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абстракт: установени са математични изрази за стойностите на рн на почвата 
в диапазони рн от 6 до 5 и от 5 до 4. стойността на рн 5 се запазва в интервала на 
та от 0 до 50% и н8,2 от 20 до 70% от т8,2 след понижението й до рн 5.

Ключови думи: н8,2 – общ обменен водород, т8,2 – обменен адсорбционен капа-
цитет, та – слаб ацетоид, тса – силен ацетоид, V – степен на наситеност с бази 
на ППк.

УвОД

Проблемът с непропорционалното намаление на рн при 
нарастването на н8,2 в теоретичното почвознание е решен от ганев 
(1968). настоящата работа има за цел да се установи математичната 
зависимост мажду рн от та и н8,2 в интервалите на рн 6-5 и 5-4 на 
почвата.

МеТОД и ОбеКТи

за обект на изследване се използва графиката на ганев (1990) за 
връзката на рн с та и н8,2 чрез приложение на линейната зависимост 
между тези величини (фиг. 1).

МаТериали и ОбСъжДане

Вкисляването на почвата, най-често под влияние на горски 
почвообразователен процес, може да се раздели на три етапа:

В първия етап се отнасят почвите, които съдържат свободни 
алкалоземни карбонати в процес на превръщането им в хидрокарбонати 
или разтворими органоминерални съединения.
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I етап. към него се отнасят почвите, съдържащи свободни 
алкалоземни карбонати, които са в процес на измиване и рн на 
почвата е в граници от 8,2 до 7,4.

след пълното излужване на свободните карбонати започва 
заместване на базичните йони в ППк (почвеният поглъщателен 
комплекс) с водородни йони, при което ph на почвата намалява от 
7,4 на 6,0. ph в първият етап се обуславя от ca, mg(hco3)2  и 
обменният ca в слабият ацетоид на почвеният адсорбент.

,

обоснована в наша публикация (2010), където h8,2 е общ обменен 
водород, а ta е слаб ацетоид и двете величини в % от t8,2 (обменен 
капацитет на почвата).

II етап обхваща зависимостта между ph и величините ta и h8,2 
(фиг. 1). При по-нататъшното вкисляване на почвата, довеждащо до 
заместване на алкалоземните катиони в силнокиселинните позиции 
на ППк с водородни йони, съпътствано с понижение на рн на 
почвата под 6,0 , ph се обуславя от обменния al, свидетелстващо за 
процес на оподзоляване. зависимостта между нарастването на н8,2  
и пониженаването на рн приблизително до 5,5 е линейно (права) и за 
всеки процент на н8,2  над та до та + 5%  рн намалява с 0,1 рн, или:

8.26,0 ( ).0,1ApH H T= − −  при  8,2 5%A AT H T≤ ≤ + ,

Пример: 8,2 34%H = , 30%AT =  

тогава 6,0 (34 30).0,1 5,6pH = − − = .

следващото нарастване на н8,2 от та + 5% до та + 20% , рн 
намалява не с 0,1 а с 0,033 за всеки процент на нарастване на н8,2  в 
този интервал:

[ ]8.25,5 ( 5%) .0,033ApH H T= − − +  

Пример: та = 20% , н8,2  = 37% и та = 20% 

 [ ]5,5 37 (20 5%) .0,033 5,1pH = − − + = .

При 8,2 20%AH T= + , 
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ph става 5,0 , след което представа да намалява въпреки 
нарастването на н8,2 до 70% и та до 50% от t8,2 . графичните линии 
(фиг. 1), н8,2/рн в интервала за ph от 5,4 до 5,0 са слабо наклонени 
(вдлъбнати) и приблизително н8,2=ta+20%, респективно ph=5,0, 
стават хоризонтални и изразяват запазване на стойността му. В 
този интервал:

8,220% 70%H≤ ≤  и 8,250%A TT ≥  ph=5,0.
 
III етап на вкисляването н8,2 е над 70% от t8,2 , a 8,250%A TT ≥ , 

в който интервал: 

8,25,0 ( 70%).0,033pH H= − − ,
Пример: h8,2 = 80%  , ta=60%

5,0 (80 70).0,033 5,0 0,297 4,7pH = − − = − = .

В този интервал ph освен от обменния al, се обуславя и от 
обменния водород на органичните киселини, присъстващи в почвата.

Получените стойности на рн чрез изведените формули 
в сравнение с аналитично определените (ганев и съавтори, 1990) 
отговарят на статистически изискуемата точност и достоверност 
(табл. 1).

Таблица 1
данни от статистическата обработка

table 1
data from statistical proceeding

рн интервал
ph interval

Брой проверки
n of verifications 

x  σ s  v

6.0 – 5.0 103 97.5 4.11 0.40 4.22
5.0 – 4.0 100 97.4 4.80 0.48 4.93
5.0 – 4.0 101 95.8 5.22 0.52 5.45

Последния ред се отнася за ПлП със силно занижение на тса и 
големи стойности на h8,2. 

иЗвОДи

Изведените математични  зависимости потвърждават връзката 
между рн, та, тса и V  в интервала на рн 8,2 – 4,0 и обективността 
на разделянето на т8,2 на слаб – та и на силен ацетоид – тса.
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фиг. 1. корелация между ph на почвата и степента на наситеност на почвеният 
адсорбент с бази при различен относителен дял на на силно киселинните и слабо 

киселинните обменни позиции /по ст. ганев(1990) стр. 228/.
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(SUMMAry)

the mathematical equations for ph values in range of ph – from 6 
to 5 and from 5 to 4 have been established. the ph value of 5 is keeping 
in case when the cation exchange on the soil adsorption positions hold as 
weak acids (ta) and range from 0 to 50% and when the total soil cation 
exchange capacity (assigned as h8.2) varies from 20 to 70% of the cation 
exchange on positions of clay minerals  saturated by base cation  (t8.2) after 
the decrease to ph 5. 

Key words: н8,2 - total soil cation exchange capacity,  т8,2 – exchangeable adsorption 
capacity, та - exchangeable soil positions hold as weak acids, тса – exchangeable soil posi-
tions hold as strong acids
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