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1. Wstęp 
1.1. Paliwa stałe 

 

Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym, szeroko występującym na świecie. Powstał w wyniku 

powolnych przekształceń biomasy roślinnej, a dokładniej ich rozkładu przez mikroorganizmy  

w warunkach ograniczonego dostępu tlenu oraz działania wysokiej temperatury i ciśnienia 

panujących pod powierzchnią ziemi. W ciepłym i wilgotnym klimacie rozwijały się, a następnie 

obumierały znaczne ilości roślin. Do głównych gatunków roślin należały między innymi ogromne 

widłaki, skrzypy, paprocie oraz prymitywne rośliny nagonasienne.  Powstawanie naturalnych paliw 

stałych to  złożony proces trwający kilka epok geologicznych, podczas których materiał roślinny 

tracił tlen i wodór a wzbogacał się w pierwiastkowy węgiel. Wydobywany węgiel kamienny zawiera 

około 78-92% pierwiastka węgla (do węgla kamiennego zalicza się też antracyt zawierający do 97% 

węgla). Ze względu na zastosowanie rozróżnia się kilka typów technologicznych węgla kamiennego, 

określanych poprzez takie właściwości jak: spiekalność, zawartość składników lotnych, ciśnienie 

rozprężania i ciepło spalania. Obecnie największe zastosowanie ma dzisiaj węgiel kamienny  

i brunatny. Używa się ich do między innymi do wytwarzania energii cieplnej w elektrociepłowniach 

a węgiel kamienny również bezpośrednio w domach. Największa część węgla zużywana jest jednak 

w elektrowniach i przemyśle metalurgicznym jako reduktor w procesach wielkopiecowych 

(otrzymywanie stali z rud żelaza)  

Węgiel można również przetwarzać na drodze zgazowania (dziś już rzadko) i koksowania: 

 Koksowanie – podczas tego procesu węgiel jest ogrzewany bez dostępu powietrza  

w temperaturze 1000°C w bateriach koksowniczych. W tych warunkach węgiel ulega 

rozkładowi na cztery główne produkty: koks, wodę pogazową, smołę węglową i gaz 

koksowniczy. 

a. Koks – to czysty węgiel z niewielką domieszką popiołu. Stanowi składnik wsadu 

wielkopiecowego. 

b. Woda pogazowa – zawiera amoniak powstały z rozkładu związków azotowych 

wykorzystywany do produkcji soli amonowych.  

c. Gaz koksowniczy – to przede wszystkim mieszanina wodoru, metanu i tlenku węgla. 

Używany do ogrzewania baterii koksowniczych. 

d. Smoła węglowa – ma największe znaczenie z punktu widzenia przemysłu chemicznego, 

gdyż jest ona złożoną mieszaniną kilku tysięcy związków chemicznych. Smołę przerabia 

się poprzez destylację frakcyjną, podobnie jak ropę naftową, jednak proces ten jest tu 

bardziej skomplikowany. Składnikami frakcji są: węglowodory aromatyczne (benzen, 

toluen oraz naftalen), fenole, pirydyna. 
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 Zgazowanie węgla polega na poddaniu go reakcji z mieszaniną przegrzanej pary wodnej  

i tlenu w wysokiej temperaturze. Głównymi produktami są wodór i tlenek węgla  

(gaz syntezowy) : 

C + H2O = CO + H2 
2C + O2 = 2CO 

 

Jednak, bardziej ekonomiczne jest otrzymywanie gazu syntezowego z gazu ziemnego.  

Gaz syntezowy używany jest jako surowiec syntez chemicznych, w tym do 

otrzymywania metanolu [1,2]. 

 

1.2. Biomasa roślinna 

 

Biomasa to, przede wszystkim, odpady i pozostałości przemysłu rolniczego zarówno 

pochodzenia roślinnego jak zwierzęcego, odpady związane z przemysłem drzewnym, produkty 

hodowli roślin energetycznych, a także odpady przemysłowe i miejskie, które są podatne na rozkład 

mikrobiologiczny. Choć w przeważającej części procesów konwersji biomasy w energię stosowane 

są głównie odpady roślinne (pozostałości po żniwach i zbiorach owoców oraz warzyw), coraz 

większe znaczenie mają rośliny energetyczne, które są atrakcyjne ze względu na duży przyrost 

roczny i wysoką wartość opałową [3-5]. 

 

Biomasa zbudowana jest przede wszystkim z polimerów cukrowych:  

 Skrobia zbudowana z jednostek glukozy połączonych wiązaniami α - glikozydowymi. 

Jest polisacharydem stanowiącym zapasowy materiał energetyczny u roślin. Szczególnie 

bogate w skrobię są ziarna zbóż, bulwy ziemniaka i manioku. 

 Hemiceluloza – to grupa polimerów cukrowych lub ich pochodnych tworzących rozgałęzione 

łańcuchy. Strukturę hemicelulozy tworzą przede wszystkim cukry proste (glukoza, galaktoza, 

ksyloza, mannoza, arabinoza, ramnoza)  połączone wiązaniami β-glikozydowymi. 

 Celuloza –cząsteczki celulozy złożone są z kilkunastu do kilkuset tysięcy jednostek glukozy 

połączonych wiązaniami: β-1,4-glikozydowymi. Jest to nierozgałęziony biopolimer o zwartej 

strukturze sieciowanej wiązaniami wodorowymi.  

Oraz z: 

 Ligniny – która jest bioproduktem kondensacji związków fenolowych, takich jak alkohol: 

trans-p-sinapylowy, trans-p-kumarowy i trans-p-koniferylowy.  

 tłuszcze, białka, związki nieorganiczne i inne  
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Wśród najczęściej stosowanych metod przetwarzania biomasy w energię wymienić należy: 

 zgazowanie; 

 estryfikację; 

 pirolizę; 

 fermentację alkoholową i metanową. 

 

Obecnie jednak, wykorzystuje się ją przede wszystkim w przemyśle papierniczym, budownictwie 

i energetyce cieplnej.   

Właściwości fizykochemiczne biomasy różnią się od właściwości węgla kamiennego, najczęściej 

spalanego w kotłach energetycznych. Różnice te, występują w podstawowych parametrach 

charakteryzujących przydatność paliwa do celów energetycznych takich jak: 

 

 wartość opałowa, zawartość wilgoci, popiołu oraz węgla całkowitego 

 zawartościach chloru, siarki  i azotu, które mają negatywny wpływ, zarówno na środowisko 

naturalne, jak i na stosowane w procesie spalania instalacje technologiczne 

 składzie chemicznym popiołów, a zwłaszcza w zawartości krzemu, wapnia, fosforu i potasu 

 

Tabela nr 1. Skład i parametry wybranych paliw [6] 

Parametr 𝐶  

[%] 

𝑊  

[%] 

Ad 

[%]
 

𝑆  

[%] 

Nd 

[%] 

Cld 

[%]
 

𝑄  

MJ/kg 

Węgiel 

kamienny 

49,7-78,4 3,2-19,1 3,5-27,9 0,32-1,17 0,54-1,51 0,02-0,16 21,1-27,7 

Węgiel 

brunatny 

41,7-56,8 10,9-54,6 7,8-20,3 0,69-1,10 0,31-0,98 0,005-

0,0029 

7,8-18,4 

Biomasa 

drzewna 

45,2-51,7 4,9-68,5 0,3-6,9 0,02-0,08 0,12-0,92 0,005-

0,057 

4,4-18,4 

Odpady 

rolne 

27,2-59,1 6,1-82,2 0,5-44,4 0,03-0,67 0,12-0,92 0,005-

1,168 

1,1-24,5 

gdzie: 𝐶  - zawartość węgla całkowitego w suchej masie,𝑊  - zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym,  
Ad – zawartość popiołu w stanie suchym, 𝑆 - zawartość siarki w suchej masie, Nd – zawartość chloru w suchej 
masie, Cld- zawartość chloru w suchej masie, 𝑄  - wartość opałowa w stanie roboczym 
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2. Oznaczanie wybranych  parametrów dla paliw stałych 
 

Węgiel, w uproszczeniu, składa się z: 

 

 masy palnej - w której oprócz pierwiastkowego węgla (C) znajduje się szereg związków 

chemicznych zawierających wiązania chemiczne węgla z wodorem, tlenem, azotem  i siarką. 

 balastu – to przede wszystkim  popiół i woda. Do balastu zaliczyć możemy również azot  

i tlen, jako niepalne składniki występujące w części palnej węgla. 

 
O ilości ciepła wydzielanego podczas spalania (ciepło spalania) masy palnej decyduje przede 

wszystkim procentowa zawartość atomów węgla. Najwięcej znajduje się w węglu kamiennym  

(do 97 % masy palnej), w węglu brunatnym zwykle jest go mniej niż 80 % masy palnej,  natomiast  

w drewnie i torfie poniżej 50 % masy palnej. Zawartość wodoru w węglu mieści się w przedziale do 

kilku procent. Obecność i zawartość wodoru decyduje m.in. o łatwości zapłonu danego paliwa. 

Zawartość siarki w paliwach stałych zwykle poniżej 5 % masy palnej. Zawartość azotu w paliwie 

stałym jest niewielka (do 2 % masy palnej). Nie bierze on udziału w spalaniu, a więc stanowi balast 

paliwa. Tlen zawarty w paliwie stałym bierze udział w spalaniu palnych składników, a jego udział 

dochodzi nawet do 40 % masy palnej.  

 

2.1. Części lotne 

 

 Są to gazy powstające w pierwszym etapie, podczas ogrzewania paliwa bez dostępu powietrza. 

Gazy powstają na wskutek termicznego rozpadu związków organicznych masy palnej. W skład tych 

gazów wchodzą przede wszystkim wodór, węglowodory, tlenek węgla i dwutlenek węgla.  

Po całkowitym przekształceniu związków organicznych w gazy z masy pozostaje koks. Zawartość 

substancji lotnych zależy od parametrów procesu w tym: temperatury, czasu i sposobu zgazowania. 

Paliwo starsze charakteryzuje się mniejszą zawartością części lotnych a ich udział decyduje  

o przebiegu procesu spalania paliwa, w tym o łatwości jego zapłonu. Trudniej się zapalają się paliwa 

z małą zawartością części lotnych. Metodę oznaczania zawartości części lotnych  

w paliwach stałych opisano między innymi w polskiej normie: PN-81/G-04516 [7]. Metoda  polega 

na wyprażeniu próbki w kwarcowym lub porcelanowym tyglu w temperaturze 850°C bez dostępu 

powietrza i na określeniu strat masy badanego paliwa. Na stratę tą składa się suma zawartości 

wilgoci i zawartości części lotnych w badanej próbce. Znając zawartość wilgoci, zawartość części 

lotnych w paliwie roboczym przelicza się według wzoru (1):  
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V = V ( ) [%]  (1) 

 

gdzie : W  – wilgoć całkowita, (Wa) - zawartość wilgoci w tej próbce analitycznej, (Va) - zawartość 
części lotnych w próbce analitycznej paliwa .  Vr - zawartość części lotnych w paliwie roboczym 

 
2.2. Skład balastu 
2.2.1. Popiół 

 

Popiół to pozostałość otrzymana po całkowitym spaleniu i wyprażeniu węgla, składająca się  

z związków mineralnych. Zawartość popiołu i jego skład wpływa na ciepło spalania i jego 

przydatność do zastosowań w przemyśle energetycznym. Popiół składa się przede wszystkim ze 

związków krzemu (SiO2), glinu (Al2O3) i wapnia (CaO) oraz związków żelaza. Popiół, w zależności 

od temperatury spalania, może występować w stanie stałym, plastycznym  

i ciekłym. Powstaje w formie drobnych cząstek, które zwykle unoszone są wraz ze spalinami, 

natomiast cięższe, opadając na dno pieca tworzą duże agregaty, tzw. żużel. 

 

a. Oznaczanie zawartości popiołu  
 

Sposób oznaczania zawartości popiołu w paliwach stałych metodą spalania wykonuje się zgodnie 

z opisaną procedurą w  normie PN-80/G-04512 [8]. Procedura polega na całkowitym spaleniu 1÷2 g 

odważki próbki analitycznej paliwa w piecu muflowym w temperaturze 815±15°C i wyprażeniu 

pozostałego popiołu. Wyróżnia się dwie metody spopielania paliwa:  

• powolnego spopielania, polegającą na stopniowym ogrzewaniu pieca do temperatury 815±15°C 

wraz z umieszczonymi w nim tygielkami z odważkami badanego paliwa;  

• szybkiego spopielania, polegającą na powolnym wsuwaniu tygielków z odważkami badanego 

paliwa do wcześniej nagrzanego pieca do temperatury 815±15°C  

i wyprażeniu ich w tej temperaturze (metody tej nie stosuje się do węgla brunatnego).  

 
. Zawartość popiołów w paliwu roboczym (Ar) oblicza się robocze zgodnie ze wzorem (2):  
 
 

A = A ( ) [%]  (2) 

 

gdzie : (W ) – wilgoć całkowita, (Wa) – zawartość wilgoci w próbce analitycznej,  
                           (Aa) – zawartość popiołu w próbce analitycznej,  
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Oprócz metod spaleniowych stosowane są również metody automatycznego określania 

zawartości popiołu wykorzystujące promieniowanie radioaktywne lub rentgenowskie. Wykonuje się 

również dokładną analizę składu chemicznego popiołu. 

 

2.2.2. Wilgoć 

 

Wilgoć - Wilgoć to balast paliw stałych. Obecna lub powstająca podczas ich pozyskiwania, 

składowania, transportu. Duża wilgotność jest wadą paliwa ponieważ utrudnia zapłon, obniża 

wartość opałową oraz przyczynia się do powstawania kwasów w kotle. Jeżeli węgiel służy do 

wytwarzania energii, zawartość wilgoci obniża jego wartość kaloryczną gdyż część ciepła jest 

tracona na ogrzanie i odparowanie wody. Pomiar zawartości wilgoci ma ważne znaczenie praktyczne 

jest istotnym wskaźnikiem oceny technologicznej paliwa. Obecność wilgoci obniża wydajność 

urządzeń służących do rozdrabniania czy przesiewania. W koksownictwie wzrost zawartości wilgoci 

w paliwie stałym zmniejsza produktywność baterii koksowniczych. Konieczne jest większe zużycie 

ciepła w odniesieniu do materiału suchego, potrzebnego do przetworzenia wsadu na koks.  

Również powstaje większa ilość ścieków po procesach skoksowania węgla jej zawartość mieści się 

zwykle w przedziale od 5÷30 % dla węgla kamiennego, do 60 % dla węgla brunatnego i aż do 90 % 

dla torfu (świeżo wydobytego). Woda wypełnia pory i szczeliny węgla a także pokrywa 

powierzchnię ziaren. Sposoby oznaczania zawartości wilgoci w paliwach stałych opisano w normie 

PN-80/G-04511 [9]. W przypadku biomasy wilgoć zależy od części roślin z których pochodzi 

biomasa, okresu zbierania i warunków transportu i przechowywania [10].   

 

Wilgoć można podzielić na : 

 

 wilgoć przemijająca (Wex) – część wody zawartej w paliwie stałym utrzymująca się na 

powierzchni ziaren węgla. Wilgoć ta pojawia się podczas transportu lub składowania zwykle 

podczas opadów deszczu a zanika np. w trakcie składowania materiału w suchych 

pomieszczeniach. Oznacza się ją susząc zawilgocony węgiel na powietrzu zwykle  

w temperaturze otoczenia do osiągnięcia stanu równowagi z wilgocią powietrza otoczenia.  
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 wilgoć higroskopijna (Wh) – jest to wilgoć węgla wysuszonego na powietrzu – stanowi ją 

woda pozostała w węglu po osiągnięciu równowagi wilgoci obecnej w węglu z wilgocią  

otoczenia. Wilgoć higroskopijną usuwa się dopiero podczas wygrzewania materiału  

w temperaturze 105 – 110 °C przez kilka godzin. Zawartość wilgoci higroskopijnej zależy od 

struktury i składu chemicznego węgla. Istotna jest obecność i ilość grup hydrofilowych  

w substancji organicznej węgla a także ilość, struktura oraz rozmiary porów. W efekcie 

naturalnych procesów zmienia się charakterystyka węgla. Z wiekiem węgla maleje liczba 

grup hydrofilowych a także ilość porów co za tym idzie maleje również zawartość wilgoci 

higroskopijnej, która w węglach koksowych zawiera się w przedziale 3 - 4 %, a w węglach 

energetycznych osiąga wartość do kilkunastu procent. 

 

 wilgoć całkowita (Wt) – to łączna zawartość wilgoci przemijającej i wilgoci higroskopijnej  

w paliwie stałym. Zawartość wilgoci całkowitej najczęściej określa się dwustopniowo. 

Najpierw oznacza się wilgoć przemijającą a następnie higroskopijną. Wilgoć całkowitą 

oblicza się wtedy ze wzoru (3):  

 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑒𝑥 + 𝑊ℎ
(100−𝑊𝑒𝑥)

100
 [%] (3) 

 

gdzie: Wt - zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym [%], Wex - zawartość wilgoci 
             przemijającej w stanie roboczym [%], Wh - zawartość wilgoci higroskopijnej [%] 
 

Po usunięciu wilgoci przemijającej i higroskopijnej w węglu pozostaje jeszcze woda 

konstytucyjna (krystalizacyjna) związana w substancji mineralnej (glinokrzemiany, krzemiany). 

Usunięcie wody z tych związków zachodzi dopiero w temperaturach rzędu 400 – 800 °C.  

Zawartość wody konstytucyjnej, określa się w przybliżeniu korzystając z zależności (4):  

 

W = 0,09A   (4) 

 

gdzie: W − to zawartość wody konstytucyjnej w węglu suchym [%], Ad - to zawartość popiołu w węglu [%]. 
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Metody oznaczania wody : 

 

 Metoda suszarkowa – zawartość wilgoci przemijającej określana jest grawimetrycznie. 

Ubytek masy badanej próbki wynika z odparowania wody. W zależności od rodzaju 

stosowanego węgla suszenie może być prowadzone w atmosferze powietrza dla gatunków 

węgla odpornego na utlenianie. W przypadku, gdy badamy próbki węgla łatwo utleniającego 

się konieczne jest zastosowanie podczas suszenia atmosfery azotu. Proces suszenia prowadzi 

się w temperaturze do 40°C 

 Metoda destylacyjna - w metodzie destylacyjnej badana próbkę węgla umieszcza się  

w kolbie okrągłodennej i zalewa określoną ilością rozpuszczalnika. (Rozpuszczalnik 

organiczny nie powinien mieszać się z wodą i destylować w temperaturze zbliżonej do 

temperatury destylacji wody. Najczęściej jest to toluen lub ksylen). Ogrzewając próbkę  

w kolbie, woda zawarta w węglu usuwana jest wraz z parami rozpuszczalników 

organicznych. Pary chłodzone są w chłodnicy a skroplony kondensat zbierany jest  

w odpowiednio wykalibrowanym odbieralniku. Ze względu na nie mieszalność wody  

z toluenem lub ksylenem można zauważyć granicę podziału między wodą  

i rozpuszczalnikiem organicznym a z objętości wody i masy próbki węgla określa się 

zawartość wilgoci.  

 Metoda ekstrakcyjna – w metodzie tej wodę zawartą w węglu ekstrahuje się przy użyciu 

rozpuszczalników organicznych np. metanolu, następnie jej ilość można oznaczyć na 

przykład z wykorzystaniem miareczkowania kulometrycznego Karla-Fischera.  

Metoda rzadko stosowana 

 Metoda gazometryczna – wykorzystuje się reakcję wody z substancjami, podczas których 

powstają produkty gazowe (np. karbid reagując z wodą tworzy acetylen). 

 Metody instrumentalne - do oszacowania zawartości wilgoci w węglu można wykorzystać 

również metody instrumentalne w tym: pomiar stałej dielektrycznej (wykorzystuje znaczącą 

różnicę pomiędzy stałą dielektryczną suchego węgla (ε = 2,5) i wody (ε = 81)), pomiar 

przewodnictwa cieplnego lub elektrycznego.  
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2.3. Zawartości siarki 

 

Zawartość siarki jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących materiały 

energetyczne. Związki powstające podczas spalania siarki ( tlenki siarki) mają niekorzystne 

oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Dodatkowo w reakcji z wodą tworzy się kwas siarkowy (VI)  

i (IV), który jest odpowiedzialny z korozję oraz niekorzystny wpływ na środowisko. Ponadto, piryty 

są związkami o znacznej twardości i przyspieszają zużycie elementów instalacji młynowych. 

W biomasie roślinnej występowanie siarki jest nieznaczne do 0,6% mas. Siarka w materiale 

roślinnym obecna jest głównie w aminokwasach tworzących białka. Znacznie więcej siarki jest  

w węglach do 5 % mas 

Formy występowania siarki w węglach:  

 siarka elementarna 

 nieorganiczna siarczanowa - jest to głównie: gips CaSO4∙2H2O i baryt BaSO4 możliwe jest 

również występowanie w formie uwodnionych siarczanów żelaza w tym: FeSO4∙7H2O, 

FeSO4∙H2O oraz Na2SO4, K2SO4 

 nieorganiczna pirytowa FeS2, do siarki pirytowej zalicza się również inne minerały 

siarczkowe, PbS, ZnS, Cu2S, CuFeS2 i FeAsS.  Jednak ich zawartość nie jest duża.  

 organicznej w formie aromatycznych i alifatycznych tioli, sulfidów i disulfidów a także 

związków heterocyklicznych: tiofenu i benzotiofen w tym ich pochodnych. 

 

Sposoby oznaczania siarki w każdej formie opisane są w dostępnych normach. Dla oznaczania 

siarki całkowitej wykorzystuje się mieszaninę Eschki lub spalanie w wysokiej temperaturze  

a następnie wykonuje się miareczkowanie alkalimetryczne. Stosowane są również metody 

instrumentalne z użyciem analizatorów składu elementarnego. 

Siarkę pirytową w węglu można utleniać kwasem azotowym z utworzeniem siarczanów, które 

następnie oznacza się wagowo a po odpowiednich przeliczeniach uzyskujemy masę siarki pirytowej. 

Siarka siarczanowa oznaczana jest z wykorzystaniem kwasu solnego, który służy do jej 

ekstrakcji w węgla. Siarczany z roztworu kwasu solnego strąca się związkami baru, które następnie 

można oznaczyć grawimetrycznie.  

Siarka nieorganiczna stanowi sumę siarki elementarnej, siarczanowej i pirytowej a siarka 

nieorganiczna różnice pomiędzy zawartością siarki całkowitej i nieorganicznej [1,10]  

 

. 
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6. Chromatografia jonowymienna 

 

Chromatografia jonowymienna ( Ion-Exchange Chromatography – IEC ) jest odmianą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej, stosowaną do rozdzielania i oznaczania substancji, które 

można przeprowadzić do postaci jonowej.  

W przeciwieństwie do chromatografii jonowej, w chromatografii jonowymiennej stosuje się 

silne eluenty (0,1 – 10M), analizie poddawane są mieszaniny wieloskładnikowe. Stosuje się jonity  

o dużej pojemności wymiany jonowej, nie stosuje się supresorów lub kolumny tłumienia. Detekcja 

wykonywana za pomocą klasycznych metod – refraktometryczna, spektrofotometryczna [11]. 

 

Zakres stosowania 

 Oznaczanie anionów, kationów w wodach i ściekach 

 Oznaczanie anionów i kationów w płynach fizjologicznych, lekach i żywności 

 Oznaczanie aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, RNA, DNA, nukleotydów  

w materiałach pochodzenia biologicznego 

 Oczyszczanie mieszanin postsyntetycznych powstałych podczas produkcji kwasów 

nukleinowych, peptydów i białek. 

W czasie procesów reformingu, hydroreformingu, hydrocrackingu generowane są znaczne 

ilości gazów bogatych w siarkowodór. Sposobem jego usunięcia z gazu wodorowego, który 

poddawany jest recyrkulacji, jest tzw. „mycie aminowe”, w którym wykorzystywana jest 

chemisorpcja w reakcji z aminami organicznymi, tj. monoetanoloamina (MEA), dietanoloamina 

(DEA), metylodietyloetanoloamina (MDEA). 

Jednym ze sposobów degradacji mieszaniny amin powstałych w procesie odsiarczania gazu 

(„desulfuryzacji” ) – usunięcia siarkowodoru - jest proces degradacji termicznej, w wyniku, której 

powstaje m.in. amoniak i jony amoniowe. 

Z tego powodu istnieje spore ryzyko przedostania się wraz ze ściekami post procesowymi do 

gleby amin organicznych oraz ich produktów rozkładu (włącznie z jonami amoniowymi).  

Stąd ważne jest oznaczanie i monitorowanie obecności wspominanych substancji w odpadach post 

procesowych [12]. 

Przykłady chromatogramów rozdzielania mieszaniny wzorców oraz próbki „surowe” 

przedstawiono wraz z opisami na rysunku nr 1 oraz 2. 
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Rys. 1 Przykład chromatogramu rozdzielania próbki złożonej z: NH4
+, MEA, DEA, MDEA 

techniką chromatografii jonowymiennej. Detektor refraktometryczny, kolumna: Nucleosil AG, 
5 μm, 250 x 4,6 mm, przepływ 2 ml/min, temperatura 33C, objętość dozowana 20 µl. 

 

3. Wykonanie ćwiczenia 

 

3.1. Oznaczanie wilgoci w węglu metodą suszarkową według normy: PN-ISO 589 [13] 

3.1.1. Wilgoć przemijająca  

 

Aparatura i sprzęt: 
a) Suszarka laboratoryjna 
b) Waga analityczna, z dokładnością do 0,1 g 
c) Eksykator ze środkiem suszącym 
d) Taca porcelanowa 

 

1) Zwarzyć pustą, suchą tacę z dokładnością do 0,1 g.  
2) Pobrać badany materiał 10 g i rozłożyć go równomiernie, aby na 1cm2 przypadała masa 

węgla nie większa niż 1g.  
3) Zważyć tacę z próbką i umieścić w suszarce ustawionej na temperaturę 40°C na 4 godziny. 
4) Wyjąć tacę z materiałem z suszarki do eksykatora z środkiem suszącym  
5) Poczekać do osiągnięcia temperatury otoczenia (5 min.) 
6) Zważyć tacę z badanym materiałem z dokładnością do 0,1 g 
7) Obliczyć zawartość wilgoci z następującej zależności (5):  

 

𝑀1 =
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
𝑥100 [%] (5) 

 

gdzie: m2 – masa tacy z próbką przed suszeniem [g], m3-masa tacy z próbką po suszeniu [g],  
m1-masa pustej tacy [g], M – zawartość wilgoci przemijającej  
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3.1.2. Wilgoć higroskopijna (pozostała) 

 
Aparatura i sprzęt: 

a) Piec konwekcyjny, z kontrolą temperatury (105±3°C) 
b) Waga analityczna, z dokładnością do 0,1 mg 
c) Eksykator ze środkiem suszącym 
d) Naczynka wagowe z pokrywką 

 

1) Po wysuszeniu materiału na powietrzu w temperaturze pokojowej lub podwyższonej 
rozdrobnić próbkę. Przygotować co najmniej dwie próbki na podgrupę do oznaczania wilgoci 
drugiego stopnia.  
(Uwaga: Materiał przygotowany jest do tego ćwiczenia, dzień wcześniej przez 
prowadzącego. Prowadzący wykonuje suszenie na powietrzu zgodnie z metodą opisaną  
w punkcie 3.3.1 instrukcji) 

2) Zważyć z dokładnością do 1 mg czyste, suche naczynko wagowe z przykrywką.   
3) Pobrać 10 g próbki badanego materiału.  
4) Rozłożyć materiał w naczynku równomiernie. Zważyć naczynko wraz z materiałem  

i przykrywką. 
5) Włożyć odkryte naczynko wraz z przykrywką do suszarki ustawionej na 105°C  
6) Po osiągnięciu stałej masy przykryć naczynko pokrywką jeszcze w suszarce a następnie 

wyciągnąć i poczekać do osiągnięcia temperatury pokojowej.  
Uwaga : Stała masa osiągnięta jest wtedy gdy zmiana masy po kolejnym okresie suszenia  
( nie krótszym niż 25% czasu pierwszego suszenia) nie przekroczy 0,2 % całkowitego ubytku 
masy  

Obliczenia: 

 

 𝑀2 =
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
𝑥100 [%] (6) 

 

gdzie : m2 – masa naczynka wagowego z próbką przed suszeniem [g], m3-masa naczynka wagowego  
z próbką po suszeniu [g], m1-masa naczynka pustego, M – zawartość wilgoci 
 

𝑀𝐶 = 𝑀2 +
(100−𝑀1)

100
 [%]  (7) 

3.2. Oznaczanie wilgoci w biomasie roślinnej według LAP NREL/TP-510-42621 [14] 

 
Aparatura i sprzęt: 
a) Piec konwekcyjny, z kontrolą temperatury (105±3°C) 
b) Waga analityczna, z dokładnością do 0,1 mg 
c) Eksykator ze środkiem suszącym 
d) Szklane szalki 
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1) Szklane szalki należy umieścić w suszarce (105°C) na co najmniej  
4 godziny.  

2) Po czasie suszenia wstawić naczynia do eksykatora i poczekać 5 minut na ich 
ochłodzenie do temperatury pokojowej. 
Uwaga: ze względu na ograniczenia czasowe punkt 1 i 2 przed zajęciami wykonuje 
prowadzący ćwiczenie)  

3) Używając rękawiczek oraz pęsety do przenoszenia naczyń, przenieść wysuszone 
naczynie na wagę i zważyć z dokładnością do 0,1 mg. Zanotować wynik. 

4) Dokładnie wymieszać próbkę , a następnie odważyć 2 gramy badanego materiału  
z dokładnością do 0,1 mg. Zanotować wagę próbki z naczyniem. Każdą próbkę  
w danej podgrupie analizować przynajmniej dwukrotnie. 

5) Umieścić próbkę w piecu konwekcyjnym (105°C) na 4 godz. Po wyjęciu, próbkę 
należy umieścić w eksykatorze i ochłodzić do temperatury pokojowej (5 minut). 
Zważyć naczynie z wysuszoną próbką z dokładnością do 0,1 mg i zanotować wynik. 
 

3.3. Oznaczanie zawartości popiołów w węglu według PN-G-04512 [8] 

Aparatura i przyrządy : 
a) tygiel zbożowy (ø 45 mm, h 20 mm) 
b) elektryczny piec muflowy z termoregulatorem umożliwiającym utrzymanie 
temperatury 950 ±10ºC  
c) suszarka laboratoryjna zapewniająca utrzymanie temperatury 110 ±10ºC  
d) waga analityczna umożliwiająca ważenie z dokładnością do 0,0002 g  
e) szpatułka metalowa  
f) eksykator  
g) szczypce laboratoryjne   
h) płytka ceramiczna 
i) rękawice ochronne 

 

1) Próbkę sproszkowanego węgla wysuszyć w suszarce laboratoryjnej  w temperaturze 
110ºC przez 16 godzin, a następnie ostudzić w eksykatorze z środkiem suszącym  
( Przygotowuje przed zajęciami prowadzący ).  
2) Wyprażyć do stałej masy pusty tygiel porcelanowy (wykonuje przed zajęciami 
prowadzący )  
3) Zważyć tygiel za pomocą wagi analitycznej. 
4) Rozgrzać piec muflowy do temperatury 815±15ºC.  
4) Zważyć do tygla z dokładnością ( do1 mg) 1 gram próbki suchego węgla.  
6) Umieścić tygiel ( co najmniej 3 na podgrupę) w piecu muflowym, zamknąć piec  
i ogrzewać próbkę w temperaturze 815±15ºC przez 25 minut (węgiel brunatny  
i bitumiczny), 35 minut (węgiel) albo 90 do 120 minut (koks, półkoks).  
Uwaga: bardzo wysoka temperatura pieca, wprowadzanie tygla do pieca wykonywać  
w rękawiczkach ochronnych w obecności prowadzącego zajęcia) 
7) Po upływie odpowiedniego czasu ogrzewania wyciągnąć próbkę  z pieca, a następnie 
należy ją ostudzić na powietrzu do temperatury pokojowej.  
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8) Zważyć próbkę.  
9) Aby upewnić się, że węgiel został całkowicie spalony, umieść próbkę w piecu na  
15 minut w temperaturze 815±15ºC.  
10) Jeżeli wagi próbki różnią się, należy powtórzyć procedurę 15-minutowego spalania 
do momentu, aż różnica pomiędzy dwiema wagami jest mniejsza niż 0,001g. 
11) Uzyskany popiół zebrać do pojemnika, posłuży on podczas wykonywania 
laboratorium nr 6  
12) Zawartość popiołu w próbce obliczyć według wyrażenia :  

 
 

Popiół =
ół

ę
∙ 100% [%]  (8) 

 

3.4. Oznaczanie zawartości popiołu w biomasie roślinnej według  
LAP NREL/TP-510-42622 [15] 

 

1) Umieścić tygle w piecu muflowym w temperaturze 575±25°C na minimum 4 godziny. 
Wyjąć tygle z pieca bezpośrednio do eksykatora. W przypadku korzystania z pieca 
ustawionego na 575±25°C, tygle studzić przez określony czas równy 1 godzinę. 
Zapisać dokładny czas suszenia. Tygle zważyć z dokładnością do 0,1 mg i zanotować 
powyższą wartość. 

2) Odważyć od 0,5 do 2,0 g (z dokładnością do 0,1 mg) próbki i umieścić  
w wytarowanym tyglu. Zanotować wagę próbki. Jeśli próbka była wcześniej suszona 
w temperaturze 105 °C powinna być cały czas przechowywana w eksykatorze do 
chwili użycia. Każda próbka powinna być analizowana minimum dwukrotnie 

3) Ogrzewać tygiel z wykorzystaniem palnika. Umieścić tygiel nad płomieniem, aż do 
pojawienia się dymu. Natychmiast zapalić dym i pozostawić próbkę do momentu, gdy 
nie pojawia się już więcej dymu i płomieni. Tygiel pozostawić do ostygnięcia 

4) Umieścić tygle w piecu muflowym w temperaturze 575±25°C na 24 godzin.  
5) Ostrożnie wyjąć tygiel z pieca, umieścić bezpośrednio w eksykatorze i schłodzić  

do temperatury pokojowej.  Zważyć tygle z popiołem z dokładnością do 0,1 mg  
i zanotować wynik 

 

Popiół =
ół

∙ 100 [%]  (9) 

 
gdzie:  

 
 

ODW =
ó    (% ł  ś  ł  )

  (10) 
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3.5. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej według Norma PN-ISO 334 [16] 

Aparatura i sprzęt : 
a) Piec muflowy 
b) Tygle, zestaw filtracyjny , sączki średnie 
c) Mieszanina Eschki : Tlenek magnezu zmieszany z węglanem sodu w stosunku 
wagowym 2:1  
d) Odczynniki: Azotan srebra, czerwień metylowa, kwas solny, amoniak, chlorek baru, 
siarczan potasu 

 
1) W tyglu na dnie umieścić mieszaninę Eschki 0,5g 
2) W drugim tyglu mieszaninę badanej próbki 1 g i mieszaninę Eschki 2,5g dobrze 
zmieszać  
i przenieść ilościowo do tygla pierwszego 
3) Wyrównać zawartość lekko stukając tyglem o blat stołu a następnie przykryć całość  
1 g mieszaniny Eschki 
4) Wprowadzić tygiel do pieca i ogrzewać 2 h w temp 815°C 
5) Wyciągnąć tygle z pieca i zostawić do osiągnięcia temperatury otoczenia 
6) Przenieść zawartość tygli ilościowo do pojemnika (preparat posłuży podczas zajęć 
laboratoryjnych nr 6)  
 

3.6. Oznaczanie zawartości ligniny rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w kwasach  
według NREL/TP-510-42618 [17] 

 

1) Zważyć 300,0 + 10,0 mg próbki biomasy. Zanotować wagę z dokładnością do 0,1mg. 
Oznaczyć próbówki ciśnieniowe markerem. Każda próbka powinna być analizowana 
w minimum dwóch powtórzeniach. 

2) Dodać 3,00±0,01 ml (lub 4,92±0,01g) 72% kwasu siarkowego do każdej próbówki 
ciśnieniowej. Użyj bagietki szklanej aby zmieszać próbkę biomasy z kwasem, 
mieszając próbówką przez 1 min lub do czasu ujednolicenia próbki. 

3) Umieść próbówki ciśnieniowe w łaźni wodnej ustawionej na 30±3oC oraz inkubuj tam 
próbki przez 60±5 min. Używając szklanej bagietki mieszaj próbki przez 5-10 min nie 
wyjmując ich z łaźni. Mieszanie jest niezbędne dla zapewnienia kontaktu kwasu z 
każdą cząstką, a co za tym idzie, równomierną hydrolizą.  

4) Po zakończeniu  60 min hydrolizy wyjmij próbówki z łaźni. Rozcieńcz kwas do 4% 
stężenia poprzez dodanie 84,00±0,04 ml wody. Rozcieńczenie może również być 
wykonane przez dodanie  84,00±0,04 g czystej wody używając wagi analitycznej z 
dokładnością do 0,01 g.  

5) Umieść próbówki w bezpiecznym stojaku w autoklawie. Ustawić autoklaw wraz z 
próbkami oraz odzyskanymi wzorcami cukrów na jedną godzinę na temp. 121oC 
(ustawienia dla cieczy). Po zakończeniu cyklu autoklawu, pozwól hydrolizatom 
powoli ostygnąć do temperatury pokojowej przed zdjęciem z nich nasadek 
zamykających próbówek.  

6) Odfiltruj próżniowo hydrolizaty z autoklawu przy użyciu zestawu do filtracji  
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7) Należy przenieść ciecz, około 50 ml, do butelki, która będzie przechowywać próbkę. 
Próbka ta będzie używana do oznaczania lignin rozpuszczalnych w kwasie, ale także 
węglowodanów jeżeli to niezbędne.  

8) Użyć wody dejonizowanej, aby przenieść ilościowo wszystkie pozostałe ciała stałe  
z próbówki ciśnieniowej do tygla. Ciała stałe powinno przemywać się co najmniej  
50 ml świeżej dejonizowanej wody. Gorąca dejonizowana woda może być używana 
zamiast wody o temp. pokojowej, aby zmniejszyć czas filtracji.  

9) Wysusz tygiel i pozostałość nierozpuszczoną w kwasie w temp. 105±3oC  
(w suszarce ) , do czasu otrzymania stałej wagi, zazwyczaj jest to minimum  
4 godziny. 

10) Wyjmij próbki z pieca oraz ochłodź w eksykatorze. Zapisz wagę tygla wraz z suchą 
pozostałością z dokładnością do 0,1 mg. 

11) Umieść tygiel wraz z pozostałością próbki w muflowym piecu na temp. 575±25oC  
na 24 h 

12) Ostrożnie usuń tygle z pieca bezpośrednio do eksykatora i ochłodź w określonym 
czasie równym początkowemu czasowi studzenia tygli. Zważ tygiel wraz z popiołem  
z dokładnością do 0,1 mg i zapisz wagę. 

13) Analizuj próbki pod względem lignin rozpuszczalnych w kwasie jak poniżej. 
14) Ustaw linie bazową na UV-Vis spektrofotometrze za pomocą wody dejonizowanej  

lub 4% kwasu siarkowego. 
15) Używając hydrolizatu uzyskanego zmierz absorbancję próbki  na długości fali. 

Rozcieńcz próbkę, bo to niezbędne, aby otrzymać absorbancję w granicach 0,7-1,0, 
zapisz użyte rozcieńczenie. Woda dejonizowana lub 4% kwas siarkowy może być 
używany do rozcieńczenia próbki, ale ten sam rozpuszczalnik musi być użyty jako 
ślepa próba. Zapisz absorbancje do trzech miejsc po przecinku. Odtwarzalność 
powinna być równa ±0,05 jednostek absorbancji. Każdą próbkę przeanalizuj  
co najmniej dwukrotnie. 

Oblicz zawartość lignin nierozpuszczalnych w kwasie za pomocą zależności (11) 
Oblicz zawartość lignin rozpuszczalnych w kwasie za pomocą zależności (12 lub 13) :  

 
 

AIL =
ół

ó
 x 100 [%]  (11) 

 

ASL =
ę ść ń

ó
 [%]  (12) 

 

lub z zależności : 

ASL= (4,53A215 – A280)/300 [mg] (13) 
 

Lignina całkowita = AIL + ASL [%] (14) 
 

gdzie: AIL – lignina nierozpuszczalna w kwasie, ASL – lignina rozpuszczalna w kwasie,  



19 
 

 𝜀 - zdolność absorpcyjna ligniny dla specyficznej długości fali, A – wartość absorbancji  
w maksimum długości fali, DS – długość drogi optycznej (1cm), A215 i A280 – Absorbancja 
zmierzona dla długości fali w 215 nm i 280 nm 

3.7. Rozdzielanie i oznaczanie ilościowe amin myjących i jonu amonowego 

Aparat HPLC: Merck-Hitachi z detektorem RID 
Kolumna : Nucleosil SA, wypełniona żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami 
alkilobenzylosulfonowymi, 250x4,0 mm, 5µm 
Eluent A: 0,088M KH2PO4,  pH = 2,6 
V = 1,0 mL/min  

 

1) Przygotować mieszaninę wzorcową zawierającą chlorek amonu, etanoloaminę, 
dietanoloaminę i metylodietanoloaminę w eluencie (10mg/mL).  

2) Tak przygotowaną mieszaninę rozcieńczyć 2 i 4 krotnie 
3) Pobrać z każdej przygotowanej mieszaniny oraz z mieszaniny oznaczanej po 1 ml do 

suchych fiolek.  
4) Przygotować mieszaninę roztworu tzw. wzorca wewnętrznego przez zmieszanie w 

fiolce  
100 mg wzorca wewnętrznego ( butylodietanoloaminę) i 100 mg wody.  
Dobrze wymieszać. 

5) Do każdej wcześniej przygotowanej fiolki z 1 ml roztworu wprowadzić po 10 uL 
roztworu wzorca wewnętrznego. Dobrze wymieszać.  

6) Uruchomić program do rejestracji chromatogramu naciskając ikonę „start run” 
poczekać na komunikat „ Waiting for injection”  

7) Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-krotnie eluentem, pobrać i wprowadzić 
roztwór mieszaniny kalibracyjnej o objętości 20 µl do zaworu dozującego 
znajdującego się w położeniu ‘load’. Przekręcić zawór w położenie „inject” 

8) Powtórzyć analizy dla pozostałych mieszanin wzorców i próbki badanej  
( Uwaga, zawsze dozujemy mieszaniny wzorcowe w kolejności rosnącego stężenia) 

4. Sprawozdanie 

Nad sprawozdaniem pracuje cała grupa laboratoryjna. Każdy z członków grupy powinien 

znać i potrafić wykonać wszystkie obliczenia przedstawione w sprawozdaniu, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem na stronie tytułowej sprawozdania. 

Sprawozdanie powinno zawierać cele, krótkie opisy sposobu wykonania ćwiczenia, 

wszystkie uzyskane podczas zajęć wyniki w postaci chromatogramów i widm.   

Dla każdej serii pomiarów należy dokonać podstawowej „obróbki” statystycznej,  

z uwzględnieniem sprawdzenia występowania błędów grubych. Porównanie dwóch serii wyników 

może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy nie różnią się pod względem precyzji. Jeśli jest 

inaczej to ten fakt wykonawcy powinni stwierdzić w trakcie dyskusji wyników oraz podać 

ewentualne przyczyny różnic w precyzji. 
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Wyniki zbadanych parametrów powinny zostać odniesione do wartości literaturowych, wraz  

z podaniem ich źródła. 

5. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz: 

a) znajomość mechanizmów rozdzielania techniką chromatografii jonowymiennej  

( Rodzaje kationitów i anionitów, mechanizm rozdzielania) 

b) znajomość ilościowego oznaczania metodą wzorca wewnętrznego 
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