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we wszystkich próbkach wystêpuj¹ tylko mocne kwasy i
zasady, dysocjuj¹ce praktycznie ca³kowicie w pe³nym
zakresie pH spotykanym w wodzie atmosferycznej. Jednak
w próbkach wody atmosferycznej, oprócz mocnych, obecne s¹ równie¿ s³abe kwasy i zasady. Po zmieszaniu próbek
zawieraj¹cych s³abe kwasy i zasady, stê¿enie wolnych
jonów wodorowych nie bêdzie wynika³o tylko ze stê¿eñ
jakie by³y w próbkach przed ich zmieszaniem i z objêtoœci
tych próbek, ale równie¿ z przesuniêcia stanów równowag
dysocjacji s³abych kwasów i zasad, czego œrednia wa¿ona

nie uwzglêdnia. W takich przypadkach nie mo¿na uœredniaæ bezpoœrednio stê¿enia jonów wodorowych, a nale¿y
uœredniaæ inne wielkoœci — wielkoœci zachowawcze, których funkcj¹ jest stê¿enie jonów wodorowych.
W referacie zostan¹ przedstawione wzory do obliczania œredniego stê¿enia jonów wodorowych dla przypadków, gdy obliczanie œredniej wa¿onej ze stê¿enia jonów
wodorowych nie jest s³uszne.

Lokalny wp³yw emisji zanieczyszczeñ na sk³ad chemiczny opadów
Iwona Kurzyca*, Barbara Walna**, Maciej Malewski*
Zasadniczym czynnikiem determinuj¹cym sk³ad chemiczny opadu atmosferycznego jest wp³yw lokalnych
zanieczyszczeñ. Badania próbek opadów atmosferycznych
wymagaj¹ wyj¹tkowej dba³oœci dotycz¹cej zarówno sposobu ich poboru, jak równie¿ organizacji pracy i ewentualnego przechowywania próbek. W pracy s¹ prezentowane
wyniki wielu analiz chemicznych opadów pobranych w
centrum aglomeracji miejskiej Poznania. Stosuj¹c nowoczesne metody chromatografii jonowej i absorpcji atomowej oznaczono sk³ad jonowy i dokonano bilansu jonów.
Otrzymane wyniki porównywano z rezultatami badañ
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uzyskanymi dla opadów atmosferycznych gromadzonych, w tym samym czasie, poza Poznaniem (w
odleg³oœci ok. 20 km) w Stacji Ekologicznej UAM,
po³o¿onej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W próbkach pochodz¹cych z centrum miasta zwraca
uwagê obecnoœæ azotynów, których nie stwierdzono w
próbkach pobranych poza miastem. Oznaczono tak¿e
wiele jonów organicznych, których obecnoœæ w opadach
poza Poznaniem jest sporadyczna. Wszystkie stê¿enia
oznaczanych sk³adników okreœlone w opadach w mieœcie,
kilkakrotnie przekraczaj¹ poziom stê¿eñ okreœlonych w
próbkach zebranych poza miastem, co skutkuje m.in. zdecydowanie wy¿sz¹ przewodnoœci¹ elektrolityczn¹
w³aœciw¹ próbek miejskich. Zwraca tak¿e uwagê wy¿szy
odczyn pH próbek miejskich, podczas gdy odczyn wód
opadowych pochodz¹cych ze Stacji Ekologicznej jest bardzo niski i wynosi œrednio ok. 4,2 pH.
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