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Ćwiczenie nr 2
Oznaczanie wartości opałowej paliw gazowych.

Lublin

5.2. Oznnczanie
warto5ciopalowejpaliw g zowych
5.2.1.Paliwa
Podzial paliw
Gl6wnym lrodlem energii cieplnej dla wielu proces6wtechnicznychs4 paliwa. Potl
pojgciem paliwa tradycyjnie rozumiernymasowo wystEpuj4cew przyrodzie lub otrzynry
wane sztuczniesubstancje,skladaj4cesig gt6wnie z wggla i wodoru, stosowanedo otrzy
mywania energii cieplnej p,rzezspalanie.Powstalecieplo zuZywanejest bqdf to do bezpoSredniegoprowadzentaoperacji i procesowjednostkowychoraz wykorzystywaniaw celaclt
komunalnych, bqdL teZ przeksztalcasie je na inne rodzqe energii, na przyklad, mecltit
niczn4 czy elektrycznE
W zwiqzku z rozwojem nowych galqzi techniki, termin paliwo zaczS byi stosowany
w bardziej szerokim sensie i rozprzestrzenilsig na wszystkie materialy bqd4ce zrodlerrr
energii, na przyklad, paliwo atomowe,paliwo metaliczne czy pahwo rakietowe. Dla tyclr
paliw specjalnych,specyficzny charakterpaliwa ujeff zostal w jego nazwie.
W ostatnrm czasiedo paliw zaliczonorowniez grupy substancjipowstaj4cychw wynikrr
przetwarzaniaodpadow zawieraj4cychczgSci organiczne,to jest: odpad6w komunalnyclt,
osadow Sciekowych,gnojowicy. Nazywane s4 one paliwami odpadowymi albo alternatyrv.
nymi. Do tej grupy paliw nale|y biogaz oraz paliwa stale wytwarzaneze zbrykietowanyclr
czgScipalnych odpadow komunalnych.Wykorzystanretego typu paliw jest zwiEzanez po
dejmowaniem w ostatnim czasie dzialan zmrerzaj4cychdo odzysku energii znajduj4cej siq
w odpadach.
Wszystkie paliwa naturalnemogEbyc wyjSciowym irodlem surowcowym do otrzynty
wania paliw sztucznych.W wyniku ich przerobu otrzymuje siq paliwa o poz4danymstartirpotrzebnychdla konkretnychcelow.
skupieniai rolnych wlaSciwoSciach
Znaczeniegospodarcze
paliw jest tyrn wiqksze,Ze poza rol4 2rodlaenergii,stanowi4orrc
ogromniewaZny surowiecw przemySlechemicznym.
Wedlug stanu skupieniapaliwa dzielimy na stale,ciekle I gazowe,a wedlug ich pocho
dzenia na naturalnei sztuczne.Ponizej zamieszczonyjest wykaz najwalniejszych paliw
PALIWA NATURALNE
stale
wqgiel kamiennyi brunatny,antracyt,drewno,torf,
ropa naftowa,
ciekle
gazowe - gaz ziemny.
PALIWA SZTUCZNE,
stale
ciekle
gazowe
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koks, polkoks, brykiety wEglowe,wQgieldrzewny,
produkty destylacjiropy naftowej:benzyna,nafta,olej gazowy,mazut,
smola zwqgla kamiennegoi brunatnego,benzynysyntetyczne,alkohole,
gaz koksowniczy,gaz wielkopiecowy,biogaz,gaz kopalniany,
gaz ze zgazowaniapaliw statychlub pozostaloSciz przeroburopy naftowej.

Struktura wykorzystania r62nychLrodel energii - paliw do produkcji energii
naSwiecieiwPolsce
Wykorzystanieroznego rodzaju paliw do produkcji energiijest bardzo zroamcowane
r zaleZnemigdzy innymi od rejonu Swiatai stopniauprzemyslowienia
danegokraju. Faktem
jest, 2e kraje rozwinigte zamreszkaleprzez okolo 30 % ludno5ci SwiatazuZywal4 okolo
l0 % paliw. Natomiastkraje rozwijaj4cesig, w ktorych mieszkal0 % ludnoScinaszego
globu, zuZywaj4tylko 30 % paliw. Energia otrzymywanajest z roLnychnoSnikowenergii,
a uzalelnionejest to mipdzy innymi od dostqpudanegopanstwado okreslonychzasobow
paliwa czy dysponowaniemokre6lonegorodzaju technologii.Wykres 5.2.1. przedstawia
udzial rolnych noSnikowenergiiw jej produkcji na Swiecie.
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W skali Swiata,do produkcji energii korzysta sig w najwiqkszym stopniu z ropy naftowej, nastqpniez wegla i gazu ziemnego.Udzial w tej produkcji paliwa j4drowego i 2rodel
odnawialnych,gl6wniewody, dochodzido 15 %.
Strukturaprodukcji energii w Polsce zostata przedstawion
a na wykresie 5 .2.2. WyraZnie
widai, 2e polska gospodarkaoparta jest glownie na paliwach stalych, a podstawowym
no5nikiem energii jest wggiel kamienny i brunatny - ich udzial w produkcji energii jest
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wiqkszy niL 70 %. Na drugim miejscu sklasyfikowanoropQnaftow4.Udzial gazu ziemnegtt
wSrod wykorzystywanychlrodel energii jest w Polscemniejszy nrL l0 %. Do roku 2020
prognozowanyjest jednak trzykrotny wzrost zapotrzebowaniana gaz ziemny dla pozyski"
wania energii, przyjednoczesnymzmniejszeniuiloScispalanegowqgla o okolo 25 %.

5.2.2.Rodzaje paliw gazowych
Do paliw gazowych wykorzystywanychobecniew przemySlezalicza sig zar6wno gazy
naturalne,jak i wytworzone sztucznie,takie jak gaz ziemny,,kopalniany, wielkopiecowy,
koksownrczy, biogaz. Skladnikami palnyrni paliw gazowych s4 metan i inne gazowc
wEglowodory,tlenek wqgla, wodor. SpoSrodniepalnychskladnikownajczgSciejobecnestl
w nich ditlenek wqgla, azot oraz para wodna.
Gaz ziemny jest naturalnym,kopalnym, wysoko kalorycznympaliwem gazowym. Jegtt
gl6wnym skladnikiem jest metan (70-98 7o). Bior4c pod uwagQ zawartoSi wyzszych
wqglowodor6w spotykasig dwie odmiany gazv ziemnego.Pierwszaz nich - suchazawierit
okolo 2 % tych wqglowodor6w,a mokra - do 50 Vo.Gaz ziemny suchy spalanyw miesza"
ninie z powietrzem charakteryzujesip plomieniem malo Swiec4cym,a gaz mokry intensywnie Swiec4cym.W zalehnoSciod zlo2a, wartoSi opalowa gazu ziemnego znacznie siq
stwierdzasiE,2e przyrozni i moze wynosic od23,5 do 40 MJ/m'. W wielu opracowaniach
najmniej przez 70 lat Swiatowe zapotrzebowaniena gaz ziemny moze byi zaspokajane
z juZ udokumentowanychzlo2. Z innych prognoz wynlka, 2e w najblilszych latach okrcs
wystarczalnoSciSwiatowychzasob6w gazv ziemnego moze wzrosn4i do ponad 100 lat,
Ocenia sig takze, Ze ogromne iloSci metanu znajduj4 siQw hydratachmetanu (ciato stale),
zalegaj4cychna glEboko5ci400-500 m na dnie morz i ocean6wu wybrzeZy kontynentow
oraz na lqdzie pod wieczn4 zmarzlin4.Jednakobecniebrak technicznychrozwiqzan dla iclr
przemyslowej eksploatacj
i. Najwiqksze wydobycie gazu jest w krajach WI{P, Europy
Srodkowej i Wschodniej- 39 oh swiatowegowydobycia oraz w Stanach Zjednoczonych*
22,7 Vo. W Polsce udokumentowanezasoby gazu ziemnego wynosz4 146 tlld ffi', alc
z szacunk5wwynika, 2e sqone duzo wiqkszei okreslasiqje na okolo 630 mld m-'.
W por6wnaniuz innymi paliwamt gaz ziemny ma wiele zalet powoduj4cych,2e zwipl<Do fych korzystnychcech naleZyzaliczyc:
sza sigj.go wykorzystanieenergefyczne.
latwoSi wstqpnegooczyszczania(szczegolniew por6wnaniuz wqglem),
przyj.go spalaniu,
brak emisji popiotow oraz innychzanieczyszczen
dwukrotnie mniejsza iloSi COz powstaj4cegoprzy spalaniuw por6wnaniu do wqgla
kamiennego,w odniesieniudo tego samegoefektucieplnego,
mozliwoSi katalitycznego spalania w temperaturach,w ktorych nie powstaj4 tlenl<i
azotu,
uzyskiwaniewiqkszychsprawnoScicieplnychurzEdzen,
przy obsludzeurzqdzenopalanychgazem,
latwoSi i bezpieczet'rstwo
uzytkownika.
brak potrzeby magazynowaniau bezpoSredniego
Gaz kopalniany jest j ednEz odmian gazu ziemnego - towarzyszy pokladom wqgla
kamiennegoi pozyskujesiE go jako produkt ubocznyprzy wydobyciu wqgla kamiennego.
Jest mieszanin4metanu i powietrza,a jego wartoSi opalowa wynosi okolo 23 MJ/nr''.
W stanie sprQzonymdo okolo 0,8 MPa wykorzystywanyjest jako paliwo, zamiast gazLl
ziemnegolub koksownrczego.
Gaz wielkopiecowy powstaje podczaswytapianiasur6wki w wielkim piecu. W jegtl
sklad wchodzi duZa iloSi gazowniepalnych,wskutek czego warloScopalowa tego paliwa
jest niska i waha sig w granicach3,9 do 4,J MJ/m'. Gaz ten jest uzywany do opalania
kotl6w parowych i sporz4dzaniamieszanekgazowych.W mieszaniniez powietrzempali
sig plomieniemslaboSwiec4cym.
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Gaz koksowniczy powstajew wyniku suchejdestylacjiwEgla kamiennegow bateriach
koksowniczych. Glownyrni skladnikami gazu koksownrczego s4 wodor (oko{o 50 oh),
jest
metan(okolo 30 %) i tlenekwqgla (okoto 1 %) WartoSiopalowagazukoksowniczego
jest
paliwem przemyslodo5i duZai Sredniowynosi 18 MJ/m' (15,8-20 MJ/m'). Gaz ten
piec6w.
i
do
opalania
transportu
stosowanym
siE
do
dalekiego
wym nadaj4cym
Biogaz jest paliwem sztucznym,otrzymywanym w wyniku proces6w biochemicznych
zachodz4cychw materii organicznej w warunkach beztlenowych (fermentacjametanowa).
Substancjeorganicznes4 skladnikiemmiEdzy innymi takich odpad6w,j^k odpady komunalne czy osady poSciekowe.W wyniku fermentacjimetanowej,substancjete (wqglowodory, bialka, tluszcze)pod wptywem mikroorganizmow rozkladojq sig do metanu, ditlenku
wqgla i wody. Technologie wytwarzaniabiogazu najczgsciejwykorzystywanes4 do przetwarzanta osadow Sciekowychpochodz4cychz oczyszczalniSciekow. Liczba tego typu
w Europiewynosi okolo 800, zalw Polsceznajdujesiq ich okolo 50.
instalacjidzialaj4cych
do pozyskiwania
Na skladowiskachodpadow komunalnychs4 takze budowaneinstetlacje
powstaj4cegosamoistniebiogazu.Przyklademtego s4 skladowiskaodpadow w Bydgoszezy, Grudzi4dzu oraz Poznaniu.W warunkachpolskich, waftoSc opalowa biogazu otrzymywanegoz osad6w poSciekowychwynosi okolo 16-18 MJ/mr, a z odpad6w komunalnych waha sip od 7 do 18 MJ/m'. Tak szeroki zakreswartoSciopalowej zwiqzanyjest nie
tylko z roZnym skladem odpadow komunalnych, ale rowniez z warunkami panuj4cymi
wewn4trz skladowiska(ternperatura,pH, zawartoSiwody).

5.2.3.WartoSCopalowai cieplospalaniaoyazsposobyich wyznaczania
paliwa przernyslowe,pod wzglqwielkoScicharakteryzuj4cych
Jedn4z najwaZniejszych
jest
iloSi ciepla,jukq uzyskujesiE
dem ich przydatnoSciekonomiczneji technologicznej,
przy ich spalaniu.Cieplo uzyskiwanepodczasspalaniapaliwa zaleZynie tylko od rodzaju
paliwa, ale takaeod warunk6w,w jakich odbywa sig reakcjaspalania(ciSnienie,temperatura). W przypadku gdy jednym z produktSw spalaniajest para wodna o temperaturze
100oC,to iloSd uzyskanegociepla bqdzie mniejsza niz w6wczas, gdy produktem spalania
jest woda w stanie cieklym o tej samej temperaturze.Wynika z tego, 2e dla ocenyjakoSci
roznych paliw nale?ystosowa6takie same(lub prawie takie same)warunki ich spalania.
Cieplem spalania (Q,) zwanym dawniej g6rn4 wartoSci4opalow4 nazywa siQ iloSi
ciepla, kt6ra powstaje przy zupetnymspaleniujednostki masy paliwa stalego lub cieklego
albo jednostki objqtoSci paliwa gazowego, w warunkach, w kt6rych produkty spalania
oziqbiajesiQdo temperaturysubstratowa powstalawoda wystqpujew stanieskroplonym.
Warto5ci4 opalowq (Q,,r) zwanEdawniej doln4 wartoSci4opalowq nazywa siq ilo5i
ciepla, ktor4 uzyskuje sig przy zupelnym spaleniujednostki masy paliwa stalego lub cieklego albo jednostki objqtoScipaliwa gazowego,gdy woda w gazachspalinowychochlodzonychdo temperaturysubstrat6wpozostajew postacipary wodnej.
W praktycewiqksze znaczeniema wartoSi opalowa,okreSlaona bowiem tq iloSi ciepla
powstaj4cegoprzy spalaniu danego paliwa, kt6ra moZe byc uZytecznie wykorzystana.
WartoSciopalowe rolnych rodzajowpaliw zostalyprzedstawionew tabeli 5.2.1.
Jednostkamiciepla spalaniai wartoSciopalowej gaz\ s4: MJ/kg, MJ/m3luklad SI), oraz
czqstojeszczespotykane,chociazjuz nielegalne,kcal/m'.
Cieplo spalaniai wartoSi opalowEmolna wyznaczycna drodze po5redniej- na podsta- przez pomiar kalorymetryczny.
wie analizy paliwa lub bezpoSrednio
W przypadku paliw gazorych, cieplo spalania(Q,) moZnawyliczyi jako sumQiloczyn6w zawartoSciposzczegolnychskladnikow gazu i wartoSci ciepla spalania tych skladnik6w, korzystajEc ze wzoru 5.2.1.
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T abela5. 2. 1.W a rto S o
i p a i o w aro z n y c hro d z a j owpal i w

Paliwo

WartoScopalowaIMi/kg]

19-32,7
6,7-16
1 0 1- 6
12,5-75,5
28-30
44
38,5-40
40

Wggiel karr-rienny
WEgielbrunatny
Torf (podsuszony)
Drewno(podsuszone)
Koks
Ropa naftowa
Mazut
Olej opalowy

Q , t=, i Q , , ' c ,

(5.2.1)

t=l

gdzie:Q,i - cieplospalaniaskladnikai w paliwiegazowym [MJ/rn3],
Ci - zawartoSc
skladnikai w paliwie gazowyrn [czESciobjqtoSciowe].

WartoSci4opalow4(Q") paliwa gazowegojest suma iloczynow zawar-toSci
poszczeg(ilnych skladnikowgazu iwartoSci opalowejtych skladnikow.Oblicza sipjEZnastapuj4cego
wzoru:

Q , ,= 2 Q , ' C ,

(5.2.2)

gdzie: Q; - wartoS6opalowaskladnikai w paliwiegazowym [MJ/m3],
Ci - za\vartoSc
skladnikai w paliwiegazowynr [czESciobjgtoSciowe].

Przy obliczanruQ,p i Q,p korzysta siE z danych liczbowych wartoSciopalowej i ciepla
spalaniarolnych skladnikowgazu, zawartychw tabeli 5.2.2.
Tabela 5.2.2. Cieplo spalaniai wartoS6opalowaroznychskladnikowpaliw gazowychw temperaturze0"C pocl
ciSnieniem
0 , 1M P a

Skladnikpaliwa gazowego
Metan
Etan
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C i epl ospal ani a[MJ/rn' ]

Warto5i opalowaIMJ/m3]

39,82

35,88

70,31

64,36

Propan

r01,21

9 3 , 18

n -b u ta n

133,80

I )? 57

i -b u ta n

132,96

122,18

Pe n ta n y

169,21

156,63

Heksany

187,40

1 73 , l l

Heptany

216,88

200,55

Ok ta n y

246,18

221,16

Nonany

216,33

256,23

Be n z e n

162,15

Toluen

116,26

155,61
I(r8,18

Wod6r

12,'7
5

10,19

T l e n e kw Eg l a

12,64

12,64

Siarkowod6r

25.35

23.31

Czqstow praktyce,w przypadkuniektorychpaliw gazowych,ich waftoScopatow4(Q,,r)
wzoru:
tnoznaobliczyc z nastqpuj4cego
+ 147'HzS [kJ/m3]
+ 360'CH,r+ 59B'C2H4
Qo,= 121'CO + LO8'H2

( s . 23 )

wyrnienionycltskladnik6ww paliwiegazowym,
gdzie:CO, Hz, CIt+,CzHt, IJzSwyralalEzawarloSci
w % objqtoSciowych.

5.2.4.Kalorymetrycznewyznaczaniecieplaspalaniai wartoSciopalowej
gazu
Eksperymentalnewyznaczenieciepla spalania i wartoSci opalowej paliw gazowych
wykonuje siE najczgsciejw kalorymetrzeJunkersa.Oznaczentepolega na tym, Ze znana
objptoSi gazu spalaj4c siE w kalorymetrze ogrzewa strumien jednostajnie przeplywaj4cej
wody. Znajqc przyrosttemperaturywody, jej masq,cieplo wlaSciwewody oraz iloSi spalonego gazu,,zu|ytego na ogrzaniewody mohna obliczyc cieplo spalania gazu. Odbieraj4c
r6wnoczesnieskroplon4wodq pochodzqcEZespalin i okreslajqcjej masQmozna wyliczyc
wartoSi opalow4.
Schemat ukladu do wyznaczaniaciepla spalania i wartoSciopalowej paliw gazowych
jest na rysunku5.2.3.W skladzestawukalorymetruwchodz4:
przedstawiony
licznik gazory do odmierzaniaobjqtoScispalanegogazu,
I
II
regulatorciSnienia,sluz4cydo wyrownaniai stabilizacjiciSnieniagazLr
odprowadzonegoz hcznlka do palnika kalorymetru,
nawilzaczpowietrzadoprowadzonegodo spalaniagazuw kalorymetrze,
III
IV - kalorymetrJunkersawraz z palnikiem,
V - odbieralnikogrzanejwody,
VI - odbieralnikskroplin,
VII - urzqdzenieprzelewowereguluj4cer6wnomiernoSiprzeplywu wody
przez kalorymetr.
Licznik gazowy zaopatrzonyjest w manometrwodny (2I),przy pomocy kt6rego okreSla
siQ nadciSnienieodmierzanego gazu wzglqdem ciSnieniaatmosferycznego.Temperaturq
gazu,niezbqdn4do okresleniaciSnienianasyconejpary wodnej w spalanymgazie, odczytuje siq na termometrze(19) licznika. Do napelnianialicznika wod4 sluzy krociec zamykany Srub4(23), a do kontroli jej poziomu w liczniku - zawor (22). Napelnianietermostatuj4cego plaszcza licznika wod4 odbywa siQ poprzez urzEdzenieprzelewowe (VII). Do
odptywu wody termostatuj4cej sluzy krociec odprowadzajqcy (12). Regulator ciSnienia
gazu(II) zaopatrzonyjest w dzwon, kt6rego crglar reguluje siq obci4znikami nakladanymi
w jego g6rnej czqsci.Gaz doprowadzanyjest dalej do palnika z zaworem(5), przy pomocy
kt6rego moanaregulowai iloSi spalanegogazu.W celu zapaleniagazuw palniku wyjmuje
siq go zkalorymetru.
Nawilzacz powietrza doprowadzonegodo spalanragazu (lll) zasilanyjest wodqz urzqdzenraprzelewowegoprzewodem(13). Wlot powietrzado nawilzaczaumiejscowionyjest
na dole tego urzqdzenia,sk4d nawilzoneprzeahodzido komory spalaniakalorymetru.
Kalorymetr zasilanyjest wod4 wptywaiqcq_doniego poprzez koncowkE (7) i urzqdzenie
przelewowe (8). Do regulacji strumienia wody przeplywaj4cej przez kalorymetr sluzy
regulator (15) zaopatrzonyw skalq. TemperaturEwody doprowadzonejdo kalorymetru
mierzy siQ, z dokladnoSci40,1"C, termometrem(11), a odprowadzonejz kalorymetru termometrem(18). Woda odprowadzanaprzeplywaprzez kran trojdrozny (9), przy pomocy
kt6rego kieruje siqj4 albo do zlewu, albo do odbieralnika.
schematbudowy kalorymetruJunkersaprzedstawionona rysunku5 .2.4.
Szczegolouvy
Model kalorymetru, ktory wykorzystywany jest do oznaczenia wartoSci opalowej
dostosowanyzostal do nadci5nieniabadanegogazrrwynosz4cegookolo 10 cm slupa wody
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badany

powietne

Rysunek5.2.3. Schernatzestawuz kaloryrnetremJurrkersado wyznaczaniaciepla spalaniai wartoSciopalowcj
paliw gaz ow y c h(1 ,2 - w e j Sc i ei w y j Sc i eg a zudo i zl i cml ka gazow ego;3,4- w ej S ci ei w yj S ci egazudo i z r egul a t o r a c i S n i e n i5a-;p a l n i k z z a w o r e m ; 6 - o d p r o w a d z e r i e s p a l i n7; - k o n c o w k a z a s i l a n i a k a l o r y m e t r u w o d q :
8 - urz4dzenieprzelewowe(regulatorr6wnomiemoSciprzeplywu wody przez kaloryrnetr);9 - kran trojdroany',
10, 11 - koricowki przewodownapelnianiaplaszcza
licznika wod4 termostatrUqcq;
l2 - odprowadzeniewody
termostatuj4cej
licznik; l3 - zasilaniewod4 nawillaczakalorymetru,14 - przelew;l5 - regulatorprzeplywu
wody przez kalorymetr; l6 - zlew; l7 - termometrdo pomiaru temperaturywody wplpvaj4cej do kaloryntetnr;
18 - termometrdo pomiaru temperaturywody wyplywajqcejz kalorymetru;l9 - termometrlicznika; 20 - termometr do pomiarutemperaturyspalin;2l - manometrgazuwchodzqcego
do licznika',22- zawSrdo calkowitego
oproznianiakalorymetruz wody; 23
krociec do napelnianialicznika wod4;24 - odprowadzenieskroplin:
25 - ukladredukcjinadciSnieriagazuzasilaj4cego
kalorymetr)

wzglqdem ciSnienia atmosferycznego.NadciSnieniebadanego gazu moze byi wiqksze
i dlatego mipdzy doplywem badanegogazu a licznikiern wlEczasip uklad umozliwiaj4cy
redukcjEciSnieniagazu.Uklad ten, na rysunku5.2.3 zaznaczony
jako (25), przedstawiono
na rysunku 5.2.5. Sklada siq on z manometruwodnego (21), ktory mierzy nadciSnienie
badanegogazv w jego flrodle(h1) oraz z wodnegoreduktoraciSnienia(28), przy pomocy
kt6rego obniza siq nadciSnieniegazu o ciSnienieslupa wody (ht). NadciSnieniegazu (t)
wychodzEcegoz reduktorawynosi:
h=

h1-lt2

gdzie.ft - nadciSnienie
gazuzasllaj4cego
licznik i kalorymetr;powinnowynosicokolo l0 crn slupawody
(nie moze by( wylsze),
gazuw siecikomunalnej,
ht - nadciSnienie
ln - nadciSrrienie
gazu pozostaj4cego
w reduktorzeciSnienia(28).

Wykonanie oznaczeniawartoSciopalowej i cieplaspalaniagazu
W celu eksperymentalnego
wyznaczeniawarloSciopalowej i ciepla spalaniagazu na\eZy
zestawicuklad pomiarowy zgodntez rysunkiem5 .2.3. Nastgpniekolejno wykonai nastqpuj4ceczynnosci:
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17
x
v

\

\

1B
\

doplyw wody
14

I

jak na rysunku5.2.3)
Rysunek5.2.4.SchematkalorymetruJunkersa(oznaczenia

-+26

redukcjEciSnieniagazu podawanegodo kalorymetruJunkersa
Rysunek5.2.5. Schematukladu urnozliwiajEcego
29 - wyjSciebadanegogazu
(26 - wejSciebadapegogmu,27 - manometrwoclny,28- wodny reduktorciSnietria,
do licznika(l) zestawukalorymetruJunkersa)
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1. Doprowadzicwodg do kalorymetru
PodczasostroznegoodkrEcaniakranu sieci wodoci4gowejobserwujesig z g5ry urzqdzenie przelewoweryfl) i ustalataki strumienwody, aby przelewaj4cysiq jej nadmiar zraszal
nawilhacz(lll) jak najobficiej, ale aby odptywaj4cawoda nie przelewalasip przez brzegi
dolnego zbiornika zraszacza.WodE przeplywajqcqprzez kalorymetr kieruje siQ w tyrn
czasredo zlewu ustawiajqcw odpowiednimpolozeniukran (9).
2. Doprowadzic gaz do kalorymetru
W Um celu wyjmuje sip palnik (5) z kalorymetru,jego zaworem zamyka doptyw gazu,
a nastqpniepowoli otwiera siE zawor instalacji zbadanym gazem.Po wyrownaniu ciSnienia
w calym zestawie kalorymetru zanotowac nadciSnienie (h) gazv doprowadzanego ze
Lrodla, nadciSnienieredukowaneprzez reduktor wodny (h) i obliczyi nadci5nieniegazLl
(/z) kierowanegodo licznika [). Cisnienie gazu (/z) powinno byi rowne odczytanemuna
manometrze(21) licznika.
3. Uruchorniikalorymetr
Po stwierdzeniuszczelnoSciukladu zasilaniapalnika gazem(brak wydobywaj4cychsiE
pEcherzykowgazu z wewn ptrznej rurki reduktora ciSnienia(28)) naleay odkrgcii zawor
palnika, zapalic wyplywaiqcy gaz i tak wyregulowac natg2eniej ego przeptywu, aby plomien nie byl kopcqcy ani zbyt duLy. Po odkrqceniukurka palnika zaczyna obracai siE
wskaz6wka licznika (I). Zapalony palnik naleZy wprowadzic do wngtrza kalorymetru,
montuj4c go na zaczepach.Temperaturawody odptywajEcejz kaloryrnetru powinna zaczqc
wzrastai i po kilkunastuminutachustalii siE.Roznicapomiqdzytemperatur4wody zirnnej
I ogrzanejpowinna wynosic od 10 do 20oC.Zaworem (15) moZnazwipkszyi lub zmniejszyc szybkoSc przeplywu wody, a wiEc i jej temperaturEpo ogrzaniu.
4. Wykonai oznaczenie
Po osi4gniqciustalej temperaturywody doptywaj4ceji odplywajEcejz kaloryrnetruoraz
po ustaleniusiq szybkoSciodplywu skroplin naleZyodczekac,aZ wskaz6wkalicznika gazu
dojdzie do zera. W momencie jej przechodzeniaprzez zero przekrqcii kran (9) i wodq
wyptywaiqcq.zkalorymetru skierowai do odbieralnikawody (V). Jednoczesniepod rurkq
odplywu skroplin (24) podstawia siQ maly (20-25 cm3) cylinder miarowy (VI). Dla
kazdegodm3 spalanegogazu,w jego polowie (0,5 dm3, 1,5 dm3 , itd., n& tarczy licznika)
odczytuje siq temperaturqwody doptywaj4ceji odplywaj4cej.W ten spos6b naleZyspalic
10 dm3 badanego gazu.Temperaturywody i inne dane notuje sip wedlug wzoru tabeli
5.2.3). W chwili przechodzeniawskaz6wki hcznika przez ostatni4 dzialkp odmierzanej
objgtoScil0 dm' gazu (na skali licznika - ponownie zero) tak ustawii kran (9), aby strumien ogrzanej wody wyplywaj4cej z kalorymetru zostal skierowany do zlewu. R6wnoczeSnieodstawiasiq cylinderek ze skroplinami. W czasietrwania oznaczenianaleZyr6wnreL zanotowa( temperaturEgazu i jego nadciSnienie(w mm HzO). ObjqtoSi skroplin
odczytujesiq bezpoSrednio
w cylindrze miarowym (VI), a objEtoScwody zebranejw odbieralniku odmierza siQ duzym cylindrern miarowym (2-2,5 d-t) lub okresla na drodze
walenta.
Oznaczenie warto5ci opalowej w kalorymetrze naleay przeprowadzic dwukrotnie.
Wszystkie parametry niezbqdnedo obliczenia wartoSciopalowej i ciepla spalania naleZy
zamieSciiw sprawozdaniuz wykonanegooznaczenra.
IJwagi:
l. Podczasoznaczenianalezy rowniez kontrolowac ternperaturqspalin. l{ie powinna ona
odbiegac od temperatury otoczenia.
2. Doplyw wody do kalorymetru mozna zamknqcjedynie po uprzednim wyjqcitt palnika
z wnqtrzakalorymetru.
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gazu
i w a rtoS ciopal ou' e-i
Tabela5. 2. 3.Dan e 'z p o m i a ruc i e p l as p a l a rl i a
t
gazu(termornetr(19))
temperatura
It
(m
a
n
o
n
re
tr
(2
I
ga z u
nadc iS r r ienie
))
V
r o k a l i b ra c -jl iic z n i ka-.)
ob- ipt oSscpalo n e ggoa z L(p
I'
ob. lqt oSsck r op l i n
m as as k r oplin
l/r,
objqtoScodebranejwocly
nl
masaodebranejwody
P
ci$nienie barotnetryczne
jak4 rnial spalanygaz (z tabeli 5.2.5) Ft-)w
ciSnieniecz4stkowepary wodnejw terlrperaturze,

spalonegogazu
Ob1qtoSc

Ichn3]

= /-^L \,

= 92 tnrn H:O
= 9,96 cl m3
= 0 , 0 1 5c h n 3
= 1 5 , 0g
= 7 , 5 7 0d r n 3
= 1 5 1 0g
= 145 mrn H g
= 19,82Jmrn H g

Teniperaturawody wchodz4ce.;

Temperaturawociywychodz4cej

["c]

["c]

pomiar I

:

porniar2

porniar1

porniar2

1
I

z

-)
a

A

a

5
6
7
8
9
l0
wartoS6Srednia
.
Danew tabelimaj4jedyniewartoScprzykladow4,
-'
Spos6bkalibracjilicznikaopisanodalej.

Sprawd zlnie prawidlowoScidzialania licznika gazowego
malo lotnymi
Liczniki gazowebEd4cew ci4glym uzyciu mog4 ulec zanieczyszczeniu
skladnikami przeplywaj4cychgazow lub produktami korozji metalowych czq5ci licznika.
Dlatego wskazanejest sprawdzenieprawidtowoSciwskazat'rlicznika, polegaj4cena przepuszczeniuprzez niego dokladnie znanej objqtoSci gazu. Zazwyczaj wykonuje siQto przy
pomocy specjalnegoaspiratora,polqczonegojak na rysunku 5.2.6. Aspirator (VIII) jest
s4dwie
szklanymzbiornikiemo znanejobjqtoSci.W jego dolnej igornej czqscizaznaczone
kreski, pomiqdzyktorymi objptoSiwynosi dokladnie 1 dm'.
Boczny kran (3 1) aspiratorapol4czony jest migkkim wgzem gumowym z naczyniem
poziomuj4cym(IX), a dolny kran trojdrozny (30) - zwejSciemgazu do licznika (I). Naczynie poziomujqceustawia siq na polce statywu i po napelnieniugo wod4 wypiera powietrze
z wQza lqczqcegoje z aspiratorem. SzybkoSc przeplywu wody z naczynia poziomuj4cego
do aspiratora(lub odwrotnie - gdy naczyniepoziomujqceznajdujesiq na poziomie stotu)
regulujesig wiEkszymlub mniejszymotwarciemkranu bocznego(3 1).
Powietrzez aspiratoramoze byi kierowanedo atmosferylub do licznika, albo jego
wyplyw moaebyi w ogole zamknigty,zaleZnieod ustawieniakranu trojdroznego(30)
Przed rozpoczqciem kalibracji licznika j.go wskazowkg ustawia siQ na wybranej
dzialce tarczy (najwygodniej - na zero). Wykorzystuje siQ do tego celu powietrze wypierane z aspiratora(naczynie (IX) ustawione na statywie). Przy malym przeplywie wody
z naczyniapoziomujecegodo aspiratorawyplywaj4ce z niego powietrze nale?yskierowai
kranem (30) do licznika. W chwili dojSciawskazowki do wybranej dzialki skali licznika
kran (30) zamykasiq, kierujqc vvyplyw powietrzado atmosferyiodcinaj4c licznik od aspiratora. Nastgpnie,obnizaj4c naczyniepoziomuj4ce zasysasiQ powietrze z atmosfery do

299

Rysunek5.2.6. Schematukladu do sprawdzaniaprawidlowoSciwskazahlicznikagazowego(l - licznik g zowy
z zestawuna rysunku5.2.3,VIII - aspirator,IX-naczynie poziomuj4ce,30- kran trojdrozny,3l - kran jeclnodrozny)

aspiratora,aZ poziom wody w aspiratorzespadnieponizejjego dolnej kreski. Nie wolncl
teraz zaci4gnEcpowietrz a z licznrka.
Kalibracjq licznika przeprowadzasiq w ten spos6b, 2e poczqtkowo ustala siQ bardzo
wolny wyptyw wody z naczyniapoziomuj4cegodo aspiratoraprzy kranie (1) ustawionym
tak, aby powietrze wycho dzEcez aspiratorabylo skierowanedo atmosfery.Nastgpnie,przy
przechodzeniumenisku wody przez doln4 kreskg aspiratora,przekrEcasip odpowiednio
kran (30) ikieruje powietrze do licznika. Po tym mozna ustalii wiqkszqszybkoScwyplywaj4cej wody. Przed dojSciem poziomu wody do gornej kreski aspiratora ponownie
zmniejszasiE szybkoSijej przeplywu, a w chwili przechodzeniamenisku przez gorn4 kreskq aspiratorazamykasig kran (30) doprowadzaj4cypowietrzedo licznika i nastgpniekran
(3 1) doprowadzaj4cywodQ do aspiratora.Na skali licznika odczytuje siE polozenie wskaz6wki i zapisujew tabeli analogicznejdo tabeli 5.2.4.).W analogicznyspos6bkontynuuje
sig sprawdzanieobjgtoSciwskazywanychprzez licznik dla kolejnych podzialekskali, zawsze startuj4cod polozeniawskazowki ustalonegopo przetoczeniuz aspiratorapoprzedniego
I dm' powietrza - patrz przykladowedanew tabeli 5 .2.4.
W obliczeniachwartoSci opalowej gazu nale|y poslugiwai siQ rzeczywist4objptoSci4
spalonegogazu - z przykladowychdanych z tabeli 5.2.4 wynikaloby, 2e 10 dm' odmierzone pr?y pomocy takiego licznika (ze skal4 0-5 d-') w rzeczywistoSciwynosito fylko
g , 9 6d m 3 .
T abela5. 2. 4.K a l i b ra c j al i c z n i k ag a z o w e g o(p rzykl ad)

PolozeniewyjSciowe
wskaz6wki

ObjqtoScprzetoczonego
gazu[drn3]

Polozeniewskaz6wki
po przetoczeniu
I clm3gazu

przez
ObjAtoSd
wskazarra
l i czni k Icl rn]j

0,00
1,03
2,03
2,98
3.98

1,00
1,00
1,00
1,00
l,00

1,03
2,03
2,98
3,98
4.98

1,03
1,00
0,95
1,00
1.00
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obliczanie cieplaspalaniai wartosci opalowejgazu
C i e p l os p a l a n i a
porownuj4c iloSc ciepla odebranegoprzez wodq przeplywajqcqprzez kalorymetr
z iloSci4cieplawydzielonegoprzezspalonyw tym samym czasiegaz lnamy:
t'tl'c' Lt - Q,,,'Vo

6 '2'4)

skad:

o =
gdzie. nt
Lt
( : Q,,, _
Vo

trt.c.L,t

podczaspotniaruwartoSciopalowej [g],
masaogrzarrejwody, ktora przeplynElaprzezkaloryrnetr
wody wychodzqceji wchodzqcej [K],
Sredrriaro Znicatenrperatury
cieplorvlaSciwewody 14,181J/g'Kl,
cieplospalaniasuchegogazLr[J/dnr3],
rnm Hg) objqtoScspaloliegosttchego
warunkachnorrnalnycl"t'.273Ki760
(* u111o*ny.tr
rze'czywrslo
gazLl Idrn']:
tY/ 0 -

gdzie:P V T To P6 -

(s.2.s)

V^

P.V To

T

(s.2.6)

Po

ciSnieniecz4stkowespalanegogazu [nrm Hg],
kalibracjilicznika [cirn3],
c gazuwwarulrkachporniaru,po uwrgtEO,lieniu
objptoS
gazuw warunkachpomiaru [K]'
temperatura
temperaturagazu w warunkachnormalnych [273K],
ciSnieniegazuw warunkachttormalnych[760 rnm Hg]'

o gazu(P) okreSlasig na podstawiedanychz pomiaruekspeCiSnieniecz4stkowespalaneg
rymentalnego:
- p,.,
p=b+h
I 3,5

(5.2.7)

- ciSrrieniebarouretrycznew czasie oznaczenia [nlrrr Hg],
liczrrika
odczytanena nlal'lolrletrze
- padciSniepie
gazuwzglpdemciSnieniabarornetrycznego,
lmm HzOl,
wysokoSislupawody do wysokoScislupartqci,
sprowadza-iqcy
13,5- przeliczytlK
porniaruobjgtoScispalanegogazu,
p* - ciSnieniecz4stkowepary wodnejw temperaturze
Hg].
5.2.5
tabeli
odczytanez
[mm

gcJzie:b
It

Wprowa dzaj4cdo r6wnania (5.2.6) r6wnanie (5.2.7) ottzymujemy:
I^

b + " - P- .w, ,
273
13,5
V o= V
760
T

(s.2.8)

po wstawieniur6wnania (5.2.8),okreSlaj4cego
objqtoScspalonegosuchegogazu,zredukogazu'.
wan4 do warunkow normalnych,do wyrazenia(5.2.5) moznaobliczyi cieplo spalania
Q,n =

nt.c.Lt

v

T

6*-!-- P*

760
273

[J/dm3]

(s.2.e)

13,5
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Tabela5.2.5.CiSnieniecz4stkowenasyconejpary wodnej

Temperaturagazu

["c]

p aryH :O
CiSnienie
[mm Hg]

15

12,188

16

Temperaturagazu

rcl

C i l j ni eni epary H zO
[mm Hg]

^ a

L)

21,068

13,634

24

))

t1

14,530

25

23,156

r8

15,417

26

25,209

t9

16,471

21

26,739

20
21

11,535

28

28,349

18,650

29

30,043

22

19,821

30

31.824

777

WartoSdopalowa
Za podstawE do okreSleniawartoSci opalowej gazu przyjrnuje siQ r6wnanie bilansu
ciepla:
t / t . c . L t - ( t . Q o ) = Q , , ,.,V o

(5.2.10)

w ktorynr iloSi cieplaodebranegoprzezwodEprzeplywai4carprzez
jest o cieplo wyrJzickalorymetrzmniejszopa
lone przy kondensacjipary wodnej.W r6wnaniutym znaczenre
symbolijest takie samojak w r6wnaniu(5.2.5),
ofaz:
Q,,u- wartoScopalowagazu [J/dnt3],
.S - masaskroplin [g],
Q r - c ie p l ow y d z i e l a n ep rz y k o n d e n s a cjIi g H zO 12,257.t03
:1g1.

Przeksztalcaj4cr6wnanie (5.2.10) i wprowadzaj4cdo niego zaleZno1i(5 2.8) uzyskuje
sig wyraZeniedo obliczeniawarto5ciopalowej gazu:

T
760
l' -P 273
b+
w

_,,,.c.N-{.s.Qo).
o
=-t)p
V

U/dm3l

( s . 2I.I )

13,5

5.2.5.Opis dwiczenia
Cel iwiczenia
Celem iwiczenia jest wprowadzeniew zagadnieniazwi4zane z problemem oceny
jakoSci paliw gazowychpoprzez okreslenienajwahniejszychwielkoSci charakteryzuj4cych
paliwaprzemyslowe,to jest ich warloSciopaloweji cieptaspalania.
Zadanie
Wyznaczyccieplo spalaniai wartoSi opalow4 paliwa gazowegoprzy pomocy kalorymetruJunkersa.
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Sprzpt
wedlugrysunku5.2.3.
1. I(alorymetrJunkersawraz z oprzyrzEdowaniem,
2. Kolba Erlenmayera10 dm'.
3. Cylindermiarowy25 cm'. 4. Cylindermiaroyy 2500 cm'.
5. Zlewka 250 cm'.
6. BarometrciSnieniaatmosferycznego.
wedlugrysunku5.2.6.
J. Zestawdo kalibracjilicznika gazowego,
Wykonanie iwiczenia
cieplaspalaniai warloSciopalowejpaliwa
wyznaczenie
1 . Przeprowadziceksperymentalne
gazowego- gazu z sieci komunalnej- przy pomocy kalorymetruJunkersa(w spos6b
opisanyw rozdziale5 2.4).
2 . Sprawdzii prawidlowoSi wskazari licznika gazowego uzywanego podczas oznaazanta
wartoSciopalowejgazu(w spos6bopisanyw rozdziale5.2.4).
3 . Obliczyi wartoSciciepla spalaniaiwartoSciopalowejbadanegogazu (w sposobopisany

5.2.4).
w rozdziale
iwiczenia.
z wykonanego
w sprawozdaniu
4. Wyniki pomiarowi obliczenlaprzedstawic
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