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VII 169:39 Water system

Koloběh vody v přírodě:

Co je hnací silou koloběh u vody?
V které fázi je voda nejčistší a 

kdy je v ní rozpuštěno nejvíc solí?

Popiš obrázek.

VII 1521:25

Tvrdost vody
závisí na obsahu solí ve vodě rozpuštěných.
Kyselá voda (vyšší obsah CO 2) rozpouští 
více solí.

Destilovaná  voda
- čistá H 2O pro laboratoře, chladiče, 

akumulátory, … - nepít!
Měkká voda

- málo rozp. solí - pitná i užitková

VII 1521:25

Přechodná tvrdost vody:

Tvrdá voda
- v nížinách - více rozp. solí - pro praní 

a průmysl nutno změkčovat (Na 2CO3, 
iontoměniče).

Mg(HCO3)2 a Ca(HCO 3)2 varem přecházejí na 
MgCO3 a CaCO 3 - kotelní kámen (místní 
zhoršení přestupu tepla).

Trvalá tvrdost vody:
MgSO4 a CaSO 4
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VII 1521:25

Mořská voda
- značné množství různých solí (získávání 

NaCl) - pro pití i průmysl nepoužitelná

Minerální voda
- hodně solí a CO 2 - některé léčivé 

(lázně), nepít příliš (ledviny, krevní 
tlak)

VII 1521:25

MgCO3 + H 2O + CO 2

CaCO3 + H 2O + CO 2

Napiš rovnice reakce, která probíhají při 
odstraňování přechodné tvrdosti vody.

VII 169:25

Seřaď podle obsahu solí od nejnižšího
po nejvyšší.

VII 1611:10

VII 1521:25

Čirá voda je 
chemicky čistá.

Chemicky čistá 
voda je čirá.

Dotekem odstraň větu, která nemusí být 
pravdivá:

Které druhy vody se vyskytují v přírodě?

Jak se liší měkká voda povrchová a tvrdá 
voda pramenitá a jak je od sebe rozeznáš?

Zopakuj si:

VII 1521:25

Zapiš rovnici vzniku kyseliny uhličité.

Kde se s touto kyselinou běžně 
setkáváme?

Patří mezi silné nebo slabé kyseliny?

Jaký má vliv na lidské zdraví?

H2CO3

Především v minerálkách 
a v limonádách

H2CO3 je slabá kyselina.

Poškozuje zubní sklovinu.
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