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Цел: 
Да се разгледат свойствата, получаването и значението  на 

амонячната вода, като едно от съединенията на амоняка, 

което се получава при производството му 



 I.Увод 
Азотът е един от най-важните елементи  в живата 

природа 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 



Aмонякът  е в основата на 
азото-добивната  

промишленост и един от най-
важните продукти 

Амонячната вода е един от 
продуктите, които се 

получават при производството 
на амоняк 

1. Съединенията на азота играят важна роля в 

промишлеността 



• като течен тор 

• за производството на натриев карбонат 

• За получаване на амониеви соли 

• в промишлеността на органичния синтез 

•  при производство на багрила и други 

• за целите на ХВП. 

2.Приложение на амонячна вода 



1.Очистване на 
природния газ от серни 

съединения 

2.Двустепенна 
конверсия на метана 

3. синтез на NH3 

•получава  се H2  

•получава се CO 

•очистване от CO  и  CO2  

•получаване на амоняк и 
отвеждане  

•получаване на амонячна вода 

2. Етапи при производството на амоняк 



 

• Производството на амоняк се основава се на обратимия 
хетрегогенен процес: 

• N2 + 3H2  ↔ 2 NH3 

 

• оптимални условия за синтеза : 

• P=30 MPa, t0 =450 -5000,  и катализатор – желязо 

• суровини – природен газ, въздух и вода 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ  
 

1.Производството на амоняк 
 



1- очистване на ПГ                                  

9 - въздушен кондензатор 

2 - пароводна конверсия на 

метан 

10 – сепаратор 

 

3 – въздушна конверсия на 

метан  

11 –кондензационна колона 

4,5  - конверсия на CO                          

12 – изпарител 

 

6 - очистване на ЦГ                                 

13 – абсорбционна колона 

7- помпа 

8 - синтезна колона 
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Получава се чрез 
абсорбция на амоняка 
във вода по 
уравнението: 

NH3 + H2 O↔ NH4 OH 

В тънкослоен абсорбер 

с пълнеж. 

Получаване на амонячна вода 



1.агрегатно състояние Бистра, безцветна течност, 

разтвор на амоняк във вода 

 

2.мирис Силен, остър и задушлив  

3.разтворимост Пълна (100%) 

4. Ph 11.6 

5.Плътност и  

парно налягане 

Въздух = 1): 0.59 

kPa при 20о C (25%) : 48 

6.Т кипене (25%): 38 о С 

 

7. Ттопене (25%): - 58 о С 

 

Амонячна вода 

1. Физични свойства  



Показатели Гранични 

стойности 

Амоняк 
Един от продуктите, който се 

получава при производството 

на амоняк, с голямо 

приложение. Представлява 

воден разтвор на амоняк със 

съдържание 18- 25, 5 % и рядко 

33%.  

25% 

2.Състав на веществото 



 

За опасната съставка - амоняк: 

 

3. Данни за токсичност 

1. Граница на 

възприемане на мирис 

на амоняк  

0,037 мг/л  
 

2.Опасни токсични 

концентрации за човек  

над 350 мг/м3 

3. Канцерогенност Амонякът не предизвиква 

ефект на канцерогенност, 

мутагенност и токсичност за 

репродукцията. 
 



При вдишване: Разяжда горните 

дихателни 

пътища.Симптоми- 

парене, кашлица, задух 

При контакт с 

кожата 

Предизвиква болка, 

зачервяване, изгаряне 

При контакт с 

очите:  

зачервяване, 

изгаряне, замъгляване 

на зрението 

4. Потенциални въздействия 

върху здравето 
 



При вдишване Пострадалия се мести на 

чист въздух. Незабавно се 

търси медицинска помощ 

При контакт с кожата 

 

Промива се с вода.Незабавно 

се търси медицинска помощ 

При контакт с очите 

 

Изплакват се 

очите.Незабавно се търси 

медицинска  помощ 

5. Мерки за оказване на първа 

помощ 



1.Токсичност във водна 

среда 

Силно токсичен за 

водни организми 
 

2.Третиране на 

отпадъците  

рециклиране трябва да се 

изпрати в съоръжение за 

отпадъци или 

неутрализира. 

6. Информация за околната среда 

За опасната съставка - амоняк 



Амонячната вода отделя лесно 

амонячни пари 

Горящи амонячни пари се гасят с въглероден 

диоксид, разпръсната водна струя 

7. Мерки при гасене на пожар 



Съдържащият се амоняк се поглъща с 
разтвор на борна киселина .  

Полученият амониев борат се титрува с 
разтвор на сярна киселина 

 

 

 

 

3NH3 +H3BO3 → (NH4)3 BO3 

 

 

 

2(NH4)3BO3  +3 H2 SO4 → 3(NH4)2SO4 +2 
H3BO3 

 Определянето става 2 пъти за 24 часа 

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА АМОНЯК В 

АМОНЯЧНА ВОДА С БОРНА КИСЕЛИНА, ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВО НА АМОНЯК 



По обема на погълнатия газ и по 
количеството сярна киселина, 
изразходвано за титруването се 
изчислява съдържанието на амоняк  

Съдържанието на амоняк в % се 
изчислява по формулата: 

%NH3 в NH4OH = V1n H2SO4 xN 
H2SO4 xF H2SO4 x 0,017/m x100 

 



1. PVC бланка от 250 -500мл 
 

5. 4% разтвор на борна 

киселина H3BO3 

2. Ерленмайрова колба  50мл. 

 

6. Разтвор на амониева основа 

3. Аналитична  везна 

 

7. 1n разтвор на сярна 

киселина H2 SO4 

4. Бюрета 

 

8. Спиртен разтвор на 

бромкрезолово зелено и 

метилрот 

 Необходими реактиви и 

стъклария: 

 



1.Отбор на проба:  

В добре измита и подсушена 
банка от PVC с вместимост от 

250- 500 мл. се отбира NH4OH от 
анализна линия п.201  

Ход на анализа: 

 



2. Темперира 
се до стана 

температура t0 
=250C  

3. В 
ерленмайрова 
колба от 200 

мл. се поставя 
50 мл. 4% 

H3BO3 разтвор 

4. На 
аналитична 

везна се 
претегля 

приблизително 
от 0,5 до 1 гр. 
Проба от NH4 

OH.  



В лабораторията на цеха за производство на 

амоняк /анализ на амонячна вода/ 



В лабораторията на цеха за производство на амоняк 

/анализ на амонячна вода/ 



 Титруване: 

1. Прибавя се 
индикатор  за 

NH3 – 
бромкрезолово 

зелено и 
метилрот в 

спиртен 
разтвор 

2.Разтворът се 
оцветява в син 

цвят. 



В лабораторията на цеха за производство на амоняк 

/анализ на амонячна вода/ 



3. Пробата се 
титрува с 1n  

H2 SO4 до 
промяна на  

цвета в червен 

4. Отчита се 
обема V 1n H2 SO4  



1.V1n H2SO4 за титруване =6,70 мл. 

2.V проба – m= 0,4390 g NH4OH 

3.F 1n H2SO4 =0,9998 

4.N  H2SO4 =1n 
 

 5. % NH3 в NH4OH=6,70 х1х 0,9998х0,017/ 
0,4390 х 100 =25,94% 

РЕЗУЛТАТИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ 



 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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