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CHÉMIA  A  TECHNOLÓGIA  VODY

 
Kvapalná voda má najväčšiu hustotu pri 3,8 °C. Voda je polárne rozpúšťadlo. Molekuly vody sú polárne, 
pretože kovalentná väzba H-O v molekule vody je polárna. (Kyslík je elektronegatívnejší ako vodík, má 
zlomkový záporný náboj). Molekuly vody v chemicky čistej vode sú v nepatrnej miere disociovaná na ióny 
H+ (H3O+) a OH-. Koncentrácia oboch iónov v chemicky čistej vode je 10-7 mol/l. Voda je preto zlým 
vodičom elektrického prúdu (vedenie el. prúdu v roztokoch sprostredkúvajú ióny). Voda vyskytujúca sa 
v prírode však nie je chemicky čistá. Prírodné aj rôzne odpadové vody vždy obsahujú rozpustené plyny, 
anorganické a prípadne aj organické látky. Koncentrácia a  druh rozpustených látok vo vode sa mení podľa 
výskytu, či druhu vody. Okrem rozpustených látok sú vo vodách rozptýlené aj nerozpustené látky s rôznou 
veľkosťou častíc (hrubšie až koloidné častice). Rozpustené anorganické látky sú obvykle prítomné vo 
forme iónov. To výrazne zvyšuje elektrickú vodivosť vody. Hodnota elektrickej vodivosti vody je aj 
ukazovateľom množstva iónov vo vode (vodnom roztoku) a  môže slúžiť na priebežnú kontrolu znečistenia 
odpadových vôd. Elektrická vodivosť sa meria prístrojmi – konduktometrami, ktorých snímaciu časť tvorí 
pripojená vodivostná sonda. Pri meraní sa sonda s dvomi plošnými platinovými elektródami ponorí do 
meraného roztoku. Meria sa elektrický prúd prebiehajúci roztokom medzi elektródami. Jednotkou 
elektrickej vodivosti je 1 S (Siemens). Charakteristickou veličinou je špecifická vodivosť ktorá vyjadruje 
vodivosť roztoku medzi dvoma elektródami každá s plochou 1 cm2 vzdialenými 1 cm. Jej jednotkou je S/m. 
 

Druhy vôd 
 Podľa pôvodu rozdeľujeme vody na prírodné a odpadové. Prírodné vody sa podľa ich výskytu 

rozdeľujú obvykle na atmosférické, podzemné a povrchové (kontinentálne a morská voda).  
 Podľa použitia obvykle rozdeľujeme vody na vodu pitnú, úžitkovú a prevádzkovú.  
 

Látky prítomné vo vode ovplyvňujú vlastnosti vody. Špecifikácia druhu a prípustnej alebo požadovanej 
koncentrácie látok prítomných vo vodách je obsiahnutá v technických normách, vyhláškach a predpisoch 
(napríklad kritériá pre pitnú vodu). Tiež voda používaná pre výrobu betónu (zámesová voda) má 
normou limitovaný celkový obsah nerozpustných a rozpustných látok, maximálne prípustnú 
hodnotu pH, koncentrácie iónov SO4

2-, Cl-, Mg2+ a oxidovateľných  (organických) látok.) 
 

Oxid uhličitý vo vode 
Oxid uhličitý  býva vo vode v dvoch formách:  
1/ Ako voľný CO2, ktorý je prítomný vo forme rozpusteného plynu CO2.aq (asi 99 %) a vo forme molekúl 

kyseliny uhličitej H2CO3 (asi 1 %). Voľný oxid uhličitý sa často sa označuje aj symbolom H2CO3
*. 

Podzemné vody obsahujú obyčajne niekoľko desiatok mg/l voľného CO2, minerálne vody obvykle 
stovky až tisícky mg/l (minerálne uhličité vody nad 1000 mg/l). Zvýšená koncentrácia voľného CO2 
môže pôsobiť agresívne na vápenec, prípadne aj na železo.  

2/ Ako iónový, ktorý je prítomný vo forme HCO3
- (je vyvážený obvykle najmä katiónmi Ca2+, Mg2+ a 

Na+), alebo vo forme CO3
2-. Uhličitanové anióny CO3

2- sa však v bežných prírodných vodách obvykle 
prakticky nevyskytujú. Je to preto, že ióny CO3

2- môžu byť prítomné len vo vodných roztokoch 
s hodnotou pH>8,3 (pozri formy oxidu uhličitého pri rôznej hodnote pH, kap. 12.1) a prírodné vody 
vyššie hodnoty pH nedosahujú. Ióny CO3

2- však môžu byť prítomné v niektorých odpadových vodách  
 
       iónový (viazaný)   HCO3

-   ( CO3
2- ) 

        Celkový CO2  
             rovnovážny  CO2  
       voľný  CO2             agresívny na CaCO3

  (CO2.aq + H2CO3)     agresívny  CO2  
                agresívny na Fe 
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Mineralizácia vody 

Termín mineralizácia (celková mineralizácia) vody vyjadruje súčet hmotnostných koncentrácií 
všetkých rozpustených anorganických látok prítomných vo vode. Vyjadruje sa v mg/l, alebo aj 
v mmol/l. Mineralizácia vody sa vypočítava z výsledkov chemického rozboru vody. Do výpočtu sa 
započítavajú všetky hlavné zložky prítomné vo vode. Celkovú mineralizáciu podzemnej 
a povrchovej vody môže tvoriť predovšetkým Ca, Mg, Na a K (hlavne vo forme katiónov Ca2+

, 
Mg2+, Na+, K+); anióny HCO3

-, SO4
2-, Cl-, NO3

- a kremík (Si). Dusičnanové anióny obvykle nie sú 
prítomné v podzemnej vode, sú však prítomné v atmosférických, prípadne povrchových vodách.  
 

Obsah vápnika a horčíka vo vode - „tvrdosť vody“ 

Povrchová a najmä podzemná voda obsahuje vápnik a horčík, ktoré sú prítomné najmä vo forme 
katiónov Ca2+ a Mg2+. (Vo vyššie mineralizovaných vodách sa v malej koncentrácii môžu tvoriť aj 
rôzne iónové asociáty obsahujúce vápnik alebo horčík). Koncentrácia iónov Ca2+ a Mg2+ vo vode 
závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. Prítomnosť týchto iónov ovplyvňuje 
úžitkové vlastnosti vody, a v prípade pitnej vody a minerálnych vôd aj jej chuť. Voda s vyšším 
obsahom  Ca2+ a Mg2+ iónov sa nehodí na pranie, na napájanie parných kotlov a podobne.  

V spojitosti s vápnikom a horčíkom sa v chémii vody často v minulosti používal termín „tvrdosť vody“. 
S uvedeným termínom sa v literatúre aj praxi stretávame doteraz. Namiesto názvu „tvrdosť vody“ sa 
v súčasných normách a predpisoch používa presné vyjadrenia chemického zloženia vody. 
 
Názvom „tvrdosť vody“ sa rozumie súčet koncentrácie vápnika a horčíka vo vode (Ca2+ a Mg2+); 
(niekedy aj súčet Ca2++Mg2++Sr2++Ba2+). Tvrdosť vody sa vyjadruje sa v mmol Ca2+ a Mg2+ v 1 litri 
vody. Zastarané, i keď stále sa vyskytujúce, je vyjadrovanie tvrdosti vody v nemeckých stupňoch. 
Nemecký stupeň (°nem) zodpovedá 10 mg CaO v 1 litri vody, pričom na hmotnosť CaO sa prepočíta celá 
látková koncentrácia vápnika a horčíka. Pre prepočet platí:  1 mmol/l = 5,6  °nem. 
 
„Tvrdosť vody“ sa tiež rozdeľovala na uhličitanovú, neuhličitanovú a celkovú tvrdosť vody. Ako 
uhličitanová (prechodná) tvrdosť vody sa označuje (označovala) tá časť koncentrácie iónov Ca2+ a Mg2+, 
ktorá je úmerná koncentrácii hydrogénuhličitanových aniónov (HCO3

-). Ako neuhličitanová (stála) 
tvrdosť vody sa označovala tá časť koncentrácie iónov Ca2+ a Mg2+, ktorá je priradená k ostatným aniónom 
(SO4

2-, Cl-). Súčet uhličitanovej a neuhličitanovej tvrdosti sa potom dáva celkovú tvrdosť vody. Celková 
tvrdosť vody teda zodpovedá celému obsahu vápnika a horčíka vo vode.  

 
Výraz „tvrdosť vody“ sa doteraz  často uvádza aj pri hodnotení vlastností vody z hľadiska obsahu Ca 
a Mg, napríklad aj v prípade pitnej vody (tab. A). Používané rozdelenie a stupnice sa často líšia.  

 
Rozdelenie vody podľa tvrdosti  (BVS) 
Označenie Tvrdosť (mmol/l) Tvrdosť (°nem) 
veľmi mäkká 0 - 4 0 - 0,71 
mäkká 4 - 8 0,71 - 1,42 
stredne tvrdá 8 - 12 1,42 - 2,14 
tvrdá 12 - 18 2,14 - 3,20 
značne tvrdá 18 - 30 3,20 - 5,40 
veľmi tvrdá nad 30 nad 5,40 

 
V podzemných a povrchových vodách býva koncentrácia vápnika obvykle 2 až 5 násobne vyššia 
ako koncentrácia horčíka. Koncentrácia iónov Ca2+ v podzemných a povrchových vodách býva 
v rozpätí jednotiek až stoviek mg/l, koncentrácia Mg2+ v jednotkách až desiatkach mg/l. Pri 
zohrievaní a vare sa najmä vápnik a čiastočne aj horčík vylučuje vo forme nerozpustných 
uhličitanov (najmä CaCO3), prípadne sa usadzujú aj sírany a kremičitany. Tvrdosť prírodných, najmä  
tečúcich povrchových vôd býva je značne premenlivá. Soli vápnika a horčíka ovplyvňujú aj chuť vody. 
Najlepšie chuťové vlastnosti majú vody s obsahom iónov Ca2+ a HCO3

- .     
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Prírodné vody
I. Voda  atmosférická a zrážková  
Ako atmosférickú označujeme všetku vodu prítomnú v ovzduší v rôznom skupenstve. Kondenzáciou 
vodných pár v ovzduší, alebo na tuhých povrchoch vzniká zrážková voda. Môže byť prítomná v kvapalnom 
skupenstve (dážď, hmla, rosa), alebo v tuhom skupenstve (sneh, krúpy, námraza). Atmosférická voda 
obsahuje obvykle najmenšie množstvo prítomných cudzorodých látok, je najmäkšia. Obsahuje rozpustené 
plyny z ovzdušia, ako je kyslík, dusík, CO2, v priemyselných oblastiach oxidy síry (SO2 a SO3) a dusíka 
(NOx), amoniak, stopy solí, prach, sadze, baktérie a iné látky. Zloženie atmosférickej vody značne kolíše. 
Rozpúšťanie kyslých plynov ako je CO2, ale najmä SO2 a NOx znižuje hodnotu pH vody. V blízkosti 
priemyselných oblastí môže byť kyslosť atmosférickej vody výrazne znížená (pH < 3-5). Zvýšenie kyslosti 
zrážok zapríčiňuje najmä prítomnosť oxidov síry a dusíka vo vode. Hovoríme o tzv. „kyslých zrážkach“ 
(SO2 + 1/2 O2 + H2O  =  H2SO4); (4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3). Zvýšená kyslosť vody môže 
spôsobovať ekologické problémy (napr. odumieranie stromov a hynutie citlivých živočíchov vo vodách 
„kyslých jazier“). Môže byť značne agresívna pre horniny a stavebné materiály a spôsobovať ich 
rozrušovanie (koróziu); napr. vápenca, betónu, malty, železa a iných kovov. V zrážkových vodách je 
množstvo rozpustených látok obvykle prítomné v množstve od desatín mg/l do 10 mg/l, v priemyselných 
oblastiach až desiatok mg/l. Koncentrácia katiónov obvykle klesá v poradí NH4

+> Na+>Ca2+> K+> Mg2+. 
Poradie hmotnostnej koncentrácie aniónov je  Cl-> SO4

2-> F-> NO3
-> PO4

3-. 

II. Voda podzemná
Je to voda vyskytujúca sa dutinách a vrstvách hornín. Vzniká najmä presakovaním zrážkovej a povrchovej 
vody priepustnými vrstvami zemskej kôry. Jej zloženie je určené zložením presakujúcej vody, chemickou 
skladbou pôd a hornín ktorými preteká a procesmi (fyz., chem. a biologickými), ktoré pritom prebiehajú. 
V pôde voda stráca rozpustený kyslík, dusík a zadržiava mikroorganizmy. Prijíma sa naopak CO2 a vzrastá 
obsah rozpustených látok v iónovej aj neiónovej forme. 
 
Priamym rozpúšťaním príslušných minerálov sa obohacujú podzemné vody o rôzne soli, najmä o chloridy 
a sírany alkalických kovov a sírany alkalických zemín. Voda za spolupôsobenia kyslíka, oxidu uhličitého, 
mikroorganizmov a rôznych ďalších faktorov spôsobuje  zvetrávanie minerálov. Medzi hlavné chemické 
reakcie patrí hydrolýza, oxidácia a hydratácia. 

Voda s obsahom CO2 chemicky reaguje s uhličitanmi vápnika a horčíka za vzniku iónov Ca2+, Mg2+ 
a HCO3

-. Reaguje tiež s ďalšími horninotvornými minerálmi, napríklad živcami (hlinitokremičatanmi), 
ktoré reagujú s vodou a zvetrávajú. Zvetrávaním albitu, anortitu, plagioklasov prípadne draselných živcov 
vzniká kaolinit Al2[Si2O5](OH)4 a do roztoku prechádzajú katióny alkalických kovov, vápnika, ióny 
kyseliny  kremičitej a prípadne ďalšie.  

 CaAl2Si2O8 + 2 CO2 + 3 H2O  = Ca2+  +  2 HCO3
-  +   Al2[Si2O5](OH)4 

         2 NaAlSi3O8  +  2 CO2  +  11  H2O  =   2 Na+  +  2 HCO3
-  +  4 H4SiO4  +   Al2[Si2O5](OH)4 

Chemickým procesom a zvetrávaniu napomáhajú tiež  znížené hodnoty pH vody v povrchových 
vrstvách pôdy, napríklad aj v dôsledku „dýchania“ koreňov rastlín. Z hľadiska koncentrácie 
dominantným katiónom je najčastejšie vápnik, prípadne sodík, výnimočne horčík. Koncentrácia  iónov 
K+ je asi  4-10 % z množstva Na+. Časť K+ odčerpávajú rastliny pri raste. Dominujúcim aniónom býva 
HCO3

-
, menej často SO4

2-
.  

Podľa obsahu rozpustených látok možno rozdeliť podzemné vody na prosté (obyčajné) vody a na vody 
minerálne. Prostá voda obsahuje rozpustené anorganické látky alebo CO2 v množstve do 1000 mg.l-1. 
Obvykle je to niekoľko desiatok až stoviek mg.l-1. Minerálne vody obsahujú viac ako 1000 mg.l-1 
rozpustených tuhých látok alebo CO2. Vznik podzemných vôd je zložitý a pomalý dej. Ak voda spĺňa 
kritéria predpísané normami pre pitnú vodu, možno ju pre tieto účely použiť.  

III. Voda povrchová 
Povrchové vody vznikajú zmiešaním atmosférických vôd a podzemných vôd v rôznom pomere. Je preto 
rôzne mineralizovaná. Obsahuje vyšší obsah rozpusteného kyslíka, obsah CO2 je premenlivý. Organické 
látky bývajú tiež prítomné. Ich zdroje sú prirodzené (humínové látky a i.) a umelé (splašky, chov dobytka). 
Môžu byť rôzne znečistené ako aj  zakalené nerozpustnými látkami. 
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Pitná voda 
Stručne je to voda zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom používaní nevyvolá poruchy zdravia 
spotrebiteľa a jeho potomstva a jej chuť, vôňa a prípadne vzhľad nebráni jej používaniu. Pitná 
voda musí vyhovovať mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálnym a radiologickým 
požiadavkám. Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu sa ustanovujú  napr. Nariadením vlády č. 354/2006 Z. z.  Podrobnosti nie sú zahrnuté do textu. 
Voda je obvykle významným a najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre 
organizmus človeka. Odporúčaná hodnota obsahu vápnika a horčíka pre pitnú vodu podľa vyššie 
uvedeného predpisu je 1,1-5 mmol/l ( t.j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °N ). Podrobnosti sú v tab. B: 
 

Tab. B Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z) 
Ukazovateľ Symbol Limit Jednotka 

Horčík Mg2+   10 - 30     (odporúčaná hodnota) 
     125        (medzná hodnota) 

mg/l 
mg/l 

Vápnik Ca2+     > 30       (odporúčaná hodnota) mg/l 
Horčík a vápnik Ca2+ a Mg2+  1,1 - 5,0     (odporúčaná hodnota) mmol/l 

 
 

ZMÄKČOVANIE VODY 
 

Je to proces, ktorým sa z vody odstraňujú ióny vápnika a horčíka, t.j. tvrdosť vody. Môže sa robiť : 

1/ termicky - varom, 2/ chemicky - zrážaním, 3/ vymieňaním iónov - iónomeničmi. Voľba spôsobu 
závisí od druhu a zloženia vody, koncentrácie zložiek, požiadaviek na vodu, rozhodovať môže aj cena. 
Prevádza sa hlavne pri vodách na napájanie kotlov.  

1/   TERMICKÉ ZMÄKČOVANIE  (VAROM):   

Termicky (varom) možno z vody odstrániť len uhličitanovú tvrdosť, t.j. ióny Ca2+ a  Mg2+ späté s aniónmi 
HCO3

-. Pri vare sa z vody vylučuje veľmi málo rozpustný CaCO3. Reakciu vyjadruje chemická rovnica:  

      Ca2+  +  2 HCO3
-  =  CaCO3  +  CO2  +  H2O           resp.  Ca(HCO3)2 =  CaCO3 + CO2 + H2O 

Pri zohrievaní (vare) vody sa z nej vypudzuje CO2 čím sa rovnováha medzi zložkami v rovnici posúva 
doprava. (MgCO3  je rozpustnejší, varom sa premieňa ďalej na veľmi málo rozpustný Mg(OH)2. Odstránenie Mg2+ je 
iba čiastočné). Vylúčené nerozpustné zložky sa usadia, alebo z vody odstránia filtráciou.  
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2/  ZMÄKČOVANIE ZRÁŽANÍM : 

a/ Zmäkčovamie vápnom:  Pridaním Ca(OH)2 
sa z vody odstraňuje Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 
(uhličitanová tvrdosť) a CO2: 

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

Mg(HCO3)2  +   Ca(OH)2  =  CaCO3 +  MgCO3   +  2 
H2O 

MgCO3   +  Ca(OH)2   =  Mg(OH)2  +   CaCO3    

Vznikajú málo rozpustné zlúčeniny  CaCO3  a  
Mg(OH)2 vo forme zákalu. Odstránia sa 
sedimentáciou alebo filtráciou. Takto upravená 
voda je zbavená hydrogénuhličitanov vápnika a 
horčíka, čím sa odstráni riziko vzniku kotolného 
kameňa. 

Zmäkčovamie vápnom a sódou: Takto sa 
odstraňuje väčšina iónov Ca2+ a Mg2+ z vody.       
Vápnom sa odstraňuje uhličitanová, sódou 
neuhličitanová tvrdosť. 

Vápno reaguje podľa už uvedených reakcií. So 
sódou  - Na2CO3 prebiehajú ďalšie reakcie, napr.: 

CaSO4  +  Na2CO3  =  CaCO3  +  Na2SO4

Vznikajúce sodné soli sú vo vode rozpustné a 
ostávajú v roztoku aj pri zohrievaní (nevzniká z 
nich kotolný kameň a preto „nevadia“ vo vode). 

Zvyšky Ca2+ a Mg2+ vo vode možno odstrániť 
domäkčovaním, a to napr. zrážaním s fosforečna-
nom sodným (vyššia cena), prípadne 
iónomeničmi. 

3/  ZMÄKČOVANIE  (DOMÄKČOVANIE) VODY  VYMIEŇAČMI  IÓNOV:  

Vymieňače iónov (ionexy) sú prirodzené alebo upravené anorganické látky, alebo umelo vyrobené 
organické látky, ktoré majú schopnosť viazať (adsorbovať) na svojom povrchu ióny z vody a vymieňať 
ich za svoje súhlasne nabité ióny. Napríklad permutity (hlinitokremičitany) pohlcujú z vody ióny Ca2+ a 
Mg2+  a odovzdávajú jej ióny Na+, čím znižujú tvrdosť vody. Bežne používané ionexy sú umelo 
pripravené živice na báze polymérov. Používajú sa vo forme pórovitých granuliek vhodnej zrnitosti. Na 
ich povrchu sú prítomné funkčné skupiny, ktoré majú schopnosť vymieňať ióny. Iónové vymieňače 
delíme na katexy, ktoré vymieňajú katióny a anexy, vymieňajúce anióny.  

Použitie ionexov pri zmäkčovaní vody:  Granulkami iónového vymieňača je zaplnená trubica (dutý 
valec, kolóna), cez ktorý prúdi voda. Pri styku vody s povrchom iónomeniča sa na jeho povrchu viažu 
katióny alebo aníony z vody a do vody sa uvolnia iné, „neškodné“ ióny. 

Katexy (budeme označovať písmenom KT) sú buď sodíkové, alebo vodíkové. Pri použití sodíkového 
katexu sa katióny Ca2+ a Mg2+ z vody viažu na katex a ktorý zo svojho povrchu uvoľňuje ióny Na+ : 

 KTNa2  +   Ca2+  =  KTCa  +  2  Na+

Reakcia na vodíkovom katexe:  (KTH2 viaže všetky katióny z vody a vymieňa ich za H+) 

  KTH2  +   Ca2+  =  KTCa  +  2  H+ 

Anexy (AN) odstraňujú z vody anióny rôznych kyselín (solí) a uvoľňujú za ne anióny OH-: 

 AN-OH  +  NO3
-  =  AN-NO3  +  OH-   

Dôležitou vlastnosťou iónomeničov je, že ich možno regenerovať, teda po vyčerpaní ich iónovýmennej 
kapacity ich vrátiť do pôvodného stavu. KTNa2 sa regeneruje roztokom NaCl (kolóna s granulami ionexu 
sa po odstavení premýva roztokom NaCl).  KTH2 sa regeneruje 5 % HCl. Vhodným zaradením  KTH2 a 
ANOH možno z vody odstrániť všetky soli (zvyšné  H+ a OH-  sa spolu zlúčia na nedisociovanú vodu).  
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