
Bruksanvisning vattenanalys Hårdhet
HI-3812   Art.nr 4812

OBS !   Läs igenom hela bruksanvisningen först.

OMRÅDE: 0 - 300 mg/L CaC03

1. Tag av locket på den lilla plastbägaren, skölj sen bägaren med vattenprovet 3 gånger. Fyll upp med 
vattenprovet till 5 ml - strecket och sätt på locket.

2. Tillsätt 5 droppar av ”Hardness Buffert”-reagensen, genom hålet på locket. Blanda försiktigt lösningen 
genom att skaka försiktigt i cirklar.

3. Tillsätt 1 droppe av ”Calmagite indicator”-reagensen genom hålet på locket, och blanda lösningen 
genom att skaka försiktigt i cirklar. Lösningen blir röd - violett.

4. Tag den graderade sprutan och tryck in pistongen så långt det går. Sätt på plastspetsen och sug upp 
EDTA-lösning till 0 - markeringen på sprutan.

5. Stick in pipettspetsen i hålet på bägarlocket och tillsätt droppvis reagensen (skaka lite, i cirklar, efter 
varje droppe) fortsätt tills lösningen blir purpurfärgad, blanda därefter lösningen i 15 sekunder efter varje 
ny droppe ända tills färgen på lösningen övergår till blått.

6. Läs av på millimeterskalan på sprutan och multiplicera med 300 för att få ett resultat i mg/l (ppm) 
CaC03. Obs! att sprutan är graderad 0.0 –1.0 ml.

OMRÅDE: 0 - 30 mg/L CaC03

Om resultatet är lägre än 30 mg/L gör så har här istället för att få bättre noggrannhet:
7. Tag av locket på den stora plastbägaren, skölj sedan bägaren med vattenprovet och fyll sedan upp till 50 

ml - strecket, sätt på locket.

8. Fortsätt enligt punkt 2 - 5.

9. Läs av på millimeterskalan på sprutan och multiplicera med 30 för att få resultat i mg/L (ppm) CaCO3 

Obs! att sprutan är graderad 0.0 –1.0 ml.

Hårdheten anges som summan av kalcium och magnesium och anges i millimol per liter. Tidigare har 
hårdheten främst angetts i tyska hårdhetsgrader (°dH). 1 °dH är den hårdhet som förorsakas av en 
kalciumoxid (CaO)-halt på 10 mg/l, motsvarande 0.179 mmol/L.

1 mmol/L = 56 mg CaO/L = 100mg CaCO3 /L
1 °dH = 0.179 mmol CaO/L = 7.2 mg Ca/L
1 °dH  = 17.9mg CaCO3 /L
100mg CaCO3 /L = 5.6°dH
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