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ما هو علم الكيمياء

اءبنفييبحثالذيالعلمبانه:يعرف

المادةخواصبينالعالقاتوفي,المادة

معبعضهاالموادتفاعلوفي,وبنائها

.جديدةموادإلنتاجبعض



Chemistryعلم الكيمياء   

,رةالمعاصحياتنافيبالغةأهميةالعلمولهذا❑

يةاليوموالتطبيقاتاالستخداماتمنلهلما

يئةالبفيتأثيرمنأيضالهولما,المتعددة

.األرضعلىاإلنسانحياةوفي,

وما,اليوميةحياتنافينشاهدهمافمعظم❑

,الكيمياءبعلمارتباطله,معهنتعامل

.لعلماهذاعلىالقائمةالكيميائيةوبالصناعات



اهداف المقرر

يخدمهابمالهندسيةالكيميائيةبالمفاهيمومعرفتهالطالبإحاطة

والمياهكيمياءمواضيعفيوخاصةمدنيةهندسةكطالب

مفاهيمإلىباإلضافةالمنشآتوتآكلالبناءموادوخواصها

:بالتالياالهدافتلخيصيمكنو,العامةالكيمياء

ياءكيمفيالالزمةبالمعرفةالمدنيةالهندسةطالبتزويد➢

.المياه

والرموزالمصطلحاتحولبالمعرفةالطالبتزويد-ب➢

.الكيميائية



محتويات المقرر

المياهقساوة:االولالفصل

خواصهاووالمياهكيمياء:الثانيالفصل

المياهقلوية:الثالثالفصل

البحرمياهتحلية:الرابعالفصل

الكيمياءالعامة:الخامسالفصل 

توازنكيمائيوالتلوث: السادسالفصل 

عدنيةوالمالبيتونيةتآكلالمنشآت:الفصل السابع



اهقساوة المي: الفصل األول 

واحدة قياس القساوة❑

أنواع قساوة المياه❑

تصنيف المياه حسب القساوة❑

طرق إزالة قساوة المياه ❑

أهم مشاكل الماء العسر❑

األضرار الناتجة عن استعمال الماء العسر❑

أشكال القساوة❑

تحديد القساوة الكربونية❑

محتويات المقرر



صهاخواوكيمياء المياه و : الفصل الثاني 

خواص الماء❑

الخواص الفيزيائية للماء❑

الخواص الكيميائية للماء❑

للماءالميكربيولوجيةالخواص ❑

في الصناعاتأنواع المياه المستخدمة ❑

محتويات المقرر



قلوية المياه: الفصل الثالث 

قياس القلوية❑

أشكال القلوية❑

caco3تحديد القلوية الكلية منسوبة لـ ❑
استخدام الكواشف في المعايرة❑

القلوية الكلية و قلوية الفينول❑

محتويات المقرر



تحلية مياه البحر: الفصل الرابع 

طرق تحلية المياه المالحة❑

.الطريقة الطبيعية للتحلية ❑

( .التقطير)تحلية المياه بطرق التبخير و التكثيف ❑

.التحلية باستخدام طرق األغشية❑

تحلية المياه بطريقة البلورة أو التجميد❑

محتويات المقرر



الكيمياء العامة: الفصل الخامس 

القياسواحدات❑

المادة❑

الخالئط, المركبات , العناصر , الذرات ❑

المكافئ الغرامي❑

افوكادروقانون ❑

النظرية الذرية لدالتون❑

االوزان الذرية ❑

الصيغ الكيميائية ❑

محتويات المقرر



التوازن الكيميائي: الفصل السادس 

قانون فعل الكتلة و ثابت االتزان❑

ثابت االتزان االجمالي❑

لوشاتوليهمبدأ ❑

لوشاتوليهالعوامل المؤثرة على حالة االتزان وفق مبدأ ❑

محتويات المقرر



المعدنيةوالبيتونيةتآكل المنشآت : الفصل السابع 

المعدنيالتاكل❑

البيتونتاكل❑

البيتونتاكلأنواع ❑

البيتونتاكلالعوامل المؤثرة على ❑

التاكلمعالجة ❑

محتويات المقرر

تلوث المياه الطبيعية : الثامنالفصل 

اإلضافات األسمنتية: التاسعالفصل 

سلوك البيتون مع المواد الكيميائية 
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قساوة المياه 

(HARDNESS)

نسرين خلوف. م.د2022-2021العام الدراسي 



مغطاةاألرضسطحمن٪80منيقربما.للحياةاألساسيةالركيزةهوالماء❑

األعمالمثلمختلفةألغراضالستخداماتمتاحةمياه٪1فقطولكنبالماء،

.والصناعيةوالبلديةالمنزلية

.الخوالخزاناتوالبحيراتالبركوالوديانوأنهار:السطحيةالمياه➢

.العميقةواآلبارواآلبارالضحلةالينابيعمنالماء:الجوفيةالمياه➢

األمطارمياه➢

البحرمياه➢



:المياهفيالموجودةالشوائبواالمالح❑

يةالعضواالمالح–المنحلةالغازات–عضويةالغيراالمالح:المنحلةالشوائب.1

:مثلعضويةالغيراالمالح❖

مثل:المنحلةالغازات❖

العضويةاالمالح❖



:المياهفيالموجودةالشوائبواالمالح❑

:المعلقةالشوائب.2

..الطين,الرمل:مثلعضويةغير❖

..الحيواناتوالخضراواتبقايا:عضوية❖

الدقيقةالحيةالكائناتوالبكتريامثل:البكتيريةالشوائب.3



meq/l:الحجمعلىالغراميةالمكافئاتعددهي.

mg/l:الحجمعلىالوزنهي

= الوزنالمكافئ

.ppmجزءبالمليون



meq/l=mg/l*الوزنالمكافئ

= mg/l



نات في كثير من األحيان نعبر عن تركيز مادة ما منسوبة إلى كربو❑

وخاصة عند دراسة عسر 100الكالسيوم باعتبار أن لها وزن جزيئي 

++Caو  ++Mgالمياه وحساب شوارد 

E.q.v mass of CaCo3 =
الذرية الكتلة 𝑔/𝑚𝑜𝑙

التكافؤ 𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙
=

100𝑔/𝑚𝑜𝑙

2 𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙
=50g/eq=50mg/meq

CaCo3 منسوبةلتركيزالمادة mg/l= التركيزالمكافئللمادةmeq/l* 50mg/meq

Ca++ =2meq/lتركيزشوارد:مثال

Ca as CaCo3= 2
𝑚𝑒𝑞

𝐿
*50

𝑚𝑔

𝑚𝑒𝑞
=100mg/l as CaCO3



التشكالتعمالمباشرالتماسنتيجةالطبيعيةالمياهفيالقساوةتنشأ❑

التربةطبقاتداخلوالغضاريةالصخرية

كلسبالالغنيةالسميكةالسطحيةالتربذاتالمناطقفيوخاصة❑

(𝐶𝑎𝐶𝑂3).

ملغ)𝑚𝐸𝑞/𝑙"بواحدةالمراجعأغلبفيالقساوةتقاسولذلك❑

("لتر/مكافئ

."𝐶𝑎𝐶𝑂3إلىمنسوبة(لتر/ملغ)𝑚𝑔/𝑙"أو❑



:القساوة المؤقتة ❖

ها،ويمكنويعودلوجودأمالحالبيكربوناتوسميبالقساوةالمؤقتةلسهولةالتخلصمن

ينطلقغازإزالةقساوةالماءفيهذهالحالةوتحويلهإلىماءيسربغليالماءأوتسخينهف

لىسطحغاليةثانيأكسيدالكربونوتترسبكربوناتالكالسيوممكونةكطبقةبيضاءع

.الماء

:القساوة الدائمة ❖

ء،وسميوالكالسيومذائبةفيالماالمغنزيوموكلوريداتويعودلوجودأمالحكبريتات

إنماتحتاجإلىعسراًدائماًألنأمالحهذهاأليوناتالتترسببعمليةالتسخينالبسيطة،و

.كميائيةمعالجات



Softيسره مياه ❖

Moderately Hardمياه قاسية بشكل معتدل ❖

Hardمياه قاسية ❖

Very Hardمياه قاسية جداً ❖



ل و يمكن وضع التصنيف الكمي لقساوة المياه في الجدو❑

: التالي

(𝐶𝑎+2)وهذاالجدولقائمعلىشواردالكالسيوم❑
.(𝑀𝑔+2)والمغنزيوم

القساوة
التصنيف

𝒎𝒈/𝒍 𝒂𝒔 𝑪𝒂𝑪𝒎𝑬𝒒/

< 50< Softيسره 1

50 − 1501 − Moderately Hardقاسية بشكل معتدل 3

150 − 3003 − Hardقاسية 6

> 300> Very Hardقاسية جداً 6



جعلوالحديدو,النحاسو,الكالسيوممثلالمعادنأبعادهوالمياهقساوةإزالةتعني

:طريقتينيوجدومنخفضةقساوةبدرجةالماء

طريقعناوالكاويالصوداالموادهذهأهموللماءكيميائيةموادأضافةوهي

.االيونيالتبادلطريقعناوالزيواليت

(الخارجية )الطريقة المباشرة 

(ةالداخلي)الطريقة الغير مباشرة 

أجهزةطةبواسذلكوالمياهعسرةتسببالتياألمالحترسيبعلىالطريقةهذهتعتمد

منأكثرويةعالاقتصاديةذاتالطريقةهذهتعتبر(الفوسفاتوالفحمتكييف),خاصة

.المردودحيث



Caالكالسيومهيدروكسيدمادةعنعبارةهوالمطفأالجير (OH)2 مادةوهي((

.البناءأعمالفيكثيراتستخدم

إذاوخاصةالماءقساوةإلزالةاستخدمتالتيالطرقاقدممنالمادةهذهكانتولقد

اللخمنالمؤقتةالقساوةإزالةفيالجيرعملآليةفهمويمكنمؤقتةالقساوةكانت

:آالتيةالتفاعالت

:ة استخدام الجير المطفأ بإزالة القساو



:ة استخدام الجير المطفأ بإزالة القساو

ازالة القساوة المؤقتة

مالمغنزيوازالة قساوة 

ازالة قساوة الحديد و 

االلمنيوم

ازالة  االحماض 

H2Sو c02ازالة 



:وة بإزالة القساالزيواليتاستخدام 

نشطةالالحبيباتمنطبقةعبرالعسرالماءتمريرعند❑

ينباأليونيالتبادليحدث،الصوديومزيوليتمن

.الزيوليتوجزيئاتالماءجزيئات

Ca2أيونات❑ Mg2و+ والزيوليتالىتنجذب+

احدووقتفيالمكافئةالصوديومأيوناتتحويلإعادة

:التاليةالمعادالتفقو.مقابلها

محلول 

ملحي



:ة بإزالة القساوالزيواليتاستخدام 



:اوة عملية التبادل االيوني بإزالة القس

.تسمىعمليةاإلزالةالكاملةلجميعاأليوناتالموجودةفيالماءإزالةالمعادن❑

.التبادلاأليونيراتنجاتيتمإزالةالمعادنمنالماءبواسطة❑

سلسلةذاتالتبادلاأليونيعبارةعنبوليمراتعضويةمتشابكةطويلةالراتنجات❑

.بنيةصغيرةيسهلاختراقها

.لاأليونيمسؤولةعنالتبادالبوليمريةالمجموعاتالوظيفيةالمرتبطةبالسلسلة❑

إلىالراتنجاتعلىأساسالمجموعاتالوظيفية،يتمتصنيف❑

Hحمضيةالمحتويعلىمجموعاتالراتينج: الكاتيونيالتبادل راتنج( أ)

. OHأساسيةالتيتحتويعلىمجموعاتوظيفية :األنيونتبادل راتنجات( ب(



:اوة عملية التبادل االيوني بإزالة القس

أوالًونيالكاتيالتبادلراتنجاتتوضع. تتكونوحدةالتبادلاأليونيمنخزانين❑

مريرالماءفيالبدايةيتمت. فيالخزانالثانياألنيونتبادلراتنجاتيتموضع❑

العسرمنخالل

.التبادلاأليونيراتنج

.الراتنجمن + Hبواسطةأيونات + Mg2و + Ca2يتمتبادلجميعأيونات❑

إلخ-SO4،Clمثلاألنيونات.  األنيونعبرخزانمبادلماءيتمبعدذلكتمريرال❑

.الراتنجأيونات-OHموجودةفيالمياهالمتبادلةمن

اتواألنيونالكاتيوناتخاليةتماًمامنتكوناألنيونالمياهالخارجةمنمبادل❑

. لقساوةعناةمسؤولال



:اوة عملية التبادل االيوني بإزالة القس

ماء 

خام

اضافة 

حمض

اضافة مادة 

قلوية

حما

ية 

االبخ

ر



𝑀𝑔و𝐶𝑎𝐶𝑂3شكلعلى(القشرة)الترسباتتشكل1. 𝑂𝐻 التوزيعخطوطفي2

.الخاصةوالمراجل

مشكالا ةلموجبالشواردمعيتفاعلالصابونألنللتنظيفيصلحالالعسرالماء2.

:التاليالتفاعلحسبراسب

.بونوعندماتترسبجميعشواردالقساوةتصبحالمياهيسرةوتحدثالرغوةللصا

𝟐𝑵𝒂𝑪𝑶𝟐𝑪𝟏𝟕𝑯𝟑𝟑 + 𝑪𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏+𝟐  → 𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏+𝟐(𝑪𝑶𝟐𝑪𝟏𝟕𝑯𝟑𝟑)𝟐↓ + 𝟐𝑵𝒂+ 

 راسب                      إما 𝑪𝒂+𝟐 أو 𝑴𝒈+𝟐        صابون



أمالحترسيبإلىالغالياتفيوالدائمالمؤقتبنوعيهالعسرالماءاستعماليؤدي

مترسبةالالطبقاتتلكوجودويؤديتركيزها،وزيادةبالحرارةوالمغنزيومالكالسيوم

:منهاكثيرةأضرارإلى

.الحراريةاألوعيةمختلففيالحراريالتوصيلتقليل(أ)

هالكاستوزيادةفقدوبالتاليالمسخنالسائلإلىالحرارةوصولوعدمصعوبة(ب)

.الوقود

دمعإلىيؤديمماعازلةطبقةتكونإلىالمترسبةالطبقاتتلكوجوديؤدي(ج)

ا للهبالمالمسةاألجزاءتبريد ا،تبريدا تلكرارةحدرجةارتفاعإلىوبالتالينسبيا

.الغالياتانفجارإلىيؤديقدخطربشكلاألجزاء

.وانفجارهاالغاليةمواسيرانسدادإلىالمتزايدالترسيبيؤديقد(د)

رفي الغاليات والمواسي( 1)



ا العسرالماءاستعماليسبب ا استهالكا والذيلذائباغيرالمعدنيالصابونفيكبيرا

.غسلهاالمراداألسطحعلىيرسب

لفي الغسي( 2)

تكونلتياالحديدكأمالحإلىتتأكسدثماألنسجةعلىوالمنغنيزالحديدأمالحتترسب

.إزالتهايصعباألنسجةعلىسمراءبقع

جفي صناعة الغزل والنسي( 3)

.تكون الصدأ وتأكل المعدن( 4)



القساوة الكلية 

((Total Hardness

فيتدخلوالتيالتكافؤثنائيةالفلزاتشواردمجملتركيزبأنهاتعرف❑

.الفلزاتهذهأمالحتركيب

(TH)بالرمزلهايرمز❑



القساوة الكربونية
(Carbonate 

Hardness) 

𝑪𝑶𝟑)للكربوناتالموافقةالقساوةهي❑
𝑯𝑪𝑶𝟑)والبيكربونات(𝟐−

−)

ً وتدعى❑ :يليكمابالغليانتزولألنهاالمؤقتةبالقساوةأيضا

.(CH)بالرمزلهايرمز❑



الالكربونيةالقساوة 
(Noncarbonate Hardness)

ً وتدعى❑ الدائمةبالقساوةأيضا

ويةقلغيرسالبةشواردمعوالمغنزيومالكالسيومشوارداتحادوهي❑

𝑺𝑶𝟒)والكبريتات(−𝑪𝒍)الكلوريداتمثل
+𝟐).

𝑵𝑪𝑯 = 𝑻𝑯 − 𝑪𝑯

.(NCH)بالرمزلهايرمز❑



القساوة الكلسية 

.الكالسيومألمالحاإلجماليللتركيزالموافقةوهي❑

.(CaH)بالرمزلهايرمز❑



المغنيزيةالقساوة 

.المغنيزيومألمالحاإلجماليللتركيزالموافقةوهي❑

.(MgH)بالرمزلهايرمز❑



قساوة)(البيكربونيةالقساوة)المياهلعينةالكليةالقلويةكانتإذا❑

𝐻𝐶𝑂3بالرمزلهايرمزوالتي𝑇𝐴)القساوةمنأصغر𝑇𝐻،أي:

:تكونبالتالي



:أيالكلية،القساوةمنمأكبرالمياهلعينةالكليةالقلويةكانتإذا❑

𝑇𝐴 > 𝑇𝐻

:تكونبالتالي



مسألة

تائج في أجريت تحاليل ألجل المركبات المنحلة في عينتي المياه وأعطيت الن

:الجدول التالي

(𝑵𝑪𝑯)والالكربونية(𝑪𝑯)والكربونية (𝑻𝑯)احسب القساوة الكلية 
.لكل عينة

المركب
𝑬𝒒/𝒎𝟑

(1)عينة (2)عينة

𝑪𝒂+𝟐 5 2

𝑴𝒈+𝟐 1 4

𝑯𝑪𝑶𝟑
− 3 7

𝑪𝒍− 2 4



الحل

هي مجموع شوارد الفلزات ثنائية التكافؤ،( : TH)تحديد القساوة الكلية 

:أي

(1)العينة 

:ولدينا

1 𝐸𝑞/𝑚3 = 50 𝑔/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑇𝐻:أي = 6 ∗ 50 = 300 𝑔

/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3



الحل

هي مجموع شوارد الفلزات ثنائية التكافؤ،( : TH)تحديد القساوة الكلية 

:أي

(2)العينة 

𝑇𝐻 = 6 ∗ 50 = 300 𝑔/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3



الحل

( :CH)تحديد القساوة الكربونية 

(1)العينة 

𝐻𝐶𝑂3)البيكربونيةنحسبالقساوة
−) (𝑇𝐴):

𝑇𝐴 = 𝐻𝐶𝑂3
− = 3 𝐸𝑞/𝑚3

:بماأن

𝑇𝐴 = 3 𝐸𝑞/𝑚3 < 𝑇𝐻 = 6 𝐸𝑞/𝑚3

:  إذاً

𝐶𝐻 = 𝑇𝐴
:أي

𝐶𝐻 = 3 𝐸𝑞/𝑚3 = 3 ∗ 50 = 150 𝑔/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3



الحل

( :CH)تحديد القساوة الكربونية 

(2)العينة 

𝐻𝐶𝑂3)البيكرونيةنحسبالقساوة
−) (𝑇𝐴):𝑇𝐴 = 𝐻𝐶𝑂3

−

= 7 𝐸𝑞/𝑚3

:بماأن

𝑇𝐴 = 7 𝐸𝑞/𝑚3 > 𝑇𝐻 = 6 𝐸𝑞/𝑚3

:إذاً

𝐶𝐻 = 𝑇𝐻
𝐶𝐻: أي = 6 𝐸𝑞/𝑚3 = 6 ∗ 50 = 300 𝑔

/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3



الحل

( :NCH)لكل عينة الالكربونيةالقساوة 

(1)العينة 

𝑁𝐶𝐻 = 𝑇𝐻 −𝐶𝐻 = 6− 3 = 3 𝐸𝑞/𝑚3 = 3 ∗ 50
= 150 𝑔/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3

(2)العينة 

𝑁𝐶𝐻 = 𝑇𝐻 − 𝐶𝐻 = 6 − 6 = 0 𝐸𝑞/𝑚3 = 0 𝑔/𝑚3 𝑎𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3




