


ŠŠtrukttruktúúra prezentra prezentááciecie

�� Zaradenie tZaradenie téémy Voda, minermy Voda, mineráálne vody do lne vody do 
obsahu uobsahu uččebných osnov, plebných osnov, pláánovnov

�� Vlastnosti vôd (fyzikVlastnosti vôd (fyzikáálne, chemicklne, chemickéé, , 
biolbiolóógia a bakteriolgia a bakteriolóógia)gia)

�� Delenie vôdDelenie vôd
�� Vlastnosti minerVlastnosti mineráálnych vôd lnych vôd 
�� Delenie minerDelenie mineráálnych vôdlnych vôd
�� MinerMineráálne pramene v okollne pramene v okolíí KoKošíšícc
�� Charakteristika Charakteristika žžriedlariedla



TTééma v ma v šškolkolááchch

8. ro8. roččnníík zk záákladných kladných šškôlkôl

ChemickChemickéé lláátky a zmesitky a zmesi

1. ro1. roččnníík gymnk gymnááziazia

ChChéémia prvkov smia prvkov s



VODAVODAVODAVODAVODAVODAVODAVODA

Voda je kolVoda je kolíískou, nositeskou, nositeľľkou akou anevyhnutnou nevyhnutnou 
podmienkou podmienkou žživota. Jej vznik sa datuje ivota. Jej vznik sa datuje 

pred 4,5 mld. rokov, kedy dopred 4,5 mld. rokov, kedy doššlo lo 
kk rozkladu hydrrozkladu hydráátov pri vychladnuttov pri vychladnutíí

zemskej kôry. Pokrýva azemskej kôry. Pokrýva ažž 71% zemsk71% zemskéého ho 
povrch. Apovrch. Akekeďžďže najve najvääččššiu rozlohu majiu rozlohu majúú

oceoceáány, tak hlavnny, tak hlavnáá zzáásoba vody je soba vody je 
prevaprevažžne slanne slanáá voda.voda.



FyzikFyzikáálne vlastnostilne vlastnosti

-- TeplotaTeplota

-- Farba a priezraFarba a priezraččnosnosťť

-- ZZáákal kal 

-- PenivosPenivosťť



ChemickChemickéé vlastnostivlastnosti

Molekula vodyMolekula vody

RozpustnosRozpustnosťť lláátok vo vodetok vo vode
RozpustnosRozpustnosťť plynov plynov 
RozpustnosRozpustnosťť minermineráálnych llnych láátok tok 
RozpustnosRozpustnosťť organických lorganických láátoktok



HlavnHlavnéé minermineráálne llne láátkytky

�� Ca a MgCa a Mg

�� Fe a MnFe a Mn

�� AlkAlk áálie (Na, K)lie (Na, K)

�� ClCl--

�� SOSO44
22--

�� NONO33
--, NO, NO22

-- a NHa NH33

�� POPO44
33--



ChuChuťť a za záápachpach
ChuChuťť ovplyvovplyvňňuje Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, uje Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, 

ClCl--, SO, SO44
22--, HCO, HCO33--, CO, CO22, at, atďď. . 

KyslosKyslosťť a za záásaditossaditosťť
KyslosKyslosťť vody spôsobujvody spôsobujúú vodvodííkovkovéé iióóny. ny. 

ZZáásaditossaditosťť ja podmienenja podmienenáá prevahouprevahou

hydroxylových  ihydroxylových  ióónov. nov. 



BiolBiolóógia a bakteriolgia a bakteriolóógiagia

�� PlanktPlanktóón tvoria organizmy pasn tvoria organizmy pasíívne savne sa

vznvznášášajajúúce vo vodece vo vode

�� NektNektóón sn súú organizmy aktorganizmy aktíívne sa pohybujvne sa pohybujúúcece

vo vode (ryby, hmyz).vo vode (ryby, hmyz).

�� Bentos tvorBentos tvoríí vvššetko, etko, ččo trvalo o trvalo žžije na dne.ije na dne.

ČČinnosinnosťť baktbaktéériri íí je proces redukje proces redukččný, vodnný, vodnéé

baktbaktéérie sa preto oznarie sa preto označčujujúú ako reducenty.ako reducenty.



Delenie vôdDelenie vôd

Výskyt v prVýskyt v prííroderode
zrzráážžkovkováá voda voda 
povrchovpovrchováá vodavoda

podzemnpodzemnáá vodavoda
minermineráálna vodalna voda

banskbanskáá vodavoda
morskmorskáá voda voda 

VyuVyužžitieitie
pitnpitnáá vodavoda

úúžžitkovitkováá vodavoda

priemyselnpriemyselnáá voda voda 

zzáávlahovvlahováá voda                                             voda                                             

odpadovodpadováá voda voda 



MinerMineráálna vodalna voda

OO prpríírodnej rodnej 
minermineráálne vode lne vode 

HovorHovorííme: me: 
1 liter obsahuje 1 liter obsahuje 

aspoaspoňň
1 gram tuhých1 gram tuhých

rozpustných lrozpustných láátok.tok.



Ako vznikAko vznikáá minermineráálny pramelny prameňň??

Voda z povrchu zemskVoda z povrchu zemskéého prenikho prenikáá dodo
hlbhlbšíších vrstiev. Niekedy je to aj hch vrstiev. Niekedy je to aj hĺĺbkabka
30m. Po30m. Poččas svojej pas svojej púúte sa te sa ččististíí, filtruje a, filtruje a
ststááva sa minerva sa mineráálnym pramelnym prameňňom.om.
Nasycuje sa CONasycuje sa CO22. Ako slab. Ako slabáá kyselinakyselina
uhliuhliččititáá sa minersa mineráálny pramelny prameňň nasycujenasycuje
okolitými horninami, ktorokolitými horninami, ktoráá mmáá menmenššiuiu
hustotu a vystupuje na povrchhustotu a vystupuje na povrch..



Delenie minerDelenie mineráálnych vôdlnych vôd

A) RozpustenA) Rozpustenéé
plynyplyny

-- COCO22

-- HH22SS

B) CelkovB) Celkováá mineralizmineralizááciacia

jednoduchjednoduchéé: 1g/l: 1g/l

slabo mineralizovanslabo mineralizovanéé: : 

11--5 g/l5 g/l

stredne mineralizovanstredne mineralizovanéé: : 

55--15 g/l15 g/l

silne mineralizovansilne mineralizovanéé: nad : nad 

15 g/l15 g/l



C) PrevlC) Prevláádajdajúúce katice katióónyny

NaNa++

MgMg2+2+

CaCa2+ 2+ 

s iným katis iným katióónomnom

D) PrevlD) Prevláádajdajúúce anice anióónyny

HCOHCO33
--

COCO33
22--

SOSO44
22--

ClCl-- (muriatick(muriatickéé))

s iným anis iným anióónomnom



E) PodE) Podľľa biologicky a farmakologicky a biologicky a farmakologicky 
významných lvýznamných láátoktok

�� SSÍÍRNE obsahujRNE obsahujúú aspoaspoňň 1 mg/dm1 mg/dm33

titrovatetitrovateľľnej snej sííryry

�� JJÓÓDOVDOVÉÉ obsahujobsahujúú aspoaspoňň 5 mg /dm5 mg /dm33 jodidovjodidov

�� ŽŽELEZNATELEZNATÉÉ obsahujobsahujúú aspoaspoňň 10 mg/dm10 mg/dm33

žželeza (Feeleza (Fe2+2+))

�� so zvýso zvýššeným obsahom As, Br, F, Cu, Zn, Co, eným obsahom As, Br, F, Cu, Zn, Co, 
Mo, Li, Sr, Ba, HMo, Li, Sr, Ba, H33BOBO33, H, H22SiOSiO33



F) pH hodnotaF) pH hodnota

�� veveľľmi kyslmi kysléé

(pH <3,5)(pH <3,5)

�� veveľľmi alkalickmi alkalickéé

(pH >(pH > 8,58,5))

G) RG) Ráádioaktivitadioaktivita
�� radradóónovnovéé

H) PodH) Podľľa teploty v a teploty v 
mieste výbehumieste výbehu

�� vlavlažžnnéé

�� tepltepléé

�� horhorúúcece



I) Podľa osmotického tlaku

HYPOTONICKÉ sa včreve 
resorbujú a zhusťujú

HYPERTONICKÉ viažu na seba 
v tenkom čreve tekutinu, čím zvyšujú
činnosť čriev

IZOTONICKÉ sa včrevách rýchlo 
resorbujú


