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Do czego służy pakiet 
‘AmmoniaConcentration’?

Zapewnia funkcję do obliczania stężenia

uzwiązkowionego amoniaku w całkowitym

amoniaku w roztworze wodnym przy użyciu

wartości pH i temperatury.



Amoniak w roztworze wodnym

Całkowity
amoniak

Niezjonizowany
amoniak

Zjonizowany
amoniak



Amoniak w ściekach przemysłowych

chemicznych

mikrobiologicznych

hutniczych petrochemicznych

agrochemicznych 

Ilość w ściekach przemysłowych może przekraczać 1000 mg / l.



Wpływ amoniaku na środowisko

• masywny rozwój planktonu;

• pojawianie smaków i zapachów wody;

• zaburzenie reżimu i norm dotyczących tlenu;

• zaburzenie życia hydrobiontów;

• stwarza dodatkowe trudności w oczyszczaniu 
wody do picia i do celów przemysłowych;

• prowadzi do biologicznego zanieczyszczania 
urządzeń procesowych;

• ma silny toksyczny wpływ na ryby;

• obecność w wodzie pitnej powoduje choroby 
onkologiczne.



Sposoby oczyszczania ścieków
przemysłowych

chlorowanie;

ozonowanie;

promieniowanie 
ultrafioletowe;

wymiana jonowa;

elektroliz;

demineralizacia.

wymaga kosztownych 
odczynników i sprzętu; 

jest trudne w obsłudze; 

nieskuteczne.

Skuteczna metoda
alternatywna ?



Metoda alternatywna oczyszczania
ścieków przemysłowych

NH4
+ NH4OH NH3

pH

Temperatura

Najskuteczniejszym sposobem usuwania amoniaku jest związanie
translacji sole amoniowe w postaci hydroksylowej, a następnie

strumienem odpowietrzającym według schematu:



Uzasadnienie do obliczenia

Stała jonizacji jonów amonowych

gdzie T* - temperatura w kelwinach.

Obliczenie frakcji NH₃
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*równanie dla pKa jest nieważne poza zakresem 
temperatur 0-50 °C (273-323 Kelwinów)



Aktualność stosowania pakietu 
‘AmmoniaConcentration’

 NH₃ jest bardziej toksyczny dla 

organizmów wodnych;

 obecne metody analityczne nie pozwalają
na osobny pomiar NH₃ i NH₄+;

 stężenie każdego związku chemicznego w
całym amoniaku zależy od wielu
czynników, przy czym najważniejsze jest
pH i temperatura.



Pakiet ‘AmmoniaConcentration’

• Stosowanie
ammonia(total_ammonia, temperature, ph, type_of_temperature)

• Argumenty

total_ammonia
Całkowity amoniak (NH₃ + NH₄) w 

roztworze wodnym

temperature Temperatura roztworu wodnego

ph pH roztworu wodnego

type_of_temperature
Jednostka miary temperatury, "K" dla 

Kelvina, "C" dla Celsjusza i "F" dla 
Fahrenheita



Wyniki

Funkcja zwraca listę ze wszystkimi krokami obliczeń: 

• stała immunizacji pka;

• różnica między pka i świadomym pH pka_ph; 

• 10 do potęgi pka_ph ten_pka_ph; 

• frakcja NH3 nh3; 

• stężenie niezjonizowanego amoniaku w roztworze 
wodnym nh3_mgL.



Przykład zastosowania pakietu
‘AmmoniaConcentration’
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