faktor pro dané stanovení = 1, 

ř .  Faktor zředění. 
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5.5. Stanovení chloridů iontově selektivní elektrodou s přidáním 

NaNO3 

Pro úpravu iontové síly roztoku a eliminaci rušivých vlivů matrice se obvykle 

doporučuje přídavek elektrolytu ke vzorku [9]. Pro ověření vlivu přídavku 

elektrolytu na stanovení chloridů byl zvolen roztok dusičnanu sodného o 

koncentraci 1 mol/l. 

5.5.1. Postup: 

Za kalibrační řadu byly zvoleny roztoky chloridu sodného v rozsahu 

koncentrací 1.10-1, 1.10-2; 1.10-3; 1.10-4; 1.10-5 až  1.10-6 mol.l-1. Do první ze šesti 

odměrných baněk objemu 100 ml bylo odpipetováno 10 ml zásobního roztoku 

chloridu sodného a baňka byla doplněna demineralizovanou vodou po rysku a 

poté byla promíchána. Další kalibrační roztoky byly připraveny postupným 

ředěním kalibračních roztoků demineralizovanou vodou. 

Pro měření kalibrační křivky bylo do kádinky objemu 100 ml odpipetováno 

vždy 50 ml roztoku o příslušné koncentraci Cl- a 5 ml roztoku NaNO3 o koncentraci 

1 mol.l-1. Do takto připravených roztoků bylo vloženo elektromagnetické 

míchadélko a celá kádinka byla umístěna na elektromagnetickou míchačku, do 

které se následně vložily elektrody, a byl změřen potenciál. Měření bylo s každým 

roztokem prováděno 5 krát vždy po 1 minutě za stálého míchání. 

Stejným postupem byly změřeny vzorky vstupní a výstupní vody 

Hodnoty naměřených potenciálů pro kalibrační křivky s přídavkem a bez 

přídavku elektrolytu jsou uvedeny v tabulce č. 10 a č. 11. 

 

5.6. Validace analytické metody   

Je to proces, kterým se používá k ověřování vhodnosti, správnosti a 

spolehlivosti vypracované analytické metody pro zamyšlený účel. Důležitý je výběr 
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validačních parametrů a získání dostatečného množství dat, aby bylo možné 

posoudit, zda je metoda (či systém) vhodná pro zamyšlený účel [20]. 

Byly validovány tyto parametry: 

• Opakovatelnost 

• Reprodukovatelnost 

• Linearita kalibrační křivky 

• homogenita 

6. Vyhodnocení a diskuze 

Každý vstupní a výstupní vzorek byl nejdříve analyzován metodou iontové 

chromatografie. Výsledná koncentrace chloridů ve vzorcích byla uvedena 

v tabulce č. 3. Vzhledem k okolnosti, že stanovení bylo provedeno shodnou 

metodikou, jaká je na pracovišti CNT používána pro akreditované zkoušky, byly 

zjištěné koncentrace chloridů použity pro vyhodnocení správnosti testovaných 

metod jako vztažné hodnoty. Metoda stanovení chloridů pomocí iontové 

chromatografie nebyla dále předmětem této bakalářské práce, neboť z hlediska 

zamýšleného použití nesplňuje několik požadavků. K hlavním nevýhodám pro 

provozní měření patří vysoké pořizovací náklady, nároky na prostory a 

kvalifikovanost personálu. Rovněž ekonomika provozu při frekvenci kontrolních 

stanovení (co 4 hodiny) by byla neefektivní. 

K metodám splňujícím požadavky zadavatele patří přímé potenciometrické 

měření a vybrané titrační metody. Zaměření na ISE elektrody bylo zejména 

z důvodů jejich cenové dostupnosti a dále možnosti využít stávající vybavení 

laboratoře zadavatele. ISE jsou v současnosti obvykle bez problému připojitelné 

k multimetrům využívaných například pro měření pH. 

Jako jedna z hlavních použitelných metod pro stanovení koncentrace 

chloridů ve vstupní a výstupní vodě byla zkoušena přímá potenciometrie. Pro 

účely aplikace této metody je nezbytný správný výběr ISE. Na trhu je komerčně 

dostupná řada ISE různých výrobců a technických parametrů v různých cenových 

relacích. V rámci této práce byly testovány dvě elektrody kombinovaná Cl – ISE 
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(elektroda č. 1)  a  Cl – ISE s oddělenou mercurysulfátovou referenční elektrodou 

(elektroda č. 2). Na obou elektrodách byla opakovaně naměřena kalibrační křivka 

chloridů. Naměřené hodnoty byly uvedeny v tabulce č. 4 a 5. Z naměřených 

hodnot byly vyneseny grafy, které jsou zařazeny v přílohách. Kombinovaná Cl – 

ISE byla použita jen při prvním měření, jelikož z výsledných grafů je zřejmé, že u 

kombinované Cl - ISE je lineární rozsah kalibrační křivky o řád nižší než u 

chloridové ISE. Jelikož účelem práce je nalezení vhodné provozní metodiky 

stanovení, tj. metodiky co nejvíce robustní bylo rozhodnuto, že další měření bude 

prováděno pouze s elektrodou č. 2 Cl – ISE. Pro zadavatele, tedy vyplývá 

skutečnost, že je nutné věnovat pozornost výběru kvalitní elektrody. 

Za účelem zjištění stability odezvy elektrod byla před každým měřením 

reálných vzorků vstupní a výstupní vody opakovaně měřena kalibrační křivka, tak 

aby byla simulována provozní četnost měření. Získané hodnoty byly zpracovány a 

jsou uvedeny v přílohách obrázek č. 3. Lze konstatovat, že použitá elektroda 

vykazovala jak v průběhu dne, tak i v průběhu 4 měsíců minimální kolísání 

odezvy. Tato skutečnost je důležitá z hlediska nutnosti četnosti rekalibrací, kdy lze 

konstatovat, že pro účely provozního měření, je po úvodní kalibraci postačující 

pouze provést před každou sérií měření ověření pomocí kontrolního standardu. 

Výsledky prokázaly, že nebude nutno kalibraci opakovat častěji než jednou za 

měsíc.  

Data naměřených kalibračních křivek byla použita pro účely validace. 

Výsledky validace jsou uvedeny v tabulce č. 13. Pro testovanou elektrodu je 

kalibrační křivka lineární v rozsahu koncentrací chloridů od 1.10-1 do 1.10-5 mg/l. 

Vzorky vybočující z testovaného rozsahu lze měřit pouze omezeně. Vzorky s vyšší 

koncentraci chloridů lze naředit, avšak pro velmi nízké koncentrace není metoda 

vhodná. 

Všechny reálné vzorky byly měřeny v lineární oblasti kalibrace.  Jednotlivé 

série měření byly prováděny tak, aby splňovaly podmínky testů opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti. Naměřené hodnoty a grafy byly zařazeny do příloh a 

zpracovány pomocí validačních softwarů. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 

18, 19, 20 a 21.  
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Vzorky vstupní a výstupní vody byl analyzován v den odběru, druhý den, 

třetí den a 14 dní po odběru. Pro testy na jiné koncentrační úrovni byly výchozí 

vzorky 10x naředěny. Z těchto hodnot byla statisticky vyhodnocena 

opakovatelnost a reprodukovatelnost. Bylo zjištěno, že metoda je jak dostatečně 

opakovatelná, tak i reprodukovatelná. Rovnice charakterizující opakovatelnost a 

reprodukovatelnost jsou uvedeny pod tabulkami č. 18, 19, 20 a 21. 

 Jistý problém představuje správnost metody, kdy byly zjištěny odchylky od 

vztažných hodnot. Pravděpodobně se jedná o soustavnou chybu měření 

v důsledku vlivu matrice na odezvu ISE. Jelikož je však metoda určena pro řízení 

provozu úpravy vody, kde je důležitý rozdíl koncentrací na vstupu a výstupu 

nejedná se o zásadní problém. Lepší shodu výsledků poskytovaly neředěné 

vzorky K  eliminaci vlivu matrice byl vyzkoušen v literatuře popisovaný přídavek 

elektrolytu. Byl použit roztok NaNO3. Nebyl zjištěn prakticky žádný rozdíl mezi 

výsledky naměřenými bez přídavku tabulka č. 10 a s přídavkem elektrolytu tabulka 

č. 11, došlo pouze k posunu kalibrace. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo metodou potenciometrické titrace, 

která byla odzkoušena na několika vzorcích. Výsledky umožňující porovnání 

metod  jsou uvedeny v tabulce č.12. U žádné z obou metod nebylo dosaženo 

výrazné shody všech výsledků ve vztahu k iontové chromatografii. 

Potenciometrická titrace však vyžaduje použití AgNO3 a tím je ekonomicky 

nevýhodnější. Její provedení je rovněž náročnější na čas i zručnost obsluhy. 

Poslední zkoušenou metodou byla titrace dle Mohra. Jelikož pro tuto 

metodu je nezbytné použití chromanu draselného nesplňuje metoda požadavek 

vyloučení použití chemikálií kategorie toxické a vysoce toxické. Metoda byla 

testována pouze s ohledem na zřetelnost barevného přechodu v bodě 

ekvivalence. U žádného ze zpracovávaných reálných vzorků nebyl barevný 

přechod nezřetelný.  Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 12. Paradoxně tato 

metoda, která je nejméně náročná na instrumetaci vykázala nejlepší shodu 

výsledků koncentrace chloridů s IC. 
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Další metody stanovení chloridů, které jsou popsány v literatuře (např. 

izotachoforéza [7]) většinou obdobně jako IC nebyly vhodné buď z hlediska nároku 

na instrumentaci, obsluhu nebo používané chemikálie.  

Vzhledem k dosaženým výsledkům je vhodné uvést, že některé nevýhody 

klasických metod stanovení jsou stále kompenzovány jejich jednoduchosti a 

přesnosti dosahovaných výsledků. V této souvislosti a vzhledem k četnosti analýz 

se jako nejpoužitelnější jeví klasická titrační metoda dle Mohra. 

7. Závěr  

V rámci bakalářské práce byla na základě literární rešerže rozpracována 

možnost stanovení chloridů v reálných vzorcích vody pro úpravnu závodu 

Elektrárna Třebovice. Přestože se jedná zdánlivě o jednoduchou problematiku, 

není zcela jednoduché splnit všechny požadavky, které jsou na výslednou 

analytickou metodu kladeny provozními podmínkami a zpřísňující se legislativou. 

Byla navržena a částečně validovaná metoda využívající ISE k přímému měření 

bez nutnosti úpravy vzorku. K výhodám navržené metody patří, že většina 

vybavení pro provedení této metody je v laboratoři úpravny vod Dalkia Třebovice k 

dispozici. Je nutné pouze zajistit vhodnou ISE a referenční elektrodu. 

K nevýhodám metody naopak patří větší závislost výsledných koncentrací na 

matricových vlivech. Otázka stability kalibrací a výdrže elektrody je mimo rozsah 

možnosti této bakalářské práce, neboť se jedná o nutnost časově dlouhodobějšího 

sledování.   
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