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test do szybkiego 

oznaczania twardości 

ogólnej i węglanowej

Wody naturalnych zbiorników œródl¹dowych zawieraj¹ 
ró¿ne iloœci rozpuszczonych soli, g³ównie sodu, wapnia, magnezu 
i potasu. Wp³ywaj¹ one w znacz¹cy sposób na ¿ywe organizmy 
- przepuszczalnoœæ b³on komórkowych, ciœnienie osmotyczne 
w komórkach i tkankach, poœrednicz¹ w wielu procesach ¿yciowych. 

Zawartoœæ ca³kowit¹ soli wapnia i magnezu okreœla twardoœæ 
ogólna GH, zawartoœæ wodorowêglanów i wêglanów - twardoœæ 
wêglanowa KH, nazywana te¿ zasadowoœci¹. Twardoœæ 
niewêglanow¹ stanowi¹ inne sole wapnia i magnezu, g³ównie 
chlorki i siarczany. Zachowanie twardoœci w okreœlonych granicach 
jest szczególnie wa¿ne dla zapewnienia optymalnych warunków do 
rozrodu ryb. Miar¹ twardoœci najczêœciej stosowan¹ w akwarystyce 
jest stopieñ niemiecki (°n). 

1°n odpowiada zawartoœci 10 mg tlenku wapnia 
w 1 litrze wody

Twardoœæ wyra¿a siê równie¿ czêsto w miligramorównowa¿nikach 
w litrze wody (mval/l). 

1 mval/l = 2,8 °n  1°n = 0,357 mval/l

Najczêœciej twardoœæ ogólna GH jest wy¿sza od KH, jednak 
w przypadku wód zawieraj¹cych wêglany i wodorowêglany sodu
i potasu twardoœæ wêglanowa mo¿e byæ wy¿sza od ogólnej. Sytuacja 
taka wystêpuje równie¿ czêsto w przypadku wody zmiêkczonej 
kationitem sodowym (wymieniaj¹cym kationy wapnia i magnezu na 
kationy sodu). 

Ze wzglêdu na twardoœæ ogóln¹ rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje 
wody:

· bardzo miêkka - 0¸5 °n
· miêkka - 5¸10 °n
· œrednio twarda - 10¸15°n
· znacznie twarda - 15¸20 °n
· twarda - 20¸30 °n
· bardzo twarda - powy¿ej 30 °n

- buteleczka z roztworem do oznaczania kroplowego twardoœci 
wêglanowej - zawiera jednoczeœnie substancjê miareczkuj¹c¹
i barwny wskaŸnik alkacymetryczny

- buteleczka z roztworem do oznaczania kroplowego twardoœci 
ogólnej - zawiera jednoczeœnie substancjê miereczkuj¹c¹ 
i barwny wskaŸnik kompleksometryczny 

- strzykawka 
- probówka
- wzorzec zmiany barwy 
- instrukcja

Po dodaniu pierwszych kropli roztworu miareczkuj¹cego do 
próbki wody wystêpuje lekkie niebieskofio³kowe zabarwienie 
(obserwowaæ na bia³ym tle patrz¹c na otwór probówki z góry. Po 
dalszych kroplach zabarwienie staje siê bardziej intensywne, ³atwe 
do zaobserwowania z boku probówki. Po kolejnych dodawanych 
kroplach barwa próbki zmieni siê na ¿ó³tozielon¹ lub ¿ó³t¹. Iloœæ 
kropli, która spowoduje zmianê barwy odpowiada twardoœci 
wêglanowej w stopniach niemieckich. 

Informacje ogólne

Skład zestawu

Oznaczanie twardoœci wêglanowej KH
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1. Przemyæ trzykrotnie probówkê i strzykawkê badan¹ wod¹.
2. Probówkê os¹czyæ z wody odwracaj¹c do góry dnem.
3. Przed pomiarem roztwory miareczkuj¹ce i wodê doprowadziæ 

do temperatury pokojowej.
4. Pobraæ strzykawk¹ 5 ml badanej wody i wlaæ do probówki 

uzupe³niaj¹c dok³adnie do kreski 5 ml.
5. Buteleczkê przechyliæ ukoœnie nad otworem probówki i lekko 

naciskaæ w taki sposób, aby nastêpowa³o wyp³ywanie po 
jednej kropli roztworu. Krople powinny wpadaæ bezpoœrednio 
do badanej wody i nie sp³ywaæ po œciance probówki. Po 
ka¿dej dodanej kropli nale¿y lekko zako³ysaæ probówk¹ do 
wymieszania i uzyskania jednolitej barwy, nie dopuszczaj¹c 
przy tym do wychlapywania wody na zewn¹trz. Ca³kowita 
iloœæ kropli do uzyskania okreœlonej zmiany barwy 
(w/g za³¹czonego wzorca) jest równa liczbowo twardoœci 
w stopniach niemieckich. Jedynie pe³ne, niezapowietrzone 
krople gwarantuj¹ dok³adnoœæ pomiaru (krople niepe³ne 
nale¿y usuwaæ z zakraplacza  skrawkiem bibu³y).

6. Najdok³adniejsze oznaczenia ze wzglêdu na ³atw¹ obserwacjê 
zmiany koloru wskaŸnika uzyskuje siê od 5 do 20 kropli w 5 ml 
wody. W przypadku wody bardzo miêkkiej (patrz „Informacje 
ogólne”) mo¿na do badania pobieraæ próbkê 10 ml, przy czym 
jedna kropla bêdzie wówczas odpowiada³a 0,5 °n. 
W przypadku wody twardej i bardzo twardej mo¿na pobieraæ 
próbkê 2,5 ml, przy czym jedna kropla odpowiada 2 °n. 

7. W przypadku wody o pH poni¿ej 6 oznaczanie twardoœci 
wêglanowej jest niecelowe poniewa¿, wynik w tym przypadku 
zawsze bêdzie bliski zeru.

8. B³¹d odczytu ±1 °n wyniku analizy. 

Sposób postępowania

GH-KH

Po dodaniu pierwszych kropli roztworu miareczkuj¹cego 
wystêpuje lekkie ró¿owe zabarwienie, po nastêpnych staje siê 
intensywniejsze i przechodzi w czerwono-ró¿owe (obserwowaæ 
jak przy oznaczaniu twardoœci wêglanowej). Krople roztworu 
miareczkuj¹cego nale¿y dozowaæ powoli, co 3¸ 4 sek., a przy  
spodziewanym zakoñczeniu miareczkowania dodawanie 
nale¿y spowolniæ do oko³o 6 sek. starannie mieszaj¹c. Po 
dodaniu kolejnych kropli barwa zmieni siê na zielonkaw¹. Iloœæ 
kropli, która spowoduje zmianê barwy odpowiada twardoœci 
ogólnej w stopniach niemieckich. 

Oznaczanie twardoœci ogólnej GH

Przechowywaæ w miejscu ciemnym i ch³odnym, niedostêpnym 
dla dzieci. Przechowywanie w temperaturze 5¸10 °C  przed³u¿a 
deklarowany czas przydatnoœci. 

Odczynnik GH jest palny i zawiera substancje alkaliczne.
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