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1 odczynniki chemiczne

Zestaw odczynników: Aceton - 1 l, siarczan(VI) miedzi(II) - 100 g, chromian(VI) potasu lub sodu - 100 g, siarczek sodu - 100 

g, krzemian sodu lub potas - 100 g, azotan (V) srebra - 25 g, azotan (V) żelaza (II)- 100 g, azotan (V) żelaza (III) - 100 g, 

ortofosforan sodu lub potasu - 100 g, jod I2 (s), perhydrol 0,5 l, glukoza - 100 g, heksan 500 ml, alkohol etylowy 500 ml  
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2 odczynniki do zajęć laboratoryjnych

 Zestaw odczynników do zajęc laboratoryjnych: fenoloftaleina (c. stałe) 100g,   fenoloftaleina (roztwór alkoholowy) 500 ml, 

błękit bromotymolowy (c. stałe) 10g, błekit bromotymolowy (roztwór) 250 ml,   kwas solny (stężony)  2L, oranż metylowy 

(c. stałe) 50g, oranż metylowy (roztwór) 250 ml, heksyn 500 ml,   dichromian amonu 250 g, octan etylu 1 L,  jodek potasu 

100 g, azotan V niklu 250 g, azotan V żelaza III  250g, bromek żelaza III  250 g, glikol etylenowy 1L,  aldehyd octowy 500 ml,  

kwas szczawiowy 500 g, Glicyna 250 g,  miedź (wstążka) 250g,   węgiel aktywny 200g, azotan V srebra 100 g,  wodorotlenek 

wapnia 500g, azotan V baru 250g,  siarczek sodu 250g,  alkohol etylowy (skażony) 2L,   papierki wskaźnikowe (100szt) 5 op, 

woda destylowana (5l) 10 op.

zestaw 1

3 odczynniki i substancje chemiczne

Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość 

azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości 

gleby.

Szczegółowa instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych 

wskazówek dzięki którym unikniesz błędów często popełnianych przy analizach chemicznych. wody i ph gleby - reżimy 

czystości, wymagania temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące o precyzji przeprowadzonych badań.

Walizka ekobadacza zawiera: Notatnik, Płyn Helliga, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 10 ml, Bibuły osuszające, Lupa 

powiększająca x 5, Probówka okrągło denna , Stojak plastikowy do probówek, Łyżeczka do poboru próbek gleby, Płytka 

kwasomierza Helliga, Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, 

Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami 

wskaźników, Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody
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4 zestaw odczynników

Zestaw odczynników chemicznych: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml, Alkohol propylowy 

(propanol-2, izo-propanol) 250 ml, Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, ropanotriol) 100 ml, Amoniak (roztwór 

wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml, Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g, Azotan (V) potasu (saletra 

indyjska) 100 g, Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g, Azotan (V) srebra) 10 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 

60-90 oC) 250 ml, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy, Błękit tymolowy (wskaźnik - 

roztwór alkoholowy) 100 ml, Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml., Chlorek potasu 100 g, Chlorek sodu 250 g, 

Chlorek wapnia 100 g, Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml, Cyna (metal - granulki) 50 g, Dwuchromian (VI) potasu 

50 g, Fenoloftaleina (wskaźnik - 1%  roztwór alkoholowy) 100 ml, Fosfor czerwony 25 g, Glin (metal- blaszka) 100 cm2, Glin 

(metal - drut fi 2 mm) 50 g, Glin (metal - pył) 25 g, Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, Krzemian sodu (szkło wodne) 

100 ml, Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml, Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml, Kwas fosforowy (V) (ok. 

85%) 100 ml, Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml, Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml, Kwas octowy 

(kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml, Kwas 

stearynowy (stearyna) 50 g, Lakmus (roztwór) 100 ml, Magnez (metal - wiórki) 25 g, Magnez (metal - wstążki) 100 g, 

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g, Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda 

utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 ml, Octan ołowiu (II) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Oranż metylowy 

(wskaźnik) 5 g, Parafina rafinowana (granulki) 50 g, Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt., Sacharoza 

100 g, Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt., Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 

100 g, Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g, Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, Siarczan (VI) wapnia 

2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g, Siarka (kruszona - minerał)  250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g, Sód (metaliczny, 

zanurzony w oleju parafinowym) 20 g, Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g, Tlenek magnezu 50 

g, Tlenek miedzi  50 g, Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, 

Węglan potasu bezwodny 100 g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan 

sodu) 100 g, Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g, Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g, 

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, Wodorotlenek 

wapnia 250 g, Żelazo (metal - opiłki) 100 g, 
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