
X
IV

 K
on

fe
re

nc
ja

 O
ch

ro
na

 Ś
ro

do
w

is
ka

914 • nr 10/2013 • tom 67

Czynniki wpływające na precyzję wyznaczania 
zawartości chloru w biopaliwach i stałych  
paliwach wtórnych 
Monika BERDA, Leokadia RÓG – Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych, Główny Instytut Górnictwa, 
Katowice

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2013, 67, 10, 914–925

Wprowadzenie
Chlor, podobnie jak azot i siarka, jest pierwiastkiem występują-

cym w zróżnicowanych ilościach, zarówno w biopaliwach stałych, jak 
i w stałych paliwach wtórnych. Obecność chloru w tych paliwach, 
może wywołać szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego oraz dla 
instalacji, w których stosuje się biopaliwa stałe i stałe paliwa wtórne 
do spalania lub współspalania. W procesie pirolizy i spalania, oddziały-
wanie temperatury na paliwa stałe powoduje wydzielanie zawartego 
w nich chloru w postaci różnych związków. Jedne z nich przechodzą 
do fazy gazowej, powodując powstawanie m.in. chlorowodoru, będą-
cego związkiem agresywnym dla urządzeń energetycznych (korozja 
elementów konstrukcyjnych urządzeń do spalania i tworzenie nalo-
tów na powierzchniach grzewczych) oraz czynnikiem zakwaszającym 
środowisko naturalne (wraz z tworzeniem bardzo szkodliwych dla or-
ganizmów żywych związków chloro organicznych). Inne związki prze-
chodzą do stałych produktów powstających w procesie spalania (żużli 
i popiołów), powodując zmianę właściwości tych produktów w zakre-
sie topliwości i pojawienie się negatywnych w skutkach zjawisk zakle-
jania i szlakowania elementów grzewczych paleniska. Współspalanie 
węgla z biopaliwami stałymi lub ze stałymi paliwami wtórnymi, może 
spowodować spotęgowanie tych negatywnych zjawisk.

Sposób występowania związków chloru w biopaliwach stałych czy 
stałych paliwach wtórnych, stanowi niewyjaśniony dotąd problem ba-
dawczy, co jest spowodowane złożoną budową chemiczną paliw sta-
łych. Stosowane metody oznaczania chloru polegają na jego uwolnieniu 
z paliw stałych w procesach fizycznych bądź chemicznych, poprzez 
wymywanie lub ogrzewanie próbki; w takich warunkach równocześnie 
wydzielają się inne związki, co przy niewielkich ilościach chloru dodat-
kowo utrudnia analizę.

Wykorzystanie biopaliw stałych w energetyce
Biopaliwa stałe zaliczane do grupy odnawialnych źródeł energii są 

wytwarzane w naturalnych procesach biologicznych i zawierają węgiel 
oraz wodór jako pierwiastki energetyczne. Do biopaliw stałych należą 
rozkładalne produkty z rolnictwa, zarówno roślinne jak i zwierzęce, 
leśnictwa i przemysłów pokrewnych, w tym odpady przemysłowe 
i rolnicze. Powszechne zainteresowanie produkcją biopaliw stałych 
wynika z następujących przesłanek [1]:

odtwarzalności źródeł surowcowych• 
zerowego bilansu obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie i znaczne-• 
go ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery
uaktywnienia gospodarczego terenów wiejskich, prowadzącego • 
do redukcji bezrobocia na obszarach wiejskich
produkcyjnego wykorzystania ziem odłogowanych lub nienadają-• 
cych się do produkcji żywności.
W sierpniu 2004 r., Prezes Urzędu Regulacji (URE), udzielił pierw-

szej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, na drodze 
wspólnego spalania biopaliwa stałego (zrębki drzewne) i paliwa kopal-
nego (węgiel kamienny). Od tego czasu nastąpił znaczący postęp w roz-
woju tej technologii, zarówno pod względem zdobytych doświadczeń 
eksploatacyjnych w kraju, jak również w zakresie prac normalizacyj-
nych realizowanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny [2].

Przy ocenie biopaliw stałych pod względem energetycznym, 
obowiązują te same zasady, co podczas oceny tradycyjnych paliw 
stałych. Porównując właściwości energetyczne węgla kamiennego 
i biopaliw stałych stwierdzono, że jakościowo podstawowy skład 
pierwiastkowy jest taki sam, natomiast różnice występują w skła-
dzie ilościowym [3]. Biopaliwo drzewne zawiera średnio ok. 4-krot-
nie więcej tlenu, 2-krotnie mniej węgla oraz znacznie mniej siar-
ki i azotu. Zawiera również mniejsze, w porównaniu z węglem, 
ilości popiołu oraz chloru. Bezdyskusyjną zaletą biopaliw stałych, 
jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla podczas procesu spa-
lania. Niekorzystną natomiast cechą biopaliw stałych, jest wysoka 
i zmienna, w zależności od ich rodzaju i okresu sezonowania, za-
wartość wilgoci, czego konsekwencją jest mała wartość opałowa. 
W porównaniu do węgla, biopaliwa stałe charakteryzują się dużo 
większą zawartością związków metali alkalicznych (zwłaszcza po-
tasu), wapnia i fosforu, co może prowadzić do wzmożonej korozji 
oraz narastania agresywnych osadów w kotle podczas ich spalania. 
Istotną różnicą jest także znacznie mniejsza gęstość nasypowa bio-
paliw stałych, co wymaga większych powierzchni składowisk oraz 
większej wydajności ciągów transportowych [3].

Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce
Pomimo, iż znaczna część stałych paliw wtórnych posiada walo-

ry energetyczne, ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej 
i ciepła w Polsce jest znikome. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
szereg utrudnień, zarówno natury technicznej, jak i formalno–prawnej, 
przed którymi staje producent energii, zamierzający realizować ener-
getyczny odzysk odpadów. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że stałe 
paliwa wtórne zazwyczaj charakteryzują się znaczną niejednorodno-
ścią, co jest przyczyną braku stabilności parametrów jakościowych 
podczas jego utylizacji [4].

Argumentami przemawiającymi za stosowaniem stałych paliw 
wtórnych w energetyce są [5]:

potencjalne zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej, • 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
obniżenie raportowanej emisji CO• 2 w sektorze energetycznym 
(zaoszczędzenie limitów emisji CO2 przyznanych dla sektora)
zwiększenie poziomu odzysku odpadów (wypełnienie zaleceń UE • 
w zakresie gospodarki odpadami)
zwiększenie przychodów producentów energii w związku z niższą • 
ceną paliw z odpadów w stosunku do paliw kopalnych.
Stałe paliwa wtórne mogą być wytwarzane wyłącznie z odpadów 

innych niż niebezpieczne. Zaproponowany przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny, system klasyfikacji stałych paliw wtórnych, oparto 
na trzech kluczowych parametrach określających właściwości tych 
paliw [4]: wartość opałowa, zawartość chloru i zawartość rtęci.

Wybór tych parametrów uwzględnia trzy aspekty oceny pali-
wa, związane z jego wykorzystaniem: ekonomiczny, technologiczny 
i emisyjny. Dla każdego z trzech parametrów opisujących stałe paliwa 
wtórne, wyznaczono 5 klas jakościowych, z określeniem wartości gra-
nicznych dla każdej z nich. Kombinacja numerów klas, daje kod klasy-
fikacyjny paliwa.
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i stałych paliwach wtórnych
Powszechnie stosowaną metodą oznaczania chloru w paliwach 

stałych, jest metoda z zastosowaniem mieszaniny Eschki – znorma-
lizowana, przeznaczona dla węgla kamiennego, węgla brunatnego (li-
gnitu) oraz dla koksu, opisana w normie PN-ISO 587:2000 [6]. Prezen-
tuje trzy metodyki oznaczania zawartości chloru w paliwach stałych. 
Pierwsza z nich to metoda Volharda, druga – metoda Mohra, a trzecia 
– metoda miareczkowania potencjometrycznego z użyciem elektrody 
jonoselektywnej. W każdej z tych metod próbkę o znanej masie, będą-
cą w bezpośrednim kontakcie z mieszaniną Eschki, spala się w atmos-
ferze utleniającej w celu usunięcia substancji palnej i przeprowadzenia 
chloru w chlorki alkaliczne. Utworzone chlorki ekstrahuje się kwasem 
azotowym (V) lub wodą i oznacza metodą Volharda lub Mohra, albo 
metodą miareczkowania potencjometrycznego z użyciem elektrody 
jonoselektywnej (ISE) [6].

Obecnie, w związku z wprowadzeniem na rynek nowego auto-
matycznego analizatora Multi EA 4000 niemieckiej firmy AnalitykJena, 
pojawiła się nowoczesna metoda oznaczania zawartości chloru, oparta 
na analizie kulometrycznej (jeszcze nieznormalizowanej).

Zasada działania analizatora, polega na analizie kulometrycznej, 
po termicznym rozkładzie próbki w rurze kwarcowej. Próbka, któ-
ra ma być poddana badaniu, jest wprowadzana do komory spalania 
w kwarcowej łódeczce poprzez otwarty wlot gazu. Analiza tempera-
turowa może zachodzić dwoma sposobami, w zależności od rodzaju 
próbki: albo przez bezpośrednie spalanie w strumieniu tlenu, albo po-
przez pirolizę próbki w strumieniu gazu obojętnego (argonu), w temp. 
między 300°C a 600°C, w przedniej części pieca, a produkty pirolizy 
są po niewielkim opóźnieniu całkowicie spalane w strumieniu tlenu 
w tylnej części pieca, w temp. 1100°C. Tę ostatnią metodę zaleca się 
dla substancji organicznych, które mogą się wybuchowo palić w śro-
dowisku tlenowym.

Reakcje te opisuje równanie (1):
R – Cl → HCl + CO2 + H2O + tlenki  (1)
HCl określa się za pomocą analizy kulometrycznej po wysuszeniu 

gazu do analizy (kwasem siarkowym). Jony chloru reagują całkowicie 
z jonami srebra, powstałymi za pomocą elektrolizy i otrzymuje się 
chlorek srebra, według równania (2) i (3).

Ag → Ag+ + e- (2)
Ag+ + Cl– → AgCl (3)
Posługując się prawem Faradaya, można obliczyć ilość chloru z ła-

dunku potrzebnego do wyprodukowania jonów srebra [7]. Cały cykl 
analityczny, prowadzony przy użyciu automatycznego analizatora, jest 
sterowany komputerowo, od momentu naważenia próbki do badań 
do momentu uzyskania wyników w formie wydruku.

Do podstawowych zalet analizatora można zaliczyć:
krótki czas analizy: ok. 15 min• 
dużą czułość i dokładność analiz• 
pozycyjny podajnik (autosampler) na 48 próbek (analiz) jedno-• 
cześnie, do automatycznego podawania próbek do pieca wraz 
z czujnikiem płomienia, decydującym o prędkości spalania próbek 
co minimalizuje zabrudzanie rury do spalań
proste w obsłudze oprogramowanie komputerowe MultiWin, po-• 
zwalające na wizualizację w formie graficznej przebiegu oznaczania
mały koszt eksploatacji urządzenia oraz niewielkie zużycie odczyn-• 
ników (ok. 120 ml elektrolitu oraz ok. 15 ml stężonego H2SO4, dla 
jednego uruchomienia analizatora)
w zależności od matrycy próbki i oczekiwanej wielkości stężenia, • 
analizę można przeprowadzić z rozdziałem gazu do analizy (przy 
dużych stężeniach chloru) lub z gazem bez rozdziału (przy małych 
stężeniach chloru). Gdy urządzenie pracuje z rozdziałem gazu, gaz 
do analizy jest podzielony w uprzednio określonym stosunku pro-
porcjonalnym, a cela kulometryczna otrzymuje tylko pewną ilość 
gazu do reakcji.

W dotychczasowych badaniach eksperymentalnych stwierdzono, że:
dla wszystkich próbek stałych paliw wtórnych, należy stosować • 
metodę z 20% rozdziałem gazu (proporcja rozdziału 1/5), ponie-
waż w metodzie bez rozdziału gazu, analiza nie jest zakończona 
(stałe paliwa wtórne zawierają zbyt duże stężenia chloru)
dla niektórych rodzajów biopaliwa stałego, jak np.: wytłoki z oli-• 
wek czy makuch, nie można stosować metody bez rozdziału gazu, 
bowiem spalanie próbek w rurze kwarcowej jest zbyt gwałtowne 
i dochodzi do „wybuchu” próbki (następuje przerwanie analizy). 
Nawet przysypanie próbki piaskiem morskim, nie daje pozytyw-
nych rezultatów analizy. Wówczas konieczna jest zmiana analizy 
na metodę z 20% rozdziałem gazu
duże stężenia chloru oraz źle dobrane masy próbek do badań powo-• 
dują, że analiza nie jest zakończona, czyli nie dochodzi do końcowe-
go punktu odcięcia (tzw. end point rutine), w którym system wyłącza 
się. Prowadzi to do konieczności wymiany elektrolitu, ponieważ 
w celi kulometrycznej znajduje się zbyt duża ilość jonów chloru
niejednorodność stałych paliw wtórnych powoduje dużą rozbież-• 
ność między wynikami
naważka próbki stosowana do analizy oznaczania chloru w sta-• 
łych paliwach wtórnych powinna wynosić ok. 100 mg (większa 
naważka powoduje, że analiza nie kończy się, co prowadzi do za-
fałszowania wyników)
próbki zmielone poniżej 3 mm, wykazują małą homogeniczność (pod-• 
czas mielenia próbek do uziarnienia poniżej 3 mm, następuje osadza-
nie się większych elementów próbki w bębnie urządzenia mielącego, 
które następnie nie trafiają do próbki przeznaczonej do badań).
Na potrzeby niniejszej publikacji, do oznaczania zawartości chlo-

ru w biopaliwach stałych i stałych paliwach wtórnych, wykorzystano 
znormalizowaną metodę z zastosowaniem mieszaniny Eschki tzw. 
metodę Volharda (ze względu na wieloletnie doświadczenie Zakładu 
Oceny Jakości Paliw Stałych, w zakresie oznaczania zawartości chloru 
według tej metody) oraz metodę opartą na analizie kulometrycznej, 
z wykorzystaniem automatycznego analizatora.

Przebieg badań
Obiektem badań były 3 próbki biopaliw stałych oraz 3 próbki sta-

łych paliw wtórnych, o różnych zawartościach chloru. W celu okre-
ślenia czynników wpływających na precyzję wyznaczania zawartości 
chloru w próbkach biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych, oraz 
opracowania wiarygodnej metody oznaczania chloru w tych paliwach, 
wykorzystano różne rodzaje paliw, różne metody oznaczania, różne 
uziarnienia próbek oraz różne masy (naważki) próbek.

Graficzny sposób postępowania z próbką biopaliwa stałego podczas 
realizacji badań, przedstawiono na Rysunku 1, a z próbką stałego paliwa 
wtórnego podczas realizacji badań na Rysunku 2.

PRÓBKA LABORATORYJNA BIOPALIWA STAŁEGO

Rys. 1. Sposób postępowania z próbką biopaliwa stałego podczas 
wykonywanych badań
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PRÓBKA LABORATORYJNA STAŁEGO PALIWA WTÓRNEGO (SRF)

Rys. 2. Sposób postępowania z próbką stałego paliwa wtórnego 
podczas wykonywanych badań

Przedmiotem badań były:
próbki różnego rodzaju biopaliw stałych (tzn. zrębka drzew-• 
na, brykiet ze słomy oraz pelet drzewny) pobrane w zakładach 
energetycznych, które prowadzą współspalanie biopaliw stałych 
i węgla kamiennego. Pozyskane próbki, przed rozdrobnieniem, 
zostały wysuszone do stanu powietrzno-suchego, poprzez roz-
łożenie ich, w cienkiej warstwie, na plastikowej tacy. Po wy-
suszeniu wszystkie próbki zostały rozdrobnione za pomocą 
laboratoryjnego młynka nożowego firmy „TestChem” oraz la-
boratoryjnego młynka kriogenicznego firmy SPEX SamplePrep. 
W wyniku rozdrobnienia, uzyskano próbki o uziarnieniach  
<3 mm, <1 mm, <0,5 mm (zmielone w młynku nożowym), 
a także o uziarnieniu, powstałym po rozdrobnieniu w młynku 
kriogenicznym
próbki stałych paliw wtórnych, pobrane, w wyniku nawiązania • 
współpracy z trzema zakładami, zajmującymi się gospodarką 
odpadami. Pozyskane próbki, przed rozdrobnieniem, zostały 
wysuszone do stanu powietrzno–suchego, poprzez rozłoże-
nie ich w cienkiej warstwie na plastikowej tacy. Po wysuszeniu 
wszystkie próbki zostały rozdrobnione za pomocą laboratoryj-
nego młynka nożowego firmy „TestChem” oraz laboratoryjne-
go młynka kriogenicznego firmy SPEX SamplePrep. W wyniku 
rozdrobnienia, uzyskano próbki o uziarnieniu <3 mm (zmie-
lone w młynku nożowym), a także o uziarnieniu, powstałym 
po rozdrobnieniu w młynku kriogenicznym. Jednocześnie wy-
konano próby rozdrobnienia próbek stałego paliwa wtórnego 
do uziarnienia <1 mm oraz < 0,5 mm, z wykorzystaniem labo-
ratoryjnego młynka nożowego. Problemem, który pojawił się 
podczas rozdrabniania dla frakcji <1 mm i <0,5 mm na młynku 
nożowym, było rozdzielanie i osadzanie się w komorze tnącej 
młynka tworzyw sztucznych, m.in. tworzyw o wysokiej zawar-
tości chloru, w wyniku czego uzyskano niską skuteczność roz-
drobnienia danych frakcji i jednocześnie wyeliminowano próbki 
o tych uziarnieniach z badań.
Dla każdej próbki biopaliwa stałego i stałego paliwa wtórnego 

wykonano oznaczenie chloru obiema metodami.

Wyniki badań
Badania własne służyły określeniu czynników wpływających 

na precyzję wyznaczania zawartości chloru w biopaliwach sta-
łych i stałych paliwach wtórnych. Podczas analiz porównawczych 
otrzymanych wyników z badań, wzięto pod uwagę różne metody 
badawcze, różnorodność badanych paliw, różne uziarnienia ba-
danych próbek i różne masy naważek, które używano w trakcie  
wykonywania analiz.

Wyniki oznaczeń przedstawiono w Tablicach 1 i 2.

Tablica 1
Wyniki oznaczania zawartości chloru w próbkach biopaliw stałych

Oznaczenie chloru, %
Metoda kulometryczna

Oznaczenie chloru, %
Metoda Volharda

masa 
próbki 
50 mg

masa 
próbki 
100 mg

masa 
próbki 
200 mg

masa 
próbki 
500 mg

masa 
próbki 
900 mg

masa 
próbki

0,2000 g 

masa 
próbki 

0,5000 g

masa 
próbki 

1,0000 g

MB1/12
zrębka 
drzewna 
3 mm

0 0 0,001 0,006 0,010 0,000 0,000 0,000

MB2/12
zrębka 
drzewna 
1 mm

0 0 0 0,003 0,007 0,088 0,000 0,009

MB3/12
zrębka 
drzewna 
0,5 mm

0,024 0,011 0,009 0,008 0,008 0,000 0,000 0,000

MB4/12
zrębka 
drzewna
młynek krio-
geniczny

0,006 0,008 0,008 0,005 0,007 0,000 0,001 0,000

MB5/12
brykiet 
ze słomy
3 mm

0,131 0,134 0,131 0,120 0,093 0,130 0,123 0,066

MB6/12
brykiet 
ze słomy
1 mm

0,213 0,174 0,164 0,148 0,126 0,241 0,112 0,066

MB7/12
brykiet 
ze słomy 
0,5 mm

0,193 0,150 0,143 0,133 0,129 0,110 0,095 0,070

MB8/12
brykiet 
ze słomy
młynek krio-
geniczny

0,133 0,136 0,139 0,141 - 0,109 0,114 0,088

MB9/12
pelet 
drzewny
3 mm

0,075 0,077 0,078 0,073 - 0,554 0,257 0,137

MB10/12
pelet 
drzewny 
1 mm

0,074 0,073 0,073 0,072 - 0,523 0,247 0,159

MB11/12
pelet 
drzewny 
0,5 mm

0,064 0,069 0,074 0,076 - 0,219 0,035 0,048

MB12/12
pelet 
drzewny
młynek krio-
geniczny

0,071 0,078 0,075 0,076 - 0,000 0,026 0,079

Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczania zawartości 
chloru za pomocą metody opartej na analizie kulometrycznej z uży-
ciem automatycznego analizatora, dla wybranych próbek, znajdują się 
na Rysunkach 3÷8.
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Tablica 2
Wyniki oznaczania zawartości chloru w próbkach stałych  

paliw wtórnych

Oznaczenie chloru, %
Metoda kulometryczna

Oznaczenie chloru, %
Metoda Volharda

masa 
próbki
50 mg

masa 
próbki
100 mg

masa 
próbki
200 mg

masa 
próbki
500 mg

masa 
próbki
900 mg

masa 
próbki

0,2000 g

masa 
próbki

0,5000 g

masa 
próbki

1,0000 g

MB13/12
SRF Firma X
3 mm

1,070 1,310 2,190 0,638 - 0,896 0,737 0,743

MB16/12
SRF Firma X
młynek krio-
geniczny

2,700 2,030 1,840 1,550 1,170 1,135 0,907 0,915

MB17/12
SRF Firma Y 
3 mm

0,468 0,764 1,090 1,150 - 0,476 0,421 0,398

MB20/12
SRF Firma Y 
młynek krio-
geniczny

1,150 1,480 1,370 1,070 - 0,840 0,788 0,666

MB21/12
SRF Firma Z
3 mm

0,470 1,090 1,920 0,897 - 0,896 0,638 0,059

MB24/12
SRF Firma Z
młynek krio-
geniczny

1,630 1,730 1,600 1,530 - 0,740 0,609 0,208

Rys. 3. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki zrębki drzewnej o uziarnieniu 3 mm 

(masa próbki: ok. 50 mg)

Rys. 4. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki zrębki drzewnej o uziarnieniu 3 mm 

(masa próbki: ok. 500 mg)

Rys. 5. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki zrębki drzewnej o uziarnieniu 1 mm 

(masa próbki: ok. 100 mg)

Rys. 6. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki brykietu ze słomy o uziarnieniu 3 mm 

(masa próbki: ok. 900 mg)

Rys. 7. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki stałego paliwa wtórnego rozdrobnionego 

w młynku kriogenicznym (masa próbki: ok. 100 mg)

Rys. 8. Graficzne przedstawienie przebiegu analizy oznaczenia 
zawartości chloru dla próbki stałego paliwa wtórnego rozdrobnionego 

w młynku kriogenicznym (masa próbki: ok. 500 mg)
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Porównując metodę oznaczania zawartości chloru z użyciem au-
tomatycznego analizatora (tzw. metoda kulometryczna) z metodą Vol-
harda, tzn. metodą z zastosowaniem mieszaniny Eschki, stwierdzono 
różnice w uzyskanych wynikach zarówno dla próbek biopaliw stałych, 
jak i dla próbek stałych paliw wtórnych. Wnikliwa analiza otrzymanych 
wyników z badań wskazuje, że dla większości próbek biopaliw sta-
łych i stałych paliw wtórnych (przykładowo, opierając się na wynikach 
z badań dla masy próbki wynoszącej 0,5 g), zawartość chloru, ozna-
czona metodą Volharda, z zastosowaniem mieszaniny Eschki, jest niż-
sza od zawartości chloru, oznaczonej metodą kulometryczną. W celu 
wyjaśnienia przyczyn rozbieżności, w uzyskanych wynikach oznaczeń 
zawartości chloru obiema metodami, prześledzono sposób postępo-
wania z próbką, podczas wykonywania badań. Schemat postępowania 
z próbką przedstawiono na Rysunku 9 [8].

Rys. 9. Schemat postępowania z próbką podczas oznaczania 
zawartości chloru metodą kulometryczną i metodą Volharda [8]

Powyższy schemat postępowania z próbką podczas oznaczania 
zawartości chloru obrazuje, iż w metodzie Volharda, z zastoso-
waniem mieszaniny Eschki, oznacza się tylko jony chlorkowe Cl–, 
wyekstrahowane z próbki paliwa za pomocą kwasu azotowego 
(z części organicznej próbki), natomiast w analizie kulometrycznej, 
za pomocą automatycznego analizatora, próbka paliwa jest spalana 
w temp. ok. 1100°C, a w otrzymanym gazie, zawarty jest chlor 
(w postaci HCl) ze wszystkich związków (organicznych i nieorga-
nicznych) występujących w biopaliwach stałych i stałych paliwach 
wtórnych [8]. Na tej podstawie można stwierdzić, że metoda kulo-
metryczna jest dokładniejsza.

Metoda Volharda jest subiektywna i mało dokładna. To typowa 
metoda chemiczna, w której wynik z badań zależy od wielu czynni-
ków, takich jak: jakość odczynników chemicznych, warunki otocze-
nia czy precyzja personelu wykonawczego. Dodatkowo, metoda 
Volharda jest bardzo czasochłonna; oznaczenie zawartości chloru 
metodą Volharda trwa średnio ok. 6,5–7 godz. (dla porównania au-
tomatyczny analizator, analizuje próbkę ok. 15 min).

Po wykonaniu oznaczeń zawartości chloru dla trzech próbek bio-
paliwa stałego i trzech próbek stałego paliwa wtórnego z zastosowa-
niem różnego rozdrobnienia próbek, można zauważyć rozbieżności 
między poszczególnymi wynikami. Wynika to z niejednorodności 
próbek analitycznych z powodu różnego stopnia ich rozdrobnienia, 
zwłaszcza w przypadku stałych paliw wtórnych, gdzie wynik ozna-
czenia chloru w próbkach zmielonych w młynku kriogenicznym jest 
przeważnie większy od wyniku oznaczenia dla próbek o uziarnieniu 
poniżej 3 mm, zmielonych w młynku nożowym.

Porównując wyniki analiz uzyskane dla próbek rozdrobnionych 
<3 mm, <1 mm, <0,5 mm oraz rozdrobnionych w młynku krioge-
nicznym, nasuwa się wniosek, że najlepszą powtarzalność wyników 
uzyskano dla próbek biopaliw stałych rozdrobnionych za pomocą 
młynka kriogenicznego, w których nawet zastosowanie różnej masy 
próbki do analizy, nie wpłynęło na wynik końcowy oznaczenia. Im 
głębsze rozdrobnienie próbek, tym różnice między wynikami są 

mniejsze. Tylko w przypadku niektórych rodzajów stałych paliw 
wtórnych różnice te są większe, nawet w przypadku rozdrobnienia 
młynkiem kriogenicznym. Przyczyną tego jest duża niejednorod-
ność tych paliw oraz brak możliwości całkowitego rozdrobnienia 
próbki (niektóre elementy próbki podczas mielenia osadzają się 
na ściankach komory tnącej młynka, co prowadzi do rozsortowa-
nia próbki). Właściwa „głębokość” rozdrobnienia próbek uzyskana 
za pomocą młynka kriogenicznego przyczyniła się do poprawy ich 
jednorodności i większej powtarzalności wyników.

W trakcie wykonywanych badań dokonano obserwacji wpły-
wu zróżnicowanej wielkości naważki na wynik oznaczania chloru, 
co prowadzi do następujących wniosków:

dla próbek biopaliw stałych najbardziej wiarygodny jest wy-• 
nik uzyskany przy zastosowaniu naważki próbki wynoszącej 
ok. 500 mg (Rys. 4). Przy tej masie próbki analiza zachodzi 
powoli, nie powoduje zanieczyszczenia kwasu siarkowego, ani 
poszczególnych części analizatora i kończy się w określonym 
czasie. Zbyt mała ilość próbki do badań, wynosząca 50 mg, 
100 mg lub 200 mg (Rys. 3, Rys. 5) powoduje, że analiza (reak-
cja) nie zachodzi (wykres z analiz nie ma regularnego kształtu), 
pozostawiając nawet niedopalone cząstki próbki na łódecz-
ce do spalań, a wynik oznaczenia wynosi 0% (tak dzieje się 
w przypadku próbki zrębki drzewnej, o uziarnieniu <3 mm 
i <1 mm). Natomiast, zbyt duża ilość próbki do badań, wyno-
sząca 900 mg (Rys. 6), powoduje duże zanieczyszczenie anali-
zatora (kwas siarkowy, spełniający rolę osuszacza gazów, staje 
się czarny, a rura do spalań i wszystkie przewody analizatora 
nieodwracalnie zanieczyszczają się), następuje też zanieczysz-
czenie powietrza wokół analizatora (z rury do spalań wychodzą 
dymy o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu). Analiza nie jest 
zakończona w określonym czasie, przez co wynik jest zafałszo-
wany (co można zauważyć na Rys. 6 i Rys. 8). W związku z tym 
zaniechano wykonywania badań przy masie próbki 900 mg dla 
próbek od MB8/12 do MB12/12
dla próbek stałych paliw wtórnych, najbardziej wiarygodnym, • 
jest wynik uzyskany przy zastosowaniu masy próbki wynoszącej 
około 100 mg, lecz nie więcej niż 200 mg (Rys. 7). Zbyt duża 
ilość próbki do badań, wynosząca powyżej 200 mg (Rys. 8) może 
spowodować, że analiza nie zostanie zakończona w określonym 
czasie, co daje niewiarygodne wyniki z badań, natomiast zasto-
sowanie naważki 900 mg często nie jest możliwe, gdyż taka ilość 
próbki nie mieści się na łódeczce do spalań. Jedynie 900 mg prób-
ki rozdrobnionej w młynku kriogenicznym, czasem mieści się 
w tyglu, lecz i tak, taka ilość próbki nie daje wyniku końcowego 
oznaczenia (analiza nie kończy się).Podsumowując, rekomenduje 
się oznaczanie chloru w biopaliwach stałych i stałych paliwach 
wtórnych, metodą opartą na analizie kulometrycznej, na prób-
kach rozdrobnionych za pomocą młynka kriogenicznego, przyj-
mując masę próbki do badań: ok. 500 mg dla próbek biopaliw 
stałych i ok. 100 mg, lecz nie więcej niż 200 mg dla próbek 
stałych paliw wtórnych.

Podsumowanie
Do oznaczania zawartości chloru w paliwach stałych dotych-

czas stosowano metodę z zastosowaniem mieszaniny Eschki (me-
todę Volharda, Mohra lub miareczkowania potencjometrycznego). 
Nową możliwością oznaczania zawartości chloru, a zarazem alter-
natywną techniką analityczną, jest metoda oparta na analizie kulo-
metrycznej, przy użyciu automatycznego analizatora Multi EA 4000. 
Metoda ta umożliwia oznaczanie zawartości chloru m.in. w biopa-
liwach stałych i stałych paliwach wtórnych, w szerokim zakresie 
pomiarowym.

Na podstawie otrzymanych wyników z badań dla próbek biopa-
liw stałych i stałych paliw wtórnych stwierdzono występowanie róż-
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Volharda oraz metodą opartą na analizie kulometrycznej. W związku 
z tym, obie metody oznaczania chloru należy traktować oddzielnie, 
jednak bardziej precyzyjną metodą jest analiza kulometryczna, gdyż 
próbka paliwa jest spalana w temp. ok. 1100°C, a w otrzymanym 
gazie, zawarty jest chlor (w postaci HCl) ze wszystkich związków 
(organicznych i nieorganicznych) występujących w biopaliwach sta-
łych i stałych paliwach wtórnych [8].

Na podstawie wyników przeprowadzonych oznaczeń dla pró-
bek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z zastosowaniem 
różnego rozdrobnienia próbek stwierdzono występowanie roz-
bieżności między poszczególnymi wynikami. Spowodowane to jest 
niejednorodnością próbek analitycznych uzyskiwanych w wyniku 
różnego stopnia ich rozdrobnienia. Rozdrobnienie próbki do uziar-
nienia poniżej 3 mm dla próbek stałych paliw wtórnych, nie pozwa-
la dokonywać wiarygodnych analiz zawartości chloru, ze względu 
na „rozsortowywanie” się próbki, głównie tworzyw o wysokiej 
zawartości chloru, które najczęściej nie trafiają do porcji próbki 
poddanej badaniom. Im głębsze rozdrobnienie próbek, tym różnice 
między wynikami są mniejsze. Zastosowanie młynka kriogeniczne-
go do rozdrobnienia próbek przyczynia się do poprawy jednorod-
ności próbek i większej powtarzalności wyników.

Rekomenduje się oznaczanie chloru w biopaliwach stałych i sta-
łych paliwach wtórnych metodą opartą na analizie kulometrycznej, 
na próbkach rozdrobnionych za pomocą młynka kriogenicznego, 
przyjmując masę próbki do badań wynoszącą ok. 500 mg dla próbek 
biopaliw stałych i ok. 100 mg, lecz nie więcej niż 200 mg dla próbek 
stałych paliw wtórnych.

Dzięki możliwości zastosowania nowoczesnej metody kulome-
trycznej służącej do oznaczania zawartości chloru w paliwach, m.in. 
w biopaliwach stałych i stałych paliwach wtórnych, wiedza na temat 
chloru staje się coraz pełniejsza.
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Gaudeamus na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Śląskiej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się 
30 września2013 r. w auli na Wydziale Chemicznym – z udziałem 
Dziekanów i Kierowników Katedr, którzy witali blisko 200-oso-
bową grupę jeszcze nie studentów, bo przed immatrykulacją, ale 
wyróżnionych zaproszeniem na uroczystość Inauguracji Roku 
Akademickiego. Po odśpiewaniu hymnu i złożeniu ślubowania 
30 studentów różnych kierunków, tych którzy w rekrutacji byli 
najlepsi, otrzymało z rąk Dziekana, prof. Andrzeja Jarzębskiego, 
indeksy. Tradycją gliwickiego Wydziału Chemicznego jest do-
roczne przyznawanie nagród z Funduszu im. Jana Binkiewicza  
(www.stowarzyszenie.chemia.polsl.pl).

Kapituła Funduszu im. Jana Binkiewicza przyznała w 2013 r. jed-
norazowe stypendium:
1. Panu dr. inż. Jakubowi Adamek za wyróżnioną rozprawę dok-

torską „Badania nad transformacją α-aminokwasów w ich fos-
forowe analogi poprzez sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfonio-
we” (z zakresu Chemii),

2. Panu dr. inż. Adamowi Marek  za wyróżnioną rozprawę dok-
torską „Badania nad utlenianiem polipropylenu do wosków po-
larnych”  (z zakresu Technologii Chemicznej),

3. Panu mgr. inż. Przemysławowi Data wyróżniającemu asy-
stentowi Wydziału Chemicznego za aktywność naukową 
w 2012 roku,

4. Pani dr. inż. Teresie Buczek za wieloletnie prowadzenie i reda-
gowanie Kroniki Wydziału Chemicznego
Dyplomy gratulacyjne laureaci otrzymali z rąk Dziekana Wy-

działu Chemicznego Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja 
Jarzębskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Jana Zawadiaka.

Wykład inauguracyjny pt. „Chemia piękna – w poszukiwaniu 
eliksiru młodości” wygłosiła Pani dr. hab.inż. Beata Orlińska.


