


Dolný Kubín – 26.3. – 30.3. 2012 

Měření s čidly Pasco 



Měřitelé 

• Robin Mutina 

• Markéta Zajíčková 

• Martin Mazáč 

• Andrea Strnadlová 

• Jakub Jarolím 

• Veronika Smetanová 



Seznam kapitol 

• A) Kvantitativní analýza iontů ve vodě 

• B) Analýza plynů, pH a vnějších podmínek 

• C) Kvalitativní analýza iontů ve vodě 



Lokality odběrů 

•Vzorek č.1 

•Vzorek č.2  

•Vzorek č.3 
 



Vzorek č.1 

Datum: 26. 03. 2012                           
Čas:  14:24 
Odběr: do kádinky v kleče 

Popis lokality:  
Řeka nebyla hluboká, měla 
nazelenalou barvu a místy 
šly vidět větve trčící z pod 
vody. Kolem řeky byla 
vedlejší polní cesta, nad 
řekou vedl silniční most. 
Okolo řeky bylo vidět hodně 
vrcholků hor. Blízko řeky 
jsme shledali lidská obydlí. 
Teplota vody kolem 10°C, 
bez zápachu na pohled byla 
v kádince čistá s mírným 
zákalem. 



Vzorek č.2 

Datum: 26. 03. 2012 
Čas:  15:14  
Odběr: do kádinky v leže 

Popis lokality:  
Voda byla na pohled 
nazelenalá. 
Nenacházeli se v ní 
klacky a ani na ni 
neplavala pěna. Místy 
se okolo řeky 
objevoval sníh a také 
stromy. Nad řekou se 
nacházel most pro 
chodce. Řeka měla 
větší zápach než řeka 
číslo jedna. Teplota se 
pohybovala okolo 
10°C. 



Vzorek č.3 
Popis lokality: 
Rybník byl bažinatého 
typu a nacházel se u 
polní cesty. Okolo se 
nacházelo mnoho 
stromů. Rybník se 
nacházel dále od hlavní 
cesty. Voda zapáchala po 
rybách a byla značně 
zakalená, plavali v ní 
kousky bahna a jiných 
organických zbytků, 
zapáchala po rybách. 
Teplota byla vyšší než u 
minulých řek. 

Datum: 26. 03. 2012 
Čas:  16:02 
Odběr: do kádinky v kleku 



Kvantitativní analýza iontů ve vodě 

• A) analýza dusičnanů ve vodě 

• B) analýza amonných iontů ve vodě 

• C) analýza chloridových iontů ve vodě 

• D) Turbidimetrie  

• E) Kolorimetrie 



Analýza dusičnanů ve vodě 

• Měření pomocí: Pasco čidla na analýzu dusičnanů 

• Výsledek: vzorek č. 1 =  23,936140 M 

• Vzorek č5.2 = 24,435640 M , vzorek č.3 = 
24,905170M  

• Obrovská koncentrace = málo iontů = malé znečištění 

 
y = 99900x - 99800 

y1= 23936140 
y2=24435640 
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Analýza amonných iontů ve vodě 

• Měření pomocí: Pasco čidla na analýzu amonných iontů 

• Výsledek: vzorek č. 1 = 10,93 M 

• Vzorek č.2 = 11,44 M , vzorek č.3 = 11,48 M  

• Obrovská koncentrace = málo iontů = malé znečištění 

y = -99000x + 199000 
y1=10930600 
y2=11445400 
y3=11468170 
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Analýza chloridových iontů ve vodě 
• Měření pomocí: Pasco čidla na analýzu chloridů ve vodě 

• Výsledek: vzorek č. 1 = 0,21 M 

• Vzorek č.2 = 0,21 M , vzorek č.3 = 0,21 M  

• Velká koncentrace = málo iontů = malé znečištění 

y = 900x - 800 
y1=212050 
y2=216550 
y3=216550 
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Turbidimetrie 

• = měření zákalu vody  

• Měření pomocí: Senzor na měření zákalu(turbidity) 

• Výsledek: Vzor. Č. 1 = 11,7 NTU, vzor. č.2 = 11,5 NTU, 
vzor. Č.3 = 12,3 NTU 

 

 



Kolorimetrie 

• = jaké barvy daný vzorek pohlcuje ( každá barva má 
jinou vlnovou délku = jiná absorbce dané barvy ) 

• Měření pomocí: Kolorimetru 

• Výsledek: Vzorek č. 1 – pohlcuje přibližně 1,4% 
červené barvy, 0,4%  zelené a 0,3% oranžové to 
znamená, že se voda bude jevit mírně do zelená 



Kolorimetrie 

• Vzorek č.2 pohlcuje 1,7% procent červené 
barvy, 1,5% zelené a 1,6% oranžové 

• Vzorek č.3 pohlcuje 0,7% červené barvy, 1,5% 
zelené a 1,3 oranžové 

 



Kvalitativní analýza iontů ve vodě 

S připravenými roztoky jsme dělali srážecí reakce, podle kterých jsme potom určovali 
kvalitativní analýzu iontů v odběrech s odběry, které jsme provedli 26. 03. 2012, viz 
vzorky č.1, 2 a 3.     

Použité 
roztoky: 

HCl, H2SO4 , 
 Na2S, NaOH, 

Na2CO3  
jsme nechali 
reagovat s 

připravenými 
činidly: 

 Ni2+, Ca2+ 
Zn2+,Ag+ 
Co2+,Fe3+  

Cd2+  



Vzorek č.1 

• Vzorek č. 1 jsme nechali reagovat s připravenými roztoky 
pokud by vznikla sraženina, pomocí tabulky bychom dokázali 
přítomnost iontů 

• V odběru jsme neprokázali větší koncentraci iontů, z čehož 
vyplývá, že voda z odběru č.1  je měkká 

 



Vzorek č.2 

• Vzorek č.2 jsme nechali reagovat s připravenými roztoky 
pokud by vznikla sraženina, pomocí tabulky bychom dokázali 
přítomnost iontů 

• V odběru jsme neprokázali větší koncentraci iontů, z čehož 
vyplývá, že voda z odběru č.2 je měkká 

 



Vzorek č.3 

• Vzorek č.3 jsme nechali reagovat s připravenými roztoky 
pokud by vznikla sraženina, pomocí tabulky bychom dokázali 
přítomnost iontů 

• V odběru jsme neprokázali větší koncentraci iontů, z čehož 
vyplývá, že voda z odběru č.3 je měkká 



Analýza plynů, pH a vnějších podmínek 

• Zkoumané faktory :  
• a) CO2 ve vzduchu  

• b) tlak, teplota, vlhkost okolního 
prostředí  

• c) světlo 
• d) vodivost vody  
• e) teplota vody 
• f ) pH vody 

• g) rozpuštěný kyslík ve vodě 
• h) znečištění hlukem 



CO2 rozpuštěný ve vzduchu 

• Okolí vzorku č.1 

• Měření pomocí: Senzoru měření koncentrace 
CO2  

• Výsledek: 396ppm rozpuštěných v okolí ( 
standard okolo 450ppm) 



CO2 rozpuštěný ve vzduchu 

• Okolí vzorku č.2 

• Měření pomocí: Senzoru měření koncentrace 
CO2  

• Výsledek: 179 ppm 



CO2 rozpuštěný ve vzduchu 

• Okolí vzorku č.3 

• Měření pomocí: Senzoru měření koncentrace 
CO2  

• Výsledek: 415ppm 

 



Tlak, teplota, vlhkost okolního prostředí 

• Okolí vzorku č.1 

• Měření pomocí: Senzor počasí 

• Výsledek: 

• Tlak – 28,42 in Hg 

• Teplota –  14,05°C 

• Vlhkost – 47% 



Tlak, teplota, vlhkost okolního prostředí 

• Okolí vzorku č.2 

• Měření pomocí: Senzor počasí 

• Výsledek: 

• Tlak – 28,49 in Hg 

• Teplota –  14,4°C 

• Vlhkost – 47% 



Tlak, teplota, vlhkost okolního prostředí 

• Okolí vzorku č.3 

• Měření pomocí: Senzor počasí 

• Výsledek: 

• Tlak – 28,58 in Hg 

• Teplota –  16,6°C 

• Vlhkost – 36% 



Světlo v okolí 

• Okolí vzorku č.1 

• Měření pomocí: Senzor obecná věda 

• Výsledek: 10,33 Lux 



Světlo v okolí 

• Okolí vzorku č.2 

• Měření pomocí: Senzor obecná věda 

• Výsledek: 115,3 Lux 

 

 



Světlo v okolí 

• Okolí vzorku č.3 

• Měření pomocí: Senzor obecná věda 

• Výsledek: 10.33 Lux  

 

 



Vodivost vody 

• Vzorek č.1  

• Měření pomocí: Sonda na měření vodivosti 

• Výsledek: 266 μs/cm(mikrosiemens na centimetr) 

 

 

 



Vodivost vody 

• Vzorek č.2 

• Měření pomocí: Sonda na měření vodivosti 

• Výsledek: 225,6 μs/cm 

 

 



Vodivost vody 

• Vzorek č.3 

• Měření pomocí: Sonda na měření vodivosti 

• Výsledek: 347.6 μs/cm 

 

 



Teplota vody 

• Vzorek č.1 

• Měření pomocí: Teplotní senzor 

• Výsledek: 6,9°C  

 



Teplota vody 

• Vzorek č.2 

• Měření pomocí: Teplotní senzor 

• Výsledek: 6,6°C 

 

 

 



Teplota vody 

• Vzorek č.3 

• Měření pomocí: Teplotní senzor 

• Výsledek: 7,63 °C 

 

 



pH vody 

• Vzorek č. 1  

• Měření pomocí: Sonda na měření pH 

• Výsledek: 8,3 pH 

 

 

 



pH vody 

• Vzorek č. 2  

• Měření pomocí: Sonda na měření pH 

• Výsledek: 8,9 pH 

 



pH vody 

• Vzorek č. 3 

• Měření pomocí: Sonda na měření pH 

• Výsledek: 8,3 pH 

 

 

 



Rozpuštěný kyslík ve vodě 

• Vzorek č.1 

• Měření pomocí: Senzor na měření 
koncentrace rozpuštěného kyslíku 

• Výsledek: 10 mg/L 

 



Rozpuštěný kyslík ve vodě 

• Vzorek č.2 

• Měření pomocí: Senzor na měření 
koncentrace rozpuštěného kyslíku 

• Výsledek: 11,5 mg/L 

 

 

 



Rozpuštěný kyslík ve vodě 

• Vzorek č.3 

• Měření pomocí: Senzor na měření 
koncentrace rozpuštěného kyslíku 

• Výsledek: 10,26mg/L 

 

 

 

 

 



Znečištění hlukem 

• Okolí vzorku č.1 

• Měření pomocí: Senzor obecné chemie 

• Výsledek: 57 dBA 



Znečištění hlukem 

• Okolí vzorku č.2 

• Měření pomocí: Senzor obecné chemie 

• Výsledek: 57,6 dBA 

 

 

 



Znečištění hlukem 

• Okolí vzorku č.3 

• Měření pomocí: Senzor obecné chemie 

• Výsledek: 56 dBA 

 

 

 

 

 



Kurz 

• Práce v terénu byla těžká, ale dala se 
zvládnout 

• Čidla Pasco občas napracovaly, tak jak bychom 
očekávali a práce s nimi byla občas složitá 

• Celkové zpracování nebylo nejlehčí a z celého 
týdne asi nenáročnější 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolný Kubín – 26. 03. 
– 30. 03. 2012 

 
  

Andrea Strnadlová 
 
 

Veronika Smetanová 
 
  

Martin Mazáč 
 
  

Jakub Jarolím 
 
 

 Markéta Zajíčková 
 
 

Robin Mutina 
 


