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Streszczenie:

Struwit (MgNH4PO4⋅6H2O) po wprowadzeniu do: (i) czystej wody, (ii) wodnego

roztworu CO2 lub (iii) roztworu CO2, modyfikowanego obecnością zasady (KOH), nie

jest równowagową faza stałą. Przemiany faz stałych oraz towarzyszące im zmiany

w składzie roztworów można śledzić w procesie kwazystatycznego i izotermicznego

rozpuszczania tej soli, realizowanego za pomocą symulacyjnego programu kompute-

rowego. Wnioski te, wynikające z obliczeń wykonanych za pomocą iteracyjnego pro-

gramu komputerowego DELPHI, są zgodne z rezultatami badań doświadczalnych.

Oznaczenia:

pr1 = MgNH4PO4⋅⋅⋅⋅6H2O
pr2 = Mg3(PO4)2

pr3 = MgHPO4

pr4 = Mg(OH)2

pr5 = MgCO3.
Kspi – iloczyn rozpuszczalności dla pri (i=1,...,5)

ppri = – log[pri], (i = 1,...,5)

pC0 = – logC0

pCCO2 = – logCCO2

pCb = – logCb

I. Wprowadzenie

Do niedawna, zachowanie się struwitu (MgNH4PO4⋅⋅⋅⋅6H2O, ozn. pr1) w roztwo-

rach wodnych było niedostatecznie poznane. Chociaż fakt, że z układu otrzymanego

po pozostawieniu pr1 w czystej wodzie wydziela się amoniak [1]:

3pr1 = pr2 + HPO4
–2

 + 2NH4
+1

 + NH3 + 18H2O                                             (1)

był znany już w końcu 19 wieku [2], to rozpuszczalność s w czystej wodzie dla pr1

obliczano do tej pory wg przybliżonego wzoru s = (Ksp1)
1/3

 (patrz np. [3]), wynikające-

go z zapisu reakcji dysocjacji pr1 i bazującego na założeniu, że pr1 jest równowagową
fazą stałą w tym układzie. Po zmieszaniu soli magnezu, amonu i fosforanu w stosunku

molowym 1:1:1 stwierdzono, iż „otrzymany układ zawiera nadmiar niezwiązanych

form amoniaku, a faza stała nie jest struwitem, lecz składa się prawdopodobnie z fosfo-

ranów magnezu” [3]. Takie wnioski sformułowano na podstawie dyfrakcyjnej spek-
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trometrii rentgenowskiej otrzymanej stąd w ten sposób fazy stałej. Stwierdzono także
[1,4], iż strącanie pr1 wymaga znacznego nadmiaru form amoniakalnych,

np. Mg:N:P = 1:1.6:1. Współstrącanie innych fosforanów może zachodzić na etapie

przemywania pr1, co jest ważne w kontekście grawimetrycznej analizy magnezu

jako pirofosforanu magnezu [1].

Na drodze symulowanego rozpuszczania tej soli w czystej wodzie lub w roztwo-

rach wodnych, zawierających rozpuszczony CO2 i modyfikowanych obecnością moc-

nej zasady (KOH) lub kwasu (HCl) wykazano [5,6], że pr1 nie jest w nich równowa-

gową fazą stałą. Obliczenia te przeprowadzono przy użyciu iteracyjnego programu

komputerowego DELPHI, w oparciu o bilanse: ładunkowy i stężeniowe oraz pełną,
dostępną wiedzę fizykochemiczną (program GATES [7]), zawartą w wyrażeniach

na odpowiednie stałe równowagi [5].

II. Opis układu struwit + roztwór wodny

Rozważymy symulowany proces rozpuszczania się struwitu po jego wprowadze-

niu do wodnego roztworu z rozpuszczonym CO2 (CCO2 mol/L) + KOH (Cb mol/L) +

HCl (Ca mol/L); początkowe (t = 0) stężenie pr1 w układzie wynosi C0 mol/L. Skład-

niki tego układu wchodzą w skład bilansu ładunkowego (5) i bilansów stężeniowych

(2-4, 6):

f1= [pr1]+3[pr2]+[pr3]+[pr4]+[Mg
+2

]+[MgOH
+1

]+[MgH2PO4
+1

]+[MgHPO4]+

[MgPO4
–1

]+[MgNH3
+2

]+[Mg(NH3)2
+2

]+[Mg(NH3)3
+2

]+[MgHCO3
+1

]+[MgCO3]–C0 = 0

                                                                                                                                       (2)

f2 = [pr1]+[NH4
+1

]+[NH3]+[MgNH3
+2

]+2[Mg(NH3)2
+2

]+3[Mg(NH3)3
+2

] – C0 = 0

                                                                                                                                       (3)

f3 = [pr1]+2[pr2]+[pr3]+[H3PO4]+[H2PO4
–1

]+[HPO4
–2

]+[PO4
–3

]+[MgH2PO4
+1

]+

[MgHPO4]+[MgPO4
–1

]  – C0 = 0                                                                                   (4)

f4=[H
+1

]–[OH
–1

]+∆+[NH4
+1

]+2[Mg
+2

]+[MgOH
+1

]–[HCO3
–1

]–2[CO3
–2

] –

[MgPO4
-1

]+[MgH2PO4
+1

] +[MgHCO3
+1

]+2[MgNH3
+2

]+2[Mg(NH3)2
+2

]+2[Mg(NH3)3
+2

]

–[H2PO4
–1

]–2[HPO4
–2

]–3[PO4
–3

] = 0                                                                             (5)

gdzie: ∆ = Cb – Ca                                                                                                 (7)

f5 = [H2CO3] + [HCO3
–1

] + [CO3
–2

] + [MgHCO3
+1

] + [MgCO3] – CCO2 = 0       (6)

[pri] jest stężeniem pri w (2) – (4).

Aby sprawdzić stan (nie)nasycenia względem faz stałych pri, na określonym etapie

rozpuszczania pr1, wykonywano podgląd wartości qi (i = 1,…,5):

q1 = [Mg
+2

]⋅[NH4
+1

]⋅[PO4
–3

]/Ksp1

q2 = [Mg
+2

]
3
⋅[PO4

–3
]

2
/Ksp2

q3 = [Mg
+2

]⋅[HPO4
–2

]/Ksp3

q4 = [Mg
+2

]⋅[OH
–1

]
2
/Ksp4

q5 = [Mg
+2

]⋅[CO3
–2

]/Ksp5                                                                                  (8)
w trakcie realizacji odpowiedniego programu komputerowego. Stężenie MgCO3, czyli

[pr5], nie zostało włączone do ww. bilansów stężeniowych. Stwierdzono bowiem, że
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w żadnym z rozważanych poniżej przypadków, pr5 nie istnieje jako równowagowa

faza stała.

Początkowe (t = 0) stężenie pr1 w układzie o objętości V [L] wynosi C0 = (m/M)/V

[mol/l], gdzie m [g] and M [g/mol] – masa i masa molowa struwitu. Przy pC0 = 2 lub 3,

objętość własna osadu jest zaniedbywalnie mała w porównaniu z V.

III. Wykonanie obliczeń

Sposób wykonywania obliczeń jest podobny do przedstawionego w [5]. W obli-

czeniach dotyczących początku procesu rozpuszczania, wybrano 4 lub 5 niezależnych

zmiennych, mianowicie:

x1=pMg=–log[Mg
+2

], x2=pNH3=–log[NH3], x3=pHPO4=–log[HPO4
–2

], x4=pH

                                                                                                                                       (9)

dla CCO2 = 0, lub

x1=pMg=–log[Mg
+2

], x2=pNH3=–log[NH3], x3=pHPO4=–log[HPO4
–2

], x4=pH,

x5=pHCO3=–log[HCO3
–1

]

(10)

dla CCO2 > 0.

Podstawowe zmienne (skalary) tworzą wektor: x=[x1, x2, x3, x4]
T
 dla CCO2=0, lub

x =[x1, x2, x3, x4, x5]
T
 dla CCO2>0. Zauważmy, że CCO2=0 ⇔ pCCO2=∞, Cb=0 ⇔

pCb=∞, itd.

Równania (2) – (6), stosowane dla przypadku CCO2 > 0, można zapisać w postaci:

fi= fi(x) = 0, (i = 1,..,5)                                                                                  (11)

a sumę kwadratów:

SS = ∑i=1
5
 [fi(x)]

2
                                                                                           (12)

rozważać jako minimalizowaną funkcję [5].

Gdy Kspi dla pri zostaje osiągnięty, wprowadza się nową zmienną ppri = –log[pri]

zamiast pMg i dokonuje kilku zmian adaptacyjnych w algorytmie. Decyzję w tym

względzie podejmuje się na podstawie podglądu wartości qi (wzory 8). Gdy pri tworzy

się w układzie, to logqi = 0; w przeciwnym razie, logqi < 0.

Znając wartości podstawowych zmiennych w każdym stadium procesu, można

obliczyć bieżące stężenia wszystkich składników układu.

Do graficznej prezentacji danych, można wziąć ppr1=–log[pr1] jako zmienną ste-

rującą w procesie rozpuszczania pr1; tę zmienną można traktować analogicznie jak

objętość V titranta w miareczkowaniu potencjometrycznym. Oznacza to, że rozważa się
de facto zależności:

x = x(ppr1), tj. xi = xi(ppr1)                                                                           (13)

SS(ppr1) = ∑i=1
5
 [fi(x(ppr1)]

2
                                                                        (14)
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Optymalizacja (minimalizacja) funkcji (14) dotyczy każdej wartości ppr1. Na tej

podstawie określa się zależności (13) dla zmiennych podstawowych, a stąd dla stężeń
wszystkich składników rozważanego układu.

Wybór zmiennej sterującej dla procesu rozpuszczania pr1 jest sprawą umowną
na etapie tworzenia się nowej fazy stałej. I tak, np. w przypadku, gdy w trakcie roz-

puszczania pr1 tworzy się pr2 jako nowa faza stała, to ppr2 =–log[pr2] można wziąć
jako zmienną niezależną (na osi x). W innych przypadkach, zmienną niezależną może
być pH roztworu. Ogólnie, istnieje wiele racjonalnych sposobów prezentacji wyników

otrzymanych z obliczeń. Można także formułować nowe funkcje, takie jak rozpuszcza-

nie (rozpuszczalność, s mol/L) pr1, wyrażoną wzorem:

s = [Mg
+2

]+[MgOH
+1

]+[MgH2PO4
+1

]+[MgHPO4]+[MgPO4
–1

]+[MgNH3
+2

]

+[Mg(NH3)2
+2

]+[Mg(NH3)3
+2

]                                                                          (15)

przy CCO2 = 0, lub

s’ = s + [MgHCO3
+1

] + [MgCO3]                                                                     (16)

dla CCO2 > 0.

IV. Etapy programu

Program składa się z 3 etapów:

1. Optymalizacja wartości podstawowych (niezależnych) zmiennych dla określonej

wartości zmiennej sterującej (pierwsze rozwiązanie);

2. Optymalizacja wartości podstawowych zmiennych dla początkowej wartości

ppr1(b) zmiennej sterującej ppr1;

3. Obliczenie wartości liczbowych dla zmiennych, potrzebnych do wykreślenia od-

powiednich krzywych w przedziale <ppr1(b), ppr1(e)> dla początkowej (b) i koń-
cowej (e) wartości ppr1 oraz wizualizacja wyników (wizualny ogląd wykresów).

Obliczanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Calculate. Gdy obliczenia

na określonym etapie są zakończone, program przystępuje automatycznie do realizacji

następnego etapu.

V. Graficzne przedstawienie procesu rozpuszczania struwitu

Wyniki obliczeń, przedstawione na Rys. 1 – 3, odnoszą się do wartości pC0= 3 i 2,

dotyczących stężenia C0 [mol/L] struwitu (pr1) po jego wprowadzeniu do wodnego

roztworu CO2 (CCO2 mol/L) + KOH (Cb mol/L). Przyjęto, że pCCO2 = 2, 3, 4, 5 i ∞

oraz pCb = ∞ i 2. Rozważono też przypadki szczególne: CCO2 = 0 i Cb = 0.
Zastosowane procedury oraz otrzymane stąd wyniki prowadzą do następujących

wniosków.

Przy (pC0, pCCO2, pCb) = (3, 4, ∞), Ksp2 dla pr2 jest osiągnięty przy ppr1 = 3.141

(Rys. 1a), po czym pr2 strąca się i proces ten trwa aż do całkowitego wyczerpania się
pr1 (Rys.2a) – co oznacza, że Ksp1 dla pr1 nie zostaje osiągnięty (logq1 < 0). Zależność
pH od ppr1 przedstawiono na Rys.3a. Przed osiągnięciem Ksp2 dla pr2, wartości:

[pr2] = [pr3] = [pr4] = 0 były założone w równaniach (2) – (4). Po osiągnięciu Ksp2,

wprowadza się [pr2] do (2) i (4) i dokonuje odpowiednich zmian w algorytmie. Wy-

kresy na Rys. 1a, 2a, 3a można porównać z Rys. 1b, 2b i 3b, wykreślonymi
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dla (pC0, pCCO2, pCb) = (3, ∞, ∞), tj. CCO2=Cb=0. Przebieg krzywych specjacyjnych

na Rys.2a,2b potwierdza stosowalność zapisu reakcji (1), uwzględniającej dominujące

składniki układu.

Przy (pC0, pCCO2, pCb) = (2, 4, ∞), Ksp2 dla pr2 jest osiągnięty przy ppr1 = 2.013

(Rys.1d) i pr2 strąca się wg reakcji (1) aż do ppr1 = 2.362, gdzie Ksp1 dla pr1 jest osią-
gnięty i proces rozpuszczania kończy się. W stanie równowagi, faza stała składa się
z pr2 + pr1. Zależność pH od ppr1 jest przedstawiona na Rys.3c.

Przy (pC0, pCCO2, pCb) = (3, 4, 2), tj. w przypadku rozpuszczania pr1 w środowi-

sku alkalicznym (Cb >> CCO2), strąca się pr4:

pr1 + 2OH
-1

 = pr4 + NH3 + HPO4
-2

                                                               (17)

niemal z samego początku rozpuszczania pr1: ppr1 = 3.000102 (Rys.1c,2c). Prze-

kształcanie się pr1 w pr4 trwa do całkowitego wyczerpania pr1.

                               a                                                                                             b

Rys.1a i b. Zależności logqi od ppr1 dla różnych pri (i = 1, ... ,5), przy różnych wartościach

(pC0, pCCO2, pCb): (a) (3, 4, ∞); (b) (3,∞, ∞).

                             c                                                                                  d

Rys.1c i d. Zależności logqi od ppr1 dla różnych pri (i = 1, ... ,5), przy różnych wartościach

(pC0, pCCO2, pCb): (c) (3, 4, 2); (d) (2, 4, ∞).
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Rys.1e i f. Zależności logqi od ppr1 dla różnych pri (i = 1, ... ,5), przy różnych wartościach

(pC0, pCCO2, pCb): (e) (2, 4, 2); (f) (2, 2, ∞).

                                            a                                                                             b

Rys.2a i b. Zależności log[Xi] od ppr1 dla wskazanych składników Xi przy różnych wartościach

(pC0, pCCO2, pCb): (a) (3, 4, ∞); (b) (3, ∞, ∞); na rysunkach zaznaczono m.in. rozpuszczalne

kompleksy: MgCO3 i MgHPO4.
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                                        c                                                                                 d

Rys.2c i d. Zależności log[Xi] od ppr1 dla wskazanych składników Xi przy różnych wartościach

 (pC0, pCCO2, pCb): (c) (3, 4, 2); (d) (2, 4, 2); na rysunkach zaznaczono m.in. rozpuszczalne

kompleksy: MgCO3 i MgHPO4.

                                     e                                                                          f

Rys.2e i f. Zależności log[Xi] od ppr1 dla wskazanych składników Xi przy różnych wartościach

(pC0, pCCO2, pCb): (e) (2, 2, ∞); (f) (2, 2, ∞); na rysunkach zaznaczono m.in. rozpuszczalne

kompleksy: MgCO3 i MgHPO4.

Przy (pC0, pCCO2, pCb) = (2, 4, 2), proces jest bardziej złożony i składa się z 3-ch

stadiów (Rys.1e). W stadium 1, pr4 strąca się jako pierwszy (równanie 17), niemal

od początku rozpuszczania się pr1, aż do ppr1 = 2.151, gdzie osiągnięty jest Ksp2

dla pr2. W stadium 2, roztwór jest nasycony względem pr2 i pr4 i reakcja:

2pr1 + pr4 = pr2 + 2NH3 + 2H2O                                                                  (18)
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zachodzi aż do całkowitego wyczerpania się pr4 (przy ppr1 = 2.896), Rys.2d. W sta-

dium 3, reakcja:

3pr1 + 2OH
-1

 = pr2 + 3NH3 + HPO4
-2

 + 2H2O                                              (19)

zachodzi aż do całkowitego wyczerpania się pr1, czyli Ksp1 dla pr1 nie jest przekroczo-

ny.

                                     a                                                                                     b

Rys.3a i b. Zależności pH od ppr1 wykreślone dla (pC0, pCCO2, pCb): (a) (3, 4, ∞); (b) (3, ∞, ∞).

                                     c                                                                          d

Rys.3c i d. Zależności pH od ppr1 wykreślone dla (pC0, pCCO2, pCb): (c) (2, 2, ∞), (d) (2, 4, 2).

Przy (pC0, pCCO2, pCb) = (2, 2, ∞), po osiągnięciu Ksp3 dla pr3 (linia a, b

przy ppr1 = 2.376), pr3 jest równowagową fazą stałą aż do ppr1 = 2.393 (linia c, d),

gdzie jest osiągnięty Ksp2 dla pr2, Rys.1f. Dla ppr1 ∈ < 2.393, 2.506 >, w układzie są 2
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równowagowe fazy stałe (pr2 i pr3). Przy ppr1 = 2.506, pr3 rozpuszcza się całkowicie

(Rys.2e, 2f), a pr1 całkowicie przechodzi w pr2. Zależność pH od ppr1 jest przedsta-

wiona na Rys.3d.

Na podstawie wykresów specjacyjnych można formułować równania reakcji prze-

biegających w odpowiednim układzie i konfrontować je z przebiegiem zmian pH.

W szczególności, jony OH
–1

 uczestniczą w reakcjach (17) i (19) jako substraty i pH

zmiejsza się podczas rozpuszczania w stadiach 1 i 3 (Rys.3d). W stadium 2 mamy

pH ≅ constant (patrz Rys.3d). Wzrost stężeń NH3 i HPO4
–2

 znajduje swe odbicie także
w notacji reakcji (17)–(19).

VI. Uwagi końcowe

Rozpuszczanie struwitu jest interesującym przykładem ilustrującym zachowanie

się soli po jej wprowadzeniu do roztworu wodnego o odpowiednio dobranym składzie.

Przykładem tym bardziej godnym polecenia, że wyniki i uzyskane stąd wnioski są
zgodne z danymi doświadczalnymi. Można oczekiwać, że w podobny sposób będzie

przebiegać w XXI wieku edukacja przedmiotowa w zakresie chemii układów elektro-

litycznych. Sposób ten umożliwia wykorzystanie pełnej wiedzy fizykochemicznej o da-

nym układzie i realizację złożonych obliczeń za pomocą komputerów.

Przykład przedstawiony w tym artykule (i innych, zamieszczonych w tym opraco-

waniu) pozwala stwierdzić, że rozwiązywanie odnośnych problemów przebiega niemal

szablonowo, dla układów o dowolnym stopniu złożoności, bez potrzeby stosowania

złożonych przekształceń algebraicznych. Kwestią niedalekiej przyszłości wydaje się
być opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych, połączonych z komputerową symulacją
procesów zachodzących podczas przeprowadzanych doświadczeń. Dotyczy to nie tylko

ćwiczeń z chemii analitycznej, lecz także ćwiczeń z chemii nieorganicznej. Na przy-

kład, wiedza uzyskiwana w trakcie ćwiczeń z klasycznej analizy jakościowej będzie

nieporównanie bardziej pogłębiona, gdy wykorzysta się tak użyteczne narzędzie, jakim

jest komputer, który może znaleźć tu swe poczesne miejsce. Ważne miejsce zajmuje tu

graficzna prezentacja danych, ułatwiająca jakościowy i ilościowy opis zjawisk. Prakty-

kowane do tej pory wyjaśnianie procesów zachodzących w układach elektrolitycznych

za pomocą arbitralnego zapisu równań chemicznych jest dalece niewystarczające

i pozbawione elementu heurystycznego.

Zaproponowana przez autora [7] metoda GATES spełnia podstawowe wymagania

paradygmatu naukowego, twórczego podejścia do zagadnienia, jak i konstruktywizmu,

czyli filozofii nauczania zakładającej czynne rozwiązywanie problemów. Cechami

dobrego paradygmatu w naukach przyrodniczych jest spójność logiczna i pojęciowa,

oparta na fundamentalnych prawach fizycznych i chemicznych, umożliwiających two-

rzenie teorii szczegółowych, które można zweryfikować doświadczalnie.

Konstruktywizm polega na umiejętnym łączeniu wybranych faktów w celu stwo-

rzenia całościowego obrazu rozważanego zjawiska [8]. Do realizacji tego celu potrzeb-

ne są modele, reprezentujące fizykalny punkt widzenia na rzeczywistość. Modele te

zawierają zmienne, ale i parametry, określane jako stałe, w których zawiera się dotych-

czasowa (jakościowa i ilościowa) wiedza doświadczalna, dotycząca rozpatrywanego

zagadnienia. Przeniesienie do rozważanego układu parametrów fizykochemicznych,

uzyskanych z badania innych (zwykle prostszych) układów daje wyniki, które można

zweryfikować w nowych warunkach. Otrzymuje się przy tym informacje jakościowe

i ilościowe, bezpośrednio niedostępne obserwacji doświadczalnej, ale możliwe do uzy-
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skania na podstawie zmian wielkości mierzalnych, dokonujących się w rozważanym

procesie. Informacje te dotyczą zwłaszcza dynamicznej specjacji procesu, zachodzące-

go przy zadanych warunkach początkowych i założonym quasi-statycznym przebiegu

procesu zachodzącego w warunkach izotermicznych. Uzyskanie takich danych jest

wręcz niemożliwe doświadczalnie w realnym procesie, przy użyciu matryc utworzo-

nych z elektrod jonoselektywnych i chemometrycznej obróbki danych. Pobranie

z układu fazy stałej, stanowi ingerencję w proces, a przygotowany zeń preparat do ana-

lizy np. metodami spektrometrii rentgenowskiej jest odmienny od wyjściowego. Śle-

dzenie kinetyki reakcji zachodzących w układach tego typu wymaga odpowiednich

sensorów, które – z natury rzeczy – nastawione są na pomiar w warunkach równowa-

gowych, a więc z reguły nie nadążają za zmianami zachodzącymi w układzie. Można

uznać za pewnik, że przyszłość nie dostarczy w tym względzie rewolucyjnych rozwią-
zań aparaturowych, pozwalających rejestrować in situ kinetykę procesów zachodzą-
cych w tych układach.

Należy uwzględnić fakt, że stałe równowagi, będące parametrami odpowiednich

równań, stanowiły także efekt modelowania odnośnych procesów cząstkowych,

dla których otrzymano te wartości liczbowe. A stałe te – to nie wartości absolutne, lecz

wyznaczone doświadczalnie wartości liczbowe, podane z określoną (a często nieokre-

śloną) precyzją.
Stałe równowagi należy też rozpatrywać w kontekście historycznym; modele kon-

struowane w celu ich wyznaczenia były dostosowane m.in. do aktualnych możliwości

obliczeniowych. I tak, w okresie ‘przedkomputerowym’ stosowano modele oparte

na metodach ekstrapolacyjnych [9], w których błąd w wyznaczeniu jednej stałej prze-

nosił się na błąd w ocenie innej stałej. Później, gdy metody obliczeniowe nie stanowiły

już podstawowego problemu, pojawiły się modele nie zawsze akceptowalne ze zdro-

worozsądkowego punktu widzenia. W ten sposób nagromadził się melange stałych

równowagi, niespójnych, odnoszących się do różnych warunków doświadczalnych

(temperatura, moc jonowa), wykonywanych różnymi technikami, przy użyciu aparatu-

ry różnej klasy. Rodzi to niepewność (nieokreśloność), przekładającą się m.in. na war-

tości wielkości mierzalnych i współzależności pomiędzy nimi. Uwarunkowania

tego typu i jej konsekwencje, nie tylko w ilościowym, ale i jakościowym opisie zja-

wisk, należy uwzględniać m.in. przy wstępnej selekcji danych fizykochemicznych.
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