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Kwasowość i zasadowość wody jako wskaźniki jej jakości.
Znaczenie kwasowości i zasadowości wody.

Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody wykonuje się podczas badania
procesów uzdatniania wody takich jak:
filtracja, dekarbonizacja, koagulacja, dekationizacja, deanionizacja.

Kwasowość wody jest to zdolność do zobojętniania dodawanych do niej
mocnych zasad wobec umownych wskaźników.

Kwasowość wody może być wynikiem obecności:
� rozpuszczonego w niej dwutlenku węgla
� słabych kwasów organicznych (kwasów humusowych)
� soli ulegających w wodzie hydrolizie z odczynem kwasowym
� substancji dodawanych w procesie jej uzdatniania
� zanieczyszczeń ściekowych.

Rozróżnia się dwa rodzaje kwasowości:

Kwasowość mineralna (Kwm) (według PN) - jest to ilościowy wskaźnik
zawartości mocnych kwasów, oznaczany przez miareczkowanie próbki mocną
zasadą do pH = 4,5 wobec oranżu metylowego lub potencjometrycznie.
Kwasowość ogólna (Kwog) - jest ilościowym wskaźnikiem zawartości mocnych
kwasów i soli mocnych kwasów i słabych zasad oznaczanym przez
miareczkowanie próbki mocna zasadą do pH = 8,3 wobec fenoloftaleiny lub
potencjometrycznie.

Przy występowaniu kwasowości mineralnej woda ma charakter silnie korozyjny
w stosunku do betonu,żelaza i innych metali – dlatego jest ona niedopuszczalna
w wodach użytkowych.
Kwasowość wywołana obecnością CO2 nie ma większego znaczenia ze względu
na higienę.
Kwasowość wody przeznaczonej do picia, spowodowana obecnością kwasów
nieorganicznych i soli hydrolizujących z odczynem kwaśnym jest niepożądana.



Oznaczenie kwasowości przeprowadza się według PN-C-4540

Zasadowość wody (według PN) jest to jej zdolność do zobojętniania mocnych
kwasów mineralnych wobec umownych wskaźników.

Właściwość tę nadają wodzie obecne w niej:
� węglany i wodorowęglany
� wodorotlenki
� występujące w mniejszych stężeniach krzemiany, borany, fosforany,

amoniak
� zasadowe związki organiczne
� sole hydrolizujące z odczynem zasadowym (np. wodorowęglany oraz

węglany sodu i potasu).

W zależności od pH rozróżnia się:

Zasadowość mineralną (Zm) (według PN) - jest ilościowym wskaźnikiem
zawartości jonów wodorotlenkowych i węglanowych oznaczonym przez
miareczkowanie próbki mocnym kwasem do pH =8,3 wobec fenoloftaleiny lub
potencjometrycznie.

Zasadowość ogólną (Zog). - jest ilościowym wskaźnikiem zawartości jonów
węglanowych, wodorowęglanowych, wodorotlenkowych i innych anionów
pochodzących z dysocjacji soli słabych kwasów i mocnych zasad, oznaczanym
przez miareczkowanie próbki mocnym kwasem do pH = 4,5 wobec oranżu
metylowego lub potencjometrycznie.
Zasadowość oznacza się według PN-C-04540.

Zasadowość nie ma znaczenia z punktu widzeniasanitarnego, natomiast ma
istotne znaczenie w ocenie wody docelów gospodarczychprzemysłowych.

Wody naturalne w zależności od swego odczynu, mogą jednocześnie
wykazywać zasadowość i kwasowość (rys). Dotyczy to głównie wód o wysokiej
twardości węglanowej i dużym stężeniu dwutlenku węgla.
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Zakres występowania kwasowości i zasadowości w wodach
naturalnych w zależności od pH.

W zakresie pH = 4,6 do 8,3 współwystępują więc kwasowość ogólna
i zasadowość ogólna, gdyż są spowodowane przez występujące równocześnie
wodorowęglany i kwas węglowy, czyli składniki tworzące układ buforowy
(kwas węglowy i jego sole).

Dzięki pojemności buforowej, wody mogą zobojętniać pewne ilości
mocnych kwasów nieorganicznych, jak i pewną ilość mocnych zasad, przy
niezmienionej lub jedynie nieznacznie zmienionej wartości pH.

Nagła zmiana wartości pH, będąca wynikiem zanieczyszczenia wody,
powoduje zniszczenie układu buforowego, czego skutkiem są niekorzystne
zmiany w biocenozie wodnej. Kwasowość mineralna bardzo rzadko występuje
w wodach powierzchniowychniezanieczyszczonych.
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