
 

 صنعت تاسیسات میالش 

 سیستمهای تصفیه آب و پساب

 

www.stam.ir 

 

 قلیائیت

تست ّبی للیبئیت ثوٌظَر کٌتزل فزآیٌذ ًزم سبسی آة ثب استفبدُ اس آة آّک ٍ کٌتزل کیفی آة 

رسَة گذاری ًوک ّبی کلسین در سیستن ّبی آة خٌک کي ثلَداى ثَیلز ّب ٍ ثوٌظَر تخویي پتبًسیل 

ّوچٌیي در کٌتزل کیفیت آة استخزّبی ضٌب هَرد استفبدُ لزار هی گیزًذ. ثزای اغلت سیستن ّبی تصفیِ 

 آة، ضٌبخت هٌجغ تَلیذ للیبئیت ٍ اًتخبة رٍش هٌبست کٌتزل للیبئیت ثسیبر هْن است.

گبس دی اکسیذ کزثي در آة حل هی ضَد. دی اکسیذ کزثي هحلَل در آة ثب هلکَلْبی آة ٍاکٌص 

 ٍ طجك ٍاکٌص سیز اسیذ کزثٌیک تَلیذ هی ضَد:دادُ 

              

ثِ حبلت  (pH=7آة اس حبلت خٌثی ) pHتطکیل هیشاى ًبچیشی اسیذ کزثٌیک کبفی است تب 

 4/ 3هحلَل اسیذ کزثٌیک اس  pHاسیذی تجذیل ضَد. اسیذ کزثٌیک یک اسیذ ضؼیف است، ثِ ّویي دلیل 

 ًیش ثزای ضزٍع خَردگی فلشات هَجَد در سیستن کبفی است. pHکوتز ًخَاّذ ضذ. الجتِ ّویي 

افشایص یبثذ،  pHثبثت ثبضذ ٍ      ثب دلت ثِ ضکل سیزهطخص هی ضَد کِ اگز هیشاى اٍلیِ 

    ثصَرت تذریجی یَى 
 تَلیذ هی ضَد.   
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 یَى ثی کزثٌبت  pHتَلیذ ایي یَى ثِ حذاکثز هی رسذ. ثب افشایص هیشاى  3/8ثزاثز  pHدر 

 (    
   ( ثِ کزثٌبت )  

آة، اسیذ کزثٌیک، ثی کزثٌبت  pH( تجذیل هی ضَد.ثؼجبرت دیگز ثب تغییز    

 ٍ کزثٌبت ثِ یکذیگز تجذیل هی ضًَذ.

ثب افشٍدى اسیذ یب ثبس ًبچیش خَاّذ ثَد. ثِ ثیبى دیگز  pHثب تَجِ ثِ خبصیت ثبفزی هحلَل، تغییزات 

 pHهمبٍهت هی کٌذ. ثب افشٍدى اسیذ یب ثبس ثِ آة حبٍی کزثٌبت/ ثی کزثٌبت،  pHغییز هحلَل ًسجت ثِ ت

سیستن ثِ ضذت سیستن حبٍی آة خبلص تغییز ًوی کٌذ ٍ ثیطتز اسیذ یب ثبس اضبفِ ضذُ ثِ سیستن ثزای 

 تغییز کزثٌبت ثِ ثی کزثٌبت یب ثز ػکس هَرد استفبدُ لزار هی گیزد.

است. ثب  pHسیستن ًطبى دٌّذُ هیشاى همبٍهت آة در همبثل تغییز  ثِ ثیبى دیگز، للیبئیت، یک

در چٌیي سیستن ّبیی ثب سزػت ثسیبر کوتزی  pHتَجِ ثِ هکبًیشم ثبفزی تَضیح دادُ ضذُ، تغییزات 

 صَرت هی گیزد.

ثزای اًذاسُ گیزی للیبئیت اس تیتزاسیَى دٍگبًِ استفبدُ هی ضَد. تشریك اسیذ ثِ سیستن تب رسیذى 

( ٍ سپس تب ًمطِ پبیبًی تیتزاسیَى هتیل اٍراًژ =3/8pHًمطِ پبیبًی تیتزاسیَى فٌل فتبلئیي )ثِ 

(3/4pH= ( اًجبم هی ضَد. ًمطِ پبیبًی تیتزاسیَى فٌل فتبلئیي )للیبئیتP ًطبى دٌّذُ هیشاى )     ٍ
 

 
   

   ،     یًَْبی ( هیشاى Mئیت یبًی تیتزاسیَى هتیل اٍراًژ )للیبهَجَد در آة ٍ ًمطِ پب   
   

 ٍ    
 را ًطبى هی دّذ.  

ثِ للیبئیت کل ًیش ًبم ثزدُ هی ضَد. ثِ ػجبرت دیگز  Mثِ للیبئیت سبدُ ٍ اس للیبئیت  Pاس للیبئیت 

للیبئیت کل ّن ضبهل اسیذ هصزف ضذُ در هزحلِ للیبئیت سبدُ ٍ ّن اسیذ هصزف ضذُ در هزحلِ تغییز 

 .رًگ هؼزف هتیل اٍراًژ است

ّبی هختلف یکی اس سِ آًیَى تطکیل دٌّذُ للیبئیت لبثل صزفٌظز کزدى است. هثال در  pHدر 

pH  در همبیسِ ثب غلظت کزثٌبت یب ثی کزثٌبت لبثل صزفٌظز کزدى است یب در     غلظت  9کوتز اسpH 

آة یًَْبی کزثٌبت ثِ ثی کزثٌبت ٍ گبس  pHغلظت ثی کزثٌبت تمزیجب صفز است. در اثز کبّص  5/11ثبالتز اس 

تٌْب گبس دی اکسیذ کزثي در آة ٍجَد دارد در  pH<5دی اکسیذ کزثي تجذیل هی ضًَذ. ثطَریکِ هثال در 

 ارائِ ضذُ است: M  ٍPتٌْب یَى کزثٌبت ٍجَد دارد. در جذٍل سیز راثطِ ثیي  pH>12حبلیکِ در 
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 للیبئیت  
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ثبضذ حتوب  (M)ًصف  (P)ثب تَجِ ثِ اطالػبت جذٍل فَق هطخص هی ضَد کِ اگز للیبئیت سبدُ 

 در آة غلظت یًَْبی ّیذرٍکسیل ٍ ثی کزثٌبت صفز است.

ّبی  pHثب تَجِ ثِ ایٌکِ للیبئیت سبدُ هؼزف غلظت یًَْبی ّیذرٍکسیل ٍ کزثٌبت است کِ در 

آة  pHللیبیی دارای غلظت لبثل تَجْی ّستٌذ هیتَاى ثیبى ًوَد کِ ّزچِ للیبئیت سبدُ ثیطتز ضَد 

 آة کوتز است. pHثیطتز هی ضَد ٍ ّزچِ للیبئیت سبدُ کوتز ٍ للیبئیت کل ثیطتز ثبضذ، 

 

 


