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1.

CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie optymalnych warunków syntezy siarczanu amonu, to
znaczy takich przy których uzyskuje się najwyższą wydajność metodą doświadczenia
czynnikowego.
2.

WPROWADZENIE
2.1.

Optymalizacja procesów technologicznych

Jednym z często spotykanych problemów w pracach badawczo-rozwojowych oraz
w badaniach naukowych jest taki dobór warunków prowadzenia procesu, aby uzyskać
optymalną (minimalną lub maksymalną) wartość pewnej zmiennej. W zagadnieniach
optymalizacji zmienną tą nazywamy funkcją celu, a zmienne niezależne opisujące warunki
procesu nazywamy czynnikami kontrolnymi.
Etapem wstępnym każdego problemu optymalizacji jest określenie funkcji celu. Jest to etap
ważny, gdyż od jego poprawnego przeprowadzenia zależy często powodzenie całej
optymalizacji. Ze względu na postać funkcji celu wyróżnić można:
∙ optymalizację prostą, w przypadku gdy funkcja celu jest pojedynczą odpowiedzią obiektu zwykle łatwiejsza do przeprowadzenia, lecz z punktu widzenia celu badań może być
niewystarczająca.

∙ optymalizację kompleksową, dokonujemy zwykle pomiaru kilku odpowiedzi obiektu (tzw.
cząstkowych funkcji celu), a następnie konstruujemy z nich jedną, zbiorczą, kompleksową
funkcję celu - dobór postaci matematycznej kompleksowej funkcji celu nie jest problemem
trywialnym i w skomplikowanych problemach optymalizacji stanowić może poważne
wyzwanie.
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Program badań powinien być tak ułożony, aby można było uzyskać potrzebne (w pełni
reprezentatywne) informacje, wykonując możliwie najmniejszą liczbę odpowiednio
zaplanowanych doświadczeń. Optymalizowanie zagadnienia jest przede wszystkim wynikiem
sprecyzowania pewnej potrzeby związanej z przebiegiem procesu. Poprawa przebiegu procesu
może obejmować następujące kryteria:
∙

obniżenie kosztów procesu;

∙

maksymalizacja wydajności;

∙

poprawę jakości produktu;

∙

zmniejszenie uciążliwości procesu dla pracowników lub środowiska.

Ustalone kryteria optymalizacji stanowią odniesienie dla uzyskanych wyników i są
podstawą planowania doświadczeń. Ważnym elementem jest utworzenie matematycznego
modelu procesu i uwzględnienie narzuconych ograniczeń jak przykładowo maksymalne
ciśnienie, którego nie można przekraczać.
2.2.

Dobór programu badań

Prowadzenie badań według tej teorii pozwala, w przeciwieństwie do badań
systematycznych, znaleźć optymalne rozwiązanie wykonując minimalną ilość doświadczeń.
Kolejną zaletą jest działanie w sposób ścisły, nie oparty na intuicji. Badanie rozpoczyna się
przeprowadzając małą liczbę wstępnych doświadczeń, co umożliwia skupienie się na części
obszarów i odrzuceniu tych, na których nie ma ekstremum funkcji. Przybliżenie liniowe jest
najczęściej zadawalające w pierwszych etapach optymalizacji, natomiast w pobliżu
ekstremum, stosuje się wielomiany wyższego stopnia. Wyróżnia się dwa źródła danych
wykorzystywanych do optymalizacji procesów:
∙ dane z obserwacji pasywnych zjawiska, na którego przebieg nie mamy wpływu np. proces
technologiczny w fabryce,
∙ dane z doświadczeń aktywnych, czyli takich, w których ustalane są wartości parametrów
niezależnych i mierzone wartości parametrów zależnych.
Pierwszy rodzaj danych najczęściej nie jest wystarczający do wyznaczenia optymalnych
parametrów, ponieważ występują zbyt niskie wahania zmiennych niezależnych, co nie
wystarcza, biorąc pod uwagę niepewność pomiaru, opisać ich wpływ na parametry zależne.
Poza tym trudno jest wyizolować wpływ pojedynczych parametrów, ponieważ są ze sobą
wzajemnie powiązane. Planowanie eksperymentu odbywa się w kilku etapach:
i.

sprecyzowanie i charakterystyka obiektu badań – ustalenie wielkości wejściowych,
wyjściowych, stałych i zakłócających;

ii.

określenie celu badań doświadczalnych np. identyfikacja modelu badanego obiektu,
wyznaczenie ekstremum globalnego – optymalizacja empiryczna, badania eliminacyjne
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– celem jest eliminacja wielkości wejściowych o nieistotnym znaczeniu;
iii.
opracowanie lub wybór planu eksperymentu dostosowanego do obiektu i przyjętego
celu badań;
iv.

wykonanie pomiarów w oparciu o plan eksperymentu;

v.
vi.

analiza danych empirycznych pod kątem osiągnięcia celu badań;
analiza merytoryczna rezultatów.
Wśród metod matematycznych planowania eksperymentu pełny i niepełny eksperyment
czynnikowy mają na celu wyznaczenie przybliżonej funkcji opisującej dane zjawisko oraz
metodę najmniejszego spadku, która w oparciu o przybliżoną funkcję badanego zjawiska bliżej
określa występowanie ekstremum.

2.3.

Matematyczna teoria planowania eksperymentów

Zanim zostanie wstępnie opracowana chemiczna koncepcja procesu należy dokonać
analizy możliwych wariantów, czyli przeprowadzić szereg obliczeń stechiometrycznych,
termodynamicznych i innych. Wówczas wybierany jest wariant najbardziej obiecujący
i przechodzi się do prowadzenia badań mających na celu określenie optymalnych warunków
prowadzenia procesu. Przez rozwiązanie optymalne rozumie się znalezienie takich wartości
niezależnych parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, stężenie), przy których zmienna
zależna osiąga wartość ekstremalną (maksymalną, minimalną). W języku matematycznym
zadanie to można sformułować następująco: należy uzyskać pewne pojęcie o funkcji
odpowiedzi w postaci wyrażenia:
𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘)

(1)

w którym y – parametr procesu podlegającego optymalizacji, x1,x2,…,xn - zmienne niezależne.
Niezależne zmienne procesowe, które można zmienić podczas wykonywania doświadczeń
nazwane czynnikami, wówczas przestrzeń współrzędnych ze współrzędnymi x1, x2 ,… ,xn
nazwiemy przestrzenią czynnikową, a obraz geometryczny odpowiadający funkcji odpowiedzi
powierzchnią odpowiedzi.
Wszelkie prace rozpoczynamy od ustalenia programu badań uwzględniającego jak
najmniejszą liczbę doświadczeń. Ich wyniki powinny dostarczyć reprezentatywnych informacji
stanowiących wystarczającą podstawę do rozwiązania problemu. W związku z powyższym
matematyczna teoria planowania doświadczeń pomaga wykluczyć kosztowne i przewlekłe
badania systematyczne – jednoczynnikowe.
Chcąc spełnić wymagania stawiane dobrze skonstruowanemu programowi badań,
działania muszą być projektowane według statystycznej metody planowania doświadczenia.
Wybór planu zależy od właściwości badanego obiektu oraz od celu badawczego. Zazwyczaj
proces badań jest dzielony na etapy i po każdym etapie określa się strategię dalszego
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eksperymentu. Na tej podstawie planuje się pierwszy etap doświadczeń, analiza częściowych
informacji o kształcie powierzchni funkcji y staje się podstawą do planowania następnego
etapu zbliżającego nas do obszaru optymalnego itd. Zwykle w pierwszych etapach wystarcza
przybliżenie liniowe wielomianu:
(2)
i<j

i= 1,2,3 … k,

j= 1,2,3 … k

gdzie b0, bi, bij, bii - wartości stałych współczynników wielomianu.
Przykład 1. Celem badań jest wpływ wybranych czynników x1 (temperatura 100–200oC), z2
(ciśnienie 2–6 MPa) oraz x3 (czas trwania reakcji 10–20min) na wydajność produktu (y, %).
W celu ustalenia wpływu zmian parametrów niezależnych będziemy badali proces o dwóch
wartościach każdego niezależnego parametru. Każda zmienna niezależna będzie badana przy
dwóch wartościach:
∙

poziom górny: x1max, x2max, x3max; ∙
poziom dolny: x1min, x2min, x3min.

Współrzędna podstawowego poziomu zmian (równanie 3), leżąca w połowie między
poziomem górnym a dolnym, zwana jest punktem centralnym planu i stanowi punkt
o współrzędnych (x10,x20,…, xk0):
(3)
j = 1,2,….k
Przedział zmian (równanie 4), z kolei, to połowa odległości między poziomami, np. wartość
kroku wzdłuż osi x1 obliczyć można w następujący sposób:

;

(4)

j = 1,2,….k
Od układu zmiennych x1, x2, …, xk należy przejść do bezwymiarowego układu
współrzędnych stosując następujące liniowe przekształcenia poszczególnych zmiennych z
poziomu górnego i dolnego (równanie 5 i 6). Górny i dolny poziom w bezwymiarowym układzie
wynoszą odpowiednio: +1,-1, a początkowi układu współrzędnych odpowiadają współrzędne
poziomu podstawowego, równe 0.
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(5)

(6)

Pełny eksperyment czynnikowy – metoda badań kompletnych
Całkowite poznanie procesu jest najlepszym, lecz tylko w rzadkich przypadkach osiągalnym
rozwiązaniem zagadnienia. Polega ono na znalezieniu układu równań opisujących zależności
interesujących nas zmiennych zależnych od zmian niezależnych parametrów. Zanim
opracowano teorię eksperymentu w badaniach doświadczalnych wykorzystywano proste
układy, gdzie przyjmowano jedną lub dwie zmienne wejściowe. Wówczas prowadzono
pomiary wielkości wyjściowej y dla k założonych wartości zmiennej wejściowej x i wyznaczano
funkcję aproksymującą y=f(x). Gdy badane obiekty stawały się coraz bardziej złożone, a liczba
wielkości wejściowych zwiększała się, badania prowadzono metodą badań kompletnych
(systematycznych). Doświadczenie przebiegało następująco:
∙ dla każdej zmiennej xj, j=1,2,3…, przyjmowano n wartości rozmieszczonych równomiernie w
przedziale [xj min, xj max] – np. dla temperatury w przedziale 100 – 200oC, wybrano 10
wartości wybranych równomiernie (100, 110, 120,…., 200 oC);
∙

wykonywano pojedynczy pomiar dla wszystkich możliwych kombinacji wartości wielkości
wejściowych;

∙ na podstawie uzyskanych wyników wyznaczano funkcję aproksymującą, w przypadku dwóch
zmiennych wejściowych y = f(x1, x2);
∙ dokonywano graficznej interpretacji (rysunek 1) w celu np. odnalezienia ekstremum funkcji.
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Rysunek 1. Graficzna interpretacja funkcji o dwóch zmiennych wejściowych – plan
kompletny
Planując eksperyment zgodnie z zasadą całkowitego eksperymentu czynnikowego
wykonuje się badania dla wszystkich możliwych kombinacji czynników na wybranych
poziomach. Ze względu na czaso- i pracochłonność badań prowadzonych na wielu poziomach,
planując eksperyment czynnikowy często korzysta się z planowania dwupoziomowego.
Równanie (7) umożliwiające obliczenie całkowitej liczby doświadczeń Ld:
𝐿𝑑 = 𝑁𝑘

(7)

gdzie:
N – liczba poziomów
k – liczba zmiennych niezależnych
przyjmuje postać:
𝐿𝑑 = 2𝑘
(8)
Plan eksperymentu przewiduje wykonie badań dla wszystkich możliwych kombinacji k
czynników na dwóch poziomach (górny i dolny). Poziomy czynników są obranymi granicznymi
wartościami konkretnego parametru np. temperatury lub ciśnienia.
Dla rozpatrywanego powyżej przykładu 1 należy wykonać 23 doświadczeń, ponieważ
zmienna y jest zależna od trzech zmiennych niezależnych x1, x2, x3 występujących na dwóch
poziomach. Zależność dla trzech zmiennych jest opisana równaniem 9, a plan całkowitego
eksperymentu czynnikowego w skali naturalnej i w bezwymiarowym układzie współrzędnych
przedstawiono w tabeli 2.
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3 (9) Tabela 2.
Całkowity eksperyment czynnikowy 23

Lp.

Czynniki w skali
naturalnej
(nieunormowane)

Czynniki w
bezwymiarowym
układzie współrzędnych

Zmierzone

x1

x2

x3

x1

x2

x3

Y

1

100

2

10

-1

-1

-1

2

2

200

2

10

+1

-1

-1

6

3

100

6

10

-1

+1

-1

4

4

200

6

10

+1

+1

-1

8

5

100

2

20

-1

-1

+1

10

6

200

2

20

+1

-1

+1

18 8

7

100

6

20

-1

+1

+1

12

8

200

6

20

+1

+1

+1
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Na podstawie uzyskanych danych można obliczyć współczynniki bj w równaniu
wielomianowym (9) opisującym badane zjawisko stosując równanie (10). Macierz planowania
dla doświadczenia czynnikowego dla trzech zmiennych niezależnych, ustalanych na dwóch
poziomach przedstawiono w tabeli 3:
(10)

Tabela 3. Macierz planowania całkowitego doświadczenia czynnikowego 23
Macierz planowania [X]
Planowane
x0

x1

Wektor wyjścia
[Y]

Obliczone
x2

x 1x 2

x 1x 3

x 2x 3

+

Zmierzone
x 1x 2x 3

Y

-

y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8

x3

+

+
-

-

+

-

+

+++-+--+
+

+
+

-

+

+

+

+

+

- -

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+
+
Niepełny eksperyment czynnikowy - metoda badań ułamkowych
Jeśli do opisu zjawiska wystarczy wyznaczenie równania będącego przybliżeniem liniowym
możemy zastosować metodę eksperymentów ułamkowych. Metoda ta charakteryzuje się
znacznie mniejszą liczbą doświadczeń (istnieją plany połówkowe, ćwiartkowe, ósemkowe itd.)
Liczba doświadczeń powinna być jedynie większa lub równa ilości wyznaczanych
współczynników równania regresji. Szukając przybliżonego opisu liniowego dla trzech
czynników niezależnych (przykład 1), możliwe jest wykonanie jedynie czterech doświadczeń,
gdy jako plan dla jednego z czynników (x3) przyjmiemy iloczyn bezwymiarowych wartości planu
pozostałych czynników (x1x2). Ułamkowy eksperyment pozwala na wyznaczenie równania
liniowego pomijającego efekty współdziałań W tym przypadku zakłada się, że wystarczy
liniowe przybliżenie zależności, czyli funkcja będzie miała postać:
8
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𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 (11)
Połówkowy eksperyment czynnikowy 22 sporządzony na podstawie całkowitego
eksperymentu 23 jest analogiczny jak dla całkowitego eksperymentu. Można zatem liczbę
doświadczeń w połówkowym eksperymencie czynnikowym wyrazić wzorem:
Ld = 2k-1

(12)

W tabeli 4 przedstawiono plan połówkowego eksperymentu czynnikowego 23-1.
Tabela 4. Plan niepełnego eksperymentu czynnikowego 23-1
Ld

x0

x1

x2

x3(x1x2)

Y

1

+1

+1

+1

+1

2

+1

-1

-1

+1

3

+1

-1

+1

-1

y1
y2
y3
y4

4
+1
+1
-1
-1
Dysponując wynikami czterech doświadczeń można obliczyć cztery stałe wielomianu b 0,
b1, b2, b3 przez rozwiązanie następującego układu równań.

Należy pamiętać, że przyjęte założenia (dotyczące liniowości) nie są ścisłe, wskutek czego
znalezione wartości b są przybliżone. Zastosowanie planowania niepełnego eksperymentu
zapewnia często znaczne zmniejszenie liczb doświadczeń. Szczególnie w przypadku funkcji
wielu zmiennych, gdy efekty wspólnego oddziaływania zmiennych są pomijalnie małe, tzn.
współczynniki przy ilorazach zmiennych są bliskie zera, liczba niezbędnych doświadczeń
redukuje się bardzo wydatnie.

2.4.

Przemysłowe otrzymywanie siarczanu amonu

Znaczenie siarczanu amonu w ostatnim okresie zaczęło rosnąć. Postępujące odsiarczanie
środowiska naturalnego spowodowane ograniczeniami emisji gazów z elektrowni,
elektrociepłowni i urządzeń przemysłowych oraz zmniejszeniem depozycji tego pierwiastka w
glebach przy stosowaniu nawozów mineralnych o małej jego zawartości.
Siarczan amonu stosowany jest jako nawóz mineralny w przemyśle nawozowym, regulator
kwasowości oraz aktywator drożdży w przemyśle spożywczym, opóźniacz palenia oraz reagent
w przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle włókienniczym oraz substancja pomocnicza w
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środkach ochrony roślin. W Polsce produkt ten znajduje się w ofercie dwóch producentów
Zakładów Azotowych i Tarnowie oraz Puławach. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego ilość wyprodukowanego siarczanu amonu w 2014 roku sięgała 634 tyś. ton.
Technologia soli mineralnych, w tym produkcja siarczanu amonu opiera się na
wykorzystaniu surowców mineralnych, półproduktów przemysłu chemicznego jak i odpadów
przemysłowych. W zależności od rodzaju substratów, przedstawiono możliwe metody
otrzymywania siarczanu amonu:
a) Produkcja kaprolaktamu - (NH4)2SO4 jako produkt uboczny
Siarczan amonu otrzymywany na skalę przemysłową głównie jako produkt uboczny w
procesie wytwarzania kaprolaktamu oraz w przemyśle karbochemicznym. Proces
przemysłowego otrzymywania kaprolaktamu składa się z dwóch etapów, początkowo na
cykloheksanon działa się wodnym roztworem siarczanu hydroksylaminy, otrzymując oksym
cykloheksanonu, który przeprowadza się w wolny oksym za pomocą amoniaku z jednoczesnym
wytrąceniem stałego (NH4)2SO4. Powstały oksym oleum przekształca się następnie
w kaprolaktam (rysunek 3). W zależności od rodzaju procesu otrzymywania kaprolaktamu ilość
produkowanego siarczanu amonu może wahać się od 1,6 do 4,5 t na tonę
kaprolaktamu. Metoda pierwsza jest obecnie najszerzej stosowana.

Rysunek 3. Proces przemysłowego otrzymywania kaprolaktamu
b) Absorpcja amoniaku w kwasie siarkowym
Siarczan amonu otrzymywany przez rozpuszczanie amoniaku w kwasie siarkowym.
Wykorzystuje się amoniak syntezowy lub pozyskany metodą sytnikową z surowego gazu
koksowniczego. Reakcję otrzymywania siarczanu amonu można przedstawić wzorem:
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
10
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W przypadku wykorzystania amoniaku syntetycznego wydajność reakcji wzrasta około 2krotnie niż w porównaniu do amoniaku koksowniczego.

c) Wytwarzanie siarczanu amonowego z gipsu/anhydrytu
Siarczan amonu można też otrzymywać z zawiesiny gipsu poprzez reakcję z amoniakiem i
ditlenkiem węgla, w wyniku czego powstaje również osad węglanu wapnia:
(CaSO4 ∙ 2H2O) + 2NH3 + CO2 + → (NH4)2SO4 + CaCO3 + H2O

(13)

Wśród metody przerobu gipsu na siarczan amonowy wyróżniamy:
∙ metodę gazową – reagenty (NH3 i CO2) występują w fazie gazowej; metoda okresowa,
wymagająca użycia wysokiej czystości CO2; trudności w równoczesnym dozowaniu
reagentów gazowych i obsługą saturatorów pracujących pod ciśnieniem;
∙ metodę ciekłą - możliwość zastosowania odpadowych NH3 i CO2, oraz taniego anhydrytu
rodzimego lub szlamu z produkcji kwasu fosforowego (utylizacja tzw. fosfogipsu)
Technologia wytwarzania siarczanu amonowego z wykorzystaniem anhydrytu rodzimego
oparta jest na wykorzystaniu istniejącej różnicy iloczynu rozpuszczalności CaSO4 i CaCO3,
które wynoszą odpowiednio 2,5 g/dm3 i około 15 g/dm3.
CaSO4 + (NH4)2CO3 → CaCO3↓ + (NH4)2SO4

(14)

CaSO4 + 2(NH4)HCO3 → CaCO3↓ + (NH4)2SO4 + H2O + CO2 (15)
Reakcja podwójnej wymiany jonów Ca przebiega łatwo z wydajnością dochodzącą do
około 95%, z wytrącaniem CaCO3 ze środowiska reakcji. Szybkość wymiany jonów jest wprost
proporcjonalna do temperatury, przykładowo w temperaturze 55°C szybkość jest dwa razy
większa 10% (NH4)2CO3 niż w temperaturze pokojowej. W stężonych roztworach szybkość
reakcji gwałtownie wzrasta wraz z podwyższeniem temperatury. Powyżej 60°C z kolei reakcja
przebiega w przeciwnym kierunku, jeżeli przez zwiększenie ciśnienia nie zapobiega się
rozkładowi siarczanu amonu. Dla efektywnego przeprowadzenia procesu korzystne jest
stosowanie nadmiar węglanu.

2.5.
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3.
METODYKA BADAWCZA
Wydajność syntezy siarczanu amonu należy porównać dla trzech parametrów
procesowych: temperatura, stężenie CaSO4 i stosunek molowy reagentów/ nadmiar
wodorowęglanu amonu. W trakcie laboratorium należy przeprowadzić cztery doświadczenia
syntezy siarczanu amonu ze zmiennymi parametrami. Plan doświadczeń oraz zakres
parametrów przedstawiono w tabelach 5 i 6.
Tabela 5. Plan eksperymentu ułamkowego
Nr
doświadczenia

x0

x1

x2

x3

y

1

+

-

-

+

2

+

+

-

-

3

+

-

+

-

y1
y2
y3
y4

4
+
+
+
+
Tabela 6. Zmienne niezależne w procesie syntezy siarczanu amonu
Symbol

Parametr

X1

Temperatura [oC]

X2

X3

Górny poziom

Dolny poziom (-

(+)

)

50

30

0,2

0,1

2:1

1,5:1

Stężenie CaSO4
[ mol/dm 3]
Stosunek
molowy

NH4HCO3/CaSO4
4. WYKONANIE DOŚWIADCZEŃ
Stanowisko do syntezy siarczanu amonu przedstawiono na rysunku nr 4. Zestaw badawczy
składa się z kolby dwuszyjnej o objętości 250 cm3 [1], zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną [2]
i termometr [3]. Kontrolowanie temperatury podczas eksperymentu umożliwia płaszcz grzejny
wraz z regulatorem [4]. Roztwór reakcyjny miesza się za pomocą mieszadła magnetycznego
[5].
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Rys. 3. Schemat stanowiska laboratoryjnego.

OTRZYMANIE SIARCZANU AMONU
1. Na szkiełku zegarkowym odważyć siarczan wapnia w ilości niezbędnej do przygotowania
200 cm3 roztworu o stężeniu (x2). W obliczeniach uwzględnić procentową zawartość masy
CaSO4 w gipsie.
2. Uwzględniając proporcje reagentów (x3) każdorazowo odważyć NH4HCO3 na szkiełku
zegarkowym.
3. Umieścić NH4HCO3 w kolbce dwuszyjnej i uzupełnić 200 cm3 wody destylowanej.
4. Włączyć mieszadło magnetyczne i mieszać do momentu całkowitego rozpuszczenia
NH4HCO3.
5. Włączyć płaszcz grzejny i ogrzewać roztwór aż do osiągnięcia zadanej temperatury reakcji
(x1).
6. Małymi porcjami dodawać do kolbki dwuszyjnej CaSO4 jednocześnie kontrolując
temperaturę.
7. Po dodaniu ostatniej porcji CaSO4 odczekać 10 minut.
8. W zestawie do sączenia pod próżnią należy odsączyć powstały osad CaCO 3 a pozostały
przesącz zachować.
9. Klarowny przesącz przelać do cylindra miarowego i spisać objętość roztworu.
OZNACZENIE SIARCZANÓW
1. 20 cm3 roztworu pobrać pipetą do kolbki miarowej o objętości 100 cm3 i dopełnić wodą
destylowaną.
2. Do czterech kolb stożkowych [1], [2], [3], [4] pobrać pipetą 5 cm3 roztworu NH4SO4.
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4. Do wszystkich kolb stożkowych [1], [2], [3], [4] dodać 20 cm3 izopropanolu (cz. d. a.) oraz 1
cm3 kwasu octowego (cz. d. a.).
5. Dodać do wszystkich czterech kolbek stożkowych jedną kroplę wskaźnika arsenazo III.
6. Przemiareczkować 0,01M octanem baru roztwór [4] w celu identyfikacji zmiany barwy
roztworu z barwy różowo fioletowej na fioletową.
7. Miareczkować kolbki [1], [2], [3] wobec wzorca [4].
8. Obliczyć ilość moli otrzymanego siarczanu uwzględniając rozcieńczenie 1:5 oraz zmierzoną
objętość uzyskanego roztworu.
9. Po czterech pomiarach wyznaczyć wielomian niepełnego eksperymentu (równanie 8), gdy
wyniki (y) stanowi wydajność reakcji.

5. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I SPRAWOZDANIE
1. Obliczenie wydajności teoretycznej [g] i rzeczywistej [% wydajności teoretycznej] syntezy.
2. Wyznaczenie równania opisującego proces – obliczenie współczynników równania regresji
3. Wskazanie jaki parametr ma największy wpływ na wydajność.
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SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
PLANOWANIE DOŚWIADCZENIA ODCZYNNIKOWEGO
PROWADZĄCY:
NAZWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH ĆWICZENIE:
1
2
3
4
5

KIERUNEK STUDIÓW:
GRUPA:
DATA WYKONANIA ĆWICZENIA:
DATA ODDANIA SPRAWOZDANIA:

Tabela 1.

x1
(temperatura)

x2
(stężenie CaSO4)

x3
(stosunek molowy
NH4HCO3/CaSO4)

y

Poziom
podstawowy
Przedział zmian
Poziom wyższy
Poziom niższy
1

y1

2

y2

3

y3

4

y4

Tabela 2.

Nr eksperymentu
I
x1

[oC]

x2 m CaSO4

[g]

x3 m NH4HCO3

[g]

m(NH4)2SO3 teoretyczna
Vprzesączu
V(CH3COO)2Ba
m(NH4)2SO3 rzeczywista
wydajność

[g]
[cm3]
[cm3]
[g]
[%]

II

III

IV

