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Jakość wody w badaniach laboratoryjnych

Woda jest podstawowym odczynnikiem / rozpuszczalnikiem chemicznym używanym w laboratoriach 
i w przyrodzie

Od jej jakości zależy wiarygodność wykonywanych analiz

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowoczesnych, ale i drogich metod oraz technik 
analitycznych wymaga stosowania wody o coraz wyższej czystości



Jakość wody w badaniach laboratoryjnych
Zadaniem każdego laboratorium jest dobranie wody odpowiedniej jakości do swojej pracy.

Najczęściej wodę stosowaną w laboratoriach analitycznych dzieli się na 3 grupy, w zależności od stopnia jej 
czystości:

Klasa czystości 3 - woda do podstawowego zastosowania laboratoryjnego, używana w większości prac
laboratoryjnych, takich jak np.: mycie i płukanie szkła czy zasilanie zmywarek, autoklawów lub łaźni wodnych oraz
do przygotowywania roztworów odczynników. Wodę o tym stopniu czystości otrzymuje się np. poprzez
pojedynczą destylację.

Klasa czystości 2 - woda analityczna o bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń nieorganicznych, organicznych
i koloidalnych, odpowiednia do zastosowań analitycznych o dużej czułości, np.: do absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (AAS) i do oznaczania składników występujących w śladowych ilościach. Wodę tej jakości można
otrzymać np.: metodą wielokrotnej destylacji.

Klasa czystości 1 - woda ultraczysta, właściwie pozbawiona zanieczyszczeń rozpuszczonych lub koloidalnych
jonowych i organicznych, spełniająca najostrzejsze wymagania analityczne, w tym wymagania analiz HPLC,
biologii molekularnej. Otrzymywanie tej wody jest możliwe z wody o klasie czystości 2, poddając ją dalszym
zabiegom, np.: odwróconej osmozie lub dejonizacji, a następnie przesączeniu przez filtr membranowy o wielkości
porów 0,2 µm w celu usunięcia cząstek substancji lub dwukrotnej destylacji w aparaturze kwarcowej.



Jakość wody w badaniach laboratoryjnych

Najważniejsze wymagania dotyczące jakości wody w laboratorium:

Odczyn pH wody - woda w 3 klasie czystości powinna charakteryzować się pH na poziomie od 5 do
7. Woda o wyższej czystości nie musi mieć dokładnie określonego pH, ponieważ pomiar może być
niewiarygodny, a zamierzone ewentualne wartości wątpliwe.

Przewodność - parametr w dużej mierze zależny od temperatury pomiaru. Dla wód o pierwszej
klasie czystości nie powinien wynosić więcej niż 0,1 µS/cm, przy drugiej klasie najczęściej około 1
µS/cm, natomiast przy trzeciej 5 µS/cm. Przewodnictwo powinno być zawsze oznaczane dla świeżo
przygotowanej wody. Przechowywanie sprawia, że przewodność może się zmieniać.

Zawartość krzemionki - jest to ważny parametr w przypadku wody o najwyższej czystości. Jej ilość
nie powinna zazwyczaj być wyższa niż 0,02 mg/l.

TOC - wskaźnik pozwalający na ocenę wody pod względem zanieczyszczenia organicznego.
Umożliwia wykrycie ich nawet w śladowych ilościach. Dla wody o 3 klasie czystości ta wartość może
przeciętnie wynosić do 0,5 mg/l.



Metody uzdatniania wody
Filtry mechaniczne i węglowe – wykorzystywane do wstępnego oczyszczania wody 

Zmiękczanie wody – wstępna redukcja stopienia twardości

Odżelaziacze wody – oczyszczanie z żelaza i manganu

Demineralizacja – oczyszczenie wody z soli mineralnych metodą destylacji / podwójnej destylacji

Odwrócona osmoza – główny rodzaj uzdatniania wody stosowany w laboratoriach. Przemysłowa odwróconą 
osmozę cechuje bardzo duża dokładność. 

Lampa bakteriobójcza – bardzo często do laboratoriów proponuje się także dezynfekcję wody 
opartą o promieniowanie ultrafioletowe. 
To doskonały sposób ochrony przed skażeniem mikrobiologicznym,
który nie ma wpływu na właściwości chemiczne wody.



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Oznaczanie zawartości potasu i sodu w burakach cukrowych metodą fotometrii płomieniowej.

Metoda ICUMSA GS6-7 (2007)

Fotometr płomieniowy potrzebuje wysokiej jakości wody. Jej przewodność powinna wynosić poniżej 1 μS

Niedostateczna jakość wody uniemożliwia nastawienie punktów zerowych wskazań stężenia sodu i/lub 
potasu (może zawyżać wynik analizy). 



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Oznaczanie popiołu konduktometrycznego w cukrze 

Metoda ICUMSA GS2/3-17 (2011)

Do sporządzenia wszystkich roztworów (cukru i chlorku potasu) należy używać wody o konduktywności

nie większej niż 2 µS/cm.



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Oznaczanie zabarwienia roztworu cukru białego

Metoda ICUMSA GS2/3-10 (2011)

Oznaczanie mętności roztworu cukru białego

Metoda ICUMSA GS2/3-18 (2011)

Należy używać wody destylowanej o równoważnej czystości.



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Oznaczanie zawartości w cukrze białym substancji nierozpuszczalnych w wodzie.

Metoda ICUMSA GS2/3-9-19 (2007)

Woda destylowana, przefiltrowana  przez sączek membranowy średnica porów 8,0 µm.



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Zawartość soli wapniowych w soku gęstym

Metoda IPC „Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach”

Woda użyta do rozcieńczenia soku gęstego powinna być oczyszczona z soli mineralnych    

(przewodność < 2 µm)



Wybrane analizy laboratoryjne zależne od jakości wody

Badania chemiczne wody i ścieków ChZT, OWO

Czynniki przeszkadzające w analizie to m.in. Chlor, zaleca się używanie wody poddanej min.

podwójnej destylacji / woda wolna od ChZT.
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