




MĚŘITELÉ  

 

Jelínková Aneta 

Kulišťáková Natálie 

Majkusová Eva 

Paschková Adriana 

Štěpánová Veronika 



SEZNAM KAPITOL 

1) Kvantitativní analýza iontů ve vodě 

2) Kvalitativní analýza iontů ve vodě 

3) Analýza plynů, pH a vnějších podmínek 

 

 



LOKALITY ODBĚRŮ 
 

  Vzorek č. 1 

 Vzorek č. 2 

 Vzorek č. 3 



Vzorek č. 1 

  

Popis lokality 

 v okolí - frekventovaná silnice první   

    třídy, les, pole 

  u silnice byly protihlukové stěny 

  v řece se nachází naplaveniny,  

    kamení a dřevo 

  v blízkosti betonárka TRANSBET 

  voda- bez zápachu, kalná 



 

 Datum a čas měření: 26.3.2012 ve 13:30 

 Způsob odběru – odběr vody do zásobní lahve 



 Vzorek č. 2 

 

Popis lokality 

 v okolí – sídliště, zimní stadion, les,   

   most 

 bahnitý terén 

 prudký sráz k řece 

 voda- kalná, bez zápachu 



 

 Datum a čas měření: 26.3.2012 ve 14:15 

 Způsob odběru – odběr vody do zásobní lahve  



 Vzorek č. 3 

 

Popis lokality 

 v okolí – železniční trať, křoviny 

 voda- stojatá, znečištěná, hnědá,   

   mírně zapáchá  

 prašná cesta 



 

 Datum a čas měření: 26.3.2012 ve 16:15  

 Způsob odběru – odběr vody do zásobní lahve  



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 



A) ANALÝZA DUSIČNANŮ VE VODĚ 
 

 Čidlo: Pasco čidla na analýzu dusičnanů 

 Výsledky: 1. lokalita – 219,1 mV 

                     2. lokalita – 218,25 mV 

                     3. lokalita – 220,4 mV 

 

 

 Čidlo: Pasco čidla na analýzu amonných iontů 

  Výsledky: 1. lokalita - -60,8 mV 

                      2. lokalita - -27,6 mV 

                      3. lokalita - -49,05 mV 

B) ANALÝZA AMONNÝCH IONTŮ VE VODĚ 



C) ANALÝZA CHLORIDOVÝCH IONTŮ VE VODĚ 

 Čidlo: Pasco čidla na analýzu chloridových iontů 

 Výsledky: 1. lokalita – 254,75 mV 

                     2. lokalita – 252,45 mV 

                     3. lokalita – 255,3 mV  



 

 Při velké koncentraci se ve vodě nachází malé 

množství iontů a tudíž je znečistění vody nízké. 

 

Pozn.: Měření amonných iontů nám nevycházelo i 

když jsme měření prováděli třikrát. Kalibrační křivky 

vycházely v kladných hodnotách, ale následné 

měření v hodnotách záporných. Domníváme se, že 

tento problém vznikl důsledkem nepřesného měření 

elektrod, které neumí měřit nízké koncentrace – takže 

se neblíží k nule, ale jsou do záporných hodnot. 



D) TURBIDIMETRIE 

 



 Čidlo: Senzor na měření zákalu (turbidity) 

 Závěr: V 1. lokalitě jsme naměřili hodnotu zákalu  

               10,13 NTU. 

               V 2. lokalitě jsme naměřili hodnotu zákalu  

               8,2 NTU. 

               V 3. lokalitě jsme naměřili hodnotu zákalu  

               5 NTU.  

 



E) KOLORIMETRIE 

 Čidlo: Kolorimetr 

 Výsledky: 1. lokalita  

Červená= 0,02, Zelená= 0,022, Modrá=0,Oranžová= 0,24 

 - U tohoto vzorku je nejvíce viditelná modrá barva – 
prozáří se. Nejmenší absorbace projde světlem.  Oranžová 
barva úplně zanikne – pohltí se. Ostatní barvy se 
zprůměrují.  

                    2. lokalita 

Červená= 0,0236, Zelená=0,0336, Modrá=0, 
Oranžová=0,025 

 - U tohoto vzorku je nejvíce viditelná barva modrá– prozáří 
se. Zelená barva úplně zanikne – pohltí se. Ostatní barvy 
se zprůměrují.  

 

 



                  3. lokalita 

 Červená= 0,0193, Zelená= 0,0173, Modrá=0, Oranžová= 

0,0106 

 - U tohoto vzorku je nejvíce viditelná barva modrá– prozáří 

se. Červená barva úplně zanikne – pohltí se. Ostatní barvy 

se zprůměrují.  

 



2) KVALITATIVNÍ ANALÝZA IONTŮ 

VE VODĚ 

 Nechali jsme srážet roztoky z tabulky s určenými 
činidly a tím nám vznikaly sraženiny, které měly 
mnohdy specifické zbarvení. 



VZOREK Č. 1 

 Při srážecí reakci se vzorkem č. 1 jsme 

nezpozorovali žádné barevné změny, tudíž jsme 

nedokázali přítomnost iontů ve vodě. 



VZOREK Č. 2 

 Při srážecí reakci se vzorkem č. 2 jsme také 

nezpozorovali žádné barevné změny, tudíž jsme 

nedokázali přítomnost iontů ve vodě. 



VZOREK Č. 3 

 Při srážecí reakci se vzorkem č. 3 jsme také 

nezpozorovali žádné barevné změny, tudíž jsme 

nedokázali přítomnost iontů ve vodě. 

 



3) ANALÝZA PLYNŮ, PH A VNĚJŠÍCH PODMÍNEK 

 Teplota vody 

 Hluk v okolí 

 Napětí ve vodě 

 Osvětlení okolí 

 Konduktometrie 

 Rozpuštěný kyslík ve vodě 

 pH vody 

 CO2 ve vzduchu 

 Počasí - absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost 

vzduchu, barometrický tlak, teplota, nadmořská 

výška, rosný bod 



TEPLOTA VODY 



 

 Čidlo:  Teplotní senzor 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili teplotu        

               vody 8,9 °C. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili teplotu  

               vody 10,3 °C. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili teplotu   

               vody 9,8 °C. 



HLUK V OKOLÍ 



 Čidlo: Senzor obecné chemie 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili hluk 60 dBA. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili hluk 58 dBA. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili hluk 57,6 dBA. 

 



NAPĚTÍ VE VODĚ 



 Čidlo: Senzor obecné chemie 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili napětí ve  

               vodě -0,01 V. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili napětí ve  

               vodě 0 V. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili napětí ve  

               vodě -0,01 V. 

 

 

                



OSVĚTLENÍ OKOLÍ 



 Čidlo: Senzor obecná věda 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili osvětlení  

               okolí 68,3 Lux. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili osvětlení  

               okolí 94 Lux. 

                ve třetí lokalitě jsme naměřili osvěltení  

                okolí 124,6 Lux. 



KONDUKTOMETRIE 



 Čidlo: Senzor vodivosti 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili  

               hodnotu 251,6 uS/cm.  

               V druhé lokalitě jsme naměřili   

               hodnotu 227,6 uS/cm. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili  

               hodnotu 305,3 uS/cm.  



ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK VE VODĚ 



 Čidlo: Senzor na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili hodnotu  

               rozpuštěného kyslíku ve vodě 20 mg/L. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili hodnotu   

               rozpuštěného kyslíku ve vodě 11,4 mg/L. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili hodnotu  

               rozpuštěného kyslíku ve vodě 12,4 mg/L.  



PH VODY 



 Čidlo: Sonda na měření pH 

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili hodnotu pH 8,5. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili hodnotu pH 9,8. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili hodnotu pH 8,6. 



CO2 VE VZDUCHU 



 Čidlo: Senzor měření koncentrace CO2  

 Závěr: V první lokalitě jsme naměřili hodnotu  

               CO2 obsaženého ve vzduchu 427,3 ppm. 

               V druhé lokalitě jsme naměřili hodnotu   

               CO2 obsaženého ve vzduchu 364,3 ppm. 

               Ve třetí lokalitě jsme naměřili hodnotu   

               CO2 obsaženého ve vzduchu 222,6 ppm. 



POČASÍ 
 1. lokalita 



 2. lokalita: Relativní vlhkost - 42% 

                      Absolutní vlhkost – 5,2 g/m3 

                      Teplota – 58,4 °F 

                      Barometrický tlak – 28,5 in Hg 

                      Rosný bod – 33,9 °F 

                      Nadm. výška – 4,6 m 

                        

 3. lokalita: Relativní vlhkost - 40% 

                      Absolutní vlhkost – 6 g/m3 

                      Teplota – 64,4 °F 

                      Barometrický tlak – 28,57 in Hg 

                      Rosný bod – 37,8 °F 

                      Nadm. výška – 6,6 m 

 

 



KURZ 
 

 Práce v terénu byla dobrá, zajímavá a počasí nám 

zcela vycházelo. 

 Měření s čidly PASCO bylo velmi zajímavé, ale 

občas dost náročné a složité. 

 Celkový dojem na kurz je velmi pozitivní a velmi 

rády bychom si ho zopakovaly.  



26.3. 2012 – 30.3. 2012 

  

Jelínková Aneta 

 Kulišťáková Natálie  

 Majkusová Eva 

 Paschková Adriana 

 Štěpánová Veronika 


