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 گروه مپتا

 اندازه گیری قلیاییت

 اندازه گیری قلیاییت

 محلولهای مورد نیاز:

 لنرما 0,02 کاسید کلرئید ریک یا اسید سولفوری -

 ددرص 0,05 ژمعرف متیل اوران -

 ددرص 1 نفنل فتالئی -

 تدرصورتیکه نمونه آب دارای کلر باقیمانده است با اضافه کردن یک قطره محلول تیوسولفا توجه:

 ./. نرمال آنرا حذف کنید1 مسدی

 روش کار:

 (قطره 0سی سی از نمونه چند قطزه اندیکاتور فنل فتالئین اضافه کنید)0،5،25،22

 هد تا بیرنگ تیتر کنید ) اگرنموناکر آب مورد آزمایش صورتی شد محلول را با اسید کلریدریک استاندار

 رباشد، در حضور اندیکاتور فنل فتالئین تغییر رنگ نداده وقلیائیت فنل فتالئین ندارد د 8/3کمتر از

 شقطره متیل اورانژ بیفزایید اگر آب مورد آزمای 3 لاینصورت ادامه کار راانجام دهید ( حال به محلو

 .رد تا ظهور رنگ زرد نارنجی تیتر کنیدزرد شده آنرا با اسید کلرید ریک استاندا

 محاسبه:

http://www.maptaro.com/
http://www.environmentalhealth.ir/23
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 گروه مپتا

:A حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین 

:V حجم نمونه آرمایش شده 

:N ینرمالیته اسید مصرف 

 لنرما 0,02 کدرشرایط خاص این آزمایش استفاده از اسید کلریدری

)mg/lit CaCO3 (= ) A/V×1000 نقلیائیت فنل فتالئی  

(mg/lit CaCO3 (= ) A×N5000/V)M نقلیائیت فنل فتالئی  

 A :حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین در شرایط خاص این آزمایش با قرار دادن

N= 0,02 

)mg/lit CaCO3 (= ) A/V×1000 نقلیائیت فنل فتالئی  

T = M + P لقلیائیت ک  

عمجمو P و M را T می نامیم. قلیائیت کل، متیل اورانژوفنل فتالئین نمونه مورد آزمایش را  

CaCO 3 گزارش کنید. ببرحس  

 محاسبه حاالت پنجگانه قلیایی

M باشد راگ - P=T =2یعنی اسید مصرفی در مجاورت معرف فنل فتالئین ومتیل اورانژ برابر و   

 .قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید است

http://www.maptaro.com/
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 گروه مپتا

T بزرگتر واز کوچکتر باشد: قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید وکربنات است راگ - P زا  2 /  

تودر این حال M نصف قلیائیت مربوط به کربنات را نشان می دهد . مقدار قلیائیت آب در این  

T-2)T-P می باشد.   = )( 2P-T T-P(M=2 و قلیائیت هیدروکسید آن ) )حالت      

T ویا P=M باشد: قلیائیت آب مرب وط به کربنات است زیر ا M نصف راگ - P ربراب  2 /  

نقلیائیت کربنات را نشان می دهد. بنابر ای P+M یا M برابر قلیائیت کربنات است.0  

T یعنی کوچکتر از M باشد : در این صورت معلوم می شود که عالوه بر راگ - P زکمتر ا  2 /  

وکربنات مقداری بیکربنات در آب یافت می شود  P نصف قلیائیت کربنات است. بنابراین قلیائیت  

تکربنا P  وقلیائیت بیکربنات T-2P  2 است.  

  باشد: قلیائیت آب فقط مربوط به بیکربنات است.
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 گروه مپتا
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