
MANUÁL NA POUŽÍVANIE SADY ROZTOKOV 
A POMÔCOK NA MONITOROVANIE KVALITY VODY

ENVIRONMENTAL MONITORING TEST KIT



1 živá rieka

Kufrík, ktorý sa vám dostal do rúk, obsahuje roztoky a pomôcky pre zisťovaniu šiestich základných ukazovateľov 
kvality vody riek, jazier alebo iných vodných zdrojov. Stanovené limity sú hraničnými hodnotami vhodnosti tejto 
vody pre život vodných organizmov. Kufrík obsahuje aj niekoľko párov ochranných rukavíc pre prácu s roztokmi.

S výnimkou merania elektronickým pH metrom sa oboznámite s bežnou laboratórnou metódou kvantitatívnej 
analýzy - titráciou. Počas nej sa zisťuje neznáma koncentrácia známeho objemu vzorky (titrandu). A to tak, že sa 
zmeria objem titračného štandardu (o známej koncentrácii), ktorý sa spotrebuje, aby látky práve a bez zbytku 
zreagovali (dosiahne sa tzv. bod ekvivalencie). Aby sa jednoznačne zistilo, kedy nastal bod ekvivalencie, pridáva 
sa do titrovaného roztoku tzv. indikátor – látka, ktorá mení farbu roztoku.

Pri odoberaní vzorky vody z rieky buďte opatrní. Myslite na to, že brehy riek či mokré balvany sú 
šmykľavé a v blízkosti vody sa môžete ľahko zaboriť do blata. Snažte sa odobrať vodu bez rozvírených 
častíc, ktoré sa môžu rozvíriť pri samotnom odbere. Množstvo odobratej vzorky závisí od počtu 

meraní, ktoré chcete realizovať. Na jedno meranie potrebujete aspoň 1 l  vzorky vody z rieky.

PRI MONITORINGU POSTUPUJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ TOHTO MANUÁLU, KROK PO KROKU!
POUŽÍVAJTE LEN TAKÉ MNOŽSTVO ROZTOKU, AKÉ JE PREDPÍSANÉ V MANUÁLI!
MYSLITE NA TO, ŽE TÚTO SADU BUDÚ PO VÁS POUŽÍVAŤ AJ INÉ KLUBY/ŠKOLY.  

ZAOBCHÁDZAJTE S ŇOU ŠETRNE!
PRI TITRÁCIÍ ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ OCHRANNÉ RUKAVICE.
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1. Sklenenú nádobu na testovanú vzorku 3x prepláchnite vzorkou vody, následne naplňte po vrch touto vodou, 
až kým pretečie. Uzavrite zátkou, ktorá ešte trochu vody vytlačí.

2. Odzátkujte fľašu, pridajte 5 kvapiek roztoku síranu manganatého (manganous sulphate) a 5 kvapiek alkali-
azidového reagentu (alkali-azide reagent). Doplňte fľašu do pretečenia vzorkou vody a uzavrite. POZOR! 
Nesmie tam byť vzduchová bublina – ovplyvnila by meranie.

3. Niekoľkokrát prevráťte fľašu, aby sa obsah premiešal, kým sa zafarbí na oranžovo-žlto a vznikne pena. 
Necháme fľašu odstáť aspoň 2 minúty, kým sa usadí zrazenina. 

4. Keď vrchná časť fľaše bude kvapalná, pridajte 10 kvapiek kyseliny sírovej (sulphuric acid). Uzavrite fľašu a 
obracajte ju kým sa zrazenina nerozpustí. Žltá kvapalina je pripravená na meranie.

5. Plastovú kadičku opláchnite žltým roztokom z fľaše a naplňte po značku 5 ml a zakryte vrchnákom. 

6. Cez dierku vo vrchnáku pridajte jednu kvapku škrobového indikátora (starch indicator) a krúžte kadičkou, 
kým sa z fialovej zmení farba na modrú. 

7. Pipetu vzduchotesne pripevnite k deliacej striekačke (stlačením a otočením hrotu pipety). Piest striekačky 
zatlačte úplne dole, hrot pipety pripojenej k striekačke ponorte do roztoku HI 3810-0 a odoberte roztok 
natiahnutím piestu striekačky smerom hore až po rysku 0 ml (spodný okraj musí splývať s ryskou). 

8. Hrot pipety na striekačke vložte do otvoru na vrchnáku na kadičke a pomaly po kvapkách pridávajte zo 
striekačky roztok HI 3810-0. Po každej kvapke krúžte kadičkou, aby ste roztok premiešali. Keď sa roztok odfarbí 
(z modrej na bezfarebnú), prestaňte s pridávaním a odčítajte počet pridaných ml z odmernej striekačky. 
Ten po vynásobení 10-krát odpovedá množstvu kyslíka v mg/l (ppm).

HI 3810 – ROZPUSTNÝ KYSLÍK (dissolved oxygen)
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1. Plastovú kadičku opláchnite vzorkovou vodou, naplňte po rysku 5 ml a zakryte vrchnákom. 

Fenolftaleínová alkalita
2a. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku fenolftaleínového indikátora (phenolphtalein indicator) a 
zakrúžte kadičkou pre premiešanie. Pokiaľ je roztok bezfarebný, fenolftaleínová alkalita je nulová a stanovte 
celkovú alkalitu podľa návodu nižšie. 

3a. Ak sa farbí na červeno alebo ružovo, naberte do titračnej striekačky roztok HI 3811-0 po rysku 0 ml (aby 
dolný okraj piestu splýval s ryskou) a cez otvor vo vrchnáku kadičky pridávajte zo striekačky roztok HI 3811-0 
po kvapkách. Po každej kvapke zakrúžte kadičkou pre premiešanie. Pridávajte roztok zo striekačky, až kým sa 
voda v kadičke neodfarbí. 
Spotrebované mililitre roztoku vynásobené 300 sa rovnajú obsahu uhličitanu vápenatého (CaCO3) v mg/l – 
hodnote alkality skúmanej vody.

Celková alkalita
2b. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku brómfenolovej modrej (bromophenol blue indicator) a 
zakrúžte kadičkou pre premiešanie.
Ak je roztok žltý, voda je kyslá  = ďalej postupujte podľa nasledujúceho návodu HI 3820 na stanovenie kyslosti/
acidity.

3b. Ak je modrá alebo zelená, naberiete do titračnej striekačky roztok HI 3811-0 po rysku 0 ml (aby dolný okraj 
piestu splýval s ryskou) a cez otvor vo vrchnáku kadičky pridávame zo striekačky roztok HI 3811 po kvapkách. Po 
každej kvapke zakrúžime kadičkou pre premiešanie. Pridávame roztok zo striekačky, až kým sa voda v kadičke 
zafarbí na žlto. 
Spotrebované mililitre roztoku vynásobené 300-krát sa rovnajú obsahu uhličitanu vápenatého (CaCO3) v mg/l 
– hodnote alkality skúmanej vody.

V prípade nízkeho rozsahu
Odoberte 15 ml vzorkovej vody. Celý postup je rovnaký, ale na záver spotrebované ml vynásobia 100. 

HI 3811 – ALKALITA (alkalinity)
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1. Plastovú kadičku opláchnite vzorkovou vodou, naplňte po rysku 5ml a zakryte vrchnákom. 

Stanovenie metyl-oranž acidity
2. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku dechloračného reagentu (dechlorinating reagent) a zakrúžte 
kadičkou pre premiešanie.
3. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku brómfenolovej modrej (bromphenol indikátor) a zakrúžte 
kadičkou pre premiešanie.
Ak je roztok zelený alebo modrý, považuje sa metyl-oranž acidita za nulovú a pokračujte stanovením 
fenolftaleínovej acidity. 
4. Ak je roztok žltý, naberte do titračnej striekačky roztok HI 3820-0 po rysku 0 ml (aby dolný okraj piestu 
splýval s ryskou). Cez otvor vo vrchnáku kadičky pridávajte zo striekačky roztok HI 3820-0 po kvapkách. Po 
každej kvapke zakrúžte kadičkou pre premiešanie. Pridávajte roztok zo striekačky, až kým sa voda v kadičke 
zafarbí na zeleno. Spotrebované ml roztoku odčítané zo stupnice na striekačke vynásobené 500-krát sa rovnajú 
obsahu uhličitanu vápenatého CaCO3 v mg/l – hodnote acidity skúmanej vody.

Stanovenie fenolftaleínovej acidity
2. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku fenolftaleínového indikátora (phenolphtalein indicator) a 
zakrúžte kadičkou pre premiešanie.
Ak je roztok  červený alebo ružový, je voda zásaditá a je potrebné vykonať test na stanovenie alkality HI 3811-0.
3. Keď je roztok bezfarebný, naberte do titračnej striekačky roztok HI 3820-0 po rysku 0 ml (aby dolný okraj 
piestu splýval s ryskou) Cez otvor vo vrchnáku kadičky pridávajte zo striekačky roztok HI 3820-0 po kvapkách. 
Po každej kvapke zakrúžte poriadne kadičkou pre premiešanie. Pridávajte roztok zo striekačky, až kým sa voda 
v kadičke zafarbí na ružovo. Spotrebované ml roztoku odčítané zo stupnice na striekačke vynásobené 500-krát 
sa rovnajú obsahu uhličitanu vápenatého CaCO3 v mg/l – hodnote acidity skúmanej vody.

Nízky rozsah
Ak je výsledok menší ako 100 mg/l, odoberte do kadičky 25 ml vzorkovej vody. Postup stanovenia je rovnaký, 
iba spotrebované mililitre v oboch prípadoch acidity sa násobia 100.

HI 3820 – KYSLOSŤ / ACIDITA (acidity)
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1. Plastovú kadičku opláchnite vzorkovou vodou, naplňte po rysku 5ml a zakryte vrchnákom. 
2. Cez otvor vo vrchnáku nakvapkajte 5 kvapiek tlmivého roztoku pre tvrdosť (hardness buffer) a zakrúžte 
kadičkou pre premiešanie.
3. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku kalmagitového indikátora (calmagite indicator) a zakrúžte 
kadičkou pre premiešanie. Roztok sa sfarbí na červeno-fialovo. 
4. Naberte do titračnej striekačky roztok HI 3812-0 po rysku 0 ml (aby dolný okraj piestu splýval s ryskou). Cez 
otvor vo vrchnáku kadičky pridávajte zo striekačky roztok HI 3812-0 po kvapkách. Po každej kvapke zakrúžte 
kadičkou pre premiešanie. Pridávajte HI 3812-0, až kým sa roztok nesfarbí na purpurovo.
5. Do purpurového roztoku v kadičke naďalej pridávajte zo striekačky roztok HI 3812-0 po kvapkách. Pozor, 
po každej kvapke miešajte roztok (krúžením kadičky) 15 sekúnd, až kým sa roztok nezafarbí na modro. 
Spotrebované ml roztoku vynásobené 300-krát sa rovnajú obsahu uhličitanu vápenatého (CaCO3) v mg/l - 
hodnote tvrdosti skúmanej vody.

Nízky rozsah
Keď je výsledok nižší ako 30 mg/l. Odoberte do kadičky 50 ml vzorkovej vody, postupujte rovnako ako pri 
predchádzajúcom postupe, ale nakoniec vynásobte ml 30-krát pre výsledok v mg/l. 

HI 3812 – TVRDOSŤ (hardness)
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1. Plastovú kadičku opláchnite vzorkovou vodou, naplňte po rysku 5ml a zakryte vrchnákom. 

2. Cez otvor vo vrchnáku kvapnite jednu kvapku fenolftaleínového indikátora (phenolphtalein indicator) a 
zakrúžte kadičkou pre premiešanie. Ak je roztok ružový/červený, obsah oxidu uhličitého vo vode je nulový.  
Ak je roztok bezfarebný, pokračujte krokom 3.

3. Naberte do titračnej striekačky roztok HI 3818-0 po rysku 0 ml (aby dolný okraj piestu splýval s ryskou). 
Cez otvor vo vrchnáku kadičky pridávajte zo striekačky roztok HI 3818-0 po kvapkách. Po každej kvapke 
zakrúžitekadičkou pre premiešanie. Pridávajte roztok zo striekačky, až kým sa voda v kadičke zafarbí na ružovo. 
Spotrebované ml roztoku vynásobené 100-krát sa rovnajú obsahu oxidu uhličitého (CO2) v mg/l.  

Nízky rozsah
Ak sú výsledky nižšie ako 50 mg/l. Odoberte 10 ml vzorkovej vody, pokračujete v návode a na záver násobíte 
ml 50-krát.
Ak sú výsledky nižšie ako 10 mg/l. Odoberte 50 ml vzorkovej vody, pokračujete v návode a na záver násobíme 
ml 10-krát.

HI 3818 – OXID UHLIČITÝ
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1. Odstráňte ochranný kryt a zapnite červený digitálny pH meter posunutím vypínača ON/OFF na hornej 
strane prístroja.

2. Zapnutý prístroj bez ochranného krytu ponorte do meraného roztoku tak, aby ste neprekročili linku 
maximálneho ponoru. 

3. Jemne premiešajte meraný roztok a počkajte na ustálenie hodnôt na displeji.

4. odčítajte hodnotu nemeraného pH a zaznamenajte.

5 Po meraní vypnite pH meter, opláchnite ponornú časť vodovodnou vodou.
NIKDY nepoužívame na oplach destilovanú alebo deionizovanú vodu! 

NIKDY nepoužívame na oplach destilovanú alebo deionizovanú vodu! 

VRECKOVÝ pHep METER HI 98107

PRI MONITORINGU POSTUPUJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ TOHTO MANUÁLU, KROK PO KROKU!
POUŽÍVAJTE LEN TAKÉ MNOŽSTVO ROZTOKU, AKÉ JE PREDPÍSANÉ V MANUÁLI!
MYSLITE NA TO, ŽE TÚTO SADU BUDÚ PO VÁS POUŽÍVAŤ AJ INÉ KLUBY/ŠKOLY.  

ZAOBCHÁDZAJTE S ŇOU ŠETRNE!
PRI TITRÁCIÍ ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ OCHRANNÉ RUKAVICE.


