Verslag Test PH + onthardingshars
1e fase - hoelang gaat het mee

Zwart is H+ Op de pot een teller

(test datum 26 juni 2016)

Zie meet apparatuur

Wij hebben 1 liter H+ hars in een pot 3 gedaan en de tuinslang er op aangesloten.
Het leidingwater wordt onthard en “verzuurd” naar 3 PH.
Na ruim 600 liter begint de H+ langzaam op te lopen.
Conclusie: 1 liter H+ verzuurd 600 liter naar 3 PH
2e fase - is de PH regelbaar?
Wij hebben 2 “kraantjes” geplaatst zodat we de toevoer kunnen regelen.

We mengen de (nieuwe) H+ hars met de Ontharder en zien dat de PH inderdaad regelbaar
is. (er is ook een video van)
AANPASSEN: Dit soort kraantjes zijn echter niet handig.
AANPASSEN: H+ tast koper aan!
Conclusie: PH is regelbaar
Andere aansluit materialen gebruiken
3e fase – testen in aquarium met planten

(test datum 16 oktober 2016)

Wij hebben een aquarium van 60 – 30 – 30 gevuld met fijn grind, water, verwarmer en eheim
buitenfilter. Er zit geen afgesloten lichtkap op. De verlichting is een T5 UV balk. Op de foto
zie je welke planten wij hebben geplaatst.
Het water heeft de volgende waarde : PH 6,5 en DH 2

4e fase – watertest na 2 weken

(test datum 30 oktober 2016)

Na 2 weken draaien met de nieuwe buitenfilter zijn dit de water waarden:
PH 7,7
DH 3
Microsiemens 0.279
Temperatuur 22 graden
5e fase - Hoe reageren Vissen?

(test datum 17 november 2016)

Het aquarium water bijgevuld en de waterwaarden zijn:
PH 6,8
DH 3
Het leidingwater bij ons heeft de waarden:
PH 8,3 en DH 12
Jonge Kardinaal Tetra (groep van 10) aangeschaft. Het water waar zij in zitten heeft de
waarden:
PH 8,06 en DH 10
Wij slaan de adviezen van de winkel af om de vissen heel langzaam te laten wennen aan het
nieuwe water. Mede ook om te ervaren hoe vissen hier daadwerkelijk op reageren.
Ik heb de vissen in een pot gedaan en volgens onderstaand schema een deciliter van het
aquarium water toegevoegd.
Na 2 minuten is de PH 7,99
Na nog eens 2 minuten en 1 deciliter aquarium water is de PH 7,86
Na nog eens 3 minuten en 1 deciliter aquarium water is de PH 7,82
Na nog eens 5 minuten en 1 deciliter aquarium water is de PH 7,78
Vissen met water en al in het aquarium gedaan.

6e fase – Hoe gaat het met de vissen en het water (testdatum 3 dec 2016)
Vissen doen het nog steeds goed.
Aquarium water gemeten
Ms 0.357
PH 7
DH 4
Bijgevuld tot de waarde
Ms 0.315
DH 3
PH 5.7
Tijdens het bijvullen hangt de meetapparatuur in het aquarium.
7e fase – Water bijvullen testdatum 8 jan 2017
Aquarium water gemeten
Ms 0.420
PH 5.2
DH 5
Bijgevuld tot de waarde
Ms 0.411
DH 4
PH 5.2
8e fase Helft verversen testdatum 5 maart 2017
De helft van het aquariumwater ververst en gevuld met
Ms 0.480
PH 5.7
DH 4
Conclusie tot heden
Deze fase allemaal herhaalt tot juni 2017.
De vissen doen het goed.
De planten doen het goed.
Geen alg groei geconstateerd.
Verder onderzoek naar
- overgang voor vissen en planten van het doorgaans gebruikte aquarium water naar
dit systeem
-

Hoe gaat de ontwikkeling van de vissen en planten

