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Voda – procvičování 

1. Co je to atmosférická voda? Vyjádřete se o její tvrdosti. 

2. Jakou celkovou tvrdost musí mít voda, abychom ji mohli označit jako měkkou? 

3. Zapište chemickými rovnicemi děje probíhající při odstraňování přechodné tvrdosti 

vody. 

4. Pro účely rychlofiltrace přidáváme do vody tzv. koagulanty. Uveďte, o které 

chemikálie se jedná. 

5. Popište výhody a nevýhody používání ClO2 namísto Cl2 při chlorování vody. 

6. Zapište chemickými rovnicemi děje, které probíhají při chlorování vody chlorem. 

7. Jaký vliv na kvalitu pitné vody mají ionty Fe2+ a Mn2+? 

8. Popište, jak se z vody odstraňují ionty Fe2+ a děj zapište chemickou rovnicí. 

9. Čím se regeneruje vyčerpaný katex fungující ve vodíkovém, popř. v sodíkovém 

cyklu? 

10. Jaká je celková tvrdost vody v mmol.l-1, která vznikla rozpuštěním 0,5 g 

dihydrátu chloridu vápenatého v deionizované vodě s tím, že objem takto vzniklého 

roztoku byl následně doplněn deionizovanou vodou na objem 1l? 

11. Kolik mg Ca2+ musíme odstranit ze 600 ml roztoku pomocí iontoměniče, 

abychom získali deionizovanou vodu, jestliže roztok má celkovou tvrdost 2,9 mmol.l-1 

a jestliže kromě  Ca2+ iontů neobsahuje žádné kovové kationty?  

12. Zapište chemickými rovnicemi následující procesy: 

a) Odpadní vodu znečištěnou HCl neutralizujeme roztokem Ca(OH)2. 

b) Odpadní vodu znečištěnou Pb2+ srážíme roztokem NaCl. 
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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. 

 


