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Ćwiczenie nr 17
Atmosfery ochronne.
Analiza ilościowa mieszaniny gazów za pomocą aparatu Orsata.

Lublin

4.5. Atmosfery ochronne
Wyroby stalowe czgsto wymagaj4 specjalnych zabiegow poprawiaj4cych ich strukturq
wewnqtrznE i powierzchniow4.Nalez4 do nich procesy obrobki tennicznej (hartowanie,
odpuszczame) i/lub obr6bki powierzchniowej (cementacja, fosforowanie, nawqglanie,
azotowanie).
Aby zapobiec niekorzystnymprzemianom (utlenianie powierzchniowe,odwqglanie),
jakie wystqpuj4 w procesach obrobki cieplnej, a ktore powoduj4 zmiany wlaSciwoSci
warstwy powierzchniowej obrabianych cieplnie metali, procesy obr6bki cieplnej,
aw szczeg6lnoSci
takie jej etapy,jak nagrzewaniei wygrzewanie,prowadzi siq w atmosferze ochronnej. Atmosferp ochronn4 stanowi gaz lub najczgSciejmieszanina gazow tak
dobranych,ze nie oddzialuj4one niekorzystniena powierzchniEmetalu.
Atmosfery ochronneznanes4 od wielu lat, jednakze ich zastosowaniez uwagrna wysokie koszty, szczegolnieprzy produkcji maloseryjnej, bylo ograniczone (nie znajdowalo
uzasadnieniaekonomicznego).Przy przejSciu do produkcji wielkoseryjnej i potokowej
zastosowanieurzqdzendo obrobki metali w atmosferachochronnych,pomimo wipkszych
koszt6w, oczywiSciezapewnialepsz4jakoSi, staj4csiEtakze oplacalne.

4.5.L.Klasyfikacja atmosfer ochronnych
Ze wzglpdu na metodp wytwarzania atmosferyochronnedzieli siq na:
we,
atmosfery bezgeneratoro
atmosferygeneratorowe.
zalicza siq przedewszystkimpojedynczegazy pobrane
Do atmosferbezgeneratorowych
z butli lub zbiornikow ciSnieniowych(Ar, Hz, Nz) i wprowadzanebezpoSredniodo komory
obr6bki cieplnej. AtmosferEbezgeneratorow4stanowi4rowniez produkty rozkladu gaz6w
opalowych lub ciektych zwiqzkow organicznych, lecz tylko w6wczas, gdy rozklad ten
nast4pi bezpoSredniow komorze grzejnejpieca do obrobki cieplnej lub w wydzielonej jej
czqSci.
Atmosfery generatorowes4 to najczqsciej mieszaniny gazow wytwarzanych z okreSlonych surowc6w drog4 konwersji lub spalaniaw specjalnychurzqdzeniachzwanych generatorami.
W zaleLnoSciod rodzaju surowca, z ktorego otrzymuje siq atmosfery generatorowe,
d z i e l is i pj e n a :
atmosferyz amoniaku,
atmosferyz gazowopalowych (propan,gaz ziemny).
Atmosfery generatorowestosuje siq w stanie surowym, oczyszczonymlub wzbogaconym. Oczyszczaniepolega na calkowitym lub czEsciowyrnusuwaniuz atmosferyjednego
lub kilku niepoz4danychskladnik6w, a wzbogacanie na wprowadzaniu do atmosfery
skladnika dodatkowego.
W zaleitnoSci
od zastosowaniaatmosferyochronnemoznapodzielicna:
atmosferychroni4ceprzedutlenianiem,
atmosferychroni4ceprzedodwEglaniemlub nawqgianiemi utlenianiem.
Do atmosfer chroni4cych przed utlenianiem zalicza siQ atmosfery zawieralqce gaz
obojQtny(naprzyklad, azot)z dodatkiemgazu redukuj4cego(naprzyklad wodoru).
Atmosfera ochronna chroni4ca przed odwqglaniemlub nawqglaniemmusi zapewnii
zachowanier6wnowagi wqglowej miEdzyjej sktadnikami gazowymi a wpglem zawarlym
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w stali. Skladnikaminawqglaj4cymiatmosferys4 CO i CHa, a odwqglaj4cyrrriCOz, H2
i H2o.
Dla okresleniafypu atrnosferyuzywa siE syrnboli chernicznychskladnikow powstajqcych w wyniku glownych reakcji towarzysz4cychj.j wytwarzaniu (spalania,konwersji),
a maj4cych istotny wplyw na jej wlaSciwoSci.Wyroznia siQ wiqc nastppuj4cetypy
atmosfer: [Ar]; [Hz]; [Nz]; [Hz-Nz]; [CO-COz-Hz-Nz]; [CO-COz-Hz-HzO-Nr];
[COz-HzO-Nz]; [COz-Nz]; [CO-H2-Nz].
Generatorowe atmosfery ochronne
Do wytwarzaniaatmosferochronnychz gazowopalowychstosowanes4 najczgSciejtrzy
podstawowesurowce gaz zremny,propan i butan. Gaz ziemny jest surowcemniezwykle
korzystnym do wytwarzaniaatmosferochronnychze wzglqduna duz4 zawarloScwqglowodoru (96-99 Vo CH), malqjego sklonnoSi do polimeryzacji oraz staloSi skladu chernicznego. Propan i butan s4 gazamiwqglowodorowymrotrzymywanymiw procesachprzerobki
ropy naftowej, miqdzy innymi z gaz6w rafineryjnychpochodz4cychz krakingu, pirolizy,
reformowania benzyn. Jako^surowcedo wytwarzaniaatmosfer ochronnych sq one bardzo
wydajne (na przykladz I m3 propanu otrzymuje siq 72 m3 atmosferyochronnej).Produkowany w Polsce gaz propanowo-butanowy(zwany niekiedy mylnie propanem) zawrera
okolo 5 % etanu, 18-40 To propanu,55-75 o/obutanu,0,5 o pentanuoraz duZqiloSi zwi4zkow siarki i w zasadzienie nadaje siq do wytwarzania atmosfer ochronnych, wlaSnie ze
wzglgdu na obecnoSi zwrrykow siarki, atakle ze wzglqdu na zmiany jego skladu w czasie
pobieraniaz butli.
Ze wzglgdu na efekt energetyczny wiEkszoScireakcji zachodzEcychw generatorze
atmosferochronnychdzieli siqje na:
egzotermrczne,
endotermrczne.
Atmosfery egzotermiczneotrzymuje siq przez niepelnespaleniegazu opalowegoz powietrzem, przy wspolczynnikuj.go nadmiaru 0,6-0,9. Wspolczynnik nadmiaru powretrza
okresla stosunekiloSci powietrza u?ytegoprzy spalaniusurowca energetycznegodo iloSci
teoretyczniewymaganejdo jego zupelnegospalenia(z wydzieleniemCOz i H2O). Podczas
tego procesu uzyskuje siQ w komorze spalania generatoratemperaturq 1100-1300"C.
W sktad atmosferyochronnejegzotennicznejwchodz4: Nz (65-88 7o), H2 (1-15 To), CO
(1-10 7o), COz (5-12 Vo),CH+ (0-l o/o)oraz parawodna. ZaleZnoSiskladu chemicznego
egzotermrcznejatmosferyochronnej (otrzymanejz gazuziemnego)od stosunkupowietrza
rysunek4.5.1.
do gazuziemnegoprzedstawia
Atmosfery endotermiczne otrzymuje sig przez katalityczn1konwersje gazo opalowego
(gaz ziemny, propan, butan) z powietrzem przy wsp6lczynniku nadmiaru powietrza
0,24-0,,38. Konwersja surowc6w nastEpujew retorcie generatoraatmosfer ochronnych,
wypelnionej kataltzatorem(nikiel osadzonyna noSnikuceramicznym) i ogrzanejdo temperatury 1000-1100oC.Podczasprocesu zachodzqprzedewszystkim reakcje endotermiczne
i st4d teZ pochodzi nazwa generatorai atmosfery (generatorendotermrczny,atmosfera
endotermrczna).W sktad atmosfery endotermicznej,nazywanej,,endogazem",wchodz4
gl6wnie Hz (28-50 7o),,CO (L5-25 Vo),N2 (40-50 %o)oraz niewielkie iloSci CH+, COz
i pary wodnej (atmosferatypu tCO -Hz- Nzl).
Z uwagi na cel i zadanianiniejszego iwiczenia w dalszej czqSci om6wione zostaly
wylEcznieatmosferyendotermicznetypu [CO -Hy- Nz].
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Ry s unek4. 5. 1 .Sk l a d c h e mi c z n ya tn to s fe or chronnychw zal el rroS od
(wspolczynnikanadmiarupowietrza)

4.5.2.Wytwarzanie generatorowychendotermicznych
atmosfer ochronnych typu tCO-Hz-Nzl
Wytwar zanreatmosfery endotermicznej z gazuziemnego teoretycznieprzebiega wedlug
reakcji sumarycznej:
2 C O + 4 H 2 + 3 , 7 6N 2

2 C H 4 + O z + 3 , 7 6N 2 )

w kt6rej na 2 mole CH+ doprowadzasiQ 4,J6 mola powietrza; stosunekobjqtoSciowy
powietrzado wgglowodoruwynosi wiqc 2,38. Do reakcji wprowadza siq 6,76 mola substrat6w, a otrzymuje siQ 9,76 mola produktow. Wynika z tego, 2e objqtoSi atmosfery
endotermicznejwzrasta 1,44 razy w por6wnaniu z objqtoSci4mieszaninygazu z powietrzem, doprowadzonejdo generatora.Sktad procentowy tak otrzymanej atmosfery moZe
jej skladnik6w:
byc obliczony na podstawiemolowegoudzialu poszczegolnych

7oCO =

a
t-

9,16

' 100 = 205 Vo

ToH
- r=-4 .100= 4I,ovo
9.16
v o N- t=

3'16 .loo =
38,57o
9,J6

atmoslerochronnych
w procesiewytwarzaniaendotermicznych
W rzecz>lwistoSci
chemicznych.
reakcji
i nastqpczych
wielerownolegiych
zachodzi
CH+ + /, 02 -) CO + zHzO
CHo5 C+2H2
C H ++ 2 H 2 O 5 C O + 4 H z
C H + + H 2 O5 C O + 3 H z
C H + + C O 25 2 C O + 2 H 2
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C+H2O 5 CO+H2
C+CO25 zCO
Hz+COz 5 CO+2HzO
W ich wyniku w atmosferzeendotermicznej
, oprocz glownych skladnikow CO, H2 i Nz,
moge znajdowadtakle niewielkie iloSci ditlenku wqgla i pary wodnej oraz metanu i tlenu.
ZawartoSi H2, CO i Nz w atmosferzezaleZy glownie od skladu wprowadzanejdo generatora mieszaniny,natomiastiloScmetanu,ditlenku wpgla ipary wodnej - od waftoScistalych r6wnowagi chernicznejpowylszych reakcji w danej temperaturze.Pomimo niewielkiej zawartoScitych skladnikow w atmosferzeochronnej ich oddzialywaniena element
stalowypodczasobrobki cieplnejmoZebyi niekorzystne.
Rzeczywisty udzial roZnych gazow w atmosferachendotermicznychzaleZy od nastppuj 4cych czynnikow:
skladuchemicznegogazuwqglowodorowegouzywanegojako surowca,
stosunkuiloScigazudo iloScipowietrzaw mieszaniniewch odzqcejdo generatora,
rodzaju i stanuzuLycia katalizatora,,
temperaturyretorty z katalizatorem(temperaturyreakcji),
szybkoSciprzeplywu gazu przez katalizator.
Sredni sklad chernicznyatmosferendotermicznychwytwarzanychz rohnychsurowc6w
przedstawionyjest w tabeli 4.5.1. Wynika z niej, Ze rodzaj surowca stosowanegodo
wytwarzaniaatmosferochronnychma zasadniczywptyw na ich sklad, a w szczegolnoSci
na
zawartoSiwodoru. tlenku wesla i azotu.
,

, 9

Tabela4.5.1.Skladchemicznyatmosferendoterrnicznyclr
otrzymywanych
z roanychsurowcow

Surowiec

StosunekobjqtoSciowy
powietrze-gaz

Skladchemiczny(% obj )
CHq

Hz

CO

COz

N,

Propan

J,5-l

0,3

31,2

23,8

0,1

44,6

B ut an

9,8-l

0,5

30,3

24,7

0,1

44,6

G az z iem ny

2,5-l

0,5

39,8

20,3

0,1

23,4

Gaz miejski

7,0-1,2

0.6

47.4

28.5

0,1

23.4

Sktad chemiczny atmosfery ochronnej otrzymanej z propanu w zalelnoSci od stosunku
iloSci powietrza do iloSci wpglowodoru (od wspolczynnikanadmiaru powietrza) przedstawia rysunek 4.5.2. Przebiegkrzywych dla innych surowc6w ma zblizony charakter(patrz
r y s u n e k4 . 5 . 1 ) .
Jednym z glownych czynnikow wplywaj4cych na procentowy udzial poszczegolnych
skladnik6w w atmosferzeendotermicznejjest katalizator. W obecnoScikatalizatora szybkoSd niektorych reakcji zachodzqcychw generatorzewzrasta wielokrotnie, inne zostajq
zahamowane.IloSciowy sklad atmosfery ochronnej otrzymanej w procesie katalitycznym
mole byc wipc inny niz w procesiebezkaLalizatora.W tabeli 4.5.2 podanesEpor6wnawcze
dane dotyczqce wplywu katalizatora niklowego na sklad chemiczny atmosfery endotermicznej otrzymywanej z powietrza i metanu, przy wzajemnym stosunku tych skladnikow
2.57 : 1 i temperaturzekataltzatora 1060"C. Wskazuj4 one na znacz4cywplyw katalizatora
na zawartoScH2, CO i H2O w generowanejatmosferze.
Do wytwarzania atmosfer ochronnych najczESciejstosowany jest katahzator niklowy
(nikiel osadzonyna porowatym noSnikuceramicznymtworz4cym szeScianyo boku okolo
20 mm) . ZawartoSi kornponentuaktywnego(niklu) wynosi 3-7 Yo wag. SkutecznoScdzialania katalizatora za\eZy od jego akty"wnoSci,kt6ra moze byi zmniejszona albo nawet
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Rysunek 4.5.2. Procentowazawartoscskladnikow atnrosf'eryendotermicznejw zaleznoSoiod stosulrkurloSci
powiet r z ado il o S c ip ro p a n u

zredukowanado zera przez zatrucielub zablokowaniejego powierzchni zwiqzkami siarki,
selenu,NH:, CzHz atakze odkladaj4cymsiq podczasprocesuwQglem(zakoksowaniekatalizatora). Jeaehkatalizator ulega zatruciu lub jego powierzchniajest blokowana, zawartolc
HzO i CO2 w wytwarzanejatmosferzerosnie. W tabeli 4.5.3 przedstawionosklad chemiczny atmosferendotermicznychwytworzonychz g zu ziemnegoi powietrza w takich samych
warunkach na katahzatorzeaktywnym i z powierzchniE zablokowan4 sadzq (zakoksowanego). Katalizator zakoksowany molna zregenerowai przez utlenienie (spalenie) sadzy
podczasprzepuszczaniapowietrza przez zlo\e katalizatora ogrzanedo temperatury850"C.
katalityczniei bez katalizatora
otrzyrnywanej
Tabela4.5.2.Skladatmosferyendotemricznej
Zawartoicw 7oobt.
Skladnik
zkatahzatorem

bez katalizatora
COz

2,0

0,1

Oz

0

0

H2

2J,9

39,6

CO

75,J

20,3

'7 1

CHo

0,9
39,2

4J,3

Nz

0.35

I,B2

para wodna

katalizatorze
wytworzonejna aktywnyrninieakty"wnynr
Tabela4.5.3.Sklad atrnosferyendotennicznej
rv % ob1.
ZarvartoSc
Katalizator
C O:

CO

CHr

H,

Aktywny

0,1

2 1 ,6

2,0

38,6

a 1

Zakoksowany

1,4

lJ,0

33,8

44,6
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N2
1

para wodna

0,4
3,0

WpVw temperatury praay katalizatora na sklad chemiczny otrzymywanej atmosfery
endotermicznejpodanow tabeli 4.5.4.
pracykatalizatora
wytworzonejw roznychtemperaturach
Tabela4.5.4.Skladatmosferyendoterrnieznel
Temperatura
katalizatora,"C
Skladnik

0,2

0,7

CO"

31,6
18,2

Hz
CO

l 200

l 090

980

870

0,25

0,3

7q)

iqi

39,8

19,8

19,8

19,6

CH+

1,0

0,2

0,2

0,3

Parawodna

2.2

0.7

0.8

0.7

ZaleZnieod czasuprzebywaniamieszaninysurowcow(powietrzei gaz palny) w z+oLu
katalizatora,czyli od czasu kontaktowania,reakcje tworzenia poszczegolnychskladnikow
atmosferyendoterrnicznejmoge rnniej lub bardziej zblizac siq do stanu r6wnowagi. Tym
samym szybkoSi przeplywu surowc6w przez warstwQ katalizatora moze wplywac na
zaw artosi p oszcze golnych skladnik6w w atmosferze ochronnej .
W praktyce przemyslowejdo wytwarzania atmosfer ochronnych stosowanes4 generatory o wydajnoSciod 4 do 180 m' atmosferyochronnejna godzinq.Stanowi4 one zwartq
konstrukcjg,w ktorej mohna wydzielii dwie czgSci:uklady regulujEceprzeplywy surowc6w i temperaturqpieca oraz piec zretortEzawteraj4c4 katalizator. Schemattakiego genejest na rysunku4.5.3.
ratoraprzedstawiony

1 a

16

20 t21

I
I

Gaz J
opalowy

12

, {

generatoraendotermicznych
atmosferochronnych(l - zaw6r zwrotny,
Rysunek4.5.3. Schernatprzemyslowego
2-sygnalizatorspadkuciSnienia,3-zawdrelektromagnetyczny,4-regulatorciSnienia,5i8-rotametry,
, 0 - p o r n p a s s 4 c al,l - z a w 6 r n a d m i a r o w y1, 2 - o d o l e j a c z , 1 3 - b e z p i e c z n r k
6 i 7 - z a w o r yr e g u l a c y j n e , g - f i l t r 1
ogniowy, 14 - manometrroznicowy, 15 - piec, 16 - elementygrzejnepieca, 17 - retorta z katalizatorem,
18 - termoparaw obudowie,79 - chlodnicawodna,20 - skraplacz,21 i 22- zawory)

Gaz opalowy z rurociEEuprzechodziprzez zaw6r (1), sygnalizatorspadkuciSnienia(2),
zawor elektromagnetyczny(3) do regulatoraciSnienia(4), ktory redukujeciSnieniegazu do
takiego samegociSnienia,pod jakim podawanejest powietrze.Z regulatora(4) gaz zasysany pompe (10) przechodziprzez rotametr (5) i zaw6r regulacyjny (6). R6wnoczeSnie
z gazempompa zasysapowietrze,kt6re uprzednio przechodziprzez filtr (9), rotametr (8)
i zawor regulacyjny (7), po ezym miesza sig z gazem. Tak otrzymanamieszanlnagazu
z powietrzem tloczonaj est do retorty (11) przez odolejacz (12) i bezprecznikogniowy ( I 3).
Migdzy wlotem i wylotem pompy zainstalowanyjest zaw6r nadrniarowy(11), sluz4cy do

263

kierowania nadmiaru mieszanki w zamkniEty uklad pompy. Retorta z katalizatorem (11)
umieszczonajest w komorze pieca (15) ogrzewanegoelektrycznre.Z retorty gazy stanowi4ce atmosferEochronnEprzechodz4do chlodnicy wodnej (19) i skraplacza(20),,a dalej
poprzez zawSr (21) bezpoSredniodo komory pieco, w ktorym odbywa sig proces obrobki
cieplnej element6w metalowych. Zawor (22) urnozliwia skierowanie gaz6w generatorowych do powreftza atmosferycznegopo uprzednim ich spaleniu(unieszkodliwieniuCO).
Manometr (14), mierzqcy roilmcp ciSnien miqdzy wlotem a wylotem gazu z retofi, jest
wskaZnikiem wzrastania oporow przeptywu gazow przez retortg z katahzatorem, spowodowanych miEdzy innymi wydzielaniem siQ sadryrna katalizatorzei koniecznoSci4j.go
regeneracji.

4.5.3.Opis dwiczenia
Cel iwiczenia
Celem iwiczenia jest zapoznaniez podstawowymi rodzajami i metodami wytwarzanra
atmosferochronnychstosowanychw obrobcecieplnejmetali oraz sposobamiocenyjakoSci
katalizatora niklowego uzywanego do vrytwarzania atmosfer endotermicznych, a takle
nabycie umiejEtnoSciobslugiwaniaaparatury laboratoryjnejdo badania proces6w katalitycznych.
Zadania
ProwadzEcycwiczenia wskazuje do wykonania jedno z zadahoraz wyznacza szczegolowe parametryprocesu:
1. Wytworzyc endotermiczneatmosferyochronnew 3 roLnychtemperaturachr wyznaczyc
zalelnoic udzialu wybranych skladnikow (CO2, Oz i CO) od temperatury katalizatora
w zakresie800-1100oC,przy stalym stosunkuobjgtoSciowympowietrza do gazu ziemnego wybranymz zakresuod2.5. I do 4 : I i stalymobjqtoSciowym
natgzeniuprzeplywu tej mieszaninyprzez zlo\e katalizatora(wybranej z zakresu200-600 cm''/min).
2. Wytworzyc endotermiczneatmosfery ochronne przy 3 rolnych stosunkachsubstrat6w
wybranychz zakresupowietrze gaz ziemny,r6wnych od2,4:1 do 5 : I (obj.) i wyznaczyc zalehnoic udzialu wybranych ich skladnik6w (CO2, O, i CO) od wsp6lczynnrka
nadmiarupowietrzaw statejtemperaturzeprowadzeniaprocesu(z zakresu800-l100"C)
i stalym objEtoSciowymnatqzeniuprzeply*u mieszaninyreakcyjnej, wybranego z zakresu200-600 cm'/min.
3. Wytworzyc endotermiczneatmosferyochronne przy 3 rolnych objptoSciowychnatpleniach przeptywu substrat6wprzez zlohe katalrzatora,wybranych z zakresu 200-600
cm'/min. i wyznaczyczaleZnoscudzialuwybranych sktadnik6w(COz, Oz i CO) od natqlenia przeplywu mieszaniny reakcyjnej przy statym stosunku substratow,wybranym
z zakresupowietrze. gazziemnyod 2,4:1 do 5 : 1 (obj ) iw stalejtemperalurzeprowadzemaprocesu,wybranejz zakresu800-1 100"C.
Oznaczenia iloSciowe poszczegolnych skladnikow gazowych atmosfery ochronnej
wykonai uproszczonymaparatemOrsata.Budowa, zasadaoznaczeni sposobposlugiwania
siq fym urzqdzeniemopisanes4w rozdziale5.9.
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Aparatura
Zestawlaboratoryjnydo wytw arzantaendotermicznychatmosferochronnych(podobnie
jakiinstalacjaprzemyslowa-porownajzrysunkiern453)skladasiqzdwochzasadniczych czpsci(rysunek4 .5.4).
ukladu dozuj4cegosurowce(powietrzei gaz zieprny),
ukladu reakcyjnego(retorta kwarcowa z katalizatorem).
powietrze

do wycqgu
gaz ztemny

analiza gazow

atmosferochronnych(l - agregatsprQzarRysunek4.5.4.Zestawlaboratoryjnydo wytwarzaniaer-rdotennicznych
gazowej,
kowy,2-manostat,3ii-tu*oiyiglowe,4i8-przeplywomierze(fleometry),5-kureknasieci
katalizator,
l1
reaktot'kwarcowy,
6 - wskazpikciSlieniagazuzicmnego,9 kolektor(mieszalnikgaz6w),10
12 - piecrurowy, l3 i l4 - pluczkikontrolnewyplywu gaz6w,15 kranjednodrozny)

powietrze z kompresora(1), manostat(2), zawor iglowy (3), przeplywomierz(4), wprowadzanejest do kolektora (9), w ktorym nastQpujejego wymieszaniez gazemziemnyrn
pobieranym z sieci gazowej poptzez kurek (5), zawor iglowy (7) i przeptvwomierz(8).
Rurka zanurzonaw cieczypetni rolq wska2nrkaciSnienia(6) gazu ziemnego.Z kolektora
mieszaninakierowanajest do kwarcowegoreaktora(I0) z katalizatorem(11), umieszczonego w piecu rurowym (12) ogrzewanym elektrycznie.W reaktorze znajduje siQ okolo
20"cm3 katalizatora(nikiel osadzonyna noSniku).Mieszanina gazow stanowi4caatmosferq
ochronnE wytworzona w reaktorze z katalizatorem. odprowadzanajest poprzez pluczki
(13) i (14) do wyci4gu. Cieczw pluczce(14) pelni ro19wskalnika przeplywuorazzapewnia staloS6ciSnienra gazu(atmosferyochronnej),kierowanegodo aparatuOrsata podczas
pobierania pr6bek do oznaczen.Pluczka ( 13) zabezpieczaprzed przypadkowym zassaniem
cieczyz pluczki (14) do reaktora.Odgalqzienierurki przedpluczk4 (bocznik), po otwarciu
kranu (15), umozliwiapobieraniegazudo analizy.
Wykonanie iwiczenia
przed przyst4pieniemdo wykonaniaiwiczenia nalely obliczyi koniecznedane ruchowe,
tj. objqtoSciowenatEzeniaprzeptywu poszczegolnychsubstratdw(gazu ziemnegoi powietrza).
Na podstawie wyliczonych wartoSci objqtoSciowegonatgzeniaprzeplywu substrat6w,
dla okreSlonychw zadaniuich wzajemnych stosunk6w i sumaryczneiszybkoSciprzeptywu
mieszaninyreakcyjnej przez reaktor, z wykres6w (krzywe kalibracyjne)przedstawiaj4cych
charakterystykqprzeplywomierzy kapilarnych (fleometr6w), znajduj4cych siq przy zestawie, odczytuj.-riE r6znice ciSnien(wychylenia cLeczyw przeplywomierzu),przy ktorych
utrzymanebqd4 obliczone wartoSci przeplywu.
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Dalsza kolejnoSi czynnoSciprzy uruchomianiu zestawu do wytwarzaniaendotermicznych atmosferochronnychjest nastEpuj4ca:
1. Uruchomic agregatsprgzarkowy(1), zgodniez jego instrukcj4uzytkowania.Na przeplywomierzu (4) zaworem iglowyrn (3) ustalii wyliczone dla realizacji zadamawychylenie
creczy (przeplyw powietrza przez reaktor). Przez manostatpowinny caly czaswyplywac
pEcherzykipowietrza.
2. Wtqczyc zasilanie pieca rurowego celem nagrzaniareaktora zkatalizatorem do zadanej
temperatury (zgodnie z procedur4 podan4 w instrukcji obslugi tego urzqdzenia).Na
regulatorzetemperaturyumieszczonymw Scianceczolowej zasilaczanastawii ogranicznik na wartoSi,przy ktorej prowadzonebqdziedoSwiadczenie.
3. Po osi4gnigciuwlaSciwejtemperaturykatalizatorawprowadzic do reaktoragaz ziemny,
zgodnie z warunkami zadania.W tym celu otworzyc kurek (5) instalacji gazowej.Slupek
cieczy w rurce wskaZnikaci5nienia(6) pokaze ciSnieniegazu. Zaworem igtowym (7)
ustalii wymagane, dla zapewnieniawyliczonego objptoSciowegonatqzenia przeplywu
gazu ziemnego,wychyleniecieczyw przeplywornierzu
(8).
4. Po okolo 30 minutach od chwili rozpoczpciaprocesu wytwarzania,,endogazu"moana
przyst4pii do pobieraniajego probek celem dokonaniaanalizskladu.
5. Probkg pobiera siq wQzembocznikuj4cyrnstrumieri gazow poreakcyjnych,umieszczonym przedpluczkarni(13) i (14).Przy poborzeprobek do aparatuOrsatanalely zwracac
uwagQna to, aby natqZenieobjqtoScioweprzeplywu probki gazowejdo biurety aparatu
nie bylo wiqksze niz sumarycznenatpzeniewyplywu z reaktora - w pluczce (14) caly
czaspowinny byi widoczne pEcherzykigazu. Niezachowanietego warunku moae spowodowac zaburzeniaprzeplywu substratowprzez reaktor, a tym samym zmianEwarunk6w prowadzeniaprocesuoraz pobieranregazuz wqLa odprowadzaj4cego
gazy poreakcyjne do wyci4gu.
6. Wykonac analizqpobranegogazu w spos6bopisanyw rozdziale5.9.
7. Po zmianie warunk6w prowadzeniareakcji (temperatura,natqzeniaprzeplyw6w) przed
pobraniemprobek do analiz naleZyodczekai okolo 30 rninut celem ustaleniasig r6wnowagi reakcji zachodzqcychna katalizatorze.
Wylqczaniezestawupo zakoriczeniu(,wiczenianaleZyprowadzic w nastqpuj4cejkolejnoSci:
l. Zaworem iglowym (7) oraz kurkiem (5) zarnkn4i doplyw gazuziemnegodo reaktora.
2. Wylqczyc zasllanieelektrycznepieca.
3. Po ostudzeniureaktoraponizej temperatury400oC zamknEcdoplyw powietrza(zaworen
(3)) i wylEczycagregatsprpzarkowy( 1), zgodnie z jego instrukcj4 obsiugi.
Otrzymane w wyniku analiz procentowe zawartoSciposzczeeolnychskladnikow gazowych atmosferyochronnejumieScii w tabeli (wedlug wzoru tabeli 4.5.5), podajqcpodstaTabela4.5.5.Wyniki analizskiaduatmosferyochrorrnej(wzor)
Ternperatura
katalizatora("C)
Stosunekpowietrzaclogazuziemnego
Przeplywrnieszaninyreagentow(crn3/rnin.)
Temperatura katali zatora
Stosunek

powietrze +
gazziemny

Obci qzenie katal tzatora*

x Wybrai zrnienn4r.vrvy-konywanyr-Ir
zadaniu
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ZawartoScskladnikowatmosferyochronnej lVol

CO,

CO

Oz

wowe parametry,przy jakich zostalaotrzynana ta atmosfera(ternperaturakalalizatora,stosunek powietrzado gazu ziemnegow mieszaniniereakcyjnej,sumarycznyprzeplyw nlieszaniny przez zloZe katalizatora).Sporz4dzii wykres obrazuj4cy zmianq zawartoSciprocentowej analizowanychskladnikow endotermicznejatrnosfery ochronnej od badanej
zmiennej - temperatury,skladu mieszaninyreakcyjnej lub jej przeplywu przez katalizatr>t
(oSX - badanazmienna,oSY - zawartoScprocentowaskladnikow).
Literatura
or:hronnedo obrribkir:ieplnej, WydawnictwaNaukowo-Tcchniczne'
1. MoszczyriskiA., SobusiakT., Attttos.fbry
W ar s z awa19 1 1 .

5.9.IloSciowaanalizamieszaninygaz6w
zL pornocQaparatu Ors ata
Rozwoj przemyslu oraz towarzyszqcymu staly postqp metod analityczrrychstosowanych
do kontroli zarowno surowcow,jak i produktow pociEgnqtza sobEr6wniezpowstanietak
obszernegodzialu analityki,jakim jest analiza gazow.Od jednej z najwczeSniejszych
prac
jake
z tej dziedziny,
byla ,,Gazometria"Bunsenawydanaw 1857 roku, do chwili obecnej
ten dzial analizy rozr6sl siq ogromnie, przy czym w ostatnich czasach nast4pil szybki
rozw6j metod instrumentalnych.

5.9.1.Metody analizy gaz6wi ich zastosowania
Metody analizy gazowmoznapodzielic na:
absorpcyjne,
instrumentalne.
Do grupy analizator6wabsorpcyjnychnalelE:
aparatyHempla,
biuretyBuntego,
aparatyOrsata,
aparatymanometry
czne.
Zasada dzialaniawszystkich tych aparat6wpolega na pomiarze ztnniejszaniaobjgtoSci,
przy zachowaniustalej temperaturyi ciSnienia,pobranej do analizy probki gazu (aparaty
jej stalej
Hempla, Buntego i Orsata),lub na pomiarzespadkuciSnienia,przy zacl'towaniu
temperatr"rryiobjqtoSci (aparaty manometryczne),spowodowanychzaabsorbowaniern
w odpowiednichroztworachposzczegolnych
skladnikowmieszaningazowych.Na tej drodze ustalasiq procentowEZawarto5i
analizowanychgazoww nrieszaninie,
gdyZ zntniejszenie objqtoSciczy ciSrrienia
po absorpcjidanegoskladnikajest r6wneobjEtoScilub ciSnieniu
jest to, ze
cz4stkowemutego skladnikaw mieszaninie.Zaletq aparat6wmanometrycznych
pomiar zmiany ciSnieniaw stalej objptoScigazu molna przeprowadzicznaczniedokladniej
niZ pomiarzmian objqtoSci(przy stalymciSnieniu).
Do grupy metod instrumentalnychnalelE
1. Anali zatory termokonduktom
etryczne, oparte na pomiarze przewodnictwercieplnego
gazu,,
2. Analizatorytermochemiczne,
oparteo pomiar:
efektu cieplnego reakcji katalitycznej oznaczanegoskladnika mieszaniny gazowej
z innym gazeur,z nim reagujqcylt-I,
jest proporciepla absorpcjioznaczanego
skladnika- wzrosttemperettury
absorbenta
cjonalnydo stEzenia
danegoskladnika,
3. Analrzatorykonduktometryczne,
pracuj4cena zasadziepomiaru zrnian przewodnictwa
elektrycznegoelektrolitunastapuj4cych
wskutekreakcji chemicznejzachodzEcej
porrriqdzy elektroliterrra oznaczanymskladnikiern gazu (na przyktad oznaczaLrie
tlenu przez
pomiar przewodnictwaelektrycznegoroztworu CrCl2 zakwaszonegokwasem solnym,
kt6rezmniejszasip po przereagowaniu
chlorkuchromu(Il) z tlenem),

358

4. Analtzatory soniczne, dzialajqce na zasadzie pomiaru szybkoSci rozchodzenra siQ
szybkoScta zaleZy od fizycznej
dzwiEku w analizowanejmieszaniniegazowej
oSrodka,w ktorym dzwipk siq rozchodzi,
charakterystyki
5. Analrzatory mechaniczne,pracuj4cena zasadziepomiaru gqstoSci lub lepkoScigazu,
jednoczeSnie,
wzglEdnieobu tych wielkoSci
6. Analizatory optycznemierz4cenastppuj4cewielkoSci:
absorpcjQpromieniowanraprzez analizowanygaz (najczqsciejpromieniowaniapodczerwonego, gdyl prawie wszystkie gazy posiadaj4cew swej czqsteczcekilka atomow, na pyzykladCOz, CO, CH+, SOr, NHs, NOz, absorbuj4promieniowaniepodczerwone.Absorpcjiw podczerwieninie wykaz\J4Oz,Nz, Hz,
wspolczynnik zalamaniaSwiatla(interferometry),
lub rozproszonegow zawiesiniepowstaj4cejw czanatpzenieSwiatlaprzechodzqcego
analizowanegogazu przez odpowiedniroztw6r. Nalez4 tu analisie przepuszczania
zatory: turbidymetryczne(pomiar natqzeniastrumienia Swietlnegorozproszonego
- dokonuj4cepomiaruabsorpcjiSwiatlawidzialnego
w zawiesinie)i kolorymetryczne
ktor4 rnole byi sam barwny gaz (na przyklad oznaczaprzez analizowan4substancjE,
produkt
reakcji gazu z odpowiednimodczynnikiem(na przynie stgzeniaNOz), bqd2
klad fluor reagujez KBr zwydzieleniembromu, ktorego iloScoznaczasiq kolorymetrycznie).
7. Analizatory rnagnetyczne,w ktorych mierzona jest podatnoSc rnagnetycznagazu
(zwykle metodamipoSrednimi).Stosowanes4 glownie do analizy iloSciowejtlenu, ktory
jako jeden z nielicznych gazowjest substancjqparamagnetyczn4(wiqkszoS6 gazow to
diamagnetyki),
B. Spektrometry masowe,,dzialaj4cena zasadzierozdzialu w polu elektrycznym i magnetycznym jon6w analizowanegogazu (uprzednio zjonizowanego)wedlug wartoSci stosunkumasyjonu do ladunku,
9. Chromatografy gazowe, w ktorych do rozdzialu mieszanin gazow najczqSciejwykorzystuje sig roZnicew zdolnoSciposzczegolnychskladnikow do adsorpcji na odpowiednio dobranym sorbencielub r62nicewspolczynnik6wpodzialu roZnychgazowporniEdzy
na odpowiednimpodlozu).
fazE gazowEiciekt4(unieruchomion4
SzeregspoSrodwymienionych analizator6winstrumentalnychjest szeroko stosowanych
w automatycznejkontroli proces6w przemyslowychoraz kontroli Srodowiskowej.Stosuje
sieje, miqdzy innymi,w kontroli takichproces6wjak:
produkcja kwasu siarkowego(oznaczanreSOz rnetod4konduktometryczn%oznaczanre
tlenu przy pomocy analizatoramagnetycznego),
syntezaamoniaku (oznaczanieSladowCO w gazie syntezowymanalizatoremkonduktometrycznym- po uprzednim utlenieniu CO i absorpcji powstalego COz w roztworze
KOH, kt6rego przewodnictwocieplneulega wtedy zmianie),
produkcjachloru i chlorowodoru(oznaczaniestgzeniadomieszekwodoru w chlorzeprzy
oznaczaniestqzeniadornieszektlenu
pomocy analizatoratermokonduktornetrycznego,
pomiar
przez
efektu cieplnegoreakcji tlenu
w wodorze analizatoremtermochemicznym
z wodorem),
synteza metanolu (oznaczaniestqzeniaCO analizatoramioptycznymi poprzez porniar
absorpcjipromieniowaniapodczerwonego).
nie wyelirninowalojednak calSzerokiespektrumzastosowarimetod instrumentalnych
kowicie z ulytku prostych analizator6wabsorpcyjnych,a zwlaszcza aparat6w Orsata. Ich
niska cena, kr6tki czas przygotowania do gotowoSci analitycznej, mozliwoSi uzyskania
natychmiastowegowyniku anahzyi prosta obsluga nie wymagaj4cawysokich kwalifikacji
osobje obsluguj4cychpowoduj% 2e nadals4 powszechniestosowanedo iloSciowegoanalizowaniagaz5w.
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Aparaty Orsata uzywane s4 w kontroli skladu gazu saturacyjnegow cukrownictwie
(analizaCOz) oraz polecane,miEdzy innymi przez Polsk4NormE PN-73/C-04159.01do
oznaczaniaskladupaliw gazowychi spalin (analizaH2, CHa, Oz,CO i COz).

5.9.2.Podstawyanalizy mieszaniny gaz6ww aparacieOrsata
Aparaty Orsata s4 urz4dzeniami,kt6re mog4 byi wykorzystywanedo oznaczaniailoSci
takich skladnik6wmieszantngazowychjak ditlenek wEgla,tlenek wpgla, tlen, wqglowodory wylsze nrL metan CnHn' (aparat Orsata prosty) oraz do oznaczanta,oprocz juZ
wymienionych,iloSciwodoru i metanu(aparat Orsata rozszerzony).
Analiza COz, CnHn,,Oz i CO polega na kolejtryffi,selektywnympochlanianir"r
tych
skladnikow,ze SciSleokreSlonejobjqto6cirnieszaninygazow,w odpowiednichroztworach
absorpcyjnychI oznaczaniuubytku ogolnej objqtoScianalizowanejprobki na poszczegolnych etapachanahzy.
Ditlenek wEglapochlanianyjest w 30 % roztworzeKOH. Absorpcja przebiegazgodnie
z rSwnaniamireakcji:
2 KOH + CO2 )

K2CO3+ H2O

K 2 C O 3 + C O 2 + H 2 O5 2 K H C O 3
Pochlanianie tlenu prowadzone jest w zasadowym roztworze (KOH) pirogalolu
C6H3(OH)1.
W czasieabsorpcjitlenu nastEpujeutlenianiepirogalolanupotasowego,a jednym z wielu powstalychproduktowjest s6l potasowaheksahydroksybifenylu.
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Do absorpcji tlenku wEgla stosowanyjest amoniakalnyroztw6r chlorku miedzi(I).
Glowne reakcjeprzebiegaj4zgodniez rownaniami:
Cu2Cl+
22CO 5 Cu2Cl2.2CO
Cu2Cl2+CO 5 Cu2Cl2'CO
Przesuwaniur6wnowagireakc.;iw prawo sprzyjareakcjauboczna
Cu2Cl2.CO+ 4 NHr + 2 H2O -' 2 Cu+ (NH+)rCO:+ 2 NHaCI
powodujqcapowolneusuwaniez roztworuzwiqzkutlenku wggla z chlorkiernmiedzi(l).
OznaczenteiloSci Hz i CH+ polega na kolejnej ocenie ubytku objEto$cianalizowanej
pr6bki mieszanrnygazowejwskutekutlenieniaH2 (z wytworzeniemHzO) iabsorpcji CO2
powstalegow reakcji utlenieniaCH+.W zaleZnoSci
od typu aparatu,reakcjautlenianiaH2
i CH4 moZe byc przeprowadzanaw naczyniuz rozZarzon4do temperatury900"C spiral4
platynowq(do ktorego doprowadzasig analizowan4probkq i czysty tlen) - aparat Orsata
pr6bki gazowej przez reaktor kwarcowy
z pipet4 do spalan albo przez przepuszczenre
z tlenkiem miedzi(Il), najpierw ogrzanydo temperatury280-290"C dla utlenieniawodoru,
a nastqpniedo temperatury850-900"C dla spaleniametanu aparat Orsata z rurl<4
kwarcow4 do spalari.

5.9,3,Budowa rozszerzonego
aparatu Orsata
Budowp jednego z typow rozszerzonego
aparatuOrsata- z reaktoremkwarcowym dcr
na rysunku5.9.1. W skiadaparatuwchodz4:
spalan przedstawiono
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Pr - pipety absorPcYjne)

'/o),
biureta (1) do poboru probek gazowycho objqtoSci100 cm3 z podzialka(0-100
w PlaszczuwodnYm(2),
umieszczona
naczyntepoziomuj4ce(3) z solankE(ciecz umozliwiaj4capobieranieprobek gazu do
biurety ijej przetlaczaniedo pipet absorpcyjnych),
pipety (ptuczki)absorpcyjnez odpowiednimiroztworarni(P7 P),
elektryczny piecyk rurowy do spalari (4) z regulacj4 temperatury w granicach 2B0290'C i 850-9000c,
reaktor kwarcowy do spalan (5) (dtugosc- 200 ffiffi, Srednica 5-6 mrn) wypetniony
granulowanymtlenkiemmiedzi(II),
rurka (6) lqczqcawszystkiepipety absorpcyjne,reaktordo spalani biuretE,
krany szklanejednodrozne(1-14) odcinaj4ceposzczeg6lnepipety absorpcyjnei reaktor
kwarcowy do spalanod rurki lqczqcel(6),
krany szklanetroj drozne( I 5- 16),
baloniki gumowe (17) zamykaj4cepipety absorpcyjne.
nasyconyroztworNaCl (solanka)pol4czonejest
Naczyniepoziomuj4ce(3) zawieraj4ce
z biurete(1) elastycznymwQzefft,co przy odpowiednimpolozeniukranu tr6jdroznego(15)
umozliwiajej napelnianielub opr6znianie.
poszczegdlne-pipety absorpcyjne(P r
P) napelnione s4 nastqpuj4cymiroztworami
skladnikowgazowych:
umozliwiaj 4cymi absorpcjQ poszczeg6lnych
p r - 35 To roztwor KOH do absorpcji CO2 (1 .rn'lortworu pochlania okolo 40 ,,r'
ditlenkuwqgla).
p2 - kwas siarkowy o zawartoSci20-25 7o wolnego tr'6jtlenku siarki (20-25 7o oleum)
lub nasycony roztwor wody bromowej do absorpcji wqglowodor6w wyzszych od
metanu,CnHn,(1cm3roztworupochlaniaokolo 8 cm' wqglowodorow).
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P3
mieszanina,w stosunku I do 4, pirogalolu (1,2,3-trihydroksybenzenu)
i 35 7o
roztworu KOH do absorpcjitlenu (1 cm3tej rnieszaninypochlaniaokolo 13 crn3tlenu).
P4 i Ps - amoniakalnyroztw6r chlorku miedzi(l) lub zawiesinapiqciotlenkujodu w 10 oh
oleum do absorpcjitlenkuwqgla (1cm3roztworupochlaniaokolo l6 crn3tlenku wqgla).
P6 - nasyconyroztwSr NaCl (solanka).Pipetata sluzy do tymczasowegoprzechowywania gazow przy analizie zawartoSciwodoru.

5.9.4.Podstawowezasadywykonywania analiz w aparacieOrsata
Przy wykonywaniu analiz mieszaniny gazow za pomoc4 aparatu Orsata powinna byc
SciSleprzestrzegana
nastgpujqcaprocedura.
Pierwsz4czynnoSci4
powinna byi kontrola szczelnoSci
aparatu,po czym, po pobraniu
pr6bki mieszaninygaz6w do biurety (100 .-t), prowadzisig, z zachowaniemnastqpujqcej
kolejnoSci,oznaczanie(absorpcjq):ditlenku wqgla, wEglowodor6wwyZszychod metanu,
tlenu i tlenku wEgla. W nastEpnychetapachprzeprowadzasiq oznaczanieiloSci wodoru
i metanu.
Przygotowanie aparatu do analizy
Prrygotowanieaparatu do pracy polega na wlaSciwyrnustawieniupoziomow cieczy
absorpcyjnychw pipetach(pluczkach).Poziomy te powinny siggadoznakowafi(kresek)
urniejscowionychna rurkach lqczqcychpipety (P' - P) z kranamijednodroznymi (7 - 12).
Uzyskuje siE to przez l4czenie poszczegolnych
pipet z biuret4 i manewrowaniewysokoSci4
cieczy w biurecie(1), poprzezpodnoszenielub opuszczanienaczyniapoziornuj4cego(3) lub ,,wdmuchiwanie"gazuz biuretydo pipet.
,,odsysanie"
Pobieraniepr6bki gazu do oznaczefi
Pobieranieprobki gazowejdo analizypowinno byi prowadzoneniezwykle precyzyjnie,
gdyz decydujeo dokladnoScioznaczen.
jest pol4czeniemiejscapoboru probki aparatr-r
PierwszqczynnoSci4
Orsataze 2rodlem
badanegogazu (elastycznymwgzem),po czym biurete(l) napelniasig calkowiciesolank4
(krany (15) i (16) musz4 byi ustawionew polozeniu lqczqcymbiuretEz atmosferfl. Po
przestawieniukran6w (15) i (16) w pozycje l4czEcebiuretQze lrodlem badanegogazu,
przez opuszczenienaczyniapoziornuj4cego,,
napelniasiq biuretq badanym gazen. Nastqpnie, po przestawieniukranu (16) i polqczeniubiurety z atmosfer4 przez podniesienienaczynia (3) do gory wypycha siq gaz do atmosfery.CzynnoScite poMarza sip 4-6 razy,
w zaleZno6ciod dlugoSciprzewodulEczqcegoaparatze 2rodlemanalizowanegogazu
W ostatniejoperacjipobierasiq do biuretyprobkq gazuw iloSciwiqkszejniz 100 crn'
ipo splyniqciucieczyze Scianekbiuretywypuszczasiq nadrniargazudo atmosfery,doprowadzaj4cobjptoSiprobki gazowejw biureciedo dokladnie100 cm'. Ruch naczyniapoziomuj4cegoprzy tej ostatniejczynnoScipowirrienodbywai siq tylko do gory, tak aby nie
zasysacpowietrza z atmosferydo aparatu.Nastppnie,nie zrnieniajqcpolozenia naczynia
(3), ustawickran (16) w pozycji zanykaj4cejpobranygazw aparacie- odcinaj4cejbiuretE
(1) zarownood miejscapoborupr6bkijak i od atmosfery.
Oznaczanie zawartoSci COz, C,,Ff,r'02 i CO
OznaczaniezawarloSciCOr, C,,Hn,,Oz i CO polega na przetlaczaniugazowej probki
z biuretydo pipet absorpcyjnych
i rnierzeniuobjptoSct
gazuw biureciekolejnopo poszczeetapach
absorpcji.
96lnych
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kolejno z pipetami(piuczW tyrn celu, rnanewruj4ckranarni(7 - l1),I4czy siq bir-rretq
absorpcjawqglowodorow
absorpcjaditlenku wqtla, (P)
kami) absorpcy.lnymi(P )
(P+)
(P:)
wEgla.Przezpodnoszetlenl<u
absorpcja
i
cigzkich,(P,) absorpcjatlenu,oraz
(3) wielokrotnieprzepuszczasiEgaz do kazdej
nie i opuszczanienaczynrapoziornujecego
nvdanejpipecrejest zupelne
EtapenrkonczqcyniabsorpciQ
pipety iz powroterndo bir-rrety.
,,wyperrcie"gazu z pipety do biurety,tak aby poziom cieczy w pipeciewt'6ciido stanuprzy
jalcirn rozpoczynanoabsorpcje(do kreski), i odczytaniena skali biurety (l) objEtoScipozostalej probki gazoweJ.
W celr-rsprawdzeniazupelnoScipochloniqciadanegoskladnika czynnoScprzetlaczania
gazu powtarzasiq tak dlugo, az dwa kolejne odczyty pozostalejobjqtoScigazu w biurecie
nie r6zni4 sip ntigdzysob4wiEcejni2 o 0,1 cm-';lnoznaw6wczasprzyst4pii do oznaczania
nastgpnego skiadnil<a.Do oznaczanianastqpnegoskladnika gazowego lttozna bowiern
przyst4picdopiero po stwierdzeniucaikowitej absorpcjiskiadnikapoprzedniego.Skiadnik
nie pochlonigtyzupelniew danej pipecie bqdzie siq absorbowalw kolejnej i tyrn sarllyrll
wplywat na wyrtik oznaczenia.
kazdego ze skladrrikow:COZ,C,,H,,,
Procerrtow4zawartoSc
, Oz i CO, okreSlasiE z ro2nicy objqtoScigazuprzedi po jego usuniqciu.
Oznaczanie zawartoSciHz i CH+
ZawartoSiwodoru imetanu oznaczasiq etapami,poprzezkolejnespalarrietych sk{adnikow, po wczeSniejszejabsorpcjiditlenku wqgla, wgglowodorowciqzkich, tlenu i tlenku
wEgla.
W pierwszym etapie,ustawiaj4codpowiedniokrany ( 15), ( l3), ( l4) i ( 12), probkE
gazow4 przetlaczasiq kilkakrotnie z biurety poprzez ogrzanydo temperatury280-290'C
reaktor kwarcowy (5) z tlenkiem miedzi do pipety (P) i z powrotem.W tych warunkach
przebiegareakcja redukcji wodorem tlenku miedl GI) z wytworzeniem wody, co skutkule
bardzo duZ4zmianq objptoSci gazu (z 22400 cln' gazowegoHz powstaje 18 cm' HzO
c1eczy,a wigc objptoSirnalejeokolo 1244 razy).RoznicaobjgtoSciprobki w biurecieprzed
rozpoczqciernoznaczeniai po jego zakonczeniu(odczyt objqto5cipo wyr6wnaniu temperatury gazuz temperaturEotoczenia)Swiadczyo zawartoSciwodoru.
W drugirn etapie oznaczasiE zawarloSirnetanu,przepuszczal4ckilkakrotnie, podobr-rie
jak przy oznaczarniu
wodoru, resztqanalizowanejprobki gazuz biurety przez ogrzany do
temperatury850-900oCtlenek miedzi(Il), ale tym razemdo pipetYQ). W tych wetrunkach
nastpptrjereakcjametanuz tlenkiem rniedziz wydzieleniemnie tylko H2O ale takZeCO2,
jest w pipecieP 1 Q'oztworze
KOH).
a powstalyprodukt absorbowany
Procentow4zawartoScmetanuokreslasiq z rolnicy objgtoScigazu w biurecie przed i po
spaleniumetanu.
Obliczanie wynik6w analiz gaz6w aparatem Orsata
Za wiarygodny wynik pelnej analizy gazow przyJmuje siQ SredniEarytrnetycznEz co
najmniej dwoch niezaleznychoznaczefi,nie rohniEcychsiq mipdzy sob4 wiqcej niz wynosi
dopuszczalnapowtarzaInoSi oznaczeh'.
powtarzalnoSc 0,2 Voobj.
COz
0,,2Voob1.
powtarzalnoSi
CnHn,
powtarzalnoSi 0,2 Voobi.
02
powtarzalnoSc 0,3 Voobj.
CO
powtarzalnoSi 0,4 7o ob1.
H2
CH+ powtarzalnoSi 0,4 Voob1.
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ZawartoSiprocentowa:Vco. - ditlenkuwpgla, Vr,,r,,,- wqglowodorowcipzkich,
Vo, - tlenu, Vco - tlenku wpgla, Vn, - wodoru i Vrro - metanuwynosi.
Vro, -V -Vt
=Vt -Vz
Vc,,H,,,

vo,:vz -vl
Vco=Vz -V+
vHr:vl-vs
V c u . : V s- V 6
gdzic Vt .... Vco7.naCz,rJ4
V - pocz4tkowaob.jqtoSiprobki analizolvarrej
gazow(100 cnr3;.
rrrieszarriny
probki po absorpcjiditlenkuwqgla,
Vr - objEtoS6
V2 - objqtoScprobki po absorpc.ji
rvgglowodorow
ciEzkich,
7.' - objEto5iprobki po absorpc.ji
tlerru,
probki po absorpcjitlenkirwqgla,
% - objEtoSc
V: - ob-iEtoSc
probki po spaleniurvodoru,
ditlenkuwEglawytworzonegow wyniku spalaniametanu.
% - ohiqtoScprobki po absorpc_ji

5.9.5.Opis dwiczenia
Cel 6wiczenia
Celem cwtczeniajest zapoznaniez problematyk4analizy gazow oraz nabycie umiejqtnoSciprowadzeniaanalizmieszaningazowychza pomocquproszczonego
aparatuOrsata.
Zadanie
Przy pomocy uproszczonego
aparatuOrsataoznaczyczawartoSitlenu, tlenku i ditlenku
wqgla w mieszaniniegazow.Rodzaj mieszaninyi jej 2rodlo okreSlaprowadzEcy(,wiczenia.
Budowa uproszczonegoaparatu Orsata
Uproszczony aparat Orsata przeznaczonyjest do oznaczaniaditlenku wqgla, tlenr"ri
tlenku wqgla. Jego schematycznEbudowq przedstawia rysunek 5.9.2. Poszczeg6lne
elementyuproszczonegoaparatuOrsata:biureta w plaszczuwodnym, pipety absorpcyjne
(pluczki) orazlEczqcejekrany zamocowanes4 na drewnianyrnstelazu.
Kran trojdrozny (K,t) umozliwia lqczenie biurety z atmosfer4(podczas sprawdzania
szczelnoScii pobieraniaprobkr) przy r6wnoczesnymtrwalym pol4czeniuaparatuOrsata ze
zrodlernbadanegogazu.Schernatmozliwychpol4czenkranu(K,) pokazujerysunek5.9.3.
Przygotowanieaparatu Orsata do pracy
SprawdzenieszczelnoSci
aparatu
W celu sprawdzeniaszczelnoSci
aparatunalezy.
1. Przy zamkniptychkranach (K), (K) i (&) oraz ustawieniukranu (K,) w polozeniu
umozliwiaj4cympol4czeniebiurety z atntosfer4@ozycjaB na rysunku 5.9.3),,napeinii
biuretq(B) solank4do okolo potowy jej wysokoSci(pobrai do biLrretypowietrze)po
czyni zamkn4cbiuretE(kran (K,) w polozeniuC na rysunku5.9.3).
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analizowana
mieszanina
gazowa

B

5. 9. 2.U p ro s z c z o nay p a ra tO rs a ta(N p - naczynl epozromuR y s ur 1ek
jqe z solanke;B - biureta ze skalq 0-i00 czqSciob-iEtoScior,vycfi,
COz,P2- pipetado
K,r- kratr trojdrozny,Pt- pipetado oznaczania
oznaczantlrOu, P.r pipeta do ozuaczaniaCO; K,, Kz i K: - kraly
pipetz biuretQ.
do l4czeriaposzczegolnych
iednoclroztre

biureta

(A - pol4czeRysulek 5.9.3.ScSernatnrozliwychpol4czerikranu K,1z rlsunku 5.9.2,w rozltychjego polozetriach
- polqczenie'.
C
probki
zarnkniqte;
poboru
nrieisce
biureta,
atnroslbra
nie: pob6rpr6bki biureta;B pol4czenie.
z biuret4odciqte
polqczenie
pob6r pr6bki - atnrosf'era',

(przez wyrow2. przy ciSnieniugazuw biureciewyrownanymdo ciSnieniazewnQtrznego
(B)),
po splyniqciu
nanle poziomow solarlkiw naczyniupoziornuj4cyrn(Nr) iw biurecie
cieczyze Scianekbiurety, dokonac odczytuobjQtoscipobranejpr6bki powietrza.
3. podnieSc naczyniepoziornuj4ce(postawic go na gornej plycie obudowy aparatu)i po
odczekaniu3-5 minut ponownieodczytai wartoSi poziorttusolanki w biurecie(w sposob podany w punkcie 2). Jezeli poziorn cieczy (objgtoS6gazu w biurecie) nie ulegt
gazv.
zmianie, aparatOrsatajest szczelnyw przypadkunadciSnienia
(iak
w punkcie 3) dokonai
minut
4. OpuScic naczyniepoziornuj4cei po odczekaniukilku
wyr6wnaniuciSnienia.
odczytu poziopru iir"ry w biurecie,pamigtaj4co wczesniejszyrn
Jezeiipoziom cieczy,a tym samym objEtoSi gazuw biurecie nie zmienil sig, aparat
Orsata naleZyuznacza szczelnyw przypadkupodciSnieniagazu.
Zmiana poziomu solanki w biurecie przy sprgzeniujak i rozprqzeniu gazu Swiadczy
o nieszczelnoSciaparatu, ktor4 naleZy zlokahzowai iusun46. Usuwanie nieszczelno5ci
polega zwykle na starannymprzesmarowaniukran6w i powt6rnym sprawdzeniuszczel'
noSci.Aparat Orsata mole byi stosowanydo analrzy gazowdopiero po usuniqciuwszelkich nieszczelnoSci.
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Napelnianie pipet absorpcyjnych
Przed przyst4pieniemdo analiz gazow nale?yprawidlowo napetnii i ustawic wlaSciwy
poziom roztwor6w w poszczegolnychpipetachabsorpcyjnych,do oznaczehkreskowychna
rurkachlqcz4cychpipety (P), (P) i (P:) z kranami (K), (K) i (Kj)
Uwaga: Wszystkiedalej opisane ntanipulacje naczyniem pctziomujqcym i kranarni nalezy
przeprowadzat rozweznie i wyjqtkowo ostroznie, aby nie doprov,adzit do ,,przeciqgniqcie" roztrvor1wpomiqdzyposzczegolnymi
pipetami i z pipet do biurery.
W celu przygotowaniapipet absorpcyjnychdo oznaczehnalezy:
1. Wypetnii biuretE(B) solank4do okolo 213 jej wysoko(ci (kran (K,) przy napelnianir.r
w polozeniu (B) a zarnkniqciepobranegopowietrza kran (K,) w polozeniu C na
rysunku5.9.3).
2. Wyr6wnai ciSnierriegazu w biurecie do ciSnieniaatmosferycznego
(polozenie cieczy
w naczyniupoziornuj4cymdopasowaido poziomu cteczyw biurecie).Polqczyi pipetE
(Pt) z biuret4 poprzezotwarcie kranu (K,) i manewruj4cwysokoSci4poloZenianaczynia
poziontowegodoprowadzicroztw6r w pipecie (P,) do poziomu kreski, po czym, nie
znrieniajqc pololenia naczyniapoziomuj4cego,zamkn4i kran (K,).
3. PowyZszeoperacjepowt6rzycz pozostalymipipetami(Pr) i (P,,).
Wykonanie analizy mieszaniny gazowej
Pobieranieprobki do oznaczen
Do pobierania probki gazu do analizy rxozna przyst4pii dopiero po sprawdzeniu
szczelno5ci
aparatui napelnieniupipet absorpcyjnych.
Aby pobracprobkqgazudo analizy nalely.
1. PolEczycaparatOrsataze 2rodlemanalizowanegogazu.
2. Przezpodniesienienaczyniapoziomuj4cegodo gory wypelnic biuretEsolank4(kran (K,,)
w pozycji l4czqcejbiuretq z atmosfer4- poloZenieB na rysunku5.9.3).
3. Po ustawieniukranu (K,) w pozycji urnozliwiaj4cejwlot gazu badanegodo biurety
(polozenieA na rysunku 5.9.3), napelnii calq biuretg badanyrngazemprzez powolne
opuszczaniew dol naczyniapoziomujEcego.Kranem (K,) zaurkn4i pol4czenie biurety
z nielscempoboruprobki (polozenieC na rysunku5.9 3)
Uwaga! Przy pobieraniu probek z przeplywajqcego (strumienia) gcrzu nalezy zwrocit
uwagQna to, aby objqtoiciowa szybkoit ,,zasysania" gazu do biurety nie byla
wiqkza od objqtoiciowegonatqzeniaprzeplywu tego gazu w struntienitt.
4. PolEczycbiuretq z atmosfer4(polozenie kranu (K,) w pozycji B na rysunku 5.9.3).
Ponowniepodniescnaczyniepoziomuj4cedo gory iwypchn4i probkQgazuz biurety.
5. CzynnoSipobieraniai oproznianiabiuretypowtorzyc4-6 razy,w zaleZn
oSciod dlugoSci
przewodu lqczqcegoaparatOrsataze zrodlem badaneg
o gazu.
6. Nastqpniefiak w punkcie3) pobracprobkegazuw iloSciwiqkszejniZ 100 cnr-'(poziom
cieczyw biurecieponizejdolnej kreski) i po sptyniEciLr
cieczyze Scianekbiurety zr5wnac pozion-rcieczy w biurecie i naczyniupoziomuj4cyrn.Polqczycbiuretp z atmosfer4.
Bardzo powoli wypuszczac nadmiar gazu do atrnosfery aZ do uzyskania dokladnej
objqtoSciprobki gazowejw biurecie(V = 100cm').
Uwaga! Ruch naczyria poziontujqcegotnozeodbytvacsiqleraz tylko dctgory. ltrienalezy
korygowat pozionlu cieczy vv biurecie przez opus:L':cuticnaczyniapoziotttujtlcego, gdyi oznac:ctto zctsysanie
powietrzctclo analizctwonejrttieszaniny.
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Nie zrnieniaj4cpolozenia naczyniapoziornuj4cegoczynnoSctq zakohczyczupelnyrn
zamknipciernbiurety (kran (K,) w pozycji C nzrrysunku5.9.3);poziom solankiw bir-rrecie i naczyniupoziornuj4cymwinny byi jednakowe.
Przeprowadzanie analizy
W celu rozpoczEciaanalizypobranej probki gazowej nale?y
l . Pol4czyi biuretgz pluczkaL(P
1) otwieraj4ckran (Kr) i przez podnoszeniei opuszczante
naczyniapoziomuj4cegowielokrotnie przetlaczacgaz z biurety do pipety i z powrotem
(staleobserwuj4cpoziourcieczyw biureciei pipecie,aby nie dopuSciido przelaniasiq
roztwordw).
2 . Ostatrrieprzetloczeniegazuz pipety do biurety wykonac starannie,aby poziom roztworu
absorpcyjnegow pipecie znalazl siQ we wlaSciwym polozeniu (do kreski), po czytl1
zarnkn4ckran (K,).
Znierzyc i zanotowaiobjEtoScgazuw biurecie(odczytacprzy wyrownanymciSnieniu
do otoczenia- jednakowypoziom solankiw biureciei naczyniupoziornuj4cyrn).
4 . Operacje z punkt6w 1 - 3 powtarzacaZ do zupelnegopochloniqciaditlenku wEgla.
Przyjmuje siQ, 2e nast4pitocalkowite pochloniqcieskladnika gazowegow roztworze
je$li dwa kolejneodczyty pozostalejobjqtoScigazu nie r6zni4 siq miqdzy
absorpcyjnyrn,
niL 0,1 o/o(przy kazdorazorymzachowaniutakiegosamegookresuczasuna
sob4wigcej
-cieczy
ze Scianekbiurety). Przy objgtoScibiurety wynosz4cej100 crn3,prosplynigcie
centowa zawartoScditlenku wEgla w analizowanejmieszaniniegazowej rowna jest
pocz4tkowegodo zakonczeniaabsorpcji.
ubytkowijej objqtoSciod stanr"r
jak
pozostalygaz do pluczki (P2)
punktach
1 - 4, przepuszczac
w
spos6b
W
analogrczny
5.
w celu oznaczeniailo$ci tlenu a nastppniedo pluczki (Pr) w celu okreSleniazawarto5ci
tlenku wggla. Przy oznaczaniuiloSci tlenku wqgla naleZyprzepuszczacgaz do pipety
(P:) tak dlugo, a2 dwa kolejne odczyty objqtoScigazu w biurecie nie bedq siq roznily
o wigcej niZ 0,2 oh. ZawarloSitlenu i tlenku wEgla w badanejprobce gazu okreSlasiq
z roanicy pomiqdzy objqtoSci4gazu w biurecie po poszczegolnychetapachabsorpcji,
analogiczntejak bpisanow rozdziale5 .9.4.
a
1
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