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Anotace:  Tento dokument je výukovým textem, který slouží k výkladu 
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Voda 

Voda pokrývá 71 % zemského povrchu, je nezbytná pro život a je také 

nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví. Používá se k mytí, je 

nejčastějším rozpouštědlem, uplatňuje se při krystalizaci, absorpci plynů, hydrolýze, 

atd.  

Podle vzniku a použití se voda rozděluje na: 

1. přírodní 
2. pitnou 
3. užitkovou 
4. odpadní 

 

1. Přírodní vody 

Mezi přírodní vody řadíme vodu atmosférickou, podzemní, povrchovou, 

minerální, dále můžeme uvažovat vodu mořskou, brakickou a sladkou. 

Atmosférická voda 

Atmosférickou vodou rozumíme dešťovou nebo též sněhovou vodu v okamžiku 

její kondenzace z par, kdy je téměř chemicky čistá. Neobsahuje prakticky žádné 

nerostné soli a proto je měkká. Při průchodu atmosférou pohlcuje plyny (kyslík, oxid 

uhličitý, oxidy síry) a částečky prachu. 

Když tato voda po dešti prosakuje vrstvami půdy, rozpouštějí se v ní nerostné 

soli. Jsou to hlavně uhličitany, hydrogenuhličitany, sírany a chloridy sodné, draselné, 

vápenaté, hořečnaté, železité, hlinité, manganaté atd. Největší význam z hlediska 

tvrdosti vody mají soli vápníku a hořčíku, které se do vody dostávají rozpouštěním 

vápenců a dolomitů působením kyseliny uhličité. Kyselina uhličitá vzniká reakcí CO2 a 

vzdušné vlhkosti: 

                              CO2 + H2O  H2CO3 

CaCO3 + H2CO3  Ca2+ + 2 HCO3
- 

MgCO3 + H2CO3  Mg2+ + 2 HCO3
- 
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 Prosakováním vody vrstvami půdy a hornin se tedy voda stává tvrdou a stává 

se z ní voda podzemní. 

Podzemní voda 

 Podzemní voda je vždy tvrdá, protože obsahuje ionty Ca2+ a Mg2+ (kromě 

jiných). 

 Tvrdost vody je obsah solí kovů s větším oxidačním číslem než 1 

rozpuštěných ve vodě a udává se v mmol/l. Rozlišujeme tvrdost přechodnou a 

trvalou. 

 Přechodná (karbonátová) tvrdost vody je způsobena hydrogenuhličitany 

vápníku a hořčíku. Záhřevem vody se tyto soli rozkládají na uhličitany, které jsou ve 

vodě nerozpustné a vyloučí se jako kal. Tím se tvrdost vody podstatně zmenší. 

 

Ca(HCO3)2 
var

CaCO3 + CO2 + H2O 

Mg(HCO3)2 
var

MgCO3 + CO2 + H2O 

 

 Trvalá (stálá, nekarbonátová) tvrdost vody je způsobena ostatními 

solemi jako sírany, dusičnany, chloridy aj. Tyto soli se varem nerozkládají (proto stálá 

tvrdost). 

 Celková tvrdost vody je součtem přechodné a trvalé tvrdosti. Podle celkové 

tvrdosti vodu rozdělujeme do několika skupin: 

 

Duh vody Celková tvrdost v mmol / l 

měkká < 1 

průměrně tvrdá  1 – 1,5 

tvrdá 1,5 – 3 

velmi tvrdá >1 
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Povrchová voda 

 Povrchovou vodou rozumíme vodu potoků, řek a vodních nádrží. Je méně 

tvrdá než voda podzemní, ale tvrdší než voda srážková. 

Minerální voda 

 Je to přírodní podzemní voda s vysokým obsahem rozpuštěných solí a může 

být také nasycena oxidem uhličitým. 

 Mořská voda tvoří asi 97 % veškeré vody na Zemi. Ze solí rozpuštěných 

v mořské vodě tvoří :  

 77,8 % NaCl 

 10,9 % MgCl2 

 dále jsou přítomny: MgSO4, CaSO4, K2SO4, MgBr2 a jiné. 

 

Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry – asi 3 % a přitom 75 % této 

vody je vázáno v ledovcích polárních oblastí. 

Přechodem mezi sladkou a mořskou vodou je tzv. brakická voda. 

 

2. Pitná voda 

Přírodní zdroje pitné vody jsou omezené, a proto je nevyhnutelné přírodní 

vodu upravovat. Potom hovoříme o výrobě pitné vody. 

 Na pitnou vodu se upravuje co nejméně znečištěná povrchová voda, v menší 

míře i podzemní voda. Postupuje se podle následujícího postupu: 

 

1. Odstranění tuhých látek 

 Hrubé nečistoty se zachycují na česlech (systém mříží). Drobnější nečistoty se 

odstraní sedimentací v Dorrově usazováku a následnou filtrací. Jako poslední 

krok následuje tzv. rychlofiltrace, která se skládá ze dvou procesů – čiření a 
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samotné filtrace. Rychlofiltrací odstraníme z vody i velmi malé koloidní částečky a 

dokonce i část mikroorganismů. 

 Pro účely čiření přidáváme do vody tzv. koagulanty, které dávají vzniknout 

částicím látek nerozpustných ve vodě (hydroxid hlinitý nebo hydroxid železitý), které 

se následně shlukují do větších celků a „uzavřou do sebe“ i drobné pevné znečišťující 

látky obsažené ve vodě. 

 Jako koagulant můžeme použít: 

 a) Síran hlinitý, který reaguje s hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku, které 

jsou přirozeně přítomny ve vodě: 

Al2(SO4)3  +  3 Ca(HCO3)2   3 CaSO4  +  2 Al(OH)3  +  6 CO2 

 Pokud voda nemá dostatečnou alkalitu, přidává se do ní soda Na2CO3 nebo 

hydroxid vápenatý Ca(OH)2: 

Al2(SO4)3  +  3 Na2CO3 + 3 H2O 3 Na2SO4 + 2 Al(OH)3  +  3 CO2 

Al2(SO4)3  +  3 Ca(OH)2 2 Al(OH)3  +  3 CaSO4 

 

 b) Zelenou skalici (za současného chlorování vody), která dá vzniknout 

sraženině hydroxidu železitému: 

6 FeSO4 + 3 Cl2 2 Fe2(SO4)3 + 2 FeCl3 

2 Fe2(SO4)3 + 2 FeCl3 + 9 Ca(HCO3)2 6 Fe(OH)3 + 6 CaSO4 + 3 CaCl2 + 18 CO2 

 

 Po procesu čiření následuje vlastní filtrace, kdy jsou z vody odstraněny 

kalové vločky. Materiálem pro filtraci je písek, modernější technologie používají 

směs písku s antracitem.  

 

2. Desinfekce vody 

 Desinfekcí odstraňujeme z vody nežádoucí patogenní mikroorganismy. V praxi 

se nejčastěji používají 2 způsoby desinfekce: chlorování a ozonizace. 
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 a) Chlorování vody se uplatňuje nejvíce. Chlor se dávkuje do potrubí jako 

voda nasycená chlorem – asi 0,5 mg chloru na 1 litr. Účinnou desinfekční látkou není 

samotný chlor, ale především atomární kyslík (ve stavu zrodu): 

Cl2 + H2O HCl + HClO 

HClO HCl + O· 

 Vzniklý chlorovodík se neutralizuje přirozenou alkalitou vody: 

Ca(HCO3) + 2 HCl CaCl2 + 2 H2O + 2 CO2 

 

Pokud by alkalita vody nebyla dostatečná, přidává se do vody pro úpravu pH 

hydroxid vápenatý. 

 Nevýhodou chlorování je vznikající vedlejší produkt ClO2
-. Pokud jsou navíc 

ve vodě přítomny zbytky organických látek, tvoří se chloroform a jiné chlorované 

uhlovodíky. 

 Abychom se vyhnuli těmto nepříjemným vedlejším produktům, používá se 

v současné době stále více namísto chloru oxid chloričitý ClO2. 

 

 b) Ozonizace vody je založena na styku vody se vzduchem obohaceným o 

ozon. Ten se vyrábí tak, že vzduch zbavená nečistot a vlhkosti se vede do 

ozonizátoru, kde se pomocí elektrického výboje asi 1 % kyslíku přemění na ozon. 

 Ozon uvolňuje při svém rozkladu atomární kyslík: 

O3 O2  +  O· 

 

3. Odstranění železa a manganu 

 Železo ani mangan, které jsou ve vodě přítomny jako Fe(HCO3)2 a Mn(HCO3)2 

nejsou zdraví škodlivé, ale ovlivňují senzorické vlastnosti vody. Při jejich obsahu ve 

vodě nad 1 mg.l-1 má voda svíravou chuť. Problémy také mohou nastat při rozvodu 
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vody v potrubí, jestliže by došlo k přemnožení manganatých bakterií, které se usazují 

na stěnách potrubí a mohou je dokonce i ucpat. 

 Železo se odstraní provzdušněním vody (rozprašováním vody na mlhu). Ionty 

Fe2+ rozpuštěné ve vodě přejdou na sraženinu Fe(OH)3, která se usadí a odfiltruje: 

4 Fe(HCO3)2 + 2 H2O + O2 4 Fe(OH)3 + 8 CO2 

 

 Pro odstranění manganu se používají manganové filtry. Voda se filtruje přes 

písek nasycený manganistanem draselným. Proběhne tato chemické reakce: 

4 KMnO4 + 6 H2O 4 KOH + 4 MnO(OH)2 + 3 O2 

 

MnO(OH)2 má adsorpční a oxidační účinky a váže na sebe manganaté soli: 

Mn(HCO3)2 + MnO(OH)2 + H2O 2 Mn(OH)3 + 2 CO2 

 

Poznámka: 

 Odstranění železa a manganu je založeno na oxidaci. Proto tomuto procesu 

výrazně napomáhá ozonizace. 

 

3. Užitková voda pro průmyslové výroby 

 Může se jednat např. o vodu na chlazení či ohřev, k oplachu nebo k jinému 

speciálnímu účelu, kde se nepoužívá pitná voda. Na užitkovou vodu máme požadavky 

podle konkrétního použití.  

Obvykle požadujeme, aby tato voda byla měkká, zejména proto, abychom se 

vyhnuli tvorbě vodního kamene. Vodní kámen např. způsobuje potíže při přestupu 

tepla v tepelných výměnících. 

 Voda se může změkčovat třemi způsoby: 
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 a) Termicky – tímto způsobem odstraníme tvrdost jen částečně. 

Ca(HCO3)2 
T

CaCO3  + CO2 + H2O 

Mg(HCO3)2 
T

MgCO3  + CO2 + H2O 

 

 V praxi se tento způsob nepoužívá. 

 

 b) Chemicky srážením iontů Ca2+ a Mg2+, usazením vzniklých sraženin a 

filtrací. K tomuto účelu používáme NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 a k úplnému dočištění 

vody od Ca2+ a Mg2+ se používá také Na3PO4 (který je ovšem dost drahý). 

 Důležité je, že tímto způsobem můžeme odstranit i tvrdost nekarbonátovou. 

 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2 CaCO3  + 2 H2O 

MgCl2 + 2 NaOH Mg(OH)2  + 2 NaCl 

CaSO4 + Na2CO3 CaCO3   + Na2SO4 

3 CaCl2 + 2 Na3PO4 Ca3(PO4)3  + 6 NaCl 

 

 c) Pomocí iontoměničů – nejběžnější způsob změkčování vody. 

Iontoměniče jsou makromolekulární látky, které obsahují iontoměnnou funkční 

skupinu. Pomocí těchto látek je možná výměna nežádoucích iontů z vody za 

vhodnější. Nejprve se vyměňují kationty, pak anionty.  

 Katexy umožňují výměnu nežádoucích kationtů za Na+ nebo H+. 

Iontoměnnými skupinami jsou zde např.: 

R S

O

O

OH

            

Na
R

S

O

O
O
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 Sodíkový cyklus: X – SO3Na  +  Ca2+  (XSO3)2Ca  + 2 Na+ 

obecně: Ca2+, Mg2+  Na+       

                              Regenerace iontoměniče se provede prolitím roztokem NaCl.

  

 Vodíkový cyklus: X – SO3H  +  Ca2+  (XSO3)2Ca  + 2 H+    

obecně: Ca2+, Mg2+  H+ 

Regenerace iontoměniče se provede prolitím roztokem HCl (cca   

5%). 

 Anexy umožňují výměnu aniontů za OH-. 

  Iontoměnnou skupinou je např. kvarterní amonio-hydroxid  

R R

R

R

N
+

OH
-

 

 

  Regenerace iontoměniče se provádí prolitím roztokem NaOH. 

 

 Průchodem vody katexem ve vodíkovém cyklu (dojde k náhradě všech 

kationtů za H+) a následně anexem (dojde k výměně všech aniontů za OH-) získáme 

deionizovanou (neboli demineralizovanou) vodu. Ta je ještě čistší než voda 

destilovaná. 

  

4. Odpadní vody 

 Lidská sídla i průmysl produkují pestrou škálu odpadních vod, které bývají 

znečištěny především organickými látkami. V zemích EU musí každá obec nad 3000 

obyvatel a každý průmyslový závod, který vypouští odpadní vodu, mít vlastní čistírnu 

odpadních vod (ČOV). Protože každá odpadní voda má jiné složení, není možné uvést 

univerzální, jednotný postup, ale jen základní principy čištění: 

 

 Nečistoty schopné usazení se odstraňují sedimentací. 
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 Odpadní vody, které obsahují organické biochemicky rozložitelné látky se 

likvidují v čistírně odpadních vod (ČOV) s aktivační nádrží (zde 

probíhá rozklad organických látek pomocí bakterií). 

 Využíváme neutralizačních reakcí – kyselé a alkalické odpadní vody se 

neutralizují, srážecích reakcí – např. pro těžké kovy, oxidačních reakcí 

– např. pro odstraněné kyanidů. 

 Horké vody se chladí v chladicích věžích (problematika tzv. tepelného 

znečištění). 

 

V každém případě v jakémkoliv provozu dodržujeme hlavní zásady vodního 

hospodářství: 

 Oddělovat znečištěné vody od čistých – např. nemícháme chladicí vody 

s ostatními odpadními vodami. 

 Oddělovat jednotlivé druhy odpadních vod – vody s těžkými kovy, kyselé 

vody, vody s organickým znečištěním apod. 

 Používat uzavřené okruhy – např. pro chladicí vodu. 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


