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تعاريف

ههذبمقدرة:للمياهالقلويةتعّرف

.قويحمضتعديلعلىالمياه

فهي:acidityالحموضةأما

.قويأساستعديلعلىالمياهمقدرة



-الحمضتعادللمبدأالهامةالتطبيقاتإحدىهيالقلوية❑

أساس

قويمضحمحلولبإضافةوتتمبالمعايرةللمياهالقلويةتقاس❑

بشكلللعينةPHالوقراءةبطيءوبشكلالمياهعينةإلى

:الشكلفيكما4.5منقريبةPHبلوغحتىمتدرج





:القلويةشواردأهم❑

(-HCO3)البيكربوناتهي✓

(CO3-2)الكربونات✓

(-OH)الهيدروكسيد✓



:التاليةالمعادالتوفقتشكلهاوتتم❑



منحنيات المعايرة

:aالمنحني



منحنيات المعايرة

:aالمنحني

❑a1نقيةمياهعينةمعايرةيوضح(PH=7)حمضمنمحلولبواسطة

الكبريت

❑a2:نقيةمياهعينةمعايرة(PH=7)هيدروكسيدمنمحلولبواسطة

الصوديوم

العينةىإلالمعايرةمادةمنقليلةكانتولوزيادةأيالمنحنيينهذينفي❑

مابينالوثيقةالعالقةإلىعائدوهذاPHالفيملحوظتغيرإلىتؤدي

PHوالالهيدروجينشوارد



منحنيات المعايرة

:bالمنحني



منحنيات المعايرة

:bالمنحني

بوناتالكرشواردمنعاليأوليتركيزعلىحاويةمياهلعينةمعايرةمنحنييمثل❑

.(المقطرالماءإلىالصوديومكربوناتإضافةمنالمحضرة)

معالحمضفيالهيدروجينشواردمعظمتتحد:الماءعينةإلىالحمضإضافة❑

:المعادلةوفقالبيكربوناتلتشكلالكربوناتشوارد

H++ CO3-2 ⇆ HCO3-PH=8.3



منحنيات المعايرة

:bالمنحني

–ومع ازدياد أيونات الهيدروجين المضافة تنخفض ❑ PH حيث 8.3تدريجياً حتى

لهيدروجين وبمتابعة إضافة شوارد ا, تتحول جميع شوارد الكربونات إلى بيكربونات

:وفق المعادلةوما دون تقريباً PH=4.5حمض الكربون إلى تُرجع البيكربونات  

H++ HCO3- ⇆ H2CO3

الكربونمنالمنطلقCO2الكربونغازيتحررالعينةوبتحريكالوقتهذاوفي❑

.األصلية



منحنيات المعايرة

 c :المنحني



منحنيات المعايرة

 c :المنحني

لى وهو يمثل إضافة أساس قوي إلى عينة ماء نقي تحتوي ع( b)وهو معاكس للمنحني❑

بونات حمض الكربون حيث يتحول حمض الكربون إلى بيكربونات ومن ثم إلى كر

H2CO3⇆ H++ HCO3-PH=4.5

HCO3-⇆H++ CO3-2



منحنيات المعايرة

:  dالمنحني 



منحنيات المعايرة

:  dالمنحني 

PHلكيمت( أو ماء بئر)يمثل منحنى معايرة نموذجي لماء عسر نسبياً ❑
.أولية  كبيرة نسبيا

إلى أن الصيغة H=8.3وPH=4.5االنعطافات عند قيم تشير ❑

بيكربونات-األساسية للمحلول هي نظام كربونات



رةالحمض المستخدم في المعاي

كبريتالحمضيكونماغالبا ًالمعايرةفيالمستخدمالقويالحمضإن❑

0.02Nالعياريةذو

ليترواحدفييحويالذيالمحلولبأنها1Nالعياريةتعريفوحسب)❑

المادةكميةهوالمكافئوالغرامالمنحلةالمادةمنمكافئغرامواحد

روجينالهيدمنذريغراملواحدالمعنيالتفاعلفيالمقابلةبالغرامات

.(الكترونواحدانتقالأو



رةالحمض المستخدم في المعاي

يحويمحلولفي0.02NالعياريةذوH2SO4أننستنتجفإننا❑

0.98gمنH2SO4الماءمنليترفي:

0.02N= 0.02 g Eq/l =0.02 
2+32+64 𝑔/𝑚𝑜𝑙

التكافؤ 2 𝐸𝑞/𝑚𝑜𝑙
= 0.98 g/l



إلىوبةمنس:التاليةبالعالقةمياهلعينةالكليةالقلويةتحديديمكن❑

:CaCO3الكالسيومكربونات

A= 
𝑋.𝑁.50000

V
[mg/l as caco3]

:حيث ❑

A :القلوية

X : ( أو الحمض)مقدار مادة المعايرةml
N : (عيارية مادة المعايرة)عيارية الحمض

V : حجم عينة الماءml



PHاستخدامعدحالفي)الكواشفاستخداميمكننا❑ meter)حيث

:يتحول

PH=8.3عنداللونعديمإلىالورديمنالفينولفتالين✓

منيتغيرفإنهالميتيلأحمرمعالبرموكريزولأخضرمزيجأما✓

PH=4.6عندالخفيفالورديإلىPH=4.8عندالمحمرالرمادي

إلىPH=4.6عندالبرتقاليمنيتغيرفإنهاالبرتقاليالميتيلأما✓

PH=4عندالوردي



الكليةالقلويةمنجزءهي:(PA)الفينولفتالينيةالقلوية❑

PH8.3حيث ≥

حتىالعينةPHلتخفضالالزمةالحمضبكميةعنهاويُعبّر

8.3.

الالزمةالحمضبكميةعنهايُعبّر:(TA)الكليةالقلوية❑

.4.5إلىPHلتخفيض



لمياه الشكل التالي يظهر مختلف أشكال القلوية الموجودة في عينات ا❑

.انطالقاً من المعادالت المذكورة في بداية المحاضرة

P=0

T˃2PT=2P

T˂2P



بوناتيةبيكرفقلويتهاًتكونًبشكلًكلي8.3ًلعينةًأقلًمنPHًفإذاًكانتً❑

تتحولًشواردًالكربوناتًإلىPH=8.3ًألنهًعندًقيمةً(ً)d)شكلً

(.بيكربونات

PHلكًالعيناتًالتيًتحويًعلىًكربوناتًوبيكربوناتًفإنهاًتمتأماً❑

لًنصفًتمثبالفينولفتالينوالمعايرةًحتىًنقطةًالنهاية8.3ًأكبرًمنً

(c)قلويةًالكربوناتًشكلً



(ml)الينبالفينولفتالنهايةنقطةإلىللوصولالحمضكميةكانتوإذا❑

لكميةالنهايةنقطةإلىللوصولالمضافةالحمضلكميةمساوية

بشكلتكونالقلويةكلفإن(ml)الميتيلأحمرمعالبروموكريزول

(b)كربونات

(-OH)الهيدروكسيدعنناتجةتكونالكميةهذهعنزائدةقلويةوأي❑

(a)(كميةمنأكبراالفينولفتاليننهايةإلىللوصولالحمضكمية

.(البروموكريزولنهايةإلىللوصولالحمض



والقلوية الكلية للعينة Pال بالرمز الفينولفتالينيةإذا رمزنا للقلوية ❑

لبيانية فإنه يكون لدينا العالقات التالية لتحديد التمثيالت اTبالرمز 

:الدالة على األشكال المختلفة للقلوية

a )        [OH-]=2P-T

[CO3-2]=2(T-P)

b)        [CO3-2]=2P=T

c)            [CO3-2]=2P

[HCO3-]=T-2P

d)       [HCO3-]=T



(1)مثال 

قلويتهاعلىللحصولوذلك100mlحجمهاماءلعينةمعايرةأجرينا

النهايةالنقطةلبلوغ0.02Nبعياريةالكبريتحمضلذلكواستخدمنا

بعدالحمضمن12mlأضفناثمالحمضمن3mlاستهلكنابالفينولفتالين

.الميتيلأحمرمعالبروموكريزولمزيجلونيتغيرلكيذلك

.للعينةالكليةوالقلويةالفينولفتالينيةالقلويةاحسب❑

الشواردحسب)العينةهذهفيالموجودةالقلويةأشكالهيما❑

.(وكميتها



الحل

:القلويةمعادلةنطبق

A= 
𝑋.𝑁.50000

V

=PAالقلويةًالفينولفتالينية
3∗0.02∗50000

100
=30 mg/l as caco3

 =TA= Aالقلويةًالكلية
15∗0.02∗50000

100
= 150 mg/l as caco3



الحل

فتالينالفينولمنمتساويةغيركميةلدينافإنهالمخططاتإلىبالرجوع

فنحنكلذلالثانيةمنأقلواألولىالبروموكريزولمعالميتيلأحمرومزيج

⟸(c)الحالةأي(البيكربوناتية-الكربوناتية)القلويةحالةفي

[CO3-2]=2P=2*30=60 mg/l as caco3

[HCO3-]=T-2P=150-60=90 mg/l as caco3



تفاعلهوإنالجويالغالفمن%0.03فقطيشكلCO2غازإن❑

يشكلوالكربوناتالبيكربوناتوتشكلالماءمعالمباشرمعالمباشر

.المياهأعمالفيكبيرةأهمية

كلتآإلىتؤديوالتيجدا ًالمخربةالغازاتمنيعتبرCO2وغاز❑

الموادتفككمنوكذلكاالنحاللنتيجةالماءفييتواجدوهواألنابيب

يؤديمنخفضةPHذاتبالمياهالتزويدفإنلذلكبالبكتيرياالعضوية

.اهالميفياألسسمعالتعادلنتيجةالتآكلتخفيفإلىغالبا ً



:الكلي في عينة مياه كما يليCO2ويمكن حساب تركيز ❑

<PHكانحالفي:عمليبشكل❑ CO2تركيزفإنمياهلعينة8.5

لعينةالحرCO2تركيزتحديدويمكنمهملأوجداً صغيراً يكونالحر

PHالوالعينةلهذهالكليةالقلويةمعرفةبعدالمخططبواسطةمياه

[CO2] mg/l as caco3كلي= [CO2] قلويةً + قلويةًبيكربوناتية 0.88 + حر

 كربوناتية



>PHكانتإذامياهعينةفيتوجدال[-OH]القلويةإن:مالحظة❑ 8

في[-OH]حسابيمكنفإنهعمليوبشكل(جدا ًصغيرةتكونأو)

:يليكمامياهعينة

[𝑂𝐻] =  
5∗10−10

𝐻+ 𝑚𝑜𝑙/𝑙
(mg/l as caco3)

≤PHوالًبأيًشكلًمنًاألشكالًأنًيكونًهناكًمياهًفيهاًالًيمكنً❑ 12
[H+]=10-PH  

PH=-Log [H+]
Pk=PH + POH




