
 

 

 المحاليل القاعدية المحاليل الحمضية و – 𝒑𝑯مفهوم 
Notion de 𝒑𝑯- las solutions acides et les solutions basiques 

 

I -  مفهوم𝒑𝑯- : محلول وقياسه 

𝒑𝑯 . محلول مقدار بدون وحدة يميز الطبيعة الحمضية أو القاعدية للمحاليل المائية 

 .متر  -𝒑𝑯 بدقة أكثر نستعمل جهاز 𝒑𝑯. وللتعرف على قيمة  𝒑𝑯ورق محلول نستعمل  𝒑𝑯لتعيين 

 وهو ليس دائما عددا صحيحا . 𝟏𝟒و  𝟎محلول مائي محصورا بين  𝒑𝑯يكون 

 

II - : تصنيف المحاليل المائية 

 إلى ثلاثة أصناف : 𝒑𝑯تصنف المحاليل المائية حسب قيمة 

بوفرة  القاعديةتتميز المحاليل  ، و(  +𝑯أو ايون الهيدروجين )   +𝑯𝟑𝑶أيونات الأوكسونيوم  بوفرةالحمضية تتميز المحاليل 

 .في عدد أيونات الأوكسونيوم والهيدروكسيد  تكافؤب المحايدة، في حين تتميز المحاليل   −𝑯𝑶ت الهيدروكسيد اأيون

 

 محاليل قاعدية محاليل محايدة محاليل حمضية الصنف

𝒑𝑯 𝒑𝑯 < 𝟕 𝒑𝑯 = 𝟕 𝒑𝑯 > 𝟕 

 محلول حمض الكلوريدريك • أمثلة

 الخل•

 عصير البرتقال •

 الماء الخالص •

 محلول كلورور الصوديوم •

 محلول هيدروكسيد الصوديوم •

 ماء الجير •

 ماء جافيل •

 

 وطبيعة المحاليل  𝒑𝑯سلم 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة



 

 

 

III - : تخفيف المحليل 

كز أو قاعدي مركز ، نضيف المحلول إلى الماء وليس العكس تفاديا للأخطار الناجمة عن ر + لتخفيف محلول حمضي م

 تطاير الحمض .

 المحلول . 𝒑𝑯قيمة تتزايد  + أثناء تخفيف محلول حمضي

 المحلول . 𝒑𝑯قيمة  تتناقصأثناء تخفيف محلول قاعدي + 

 

IV- : الإحتياطات الوقائية اللازم اتخاذها أثناء استعمال المحاليل الحمضية والقاعدية 

 

 خطورة المحاليل :   -1   

  + تشكل المحاليل الحمضية والقاعدية المركزة خطرا  عند استعمالها مثل حمض الكلوريدريك وحمص النيتريك وحمض 

 الكيبريتيك و ماء جافيل و محلول هيدروكسيد الصوديوم ....  

حرائق ال و را+ ينتج عن الاستعمال المباشر هذه المواد تهيج وحروق في الجلد وفي الاعين ، كما قد يسبب بعضها الانفج

 وبعضها الآخر يلوث البيئة و قد تصل إلى التسمم ..

 تنبيهية على الاواني التي تحتوي على هذه  (𝑷𝒊𝒄𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒆) + لتفادي هذه الأخطار يضع الصانع ملصقات 

 المحاليل .  

 الإرشادات الوقائية :  -2   

 أثناء استعمال المحاليل الحمضية و القاعدية يجب اتخاذ الاحتياطات التالية :   

 + عدم لمس أو تذوق أو استنشاق المحاليل .

 + عدم خلط المحاليل المركزة مع محاليل غير معروفة .

 + تهوية مكان استعمال هذه المحاليل .

 + إضافة الحمض إلى الماء لتفادي تطاير قطرات الحمض .

 قاء المحاليل الحمضية والقاعدية في مجاري المياه حفاظا على البيئة .دم إل+ ع

 + تخفيف المحاليل الحمضية والقاعدية قبل استعمالها .

 لاتباع التعليمات التي تشير إليها اللصيقة ، قبل استخدام المواد    + قراءة اللصيقات على زجاجات المواد الكيميائي

 الكيميائية .    

 باه غلى إغلاق الزجاجات فور الانتهاء من استعمالها .+ الانت

 كمامة . -نظارات  -قفازات  -بدلة قطن : + ارتداء ملابس الحماية حسب الوضعية 


