
83

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 3, 2010
FOREST SCIENCE, No 3, 2010

ОПит За математиЧнО мОделиране на ЗаВисимОстта 
между ph на ПОЧВата и наситенОстта Й с БаЗи

Георги Антонов
Институт за гората – София
Българска академия на науките

Иван Антонов
Медицински Университет – София  

Катедра Медицинска физика и биофизика

абстракт: Предлага се математичен израз за стойността на ph в зависимост 
от степента на  наситеност на почвата с бази – v, общият обменен водород – h8,2, 
силно киселинната част на сорбционния капацитет – tca  и слабо киселинната му 
част – ta. Изведени са уравнения за интервала на ph 8,2-6,0, но те могат да се при-
лагат и за ph до 5,7 , докъдето зависимостта е все още линейна. Достоверността 
на получените  зависимости е проверена статистически с аналитично определени за 
изброените сорбционни величини и потенциометрично измерено ph  за 225 почвени 
проби, по литературни данни.

ключови думи: сорбционен капацитет – Т8,2, степен на наситеност – v, силен – 
tca и слаб – ta ацетоид , общия обменен водород – h8,2 

уВОд

Познанията за изясняването на фактите и явленията при 
изграждане на цялостна теория за катионнообменните свойства 
на почвата достигат забележителен напредък през 60-70. години на 
миналият век. Един от основните проблеми за зависимостта между 
ph и наситеността на почвения поглъщателен комплекс (ППК) с 
базични катиони, схващан до тогава като едакъв по качеството 
на обменните си позиции не е изяснен. Това схващане влезе в 
непреодолимо противоречие със значителното несъответствие 
между ph и степента на наситеност с бази на почвата – v. 

целта на настоящата работа е да се даде количествена 
зависимост между ph и v на почвата изяснено теоретично (ганев, 
1968) и изразено гафично (ганев, 1990).

материали и метОди

За основа на настоящата работа бяха използвани експериментални 
данни и теоретични изводи, както и графично представената 
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зависимост между между ph и степента на наситеност почвеният 
катионообменен адсорбент (ганев, 1990). Използван е аналитично-
геометричен подход за намиране зависимостта между ph и  
сорбционните величини Т8,2 , h8,2 , ТСА , ТА , v.

реЗултати и ОБсъждане

В класическото теоретично почвознание беше безусловно 
възприето, че почвеният катионообменен адсорбент е съвкупност 
от киселинноподобни колоидни системи и глинести минерали, 
представляващи слабоподвижни многомолекулни аниони, съсредоточени 
в иловата фракция. Новото, което внесе ганев (1968) е теоретичната 
обосновка и аналитичното разделяне на сорбционният капацитет – 
Т8,2 на силна (ТСА) и слаба (ТА) киселинна част. Това доведе до радикална 
промяна в тълкуването на почвената наситеност и киселинност 
(Танева и др., 2010), както и съществени промени в почвената химия 
и теорията за храненето на растенията (ганев, 1977). Авторът 
доказва, че съставните части на ППК са с различна степен на 
електролитна дисоциация на киселинните си водородни йони или 
обменни катиони. Това е послужило за разделянето на обменните 
позиции на ППК на силни (ТСА) и слаби (ТА) адсорбционни киселини, 
чийто общ отрицателен заряд е равен на сорбционния капацитет на 
почвата (ТСА + ТА= Т8,2).  

 Силно киселинната част на адсорбента (ТСА) обменя киселинните 
си водородни йони или солеобразно свързаните катиони независимо 
от ph на обменящите разтвори. При слабо киселинната част (ТА) 
този процес протича в хидролитично алкални разтвори на соли с 
ph над 6,0, обусловено от йонно свързаният обменен водород в 
ТСА, и многократно по-здраво електровалентно в ТА. Вкисляването 
или замяната на базичните катиони с водородни йони започва в 
слабокиселинните позиции на почвеният адсорбент и след пълното 
им заменяне обменният водород навлиза в силно киселинните 
позиции. Насищането на вкислените почви с базични катиони започва 
обратно – със заменянето на водородните йони с базични катиони в 
силно киселинната част на адсорбента – ТСА.

Означението 8,2 показва, че сорбционният капацитет (Т8,2) и 
съставните му величини – ТСА, ТА, v и h8,2 са аналитично определени 
с ph-8,2 на обменните разтвори, близо до  ph на карбонатните 
почви в началото на тяхното излужване, при естествени условия на 
вкисляването им. Тъй като сорбционният капацитет (Т8,2) на различни 
почви е с различно дялово участие на  ТСА и ТА, достигането на дадено 
ph , изисква различни количества базични, съответно водородни йони. 
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В поредица от почви с нарастващ дял на ТСА се понижава ph им при 
една и съща степен на насищане (v) и клони към по-ниска степен 
на наситеност при дадено ph. Това правило е опростен израз на 
зависимостта на ph от наситеността на почвеният адсорбент и 
дела на силно киселинната част (ТСА) на сорбционния му капацитет, 
установена от ганев (1990). Подобна закономерност е наблюдавана 
от mehlich (1960) в реда на глинестите минерали от каолинита към 
халоизита, иллита, монтморилонита, в който ред нарастват силно 
киселинните обменни позиции (ТСА), като част от сорбционният им 
капацитет (Т8.2).

При интерпретацията на горната закономерност се изхожда 
от следните основни положения :

При пълно заемане на силнокиселинните позиции от базични 
катиони, а на слабокиселинните с водородни йони, ph е 6,0;

При пълно насищане на почвения адсорбент с базични катиони 
и наличие на ca(hco3)2 и caco3, ph на почвата е 8,2.

Почвената реакция ph 6,0 е важен праг в процеса на насищане на 
почвата или вкисляването £. Под тази стойност водородните йони 
са заели част от киселинните позиции на ТСА, при което се появяват 
обменни, свободни катиони на al, на тежки метали и микроелементи 
в по-висока концентрация от оптималната, обуславящо т. нар. 
токсична киселинност на почвата, потискаща жизнената дейност 
на растенията и микроорганизмите.

Реакцията на почвата (водна сузпензия 1:2,5) в интервала на 
ph от 8,2 до 6,0, дори до 5,8-5,7, е пропорционална на степента на 
заетост на киселинните позиции на ТА от базични катиони и обратно 
пропорционална на заетостта им от водородни йони.

При вкисляване на карбонатни почви, след разтваряне и измиване 
на свободните карбонати, ph на почвата се понижава от 8,2 на 
7,4, при което тя еволюира от карбонатна в излужена (фиг. 1а,б). 
По-нататъшното вкисляване води до смяна на базичните катиони 
върху ТА с водородни йони, след пълното заместване на които ph на 
почвата се понижава от 7,4 на 6,0 (фиг.1в). Следващото вкисляване 
води до заместване на базичните катиони в силно киселинната 
част на адсорбента – ТСА с водородни йони, и поява на обменен al  
(фиг. 1г).

Ако на абцисата на една координатна система се нанесе Т8,2 с 
неговите дялове ТА и ТСА, а на ордината – ph от 6,0 до 8,2 (фиг. 2), 
от подобието на триъгълниците ace и fde следва:



86

8,2

8,2

8, 2

8, 2 6,0

2,2

A

A

pH p
HpH
T

H
pH

T

H 






 

  (0.1) 

   8,28, 2 2, 2
A

H
pH

T
     (0.2). 

 
Неутрализацията на киселите почви, респ. – техните проби във 

водна суспензия 1:2,5 при ph-метричното им титруване с разтвор 
на ca(oh)2 или Ba(oh)2 води до нарастване на  ph пропорционално 
на количеството на постъпващите базични катиони. При 
еквивалентното им изравняване с капацитета на силно киселинните 
позиции на адсорбента – ТСА, ph на почвата достига 6,0. При по-
нататъшното насищане постъпващите базични катиони започват да 
заместват киселинните водородни йони на  ТА, след чието насищане 
ph ще нарастне от 6,0 на 7,4. При наличието на достатъчно co2, 
следващото прибавяне на разтвор ca(oh)2 ще съответства на 
появата на ca(hco3)2 и caco3, ph на суспензията ще се повишава 
от 7,4 до 8,2.

Стойността на ph от 6,0 (дори от 5,7-5,8) до 8,2 може да се 
определи и от адсорбционните величини v и ТСА (фиг. 3). За тази цел 
върху абцисата се нанася с отсечка стойноста на Т8,2, разделена на 
относителните дялове на ТА и ТСА, а на ординатата ph от 6,0  до 
8,2. От подобието на триъгълниците ace и Аbf следва:
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Тези зависимости са изразени с графика (ганев, 1990), 
представляваща система от ph-метрични титрационни криви за 
понижението на  ph на карбонатни почви, при вкисляването им от 
ph от 8,2 приблизително до 4,4.

(1.1)

(1.2)

(1.4)

(1.3)
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фиг. 1. Вкисляване на карбонатни почви
Fig. 1. aciditaion of carbonate soils

фиг. 2. Намаление на ph при нарастване на h8,2
Fig. 2. decreasing of ph at increasing of H8.2
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Получените изрази (1.2) и (1.4) дават възможност да се намери 
коя да е величина в уравненията, ако са известни останалите две. 
Изменението на ph в зависимост от h8,2 и ТА е дадено в таблица 1, 
а от  v  и Тca съответно в таблица 2. 

От данните в тях се потвърждава изводът на ганев (1990) за 
понижението на  ph при една и съща наситеност  с нарастване на 
Тca и запазването на ph при нарастване на Тca и v. От таблиците 
следва, че ph запазва стойността си при различни Тca и v само 

когато отношението
 8,2

CA

CA

V T
T T

−
−  

е постоянно за даденото ph. 

Например за ph 6,0 то е 1, за ph 7,1 то е ½  и т.н.
За достоверността на изрази (1.2) и (1.4) бяха обработени 

статистически данните за сорбционните величини – ТСА, ТА, v и 
H8,2 (%) на ганев и др. (1990) на 225 почвени проби от различни 
географски райони с ph над 5,7, до която реакция зависимостта е 
все още линейна. Реакцията ph, получена по горните уравнения беше 
преизчислена в проценти спрямо потенциометрично измерените в 
данните на посочените автори. Получават се следните статистически 
показатели:

Средно ph 101,5% спрямо това от данните.
Средно квадратично отклонение σ = 4,65%.
Средна грешка p=0,31%.

фиг. 3. Нарастване на ph при нарастване на v
Fig. 3. Increasing of ph at increasing of v
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H8,2 → 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ta ↓

0% 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

10% 6,00 7,10 7,50 7,65 7,76 7,83 7,89 7,93 7,96 7,98

20% 6,00 6,75 7,10 7,32 7,47 7,57 7,65 7,71 7,76

30% 6,00 6,55 6,88 7,10 7,26 7,38 7,47 7,54

40% 6,00 6,44 6,75 6,94 7,10 7,22 7,32

50% 6,00 6,37 6,63 6,83 6,98 7,10

60% 6,00 6,31 6,55 6,73 6,85

70% 6,00 6,26 6,49 6,56

80% 6,00 6,24 6,44

90% 6,00 6,22

ТСa → 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
v ↓

10% 6,00

20% 6,240 6,00

30% 6,49 6,25 6,00

40% 6,73 6,55 6,31 6,00

50% 6,98 6,83 6,63 6,37 6,00

60% 6,22 7,10 6,94 6,73 6,49 6,00

70% 7,47 7,38 7,26 7,10 6,88 6,55 6,00

80% 7,71 7,65 7,57 7,47 7,32 7,10 6,73 6,00

90% 7,96 7,93 7,89 7,83 7,76 7,65 7,47 7,10 6,00

100% 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 6,00

таблица 1 
Изменение на ph при изменение на ТА и Н8,2

Table 1 
change of ph at change of ТА and Н8.2

таблица 2 
Изменение на ph при изменение на v и ТСА

Table 2 
change of ph at change of v and ТСА
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Среден коефициент на вариация 4,58%.
Това показва, че предложените зависимости са приложими и 

осигуряват необходимата точност.

иЗВОди

Изведени са зависимостите между ph и наситеността на 
почвеният катионо-обменен адсорбент, чрез величини Т8,2, ТСА, 
ТА, h8,2,v. Получените изрази (1.2), (1.4) осигуряват необходимата 
точност за почвите с ph в диапазона 5,7-8,2.
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a mathematical expression about the value of soil ph in dependence 
of the saturation degree of soil with bases – v, the total exchangeable 
amount of hydrogen – h8.2, strongly acidic part of sorption capacity – tca  
and the its weak acidic part – ta was suggested. equations for the interval 
ph 8.2-6.0 were worked out, but they could be used also for ph over 5.7, 
to the point where the dependence is linear. the authenticity of the received 
dependences was verified statistically with analytically determined for the 
counted up sorption values and measured with potentiometer ph for 225 soil 
samples using literary data.    
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