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Mieszacz wody wapiennej KS1000 
 

 
Mieszacz został wykonany z materiałów o wysokiej jakości.  Jego prosta konstrukcja zapewnia bezobsługową pracę.  
 
 

 

 
 
1. Teoria.  

 

Co to jest kalkwasser ?  

 

Dodawanie nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia było pierwszym sposobem służącym do uzupełniania 

wapnia w akwariach rafowych. Najpierw, sproszkowany wodorotlenek wapnia miesza się z wodą kranową lub 

wodą osmotyczną. Nierozpuszczalny wodorotlenek po pewnym czasie osiada na dnie, a przeźroczysty roztwór 

z górnej części pojemnika, który później wolno dodaje się do akwarium, to właśnie kalkwasser, czy też inaczej 

woda wapienna (lime water). Ze względu na bardzo wysoką wartość pH roztworu wynoszącą 12,4 zaleca się 

dozowanie kropelkowe kalkwasser, aby uniknąć niebezpiecznego wzrostu pH w akwarium. Roztwór bardzo 

łatwo reaguje z dwutlenkiem węgla z powietrza atmosferycznego. W wyniku takiej reakcji powstaje węglan 

wapnia, który bardzo ciężko rozpuszcza się w wodzie i tworzy osad. Jeżeli wartość pH kalkwasser spada z 

12,4 na 12,2 to zawartość wapnia zmienia się z 900 ppm na 300 ppm. Kontakt roztworu z 

atmosferycznym dwutlenkiem węgla powinien być jak najbardziej ograniczony.  

 

Jeżeli będziesz chciał sprawdzić twardość węglanową lub alkaliczność kalkwasser, to przekonasz się, że 

wartości są bardzo wysokie. Nie jest to jednak spowodowane obecnością wodorowęglanu czy też jonów 

węglanu, które mogą być wykorzystane przez korale, lecz przez jony wodorotlenku. Kwas chlorowodorowy 

wykorzystywany w testach na alkaliczność nie potrafi odróżnić tych substancji. W akwarium, wodorotlenek 



reaguje z rozpuszczonym dwutlenkiem węgla i tworzy wodorowęglan (OH- + CO2 = HCO3
-), pod warunkiem, 

że roztwór jest dozowany bardzo powoli. Jeżeli kalkwasser zostanie dodana za szybko, wodorotlenek może 

zareagować z wodorowęglanem i powstanie węglan wapniowy, który jest niemal nierozpuszczalny. W wyniku 

takiej reakcji alkaliczność spadnie (Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3). Z tego powodu, zalecamy dolewanie 

kalkwasser do akwarium w nocy, kiedy wartość pH jest stosunkowo najniższa, a stężenie dwutlenku węgla 

najwyższe. 

 

Ważną zaletą stosowania kalkwasser jest wytrącanie fosforanów. W wyniku poniższej reakcji powstaje prawie 

nierozpuszczalny hydroksylapatyt: 3 Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2 = Ca10(PO4)6(OH)2 W „normalnych” warunkach 

substancja ta jest nierozpuszczalna.  

 

Kalkwasser reaktor jest urządzaniem automatyzującym powyżej opisaną metodę.  

 

Kalkwasser i kalk-reaktor.  

 

Coraz więcej akwarystów posiadających akwaria rafowe, używa kalk-reaktora w połączeniu z kalkwasser-

reaktorem. Kalk-reaktor wytwarza wolny dwutlenek węgla, który jest neutralizowany przez kalkwasser. 

Fosforany, także te, które są wytwarzane przez kalk-reaktor są wiązane przez kalkwasser. Stosując te 

urządzenia nie należy przedawkowywać wapnia. Eksperymenty udowodniły, że przedawkowanie 

wodorowęglanów i węglanów prowadzą do bielenia czerwonych glonów wapiennych, a korale nie otwierają w 

pełni swoich polipów. Twardość węglanowa (alkaliczność) odgrywa stosunkowo niewielką rolę w tym 

procesie. Problematyczne staje się ich szybkie dozowanie szczególnie w ciągu dnia. Przyczyny tych zjawisk nie 

są jednak do dnia dzisiejszego do końca zrozumiałe. Nie mniej jednak wiadomo jest jedno – jednym z 

podstawowych wymagań akwarium rafowego jest odpowiednia ilość wapnia.  

 

W przypadku akwariów z niskim poziomem wapnia i wysoką twardością węglanową (alkalicznością), ilość 

wapnia nie może być podniesiona ani za pomocą kalkwasser reaktora, ani za pomocą kalk-reaktora. Aby 

podnieść zawartość wapnia o 50 ppm, twardość węglanowa musi być podniesiona o 70KH (2,5 mmol 

alkaliczności). W takim przypadku, jedyną możliwością jest podanie chlorku wapnia, na przykład REEF LIFE 

CALCIUM, w takiej ilości, aby otrzymać żądane stężenie wapnia w akwarium. Uzyskane wartości mogą być 

już teraz utrzymywane na stałym poziome za pomocą kalkwasser-reaktora i kalk-reaktora.  

 

OBSŁUGA MIESZACZA 

Raz w tygodniu należy wymieniać wkład. W tym celu należy odłączyć zasilanie, wszystkie podłączenia i 

odkręcić górny dekiel. Następnie należy wylać zawartość i ponownie napełnić do wysokości wypływu wodą 

osmotyczną. Do wody należy dodać 4 łyżki stołowe proszku Kalkwasser. Przed nasypaniem proszku należy 

nałożyć końcówkę mieszacza na trzpień w podstawie. Zmętnienie po dodaniu roztworu uniemożliwi jego 

lokalizację.  



 

Mieszacz można podłączyć do AM niveaumat, dzięki czemu cała odparowana woda będzie uzupełniana przez 

mieszacz. W połączeniu z wyłącznikiem czasowym można uzyskać precyzyjne dozowanie w godzinach 

nocnych, kiedy zapotrzebowanie na wapń jest największe. Dodatkowym atutem jest automatyczne zwiększanie 

pH wody w akwarium.  

 

7. Gwarancja.  

AM udziela 12 miesięcznej, licząc od daty zakupu, gwarancji na usterki materiałowe i produkcyjne. AM zrzeka 

się jakichkolwiek pośrednich i bezpośrednich roszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania mieszacza. 

Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu.  
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