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ОДРЕЂИВАЊЕ КАРБОНАТНЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ 
 
Пре почетка обраде наставне јединице обновити 

 Шта чини карбонатну тврдоћу воде?  
Kарбонатну тврдоћу чине карбонати и бикарбонати Ca и Мg  у води  

Ca(HCO3)2  Мg(HCO3)2  МgCO3  CaCO3   
Назива се још и пролазна тврдоћа јер при повишеној температури бикарбонати прелазе у 
слабо растворљиве карбонате 

 Шта је каменац? 
Каменац чине исталожени карбонати Ca и Мg   

 Које тврдоће треба да буде вода која се користи за напајање котлова у прехрамбеној 
индустрији, а каква треба да буде процесна вода 

Вода за напајање котлова у прехрамбеној индустрији треба да буде потпуно 
деминерализована, а процесна вода средње тврдоће  
 

Задатак: У свесци забележити вежбу, а затим уз помоћ наставних листића и наставног 

материјала одговори на питања и урадити прорачун. На основу добијеног резултата и 
табеле одреди у коју врсту вода спада испитивани узорак.  
 
Принцип одређивања карбонатне тврдоће: 
Карбонати и бикарбонати Ca и Мg  реагују базно па се њихова количина може одредити 
помоћу киселине познате концентрације. Као индикатор се користи метил оранж који у базној 
средини боји раствор у жуту боју, а у киселој у црвену. На крају титрације треба да је 
наранџасте боје.  
Хлороводонична киселина као јака киселина истискује слабију угљену киселину из њених соли, стварајући 
одговарајућу количину хлорида по следећим  реакцијама: 

 Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 +2H2O +2CO2 

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +H2O +CO2 

Мg(HCO3)2+ 2HCl → MgCl2 +2H2O +2CO2 

МgCO3+ 2HCl → MgCl2 +H2O +CO2 

 
Прибор:  

 чаша за узорак 

 трбушаста пипета (50cm3) 

 пумпица за пипету 

 апаратура за титрацију  

 2 ерленмајера (250-300cm3) 
 
Реагенси: 

 0,1mol/dm3 раствор HCl (С=37%, =1,19g/cm3) 

 1% раствор метил оранжа 
 
Поступак рада: 
Отпипетирати 50cm3  испитиване воде и пренети у ерленмајер. Додати 2-3 капи метил 
оранжа па титрисати са 0,1 mol/dm3 раствором HCl до преласка жуте боје раствора у 
наранџасту. Забележити утрошак раствора HCl. 
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Израчунавање: 
Карбонатна тврдоћа се изражава у mg CaO/dm3  воде или у oN, а израчунава се на следећи 
начин: 
 

V- запремина HCl утрошеног за титрацију 
Ok- одмерена количина узорка воде 
 

    1000cm3 ………..0,1mol HCl 
MrCaO) =56   Vcm3      ………... x mol HCl    

x= Vcm3 0,1mol ∕ 1000cm3 (mol HCl) 
 

CaO + 2HCl → CaCl2 +H2O  
     2mol HCl …………..1mol CaO 
     xmol HCl ……………y mol CaO 
     y = Xmol HCl *1mol CaO ∕ 2mol HCl  (mol CaO) 
    

    1mol CaO ……………56g CaO 
    y mol CaO ……………z g CaO 
    z = y mol 56g ∕ 1mol CaO (g CaO) = g CaO*1000 (mg CaO) 
    
    z mg CaO …………….. Ok cm3  
    d mg CaO ………………...1000 cm3 
    d mg CaO = ____(mg CaO u 1000 cm3 ) 
                                
                        1oN ………………...10mg CaO /dm3  

КT(oN) …………….. d mg CaO /dm3  
    КT(oN)= 1oN* d mg CaO /dm3 / 10mg CaO /dm3  

КT(oN)=_____ oN 
 

На основу добијених резултата и табеле одређује се којој врсти вода припада узорак. 
 

КАРАКТЕРИСТИКА ВОДЕ ТВРДОЋА (oN) 

ВЕОМА МЕКА 0 - 4 

МЕКА 4 - 8 

СРЕДЊЕ МЕКА 8 -12 

СРЕДЊЕ ТВРДА 12  - 18 

ТВРДА 18 - 30 

ВЕОМА ТВРДА > 30 
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ОДРЕЂИВАЊЕ КАРБОНАТНЕ ТВРДОЋЕ ВОДЕ 

 
Kарбонатну тврдоћу чине______________________________________________________ 
Напиши хемијске формуле_______________________________________________________ 
 
Принцип одређивања карбонатне тврдоће се заснива на_______________________________ 
__________________________________________, као индикатор се користи_______________ 
 

Реакција: _________________________________________ 
 
Израчунати тврдоћу воде и одреди на основу табеле у коју врсту вода спада узорак, ако је приликом 
одређивања карбонатне тврдоће током  титрације 50cm3 узорка воде утрошено 2,8 cm3 HCl 0,1 
mol/dm3 Mr(CaO)=56 

 
 


