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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů, jako Cr, Hg, Pb, Co, Cu, 

Ag, obsažených v odpadních vodách laboratoře anorganické chemie. 
Zabývá se bilancí těchto kovů u jednotlivých úloh, srovnáním bilance s praktickými 

výsledky studentů. Navrhuje také možné způsoby jejich izolace z odpadních roztoků 
s ohledem na ekonomický dopad.  

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This bachelor‘s thesis is focused on problematics of heavy metals such as Cr, Hg, Pb, Co, 

Cu, Ag, which are present in wastewater from anorganic laboratories.  
The goal is to compare calculated amount of metals with results obtained by students in 

practicals and suggest possible ways of clean up of wastewater from listed heavy metals in 
accordance with economical impact. 
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1 ÚVOD 
 
V Praktiku anorganické chemie II na fakultě chemické studenti při vypracovávání 

zadaných úloh pracují se sloučeninami obsahujícími nebezpečné těžké kovy.  
Vznikající odpadní vody nemohou být vylévány do kanalizace, protože obsahují 

nepovolené limity těžkých kovů. Jsou proto shromažďovány a skladovány v laboratořích, 
odkud se po skončení školního roku odvážejí k odborné likvidaci. Skladování odpadních vod 
je velmi nevýhodné vzhledem k velkým objemům, které zabírají mnoho místa v laboratoři i 
mimo ni. Negativem je i nákladná odborná likvidace tohoto množství odpadních vod. 
Hlavním cílem této práce je proto navrhnout jednoduché a metodicky nenáročné způsoby 
izolace těžkých kovů z odpadních vod s ohledem na jejich finanční náročnost.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7  

2 ODPADNÍ VODY  
 
Základním právním předpisem, zabývajícím se problematikou odpadních vod, je zákon 

číslo 254/2001 ze dne 28. června 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). 

 
V ustanovení § 38 odstavce 1 definuje odpadní vody jako vody použité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 
prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody 
z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní 
vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu. 

 
V ustanovení § 38 odstavce 3 je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových 

nebo podzemních, povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní 
úřad povinen přihlížet k dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. 
Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu 
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a 
výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému 
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím 
stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost 
předkládání výsledků těchto měření. 

 
Podle § 38 odstavce 5 stanoví vodoprávní úřad při povolování vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Přitom je vázán 
ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami přípustného 
znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a 
náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, které stanoví vláda 
nařízením. [1] 

 

2.1 Limitní hodnoty znečištění odpadních vod 
 
Fakulta chemická se pro stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových 

odpadních vod vypouštěných do kanalizace řídí kanalizačním řádem statutárního  města  Brna 
platným od 1. 4. 2005 do 31. 12. 2010, který byl schválen podle § 14, odstavce 3 zákona číslo 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, provozovaným Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi a. s. 

 
Kanalizační řád, kromě povolených hodnot zbytkového znečištění odpadních vod 

vypouštěných do stokové sítě uvedených pro jednotlivé jeho ukazatele, nestanovuje žádná 
další zvláštní omezení.  
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Limitní hodnoty těžkých kovů obsažených v odpadních vodách z fakulty chemické jsou 
uvedeny v tabulce 2-1. Tato tabulka obsahuje dva číselné údaje, průměrné a maximální 
limitní hodnoty: 

• Průměrné – porovnávané s výsledky rozboru dvacetičtyřhodinového směsného 
vzorku získaného sléváním dvanácti objemově stejných dílčích vzorků    
vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu dvou hodin. 

• Maximální – porovnávané s výsledky rozboru dvouhodinového směsného vzorku 
získaného sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků vypouštěných 
odpadních vod odebíraných v intervalu patnácti minut. [2] 

Tabulka 2-1 Limitní hodnoty znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných ze 
zdrojů těžkých kovů [2] 

Limitní hodnoty (mg·dm-3) 
Ukazatel znečištění 

průměrné maximální 
Chrom 0,05 0,1 

Měď 0,1 0,5 
Stříbro 0,05 0,1 

Kadmium 0,005 0,05 

Olovo 0,05 0,1 

Rtuť 0,001 0,01 
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2.2 Odpadní vody na fakultě chemické 
 
Při práci v laboratořích na chemické fakultě dochází ke znečišťování odpadních vod 

nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami. Jsou proto vytvořena opatření zajišťující separaci 
těchto látek. Studenti mají připravené na pracovních stolech zásobní láhve, které slouží 
ke shromažďování znečištěných odpadních vod. Tyto roztoky jsou poté shromažďovány 
v umělohmotných kanystrech o objemu 10 litrů (viz obrázek 2-1). Kanystry jsou vždy po 
skončení školního roku odváženy k odborné likvidaci. 
 
 

 

Obrázek 2-1 Umělohmotné kanystry obsahující roztoky těžkých kovů 
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Neutralizační stanice 
 
Do odpadních vod se také dostávají látky způsobující příliš vysoké či naopak nízké 

hodnoty pH. Z tohoto důvodu je zřízena na fakultě neutralizační stanice, pomocí níž se tyto 
hodnoty upravují do přípustných rozmezí (6 – 9 pH). 

 
Odpadní vody neobsahující zakázané limity těžkých kovů ani jiných škodlivých látek se 

mohou vylévat do výlevky. Potrubím se dostávají do první sběrné zemní jímky, která slouží 
ke shromažďování pevného kalu. Odtud se odpadní voda dostává samospádem do druhé 
zemní jímky, ze které je po dosažení určité hladiny čerpána do reaktoru (chod čerpadla je 
řízen automaticky činností hladinoměrů). V reaktoru se automaticky provede neutralizace 
odpadní vody na požadovanou hodnotu pH dávkováním příslušných roztoků z přípravných 
jednotek. Jedna přípravná jednotka obsahuje roztok NaOH, druhá roztok H2SO4. 
Zneutralizovaná voda s upravenou hodnotou pH je automaticky vypouštěna z reaktoru do 
kanalizace.  

 
 

 

Obrázek 2-2 Schéma neutralizační stanice fakulty chemické 
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3 TĚŽKÉ KOVY A JEJICH SLOUČENINY 
 
Téměř všechny kovy jsou alespoň ve stopových množstvích ve vodách přirozeně 

obsaženy. K obohacování vod těžkými kovy dochází stykem vody s horninami a půdou, 
vulkanickou činností a v neposlední řadě antropogenním znečišťováním z průmyslových 
aglomerací. [3] 

 
V současné době vzrůstá kontaminace vod těžkými kovy a pokud jejich příjem překročí 

schopnost organismů tyto látky vylučovat, mohou působit toxicky. Některé látky nejsou 
organismy vůbec schopny vylučovat. Tyto prvky se ve tkáních akumulují a mohou být proto 
obzvlášť nebezpečné. [4] 

 
Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, je v souladu se 

Zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích povinna vypracovat bezpečnostní 
list. Tento list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů o nebezpečné 
látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí. 
Bezpečnostní list umožní osobám, které zacházejí s těmito látkami nebo přípravky, přijímat 
příslušná opatření týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [5] 

 
V kapitolách 3.1 až 3.6 byly uvedeny chemické sloučeniny, s nimiž se pracovalo 

v Praktiku z anorganické chemie II. Tyto sloučeniny byly použity jako výchozí suroviny nebo 
naopak vznikaly při vypracovávání úloh. Byly uvedeny i možné vysrážené látky po úpravě 
odpadních vod. 

 
V praktiku bylo pracováno s roztoky obsahující tyto těžké kovy: 

• Chrom 
• Rtuť 
• Olovo 
• Kobalt 
• Měď 
• Stříbro 
 

3.1 Chrom 
Chrom se v přírodě vyskytuje jako minerál chromit (FeCr2O4) a krokoit (PbCrO4). Dále 

se vyskytuje v minerálech obsahující hliník, který doprovází. Antropogenním zdrojem 
chromu jsou např. odpadní vody z barevné metalurgie, povrchové úpravy kovů, kožedělného 
průmyslu a textilního průmyslu.  

Z možných oxidačních stupňů chromu přichází ve vodách v úvahu CrIII a CrVI. Ionty Cr3+ 
ve vodě snadno podléhají hydrolýze a posléze se vylučuje Cr(OH)3 (při pH 6 až 8), jehož 
rozpustností je dána i rozpustnost CrIII. Většina sloučenin CrVI je ve vodě dobře rozpustná až 
na chroman olovnatý, chroman stříbrný a chroman barnatý. [3] 
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Sloučeniny chromu 
• Oxid chromitý (Cr2O3) se používá jako barevný anorganický pigment. Je to jemná 

prášková   látka  tmavě zelené barvy. Nerozpouští  se  ve  vodě,  v  kyselinách  a  ani 
v zásadách. Vzniká jako konečný produkt spalování chromu, v laboratoři se velmi 
často připravuje termickým rozkladem (170 °C) dichromanu amonného (3-1). 

(3-1) (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 +  4 H2O 

• Dichroman amonný ((NH4)2Cr2O7) je oranžová krystalická látka velmi dobře 
rozpustná ve vodě i v ethanolu. V laboratoři se připravuje jednoduchým způsobem 
metodou konverze (3-2). 

 (3-2) Na2Cr2O7 + 2 NH4Cl →  (NH4)2Cr2O7 + 2 NaCl  

• Dihydrát dichromanu sodného (Na2Cr2O7 ·2H2O) má obdobné vlastnosti jako 
dichroman draselný, ve vodě se však více rozpouští. Používá se jako pigment, do 
inkoustů či jako fungicid. Vzniká tavením chromitu se sodou na vzduchu (3-3), 
vylučuje se formou dihydrátu po okyselení a zahuštění. 

 (3-3) 4 FeO ·Cr2O3 + 8 Na2CO3 + 7 O2 → 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2  

• Chroman draselný (K2CrO4) je jemná citronově žlutá krystalická látka ve vodě 
dobře rozpustná, v ethanolu se však nerozpouští. Krystalizací z kyselých roztoků 
kondenzuje na dichroman. V laboratoři v praktiku se připravuje reakcí oxidu 
chromitého s dusičnanem draselným v alkalickém prostředí (3-4). 

 (3-4) Cr2O3 + 3 KNO3 + 4 KOH → 2 K2CrO4 + 3 KNO2 + 2 H2O 

• Dichroman draselný (K2Cr2O7) tvoří velké lesklé krystaly, na vzduchu je stálý, 
zahříváním taje na červenou kapalinu, rozpouští se ve vodě. Používá se jako 
oxidační činidlo v analytické chemii. Připravuje se okyselením vodných roztoků 
obsahujících chroman draselný (3-5). 

(3-5) 2 K2CrO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O 

• Trihydrát tris(oxaláto)chromitanu draselného (K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O) je 
krystalická látka, jejíž volnou krystalizací z vodného roztoku lze získat zeleno-černé 
krystaly. Dobře se rozpouští ve vodě, v ethanolu je naopak nerozpustná. Vzniká 
redukcí dichromanů kyselinou šťavelovou a jejími solemi (3-6). 

(3-6) 2K2C2O4 ·H2O+7H2C2O4 ·2H2O+K2Cr2O7→2K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O+6CO2+17H2O  
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• Hydroxid chromitý (Cr(OH)3) je látka vznikající srážením chromitých solí 
hydroxidy. Se silnými zásadami poskytuje tetrahydroxochromitany (3-7) a 
s kyselinami naopak dává soli chromité (3-8). 

(3-7) Cr(OH)3 + OH– → [Cr(OH)4]
–  

(3-8) Cr(OH)3 + 3 HCl → CrCl3 + 3 H2O 

• Sulfid chromitý (Cr2S3) je černá látka, která v přítomnosti vody hydrolyzuje, 
rozpouští se v HNO3. Lze ji získat přímou syntézou prvků. Používá se v barvířství a 
k přípravě inkoustů. [6] 

 

3.2 Rtuť 
Rtuť se v přírodě vyskytuje poměrně málo, jejím zdrojem je sulfid rtuťnatý HgS, zvaný 

rumělka. Bývá též součástí jiných sulfidických rud, při jejichž pražení se dostává do 
atmosféry. Významným zdrojem rtuti jsou atmosférické vody kontaminované spalováním 
fosilních paliv, dále v průmyslových odpadních vodách při zpracování rud, ze zemědělství, 
z elektrochemických procesů a chemických laboratoří. [3] 

Ve vodě se vyskytuje jako kovová Hg0, ve formě anorganických iontů Hg2
2+, Hg2+ a ve 

formě alkylmerkurisloučenin (methylrtuť – CH3Hg+ a dimethylrtuť – (CH3)2Hg). 
Elementární rtuť a dimethylrtuť jsou značně těkavé látky a mohou proto velmi snadno 

provzdušňováním přecházet z vody do atmosféry. Značným problémem je vysoká toxicita 
rtuti a její výrazná schopnost akumulovat se v biomase (dimethylrtuť v ledvinách, játrech a 
mozcích živočichů). [4] 

 

Sloučeniny rtuti 
• Chlorid rtuťnatý (HgCl2) je krystalická sloučenina velké toxicity. Ve vodě se 

dobře rozpouští, ještě více však v organických rozpouštědlech. Díky kovalentní 
vazbě mezi atomem rtuti a chloru není v roztoku téměř disociovaná a vystupuje jako 
elektroneutrální molekula. Používá se například ve fotografickém průmyslu na 
zvýraznění negativů, jako dezinfekční prostředek či jako ochrana dřeva proti hnití. 

 
• Jodid rtuťnatý (HgI2) má schopnost tvořit velmi jemnou sraženinu. Nerozpouští se 

ve vodě, mírně v alkoholech, rozpustný je v tetrachlormethanu. Při teplotách nad 
127 °C přechází na žlutou modifikaci. V roztoku jodidu draselného z něho vznikne 
komplexní sloučenina. V praktiku se připravuje podle níže uvedené reakce (3-9).  

(3-9) HgCl2 + 2 KI → HgI2 + 2 KCl 
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• Tetrajodortuťnatan draselný (K2[HgI4])  je součástí Nesslerova činidla a 
v analytické chemii se používá k důkazu amonných iontů (žlutá až hnědá sraženina). 
V praktiku  vznikne během  procesu  přípravy tetrajodortuťnatanu měďného  v jedné 

 z dílčích reakcí (3-10). 

(3-10) HgI2 + 2 KI → K2[HgI4] 

• Tetrajodortuťnatan měďný (Cu2[HgI4]) tvoří jemný krystalický prášek. Jedná se 
o látku, která se změnou teploty mění své zabarvení (tzv. termokolor). Reakcí 
tetrajodortuťnatanu draselného s modrou skalicí a oxidem siřičitým vznikne tento 
poměrně stálý komplex, jehož stabilita roste s velikostí krystalu (3-11). 

(3-11) K2[HgI4] + 2 CuSO4 + SO2 + 2 H2O → Cu2[HgI4] + K2SO4 + H2SO4 

• Sulfid rtuťnatý (HgS) vzniká za přítomnosti sulfidické síry v roztoku, v přírodě se 
vyskytuje jako nerost rumělka. Je značně nerozpustný, čehož se využívá při 
odstraňování rtuti z odpadních vod. Při srážení se však tvoří HgS v koloidní 
disperzi, takže je nutné kombinovat srážení s následující koagulací železitými 
solemi, které současně odstraňují nadbytek sulfidu. Používá se jako barvířský 
pigment. [6] 

3.3 Olovo 
V přírodě je nejrozšířenější olověnou rudou galenit (PbS), méně rozšířenými rudami jsou 

anglesit (PbSO4) a cerrusit (PbCO3). Antropogenním zdrojem kdysi byly výfukové plyny 
motorových vozidel (produkty tetraethylolova), dnes jsou to pájené spoje měděného potrubí. 

V přírodních vodách převažuje z rozpuštěných forem výskytu − v závislosti na hodnotě 
pH a koncentraci veškerého oxidu uhličitého − především jednoduchý ion Pb2+. 

Olovo má vysoký akumulační koeficient a významně se proto hromadí nejenom 
v sedimentech a kalech, ale i v biomase mikroorganismů a rostlin. Působí neurotoxicky a 
považuje se i za potenciální karcinogen, škodí zvlášť pro dětský organismus. Olovo se ukládá 
hlavně v kostech, částečně v krvi. [3] 

 

Sloučeniny olova     
 

• Oxid olovnatý (PbO) je jedna z nejvíce využívaných anorganických sloučenin 
olova, je také nejdůležitější. Vyrábí se oxidací roztaveného olova vzduchem nebo 
kyslíkem nad 600 °C. Je amfoterní a snadno se rozpouští jak v kyselinách, tak 
v hydroxidech alkalických kovů. Používá se na výrobu skla, v keramických 
glazurách a skelných emailech, na výrobu elektrických akumulátorů. [7]  
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• Dusičnan olovnatý (Pb(NO3)2) je jedna z nejlépe rozpustných sloučenin olova ve 
vodě, v ethanolu je nerozpustná. Při zahřívání nad 350 °C se rozkládá na oxid 
olovnatý, oxid dusičitý a kyslík. Slouží také jako výchozí látka pro výrobu jiných 
sloučenin olova. Připravuje se reakcí olova se zředěnou kyselinou dusičnou (3-12). 

(3-12) 3 Pb + 8 HNO3 → 3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

• Trijodoolovnatan draselný (K[PbI3] ·2H2O) je látka velmi citlivá na vodu, reaguje 
s ní za vzniku jodidu olovnatého. Vznikne reakcí dusičnanu olovnatého s jodidem 
draselným (3-13). 

(3-13) Pb(NO3)2 + 3 KI + 2 H2O → K[PbI3] ·2H2O + 2 KNO3 

• Jodid olovnatý (PbI2) je krystalická polymorfní látka, ve vodě jen málo rozpustná. 
Připravuje se obvykle srážením roztoků olovnatých solí roztoky jodidů. V praktiku 
se připravuje rozkladem trijodoolovnatanu draselného (3-14). 

(3-14) K[PbI3] ·2H2O → PbI2 + KI + 2 H2O 

• Sulfid olovnatý (PbS) je černá, silně nerozpustná sloučenina kovového lesku, velmi 
dobře štěpná. Velmi čistý PbS je citlivým detektorem infračerveného záření a 
vykazuje fotoelektrickou vodivost. Této vlastnosti je využito při výrobě 
fotografických expozimetrů a fotočlánků. 

 
• Uhličitan olovnatý (PbCO3) je ve vodě nerozpustná látka, snadno rozložitelná 

zahřátím. Je součástí barviva olovnaté běloby (Pb3(OH)2(CO3)2), používané jako 
malířská barva. V přítomnosti sirovodíku tmavne za vzniku PbS (nevýhoda). 

 
• Hydroxid olovnatý (Pb(OH)2) tvoří v kyselinách olovnaté soli, při zahřívání se 

štěpí podle rovnice (3-15). [6] 

(3-15) Pb(OH)2 → PbO + H2O  

 

3.4 Kobalt 
V přírodě doprovází obvykle nikl a arsen. Mezi významné minerály patří kobaltin 

(CoAsS) a smaltin (CoAs2). Organicky vázaný je jako vitamin B12, antropogenním zdrojem 
mohou být odpadní vody z metalurgického průmyslu a galvanického pokovování.  

Kobalt má značné komplexační schopnosti, tvoří stabilní hydro–, karbonato–, sulfato– a 
kyanokomplexy (s oxidačním číslem III). Z tuhých fází třeba Co(OH)2, CoCO3 a CoS 
(oxidační číslo II). Kobalt je esenciální mikroprvek, jehož vlivy na různé organismy doposud 
nejsou prozkoumány, v úvahu však přichází i jako potenciální karcinogen. [3] 
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Sloučeniny kobaltu 
• Dusičnan kobaltnatý (Co(NO3)2) je krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. 

Používá se v analytické chemii a v keramickém průmyslu, také se pomocí něj 
připravuje zásaditý uhličitan kobaltnatý (3-16). 

(3-16) 3 Co(NO3)2 + 3 Na2CO3 + 3 H2O → CoCO3 ·2Co(OH)2 ·H2O + 6 NaNO3 + 2 CO2 

• Hexahydrát chloridu kobaltnatého (CoCl2 ·6H2O)  tvoří červené krystalky, 
bezvodý chlorid kobaltnatý je zbarven modře. Na vzduchu je stálý, ve vodě a 
v alkoholech se rozpouští velmi dobře. Lze ho připravit reakcí zásaditého uhličitanu 
kobaltnatého s kyselinou chlorovodíkovou (3-17). 

(3-17)  CoCO3 ·2Co(OH)2 ·H2O + 6 HCl + 11 H2O → 3 CoCl2 ·6H2O + CO2 

• Hydroxid kobaltnatý (Co(OH)2) je v čerstvém stavu modrá sraženina, která se 
stáním zbarvuje do světle růžové barvy. Je nerozpustný ve vodě, rozpustný 
v kyselinách na kobaltnaté soli. Hydroxid kobaltnatý je připravován přidáním 
alkalického hydroxidu k roztoku kobaltnaté soli. 

 
• Sulfid kobaltnatý (CoS) je černý prášek, nerozpustný ve vodě, v hydroxidech ani 

zředěných kyselinách, v koncentrovaných se rozpouští za vzniku sulfanu. Vznikne 
srážením roztoků kobaltnatých solí alkalickým sulfidem nebo sulfanem. 

 
• Uhličitan kobaltnatý (CoCO3) je v čisté podobě fialově-červený prášek, 

nerozpustný ve vodě. V roztoku se vytváří podvojné sloučeniny. Při klasickém 
srážení kobaltnaté soli roztokem alkalického uhličitanu vzniknou zásadité 
uhličitany, které mají modrou barvu. Pokud se však kobaltnatá sůl sráží v roztoku 
nasyceném oxidem uhličitým, vznikne hexahydrát uhličitanu kobaltnatého. 

 
• Chlorid pentaammin-chlorokobaltitý ([Co(NH3)5Cl]Cl2) je fialově-červená 

krystalická látka, na vzduchu stálá, ve vodě se málo rozpouští, v alkoholech vůbec. 
V praktiku se připravuje podle reakce níže (3-18). 

(3-18) 2 CoCl2 ·6H2O + NH4Cl + 9 NH3 + H2O2 + HCl → 2 [Co(NH3)5Cl]Cl2 + 8 H2O 

• Chlorid pentaammin-nitritokobaltitý ([Co(NH3)5ONO]Cl2) je oranžově-
skořicová krystalická látka, na vzduchu stálá, málo rozpustná ve vodě. Ve vodném 
roztoku se postupně mění na vazebný izomer [Co(NH3)5NO2]Cl2. Princip přípravy 
v laboratoři podle rovnice (3-19). 

(3-19) [Co(NH3)5Cl]Cl2 + NH3 + HCl + NaNO2 → [Co(NH3)5ONO]Cl2 + NaCl + NH4Cl 
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• Chlorid pentaammin-aquakobaltitý ([Co(NH3)5H2O]Cl3) je temně červená 
krystalická látka, rozkládá se při 70 °C. Dobře se rozpouští ve vodě, v kyselině 
chlorovodíkové nikoli. Rovnice přípravy v laboratoři popsána níže (3-20). 

(3-20) [Co(NH3)5Cl]Cl2 + NH3 + HCl + H2O → [Co(NH3)5H2O]Cl3 + NH4Cl 

• Chlorid pentaammin-nitrokobaltitý ([Co(NH3)5NO2]Cl2) je oranžová krystalická 
látka mnohem více (asi 4x) rozpustnější než izomer, ze kterého vzniká (3-21). [6] 

(3-21) [Co(NH3)5ONO]Cl2 → [Co(NH3)5NO2]Cl2  

 

3.5 Měď 
V přírodě se nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyritu CuFeS2 a chalkosinu 

Cu2S), ze kterých se může do podzemních vod dostat značné množství mědi v důsledku 
rozkladu sulfidických rud. Antropogenním zdrojem jsou odpadní vody z povrchové úpravy 
kovů, algicidní preparáty na hubení řas a sinic a rozpouštění měděného potrubí agresivními 
vodami.  

Měď patří mezi kovy, které snadno tvoří komplexní sloučeniny. Především velmi stabilní 
jsou tzv. amminkomplexy, jelikož největší komplexační schopnost má s ligandy obsahující 
dusík (např. [Cu(NH3)]

2+).  
Měď patří mezi esenciální prvky pro lidský organismus, je přijímána potravou a akutní 

ani chronická onemocnění způsobená požíváním nejsou známa. Není tak jedovatá, jak se 
původně předpokládalo, ovlivňuje však negativně organoleptické vlastnosti vody (chuť) a 
jsou podezření na embryotoxické účinky. Silně toxická je naopak pro vodní organismy včetně 
ryb, proto je ve vodárenských tocích přípustná koncentrace nižší než mezní hodnota pro 
pitnou vodu. [3] 

 

Sloučeniny mědi 
 

• Pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4 ·5H2O) tzv. modrá skalice obsahuje čtyři 
vody vázané přímo na centrální atom CuII, pátá je vázána vodíkovým můstkem 
k jedné z koordinovaných molekul H2O a ke kyslíkovému atomu skupiny SO4

2-. Při 
zahřívání nad 250 °C vznikne bezvodý síran měďnatý. Rozpustnost ve vodě je velmi 
dobrá, v ethanolu se nerozpouští. Lze ho připravit reakcí mědi s kyselinou sírovou a 
dusičnou (3-22). 

(3-22) 3 Cu + 3 H2SO4 + 2 HNO3 + 11 H2O → 3 CuSO4 ·5H2O + 2 NO  
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• Monohydrát síranu tetraamminměďnatého ([Cu(NH3)4]SO4 ·H2O) tvoří tmavě 
modré krystaly, které jsou stálé při laboratorní teplotě, při zahřívání se rozkládá na 
síran měďnatý. Ve vodě se rozpouští, v ethanolu ne. Vznikne působením amoniaku 
na roztok síranu měďnatého (3-23). 

(3-23) CuSO4 + 4 NH3 + H2O → [Cu(NH3)4]SO4 ·H2O 

• Hydroxid měďnatý (Cu(OH)2) je práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. Čerstvě 
sražený hydroxid měďnatý se rozpouští v alkalických hydroxidech za vzniku 
komplexních sloučenin tetrahydroxoměďnatanů. Hydroxid měďnatý se připravuje 
srážením rozpustných měďnatých solí rozpustným alkalickým hydroxidem (3-24). 

(3-24) CuSO4 ·5H2O + 2 NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 + 5 H2O 

• Oxid měďnatý (CuO) je práškovitá látka nerozpustná ve vodě. Používá se na 
barvení skla a smaltů a k přípravě emailů pro zdobení keramiky. Vznikne například 
tepelným rozkladem hydroxidu měďnatého (3-25). 

(3-25) Cu(OH)2 → CuO + H2O 

• Dihydrát chloridu měďnatého (CuCl2 ·2H2O) je krystalická látka, která při 
zahřívání nad 110 °C ztrácí vodu. Rozpustnost sloučeniny ve vodě je velmi dobrá, 
rozpouští se také v ethanolu a čpavkové vodě. V laboratoři se připravuje následovně 
(3-26). 

(3-26)  CuO + 2 HCl → CuCl2 ·2H2O 

• Sulfid měďnatý (CuS) je práškovitá látka, v přírodě se nacházející jako nerost 
covellin. Je nerozpustná ve vodě a zředěných kyselinách, na vzduchu se částečně 
oxiduje. Lze ji získat zaváděním sirovodíku do roztoku měďnaté soli. 

 
• Uhličitan měďnatý (CuCO3) není znám v čistém stavu, ale pouze ve své zásadité 

podobě. Ve vodě se nerozpouští, ve zředěných kyselinách ano. V přírodě se 
vyskytuje v podobě nerostů, v roztoku vytváří podvojné sloučeniny. Používá se jako 
malířská barva či jako zdroj modré barvy při ohňostroji. [6] 
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3.6 Stříbro 
V přírodě se nachází jako sulfid Ag2S, často s jinými kovy jako podvojné sulfidy. 

Nachází se v odpadních vodách z fotografického průmyslu a kyanidového stříbření. 
Stříbro patří mezi toxické kovy, proto je jeho koncentrace v pitné vodě kontrolována. 

Nejtoxičtěji působí jednoduchý ion Ag+, předávkování se projevuje hnědým zbarvením kůže. 
Stříbro má též oligodynamické (již ve stopových koncentracích působí baktericidně) 
účinky. [3] 

 

Sloučeniny stříbra 
• Chlorid stříbrný (AgCl) je dobře rozpustný v amoniaku, ve vodě se nerozpouští. 

Vznikne při argentometrické titraci chloridů roztokem dusičnanu stříbrného (3-27), 
používá se při výrobě fotografických filmů a papírů. 

(3-27) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl 

• Dusičnan stříbrný (AgNO3) je krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě. Je 
možné jej připravit ve velmi vysoké čistotě, nejlépe elektrolytickým rozpouštěním 
čistého stříbra v roztoku kyseliny dusičné. Tato sloučenina poté slouží v chemické 
výrobě jako zdroj stříbrných iontů pro další reakce. 

 
• Sulfid stříbrný (Ag2S) je nerozpustná sloučenina, jejíž vznik způsobuje černání 

stříbrných předmětů působením sulfanu v atmosféře. Tento sulfid patří mezi 
nejméně rozpustné známé soli anorganických kyselin. 

 
• Hydroxid stříbrný (AgOH) existuje pouze ve vodném roztoku, v pevném stavu se 

redukuje na kov. Vzniká srážením roztoků stříbrných solí hydroxidy alkalických 
kovů (3-28), přechází rozkladem na Ag2O. [6] 

(3-28) AgNO3 + NaOH → AgOH + NaNO3 

 

3.7 Přehled vlastností sloučenin těžkých kovů 
V tabulce 3-1 a 3-2 jsou uvedeny skupinové reakce stabilnějších kationtů těžkých kovů, 

které je možné použít při kvalitativním ověřování odpadních vod. 
V tabulce 3-3 jsou uvedeny rozpustnosti (součiny rozpustností) většiny chemických 

sloučenin s obsahem těžkých kovů, vznikajících při laboratorních úlohách a při srážení  
odpadních vod.  
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Tabulka 3–1 Skupinové reakce kationtů  těžkých kovů s činidly. Pro úplnost jsou uvedeny i 
barvy vznikajících chemických sloučenin. [8] 

Skupinová činidla 
kationt 

HCl H2SO4 NH3 NaOH 

Cr3+ – – 
Cr(OH)3 

šedozelená 
Cr(OH)3 

šedozelená 

Pb2+ 
PbCl2 
bílá 

PbSO4 
bílá 

Pb(OH)2 
bílá 

Pb(OH)2 
bílá 

Hg2+ – – 
HgNH2Cl 

bílá 
HgO  
žlutá 

Co2+ – – 
[Co(NH3)6]

3+ 
hnědožlutá 

(zprvu modrá) 

Co(OH)2 

růžová 
(zprvu modrá) 

Cu2+ – – 
[Cu(NH3)4]

2+ 
modrofialová 

Cu(OH)2 

modrá 

Ag+ 
AgCl 
bílá 

– 
Ag2O 

černohnědá 
Ag2O 
hnědá 

 

Tabulka 3–2 Skupinové reakce kationtů těžkých kovů s činidly – pokračování. [8] 

Skupinová činidla 
kationt 

H2S (NH4)2HS Na2CO3 

Cr3+ – 
Cr(OH)3 

špinavě zelená 
Cr(OH)3 

šedozelená 

Pb2+ 
PbS  
černá 

PbS  
černá 

PbCO3  
bílá 

Hg2+ 
HgS  
černá 

HgS  
černá 

HgCO3 
červenohnědá 

Co2+ – 
CoS  
černá 

CoCO3 
načernalá 

Cu2+ 
CuS  
černá 

CuS  
černá 

CuCO3 
zelenomodrá 

Ag+ 
Ag2S 
černá 

Ag2S  
černá 

Ag2CO3  
bílá 
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Tabulka 3–3 Sloučeniny těžkých kovů v laboratoři anorganické chemie, jejich barvy a 
hodnoty rozpustností ve vodě. [6, 8, 9] 

  
Sloučenina Barva sloučeniny 

  

Součin 
rozpustnosti 

pKs 

Rozpustnost při 
laboratorní teplotě  

(g látky / 100g vody) 

(NH4)2Cr2O7 oranžová * 36,37 
Na2Cr2O7 ·2H2O oranžová * 267,6 

K2CrO4 citronově žlutá * 61,7 
K2Cr2O7 červenooranžová 0,57 12 
Cr(OH)3 šedozelená 30,2 1,27·10-7 
HgCl2 bezbarvá 1,26 6,5 
HgI2 oranžová 28,5 9,05·10-9 
HgS bílá → hnědá→ černá 51,8 2,93·10-25 
HgO žlutá 25,4 4,32·10-12 

Pb(NO3)2 bezbarvá 1,29 56,5 
PbI2 zlatěžlutá 8,15 0,068 
PbS černá 26,6 1,20·10-12 

PbCO3 bílá 13,13 7,28·10-6 
Pb(OH)2 bílá 16,79 3,85·10-5 

Co(NO3)2 ·6H2O červená * 388,8 
CoCl2 ·6H2O červená * 159,1 

Co(OH)2 růžová 15,2 5,02·10-5 
CoCO3 načernalá 12,84 4,52·10-6 

CoS černá 20,4 5,74·10-10 
CuSO4 ·5H2O modrá * 36,6 

Cu(OH)2 modrá 18,8 3,3·10-6 
CuCl2 ·2H2O modrozelená * 123 

CuS černá 35,2 2,4·10-17 
CuCO3 zelenomodrá 9,63 1,89·10-4 
AgCl bílá 9,75 1,9·10-4 

AgNO3 bílá * 222 
Ag2S černá 49,2 6,22·10-16 
Ag2O černohnědý 7,71 1,74·10-3 

Ag2CO3 bílá 11,09 3,49·10-3 
Ag2CrO4 červenohnědá 11,61 2,82·10-3 

 
* - pKs se neuvádí, jedná se o dobře rozpustné látky 
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3.8 Způsoby izolace těžkých kovů z odpadních vod 
Technologii separace lze rozdělit na 3 skupiny: 

• speciální procesy 
• sorpce na ionexech 
• srážecí procesy 

Speciální procesy  
Jedná se o procesy biologické a procesy membránové (elektrodialýza, elektroforace, 

nanofiltrace, atd.). Tyto metody jsou přístrojově složité. 
Vzhledem k nutnosti používat speciální přístroje jsou finančně náročné, a proto se v praxi 

používají jen velmi málo.  

Sorpce na ionexech 
Je to vysoce účinná analytická metoda založená na výměně iontů mezi ionexem a 

roztokem. Nevýhodou je požadavek na relativně čistou vodu bez mastnot a pevných částic.  
V praxi se používá, především jako druhý stupeň čištění. [10] 

Srážecí procesy 
Srážecí procesy lze rozdělit podle použitého srážedla na:  

• uhličitanové 
• sulfidické 
• hydroxidické 

3.8.1 Srážecí procesy 

Tyto metody se v praxi používají nejčastěji, jsou časově i finančně nejvýhodnější. Pro 
účely této práce jsou maximálně vyhovující, a proto z nich bylo vycházeno v experimentální 
části. 

Uhličitanové srážení 
Používá se spíše okrajově, má mnoho nevýhod jako např. vyšší cena sody (Na2CO3), nižší 

rozpustnost a vyšší spotřeba chemikálií.  

Sulfidické srážení 
Výhodou sulfidického srážení jsou nižší hodnoty součinů rozpustnosti vzniklých solí 

s kovy, a tedy i nižší zbytkové koncentrace kovů v roztocích. Není proto již třeba používat 
čištění na ionexech. Pozitivní je i rozmezí pH, při kterém lze srážení provádět – od kyselého 
po  alkalické. Nevýhodou je práce s roztoky sulfidů, což přináší nebezpečí vzniku toxického 
sulfanu. 

Hydroxidické srážení 
Jedná se o nejznámější a prakticky nejpoužívanější typ srážení. O formě procesu srážení 

rozhodují parametry jako vliv pH, vliv srážedla, přítomnost ostatních kovů a komplexů, 
vstupní koncentrace a fyzikální podmínky srážení. 

Těžké kovy se srážejí od slabě kyselého po silně alkalické prostředí, většina z nich však 
při pH v rozmezí 8 – 10,5 (vliv pH je primární). 
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Mezi nejpoužívanější srážedla patří hydroxid sodný (NaOH) a hydroxid vápenatý 
(Ca(OH)2). Obě srážedla mají své výhody i nevýhody. Upřednostňován je hydroxid vápenatý, 
jehož účinnost srážení je vyšší, zbytkové koncentrace kovů jsou nižší, stejně jako cena 
chemikálie. 

Komplexotvorné látky mají velmi negativní vliv. V jejich přítomnosti a v závislosti na 
jejich koncentraci způsobují zvyšování zbytkové koncentrace kovu v roztoku. Mohou 
způsobit i to, že se kov vůbec nevyloučí, předchází se tomu značným naředěním roztoku  
(= snížení koncentrace počátečního ligandu). [10] 
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4 STANOVENÍ KONCENTRACE TĚŽKÝCH KOVŮ  
 
Cílem je navrhnout vhodné, přístrojově i metodicky nenáročné analytické metody ke 

zjištění koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách. S pomocí známé koncentrace těžkých 
kovů se vypočítá potřebné množství látky určené na vysrážení iontu kovu z roztoku. Slouží 
také k ověření čistoty vody vypouštěné po úpravě do kanalizace.  

 

4.1 Jodometrické stanovení mědi 
Měďnaté ionty se redukují nadbytkem KI v kyselém prostředí na málo rozpustný jodid 

měďný za současného vyloučení ekvivalentního množství jodu (4-1). Vyloučený jod se poté 
určí titrací odměrným roztokem Na2S2O3 na škrobový maz (4-2). [11] 

(4-1) 2 Cu2+ +4 I– → 2 CuI + I2 

(4-2) I2 +  2 S2O3
2– → 2 I– +  S4O6

2– 

 

4.2 Stanovení chromu 
 

Jodometrické stanovení chromanu 
K roztoku chromanu přidáme potřebné množství kyseliny chlorovodíkové a jodidu  

(4-3). Vyloučený jod titrujeme roztokem thiosíranu o dané koncentraci do zesvětlení hnědého 
zbarvení roztoku (4-4). Pak přidáme roztok škrobu, zbarvení se změní na intenzivně modré. 
V titraci thiosíranem pokračujeme až do odbarvení. Podle spotřeby thiosíranu vypočítáme 
množství chromu. [11] 

(4-3) 2 CrO4
2– + 6 I– + 16 H+ → 3 I2 + 2 Cr3+ + 8 H2O

   

(4-4) 3 I2 + 6 S2O3
2– → 6 I– + 3 S4O6

2– 

 

Jodometrické stanovení dichromanu 
Totožný postup stanovení jako u chromanu, pouze se liší ve stechiometrickém množství 

použitých látek. [11] 

(4-5) 2 Cr2O7
2– + 12 I– + 28 H+ → 6 I2 + 4 Cr3+ + 14 H2O

   

(4-6) 6 I2 + 12 S2O3
2– → 12 I– + 6 S4O6

2– 
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Stanovení chromu Cr3+ 
Sráží se z roztoků chromitých solí jako hydratovaný oxid chromitý (nejlépe přidáním 

dusitanu amonného nebo jiných látek, které porušují hydrolytickou rovnováhu) a váží se po 
vyžíhání jako oxid Cr2O3. [12] 

 

4.3 Argentometrické stanovení stříbra 
Při stanovení stříbrných sloučenin se používá jako titrační činidlo rhodanid draselný 

(KSCN). K němu se přidá HNO3 a nenasycený roztok NH4Fe(SO4)2 ·12H2O jako indikátor. 
Stříbrné ionty se srážejí titračním roztokem za vzniku bílého nerozpustného AgSCN (4-7). Po 
spotřebování stříbrných iontů reaguje nadbytečný KSCN s železitým kationtem indikátoru za 
vzniku červeného komplexu, který nezmizí ani po důkladném protřepání (4-8). [11] 

(4-7) KSCN + Ag1+ → AgSCN + K1+   

(4-8) Fe3+ + 6 SCN– → [Fe(SCN)6]
3– 

 

4.4 Chelatometrické stanovení olova 
Nejprve přidáme urotropin na úpravu pH na 5 – 6 (4-9). Dále titrujeme chelatonem 3 na 

indikátor xylenolová oranž (4-10). Titrujeme do purpurového zbarvení. [11] 

(4-9) (CH2)6N4 + 4 H+ + H2O → 6 CH2O + 4 NH4
+ 

(4-10) Pb2+ + H2Y
– → PbY2– + 2 H+ 

 

4.5 Stanovení rtuti 
Dvojmocná rtuť  se sráží jako HgS pomocí zavádění sirovodíku do roztoku rtuti. Po 

vysušení je možné zvážit. 
Rtuť lze elektrolyticky vyloučit jako kov. Používá se k tomu kádinka, do jejíhož dna je 

vtaven platinový drátek pro přívod proudu a dno pokryto rtutí. Přírůstek hmotnosti udává 
množství rtuti v původním roztoku. [12] 

Merkurimetrické stanovení rtuti 
Založena na titraci rtuťnatých iontů odměrným roztokem thiokyanatanu amonného nebo 

draselného. Dosažení bodu ekvivalence je indikováno železitými ionty, které tvoří krvavě 
červené zbarvení způsobené komplexním iontem Fe(SCN)2+. [11] 

(4-11) 2 SCN– + Ag2+ → Hg(SCN)2
   

(4-12) Fe3+ +  SCN– → Fe(SCN)2+ 
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4.6 Stanovení kobaltu 
Žádná jednoduchá metoda nebyla nalezena, proto se použije kvalitativní srážková reakce 

na kontrolu přečištěné odpadní vody. 
Reakce iontu kobaltu s hydroxidem sodným za vzniku modré sraženiny zásaditých solí, 

dalším přídavkem hydroxidu vznikne nerozpustný hydroxid kobaltnatý, který snadno oxiduje 
na hnědý hydroxid kobaltitý. Tuto metodu lze také využít při odstraňování iontu kovů 
z roztoku. 

Dalším možným způsobem je reakce s hydrogensulfidem amonným, se kterým tvoří 
černou sraženinu sulfidu kobaltnatého. 

Důkaz lze také provést thiokyanatanem. Vzniká modrý rozpustný komplex [Co(NCS)4]
2–, 

který je možné extrahovat do polárních kyslíkatých rozpouštědel. [11] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
V této části bakalářské práce byly zpracovány úlohy z Praktika z anorganické chemie II, 

při nichž vznikaly sloučeniny těžkých kovů. Byly uvedeny hodnoty teoretických i praktických 
výtěžků a vliv jejich vzájemného porovnání na složení odpadních vod. 

Byly zde navrženy možné způsoby izolace těžkých kovů z odpadů s ohledem na jejich 
finanční i metodickou náročnost. Pomocí množství vznikajících kapalných odpadů a těžkých 
kovů v nich byl vyhodnocen ekonomický efekt likvidace. 

5.1 Teoretické výtěžky úloh 
Výpočet teoretických výtěžků se prováděl přes látková množství reagujících a 

vznikajících látek pomocí známé hmotnosti reaktantů. Výtěžky byly využity při výpočtu 
obsahu zbytků iontů těžkých kovů v odpadních vodách.  

Úloha 1 
V této úloze se připravovaly celkem tři sloučeniny s obsahem olova: 

• Dusičnan olovnatý Pb(NO3)2; reakce probíhá podle rovnice (3-12). Navážka 
olověných plíšků činí 20 g a teoretické množství vzniklého dusičnanu olovnatého je 
32 g. Z toho 4 g produktu se použijí na přípravu následující látky. 

 
• Trijodoolovnatan draselný K[PbI3] ·2H2O; reakce probíhá podle rovnice (3-13). 

Navážka dusičnanu olovnatého činí 4 g, teoretické množství vzniklé látky je 8 g. 
Veškeré množství se použije v následujícím kroku k přípravě jodidu olovnatého. 

 
• Jodid olovnatý PbI2; reakce probíhá podle rovnice (3-14). Z 8 g trijodoolovnatanu 

draselného vznikne 5,6 g jodidu olovnatého. 
 
Odpadní vody, které vznikaly při této úloze se slévaly do sběrné láhve umístěné na 

pracovním stole (viz obrázek 5-1). Jejich barva byla oranžově-červená a pH se pohybovalo 
okolo hodnoty 2. 

 

 

Obrázek 5-1 Zásobní láhev na odpadní vody obsahující Pb2+ 
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Úloha 2 
Většina připravovaného chloridu kobaltnatého (3-17) se vysrážela v pevné formě. Při 

dekantaci vznikaly také kapalné odpady, které se slévaly do zásobní láhve (viz obrázek 5-3). 
Po odstání při laboratorní teplotě bylo možné použít 10 g tohoto hexahydrátu v úloze číslo 3. 

Při kontrole čistoty chloridu amonného se zjistil obsah chloridů argentometrickou titrací 
podle Mohra (na indikátor chroman draselný) (5-1). Navážka NH4Cl byla 0,5 g a průměrná 
spotřeba dusičnanu stříbrného u studentů činila 1,271 g. 

Mléčně zakalené odpadní vody s obsahem stříbrných iontů se slévaly do připravené 
tmavé sběrné láhve (viz obrázek 5-2). Přibližná hodnota pH byla 5.   

(5-1) NH4Cl + AgNO3 → AgCl + NH4NO3 

 

Obrázek 5-2 Zásobní láhev na odpadní vody obsahující Ag+ 

 

Úloha 3 
Připravovaly se zde čtyři sloučeniny s obsahem kobaltu: 

• Chlorid pentaammin-chlorokobaltitý ([Co(NH3)5Cl]Cl2; reakce probíhá podle 
rovnice (3-18). Na přípravu se použije 10 g hexahydrátu chloridu kobaltnatého a 
teoretické množství vzniklého produktu je 10,5 g. Na přípravu dalších látek v této 
úloze se spotřebuje celkem 6,5 g tohoto komplexu. 

 
• Chlorid pentaammin-nitritokobaltitý ([Co(NH3)5ONO]Cl2); tuto látku lze 

připravit pomocí rovnice (3-19). Z 2,5 g ([Co(NH3)5Cl]Cl2 lze teoreticky připravit 
2,6 g chloridu chloridu pentaammin-nitritokobaltitého. 

 
 
• Chlorid pentaammin-aquakobaltitý ([Co(NH3)5H2O]Cl3); reakce probíhá podle 

rovnice (3-20). Ze 4 g chloridu pentaammin-chlorokobaltitého vznikne 4,3 g 
produktu. 
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• Chlorid pentaammin-nitrokobaltitý ([Co(NH3)5NO2]Cl2); reakce probíhá podle 
rovnice (3-21). V praktiku se tato izomerická přeměna provádí z 1 g 
([Co(NH3)5ONO]Cl2). 

 
Sběrná láhev na odpadní vody z úloh číslo 2 a 3 obsahovala ionty Co2+ a Co3+. Výsledná 

barva roztoku byla růžově-červená (viz obrázek 5-3) a pH okolo 5. 
 

 

Obrázek 5-3 Zásobní láhev na odpadní vody obsahující Co2+ a Co3+ 

 

Úloha 6 
Připravovaly se zde tři sloučeniny s obsahem těžkých kovů: 

• Pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4 ·5H2O); látku je možné připravit podle 
reakce (3-22) z 10 g mědi, teoretické množství vzniklé modré skalice je proto 
39,3 g. Lze ji využít při přípravě další látky v této úloze a v úloze číslo 10. 

 
• Monohydrát síranu tetraamminměďnatého ([Cu(NH3)4]SO4 ·H2O); reakce 

probíhá podle rovnice (3-23). Připravuje se z 2,5 g modré skalice, teoretické 
množství produktu činí 2,5 g. 

 
• Dichroman amonný ((NH4)2Cr2O7); reakce probíhá podle rovnice (3-2). Vznikne 

25 g dichromanu amonného. 
 
Odpadní vody byly opět slévány do příslušných sběrných láhví. 
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Úloha 7 
• Chroman draselný (K2CrO4); reakce probíhá podle rovnice (3-4). Z 8 g oxidu 

chromitého vznikne 20,4 g produktu. 15 g této látky lze využít v úloze číslo 8. 
 
Odpadní vody se slévaly do tmavé zásobní láhve na ionty Cr6+ (viz obrázek 5-4), určené 

pro úlohy 6, 7 a 8. Roztok v láhvi byl čirý s obsahem žlutých sraženin, orientační pH mělo 
hodnotu 6. 

 

 

Obrázek 5-4 Zásobní láhev na odpadní vody obsahující Cr6+ 

 

Úloha 8 
• Dichroman draselný (K2Cr2O7); reakce probíhá podle rovnice (3-5). Z 15 g 

chromanu draselného vznikne 11,4 g dichromanu draselného. Lze využít 5,6 g 
tohoto dichromanu v úloze číslo 9. 

 
 

Úloha 9 
Připravovaly se zde dvě sloučeniny s obsahem těžkých kovů: 

• Tetrajodortuťnatan měďný (Cu2[HgI4]); tato látka se v laboratoři připravuje 
sledem chemických reakcí (3-9 až 3-11). Výchozí látkou je zde 3,4 g chloridu 
rtuťnatého z něhož vznikne 9,8 g produktu. 

 
• Trihydrát tris(oxaláto)chromitanu draselného (K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O); reakce 

probíhá podle rovnice (3-6). Z 5,6 dichromanu draselného vznikne maximálně 
18,6 g. 

 
Odpadní vody, které obsahovaly ionty Hg2+ byly slévány do zásobní láhve umístěné na 

pracovním stole úlohy číslo 9 (viz obrázek 5-5). Roztok v láhvi byl čirý, s obsahem červených 
sraženin, hodnota pH byla přibližně 4. 
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Odpadní vody s obsahem Cr3+ měly tmavě zelenou barvu (viz obrázek 5-5), pH se 
pohybovalo okolo hodnoty 1. 

 
 

 

Obrázek 5-5 Zásobní láhve na odpadní vody obsahující Cr3+ a Hg2+ 

 

Úloha 10 
• Dihydrát chloridu měďnatého (CuCl2 ·2H2O); v laboratoři se připravuje sledem 

chemických reakcí (3-24 až 3-26) z 20 g modré skalice, maximální teoretické 
vzniklé množství činí 13,6 g. 

 
 
Odpadní vody, které vznikly při úlohách 6 a 10, s obsahem Cu2+ , byly slévány do sběrné 

láhve (viz obrázek 5-6). Jejich barva byla světle modrá, pH bylo  přibližně rovno hodnotě 2. 
 

 

Obrázek 5-6 Zásobní láhev na odpadní vody obsahující Cu2+ 
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Souhrnná tabulka 
 
Pro lepší přehlednost jsou hodnoty teoretických výtěžků uvedeny v tabulce 5-1, která 

obsahuje chemické vzorce výchozích a připravených sloučenin. 

 

Tabulka 5-1 Přehled teoretických výtěžků  

 Vstupující látka Vystupující látka 
Teoretická 

hmotnost produktu (g) 
Pb Pb(NO3)2 32,0 

Pb(NO3)2 K[PbI3] ·2H2O 8,0 Úloha 1 
K[PbI3] ·2H2O PbI2 5,6 

Úloha 2 CoCO3 ·2Co(OH)2 ·H2O CoCl2 ·6H2O 16,4 
CoCl2 ·6H2O [Co(NH3)5Cl]Cl2 10,5 

[Co(NH3)5Cl]Cl2 [Co(NH3)5ONO]Cl2 2,6 
[Co(NH3)5Cl]Cl2 [Co(NH3)5H2O]Cl3 4,3 

Úloha 3 

[Co(NH3)5ONO]Cl2 [Co(NH3)5NO2]Cl2 1,0 
Cu CuSO4 ·5H2O 39,3 

CuSO4 ·5H2O [Cu(NH3)4]SO4 ·H2O 2,5 Úloha 6 
Na2Cr2O7 (NH4)2Cr2O7 25,0 

Úloha 7 Cr2O3 K2CrO4 20,4 
Úloha 8 K2CrO4 K2Cr2O7 11,4 

HgCl2 Cu2[HgI4] 9,8 
Úloha 9 

K2C2O4 ·H2O K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O 18,6 
Úloha 10 CuSO4 ·5H2O CuCl2 ·2H2O 13,6 
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5.2 Praktické výtěžky úloh 
 
K dispozici byly hmotnosti výtěžků sloučenin připravených v laboratoři anorganické 

chemie jednotlivými studenty. Jednalo se o školní roky 2007/2008 a 2008/2009. 
 
 

Vysvětlení obsahů tabulek:  
 

• Ze součtu všech výtěžků sloučeniny se určila její celková výtěžnost, ze které se po 
vydělení počtem studentů, uskutečňujících její přípravu, získala průměrná 
hmotnostní výtěžnost. Srovnáním s teoretickou výtěžností ji bylo možné uvést 
v procentech (viz tabulka 5-2 a 5-3). 

 
• Ke zjištění průměrného množství těžkého kovu v odpadu na jednoho studenta  

(viz tabulka 5-4) se opět využilo teoretického výtěžku, ze kterého se vypočítala 
hmotnost kovu v tomto výtěžku (pomocí molárních hmotností sloučeniny a kovu). 
Srovnáním s praktickým výtěžkem se dospělo k hledané veličině. 

 
• Počty studentů uvedených v tabulkách 5-2 až 5-4 byly brány na základě počtu 

získaných výsledků výtěžků. Nejedná se tedy o skutečný počet studentů 
v jednotlivých rocích, pouze o jejich část. Proto se také jejich množství liší, ke 
zjištění hledaných průměrných hodnot však bylo dostačující. 

 

Příklady výpočtů (na jedné sloučenině):  
 

• Průměrný praktický výtěžek (viz tabulka 5-2 a 5-3) 
 

T
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• Průměrná hmotnost kovu v odpadní vodě na jednoho studenta (viz tabulka 5-4) 
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Tabulky 

Tabulka 5-2 Výtěžnost produktů za školní rok 2007/2008  

Průměrná výtěžnost 
 Sloučenina 

(g) (%) 
Počet studentů 

Celková 
výtěžnost (g) 

Pb(NO3)2 25,6 80,0 81 2073,6 
Úloha 1 

PbI2 5,0 89,3 78 390,0 
Úloha 2 CoCl2 ·6H2O 11,9 72,6 82 975,8 

[Co(NH3)5Cl]Cl2 9,5 90,5 79 750,5 
[Co(NH3)5ONO]Cl2 2,0 76,9 74 148,0 
[Co(NH3)5H2O]Cl3 2,9 67,4 79 229,1 

Úloha 3 

[Co(NH3)5NO2]Cl2 0,9 90,0 74 66,6 
CuSO4 ·5H2O 32,3 82,2 83 2680,9 

[Cu(NH3)4]SO4 ·H2O 2,3 92,0 82 188,6 Úloha 6 
(NH4)2Cr2O7 19,3 77,2 83 1601,9 

Úloha 7 K2CrO4 16,9 82,8 77 1301,3 
Úloha 8 K2Cr2O7 6,2 54,4 87 539,4 

Cu2[HgI4] 5,7 58,2 81 461,7 
Úloha 9 

K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O 10,9 58,6 56 610,4 
Úloha 10 CuCl2 ·2H2O 9,6 70,6 78 748,8 

 

Tabulka 5-3 Výtěžnost produktů za školní rok 2008/2009 

Průměrná výtěžnost 
 Sloučenina 

(g) (%) 
Počet studentů 

Celková 
výtěžnost (g) 

Pb(NO3)2 26,6 83,1 103 2739,8 
Úloha 1 

PbI2 5,1 91,1 103 525,3 
Úloha 2 CoCl2 ·6H2O 13,3 81,1 107 1423,1 

[Co(NH3)5Cl]Cl2 9,3 88,6 107 995,1 
[Co(NH3)5ONO]Cl2 1,9 73,1 107 203,3 
[Co(NH3)5H2O]Cl3 2,8 65,1 107 299,6 

Úloha 3 

[Co(NH3)5NO2]Cl2 0,9 90,0 106 95,4 
CuSO4 ·5H2O 33,2 84,5 102 3386,4 

[Cu(NH3)4]SO4 ·H2O 2,3 92,0 102 234,6 Úloha 6 
(NH4)2Cr2O7 20,9 83,6 102 2131,8 

Úloha 7 K2CrO4 17,8 87,3 100 1780 
Úloha 8 K2Cr2O7 5,8 50,9 103 597,4 

Cu2[HgI4] 6,1 62,2 105 640,5 
Úloha 9 

K3[Cr(C2O4)3] ·3H2O 11,3 60,8 94 1062,2 
Úloha 10 CuCl2 ·2H2O 10,1 74,3 103 1040,3 
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Tabulka 5-4 Průměrné množství těžkých kovů v kapalných odpadech 

2007/2008 2008/2009 
 Vystupující 

kov ø 1 student (g) Počet studentů ø 1 student (g) Počet studentů 
Pb 4,000 81 3,359 103 

Úloha 1 
Pb 0,269 78 0,208 103 
Co 1,113 82 0,766 107 

Úloha 2 
Ag 0,806 86 0,806 107 
Co 0,235 79 0,167 107 
Co 0,135 74 0,161 107 
Co 0,308 79 0,325 107 

Úloha 3 

Co 0,023 74 0,023 106 
Cu 1,780 83 1,551 102 
Cu 0,052 82 0,052 102 Úloha 6 
Cr 2,350 83 1,688 102 

Úloha 7 Cr 0,940 77 0,694 100 
Úloha 8 Cr 1,840 87 1,980 103 

Cu 0,624 81 0,562 105 
Hg 0,985 81 0,885 105 Úloha 9 
Cr 0,820 56 0,775 94 

Úloha 10 Cu 1,490 78 1,305 103 

 

 
 
 

5.2.1 Celkové množství těžkých kovů v kapalných odpadech 

 
Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici výsledky všech studentů, kteří ve školním roce 

2007/2008 a 2008/2009 prováděli laboratorní úlohy, bylo dohodnuto přepočítat celková 
množství odpadních kovů na 150 studentů, protože tento počet se nejvíce blíží skutečnosti. 

Při přípravě každé sloučeniny se do odpadu dostalo určité množství těžkého kovu, jehož 
průměr na jednoho studenta je uveden v tabulce 5-4. Vynásobením této průměrné hodnoty 
počtem studentů (150) se získalo celkové množství kovu u každé sloučeniny. Bylo tak možné 
sestrojit tabulku 5-5 součtem množství stejných kovů. 

Pro vizuální posouzení zastoupení celkového množství těžkého kovu v odpadních vodách 
byly sestrojeny grafy (viz obrázek 5-7 a 5-8).  
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Tabulka 5-5 Celkové množství těžkých kovů v odpadních vodách vztažené na 150 studentů  

Množství v odpadu (g) 
Těžký kov 

2007/2008 2008/2009 
Pb 640,35 535,05 
Co 272,10 216,30 
Cu 591,90 520,50 
Cr 892,50 770,55 
Hg 147,75 132,75 
Ag 120,90 120,90 

SUMA 2665,50 2296,05 
 
 

Pb 

Co

Cu

Cr

Hg

Ag

 

Obrázek 5-7 Zastoupení těžkých kovů v odpadních vodách za rok 2007/2008 
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Obrázek 5-8 Zastoupení těžkých  kovů v odpadních vodách za rok 2008/2009 
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5.3 Celkové množství odpadních vod 
 
K dispozici byly hodnoty množství odpadních vod jednotlivých těžkých kovů pro školní 

roky 2007/2008 a 2008/2009. Z nich byly spočítány průměrné hodnoty vznikajících 
odpadních vod za týden (viz tabulka 5-6). 

Celkové množství odpadních vod obsahující jednotlivé těžké kovy je uvedeno 
v tabulce 5-7. Toto množství bylo spočteno pro 13 týdnů, což je doba, po kterou probíhají 
Praktika z anorganické chemie II (vychází z tabulky 5-6). 

Pro vizuální posouzení zastoupení množství odpadních vod byly sestrojeny grafy  
(viz obrázek 5-9 a 5-10). 

 

Tabulka 5-6 Průměrné množství odpadních vod těžkých kovů za 1 týden  

Množství (l) 
Těžký kov 

2007/2008 2008/2009 
Pb 6 5 
Co 7 6 
Cu 2 1 

CrVI 19 18 
CrIII 10 9 
Hg 6 5 
Ag 3 2 

 

Tabulka 5-7 Celkové množství odpadních vod těžkých kovů za 13 týdnů 

Množství (l) 
Těžký kov 

2007/2008 2008/2009 
Pb 79 60 
Co 86 75 
Cu 23 10 

CrVI 247 230 
CrIII 130 115 
Hg 78 70 
Ag 44 20 

SUMA 688 580 
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Obrázek 5-9 Zastoupení odpadních vod těžkých kovů za rok 2007/2008 
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Obrázek 5-10 Zastoupení odpadních vod těžkých kovů za rok 2008/2009 
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5.4 Izolace těžkých kovů z odpadních vod 
 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout levné a metodicky nenáročné způsoby izolace 

těžkých kovů z odpadních vod, které vznikají při práci v laboratoři anorganické chemie. 
Tyto podmínky budou splněny využitím srážecích procesů, které se dělí na metody 

uhličitanové, sulfidické a hydroxidické. Metody uhličitanové a sulfidické se mohou v našem 
případě použít, nebylo se jimi však více zabýváno (viz kapitola 3.8.1.). [10] 

Jako jeden z nejvýhodnějších možných způsobů izolace těžkých kovů se jeví jejich 
vzájemné vysrážení slitím vlastních odpadních vod. Bylo by možné takto využít odpadní 
vody obsahující chroman, který tvoří nerozpustné sloučeniny s ionty stříbra, mědi a olova.  

 

Hydroxidické srážení 
 
Vliv pH při srážení těžkých kovů je nejzásadnější. Odpadní vody v laboratoři anorganické 

chemie se nachází v silně kyselých hodnotách pH, což je pro srážení maximálně nepříznivé. 
Proto se k roztokům přidávají hydroxidy na úpravu pH, těžké kovy se následně vyloučí jako 
nerozpustné sraženiny, které se od roztoku oddělí filtrací a upravená odpadní voda 
s minimálním množstvím (povoleným množstvím) těžkých kovů se může vylít do kanalizace. 
Příslušnou analytickou metodou se pouze ověří množství zbylého těžkého kovu v odpadní 
vodě po vysrážení. 

Jako nejpoužívanější srážedla se uplatňují hydroxid sodný a hydroxid vápenatý, přičemž 
druhý jmenovaný se upřednostňuje z důvodu lepších vlastností (viz kapitola 3.8.1.). [10, 13] 

 

Teoretická rozpustnost kovů v závislosti na pH 
 
Zjištění pH, při kterém se těžké kovy vylučují z jednotlivých odpadních vod ve formě 

sraženin není jednoduché, je ovlivněno výskytem dalších sloučenin v roztoku (komplexy, více 
druhů kovů v odpadních vodách). 

Na obrázku 5-11 je znázorněna teoretická rozpustnost některých kovů v ideálním složení 
odpadní vody. Na ose Y se nachází koncentrace kovu (mg·dm-3) a na ose X hodnota pH. 
V barevných oblastech dochází k vyloučení iontu kovu ve formě sraženiny, mimo oblasti je 
ion kovu v roztoku. Existují minimální možné koncentrace těžkého kovu v roztoku, pod které 
se není možné dostat. Ideální  hodnotou pH na vysrážení kovů je podle přiloženého 
obrázku 5-11 hodnota kolem 8 – 10. [13] 
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Obrázek 5-11 Teoretická rozpustnost některých těžkých kovů v závislosti na pH [13] 

 

Další možné způsoby izolace jednotlivých těžkých kovů 
 

Rtuť 
Rtuť je možné odstranit pouhou filtrací příslušných čirých odpadních vod s obsahem 

sraženin rtuti. Po filtraci je důležité provést analytickou kontrolu zbylých odpadních vod na 
koncentraci mědi, protože sloučeniny mědi rtuť při přípravě doprovází (viz kapitola 5.1,  
úloha 9). 

Měď 

Měď se z roztoků může vysrážet metodou tzv. cementace mědi. Jedná se o proces, kdy se 
sloučenina síran měďnatý zahřívá s kovovým železem. Vyloučí se měď a vznikne síran 
železnatý.  

V případě existence měďnatých amonných komplexů je třeba přesrážet odpadní vody při 
vyšších pH (10 – 12), kdy vznikají nerozpustné vápenaté soli. 

Kobalt 

Většina sloučenin kobaltu se nachází v laboratorních odpadních vodách ve formě špatně 
odbourávatelných amonných komplexů. Ty výrazně ovlivňují schopnost vysrážení kobaltnaté 
soli.  
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Možným způsobem odstranění je zahřátí odpadní vody při vysokém pH a pokusit se o 
vytěkání amoniaku, nebo redukci trojmocného kobaltu pomocí silných redukčních činidel, 
případně zkombinovat se sulfidickým srážením.  

Dostatečným naředěním roztoku před srážením se dá množství vysráženého kovů zlepšit 
(dochází ke zmenšení koncentrace ligandů). 

Chrom 

Šestimocný chrom není možné z roztoků vysrážet, nejprve je nutné ho zredukovat na 
trojmocný, poté se může postupovat procesem hydroxidového srážení. Proces redukce se 
provádí v kyselém prostředí (v prostředí kyseliny sírové), kdy po přidání oxidu siřičitého je 
po dobu 45 minut potřeba míchat roztok pro dostatečnou reakci mezi chromem a oxidem 
siřičitým. 

 
 
 

5.5 Ekonomický efekt izolace 
V této kapitole byl zhodnocen ekonomický efekt izolace těžkých kovů z kapalných 

odpadních roztoků vzniklých v laboratoři z Praktika anorganické chemie II za školní roky 
2007/2008 a 2008/2009. 

Výsledky zde uvedené jsou pouze orientační, vycházejí z následujících předpokladů. 
Cena za likvidaci odpadů byla použita z roku 2008. 

 
Při počítání ekonomického efektu izolace se pracovalo s těmito předpoklady:  

• vysrážené množství těžkých kovů z roztoků bylo 100% 
• použití pouze hydroxidického typu srážení, použitá látka Ca(OH)2 
• cena Ca(OH)2 použitého na srážení nebyla do výsledku zahrnuta (60 Kč / kg) 
• vysrážený pevný odpad obsahoval 20% vlhkost 
• hmotnost 1 litru kapalného odpadu odpovídá 1 kg 

 
V tabulce 5-7 se uvádějí celkové hmotnosti pevných odpadů vysrážených odpadních vod. 

Byly spočítány srovnáním molárních hmotností celkových množství jednotlivých kovů 
v odpadních vodách a molárních hmotností vysrážených látek. K teoretické celkové hmotnosti 
vysrážených látek se ještě přičetlo 20 % zjištěné hmotnosti, což představovalo vlhkost 
sraženin.   

 
V tabulce 5-8 byly uvedeny ceny za likvidaci odpadů u odborné firmy. Jejich srovnáním 

s celkovým množstvím kapalných a pevných odpadů byl vypočítán za výše uvedených 
předpokladů ekonomický efekt izolace pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009. Pro rok 
2007/2008 byly vynaložené náklady na likvidaci vysrážených těžkých kovů zhruba 51krát 
menší než na likvidaci kapalných odpadů. Za rok 2008/2009 byly menší 50krát. 
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Tabulka 5-7 Celkové hmotnosti vysrážených pevných odpadů  

Hmotnost vysráženého odpadu (g) 
Vysrážené látky 

2007/2008 2008/2009 
Pb(OH)2 745 623 
Co(OH)2 429 341 
Cu(OH)2 909 799 
Cr(OH)3 1768 1527 

HgO 160 143 
Ag2O 130 130 

SUMA 4141 3563 
SUMA + 20 % vlhkost 4969,2 4275,6 

 
 

Tabulka 5-8 Ceny za likvidaci odpadů  a jejich srovnání s množstvím pevných a 
kapalných  odpadů z laboratoře   

Cena za vzniklé odpady (Kč) 
Odpady Cena za likvidaci 

(Kč/t) 2007/2008 2008/2009 
kapalné 13090 9005 7592 
pevné 35700 177 153 

levnější  51x 50x 
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6 ZÁVĚR 
 
Z porovnání bilancí teoretických a praktických výtěžků byla získána data srovnávající 

celková množství vznikajících odpadních vod a množství těžkých kovů vyskytujících se 
v nich za školní roky 2007/2008 a 2008/2009. 

Co se týká porovnání jednotlivých roků, výsledky byly v poměrném zastoupení  podobné, 
v roce 2008/2009 však vzniklo o 108 litrů méně odpadních vod a i množství iontů těžkých 
kovů v nich bylo menší (o 369 g). Ukazuje to, že studenti v tomto roce pracovali pečlivěji, 
s většími výtěžky. Je důležité si ale uvědomit, že uvedené množství odpadních vod 
odpovídalo skutečnosti (rok 2008/2009), zatímco výsledky výtěžků byly shromážděny pouze 
od části studentů, zprůměrovány a násobeny přibližnou hodnotou studentů. 

Finančně i metodicky nejlepšími způsoby izolace těžkých kovů z roztoků se jeví 
separační procesy, z nichž nejvýhodnější bude použít hydroxidické srážení pomocí hydroxidu 
vápenatého pro jeho nízkou cenu. Jsou možné i další metody srážení. Zajímavá je možnost 
vzájemného slévaní odpadních vod, je nutné vše ale vyzkoušet prakticky v laboratoři.  

Finanční efekt izolace těžkých kovů, který vyšel zhruba 50krát levněji, byl založen na 
řadě předpokladů, které v praxi nemohou být zanedbány. Pro orientační zhodnocení možného 
ušetření izolací těžkých kovů je však postačující. 

Cíl práce – navržení úpravy laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy - byl 
splněn. Byl připraven teoretický základ pro následující práci, která se bude tématem zabývat 
z praktického hlediska. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

VP průměrný praktický výtěžek [0-1] 
VT výtěžek teoretický [1] 
mi hmotnost i–tého praktického výtěžku [g] 
n počet studentů 
mT hmotnost teoretického výtěžku [g]  
mKO průměrná hmotnost kovu v odpadní vodě na jednoho studenta [g] 
Mrk molární hmotnost kovu [g/mol] 
Mrs molární hmotnost sloučeniny [g/mol] 
ø průměr 
K koncentrace těžkého kovu v roztoku [mg·dm-3]  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


