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1. Wstęp

Spalanie paliw jest procesem złożonym, którego efektywność, tak energetyczna, jak i eko-
logiczna, jest zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest dostępność utleniacza w strefie 
reakcji. Ten czynnik (obok np. składu paliwa czy temperatury reagentów) ma zasadnicze zna-
czenie dla przebiegu reakcji ubocznych. Dobre połączenie paliwa z utleniaczem (zwykle tlenem 
z powietrza) można uzyskać stosując paliwo w stanie gazowym lub silnie je rozdrabniając. Ten 
ostatni sposób wykorzystuje się spalając paliwa stałe w palnikach pyłowych lub reaktorach flu-
idyzacyjnych. Oczywistymi produktami procesu spalania paliw zawierających węgiel i wodór 
są dwutlenek węgla i woda. Towarzyszą im jednak zawsze produkty niezupełnego spalania, nie-
spalone paliwo oraz szereg związków powstałych z innych niż węgiel i tlen pierwiastków za-
wartych w paliwie. Proces spalania prowadzony w zakładach energetyki zawodowej, zakładach 
prowadzących procesy spalania w procesach produkcyjnych lub spalarniach odpadów, podlega 
ciągłemu monitoringowi w celu ustalenia ilości albo stężeń wybranych składników spalin emi-
towanych do atmosfery. Narzuca to organizującemu proces spalania konieczność prowadzenia 
analiz składu spalin i takiego realizowania procesu, by nie przekroczyć wartości dopuszczalnych 
stężeń wyszczególnionych w rozporządzeniu o standardach emisyjnych [1]. W tabeli 1 przedsta-
wiono niektóre wartości stężeń składników spalin, wynikające z tego rozporządzenia. 

T a b e l a  1
Wybrane standardy emisji dla różnych źródeł emisji

Rodzaj źródła Substancja emitowana Standard emisyjny, mg/m3

Kocioł energetyczny na paliwo stałe, 200 MW SO2 2001)

Kocioł energetyczny na paliwo stałe, 200 MW NOx jako NO2 2001)

Kocioł energetyczny na paliwo stałe, 200 MW Corg nie ma standardu
Kocioł energetyczny na paliwo stałe, 200 MW pył 301)

Spalarnia odpadów SO2 502)

Spalarnia odpadów NOx jako NO2 2002)

Spalarnia odpadów Corg 102)

Spalarnia odpadów pył 102)

1) przy zawartości 6% tlenu w spalinach,
2) przy zawartości 11% tlenu w spalinach.

Ustalenie powyżej przedstawionych wartości, a zatem prowadzenie procesu zgodnie 
z prawem, wymaga zastosowania – zwykle określonych i certyfikowanych – technik anali-
tycznych. Ich wiarygodność stanowi podstawę rzetelnych analiz i oceny prowadzenia pro-
cesów spalania w warunkach przemysłowych. W urządzeniach analitycznych stacjonarnych 
i przenośnych stężenie podstawowych, nieorganicznych, gazowych składników spalin okre-
śla się za pomocą tzw. sensorów elektrochemicznych lub sensorów wykorzystujących pod-
czerwony zakres promieniowania elektromagnetycznego. Jest niezwykle istotne, by pomiar 
stężenia jednego składnika spalin nie zależał od stężenia innego lub by zależność ta była 
ściśle określona i umożliwiała bieżące skorygowanie oznaczanej wartości. 

W reaktorze fluidyzacyjnym, którego szczegółowy opis wraz z oprzyrządowaniem za-
mieszczono m.in. w pracach [2, 3], przeprowadzono wiele prób spalania propanu. Typowe 
zmiany stężenia CO (sensor elektrochemiczny) i VOC (sensor IR) w zależności od średniej 
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temperatury złoża, zmierzone w trakcie spalania propanu w powietrzu, przedstawiono na 
rys. 1. umieszczono na nim także informacje o zależnych od temperatury: położeniu górnej 
powierzchni złoża, wysokości nad dystrybutorem strefy o najwyższej temperaturze oraz obli-
czonej wysokości nad dystrybutorem, na której zachodzą wybuchy pęcherzy. stężenie VoC 
w spalinach, gdy temperatura złoża jest wyższa niż 800°C, nie przekracza wartości 100 mg/
m3, przy niższej temperaturze złoża może jednak przekroczyć wartość 2 g/m3. stężenie Co 
w spalinach przy temperaturze złoża bliskiej 750°C osiąga nierzadko wartości przekraczają-
ce 6000 ppm, a powyżej 850°C nie przekracza 200 ppm. 

rys. 1. stężenie Co i VoC w zależności od średniej temperatury złoża i reżimu spalania

Fig. 1. Co and VoC concentration as a function of bed temperature and combustion phase

Charakterystyczną nieprawidłowość stwierdzono wielokrotnie podczas dokumentowania 
wyników analiz spalania paliw, które nie zawierały w swoim składzie siarki. Polegała ona 
na tym, że zarówno analizatory wyposażone w sensor elektrochemiczny, jak i te wyposa-
żone w sensor ir, sygnalizowały znaczące stężenie so2 w spalinach (por. rys. 2). efekt ten 
występuje wtedy, gdy temperatura spalin nie przekracza 800°C, a w spalinach pojawiają się 
znaczne ilości Co i VoC. Producent sensorów elektrochemicznych 3sF Citicel do okre-
ślania stężenia so2 w spalinach, w które wyposażone są analizatory stosowane w naszych 
badaniach, sygnalizuje istotne wartości czułości skrośnej dla niektórych składników spalin. 
W tabeli 2 przedstawiono przykładowy zestaw danych dla tego sensora. Wartości w tabeli 
określają czułość skrośną w % reakcji sensora na so2 (tj. reakcja na so2 = 100%). 
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t a b e l a  2

Względna czułość skrośna sensora 3SF CiTiceL [4]

składnik gazowy Względna odpowiedź 
sensora, % składnik gazowy Względna odpowiedź 

sensora, %
CO < 3,5 H2 < 3
H2s ≈ 200 HCl ≈ 15
NO 0 C2H4 < 50
NO2 ≈ –125

rys. 2. zarejestrowane zmiany stężenia Co2, CO, NOx i VoC oraz odpowiedzi sensorów so2 (ir)  
przy braku siarki w układzie

Fig. 2. Co2, CO, NOx i VoC concentrations, so2 sensors (ir) responses while no s in the system

Wykazana przez producenta niska czułość tego sensora na Co oraz rozbieżność wartości 
zarejestrowanych „stężeń so2” w zależności od metody pomiaru (elektrochemiczna oraz ir) 
zdają się wskazywać, że przyczyn tego efektu należy upatrywać w składzie VoC. 

W procesie spalania propanu mogą pojawiać się węglowodory nienasycone, których 
oddziaływanie na sensory elektrochemiczne jest znaczne (tab. 2). analiza widm ir lekkich 
nienasyconych węglowodorów w praktyce wyklucza je jednak jako czynnik wpływający 
na wskazania sensorów so2 typu ir, nawet przy znacznej niedoskonałości filtrów optycz-
nych (filtry szerokozakresowe). Węglowodory takie nie wykazują praktycznie absorpcji 
promieniowania ir przy liczbie falowej bliskiej 1400 cm–1. Ponieważ niezupełne utlenia-
nie węglowodorów może prowadzić do powstania związków organicznych zawierających 
tlen, dokonano przeglądu widm ir takich związków (por. rys. 3, 4 i 5) [5]. szczególnie 
interesujące wydają się aldehydy, które w przeciwieństwie do Co i węglowodorów wyka-
zują istotną absorpcję promieniowania ir w zakresie, w którym absorpcja ir przez so2 
jest najbardziej intensywna (1350–1450 cm–1). 

Metodyka dokonywania pomiarów stężeń so2 w spalinach, zwłaszcza pochodzących ze 
spalarni odpadów, musi być wiarygodna, tym bardziej że standardy emisyjne [1] w załączni-
ku nr 5 wśród oznaczanych substancji organicznych wymieniają wyłącznie dioksyny i fura-
ny, pozostałe związki organiczne traktując łącznie i to niezależnie od silnie zróżnicowanego 
oddziaływania różnych grup związków na zdrowie człowieka oraz faunę i florę.
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rys 3. Widma ir [5] lekkich aldehydów: a) metanal, b) etanal, c) propanal, 
d) 2-propenal (akroleina)

Fig. 3. light aldehydes ir spectra [5]: a) methanal, b) ethanal, c) propanal, 
 d) 2-propenal (acroleine)

rys 4. Widma ir [5] aldehydów: a) butanal, b) 2-butenal, c) 3-pentanal, d) 3-metylo-butanal

Fig. 4. aldehydes ir spectra [5]; a) butanal, b) croton aldehyde, c) pentanal, d) 3-methyl-butanal
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rys 5. Widma ir [5]: a – tlenek węgla(ii), b – tlenek siarki(iV)

Fig. 5. ir spectra [5]: a – carbon monoxide, b – sulphur dioxide

2. Metodyka prowadzenia badań

Badania przeprowadzono w układzie pomiarowym, składającym się z reaktora fluidy-
zacyjnego oraz komponowanego zgodnie z potrzebami zestawu urządzeń pomiarowych. 
reaktor zawierał 300 g złoża inertnego, którym był piasek o średnicy ziaren zawierającej 
się w przedziale 0,385–0,430 mm (por. [2, 3]). W reaktorze prowadzono próby związane 
z wykrywaniem aldehydów w powietrzu, w trakcie których nie spalano żadnych paliw, a je-
dynie do powietrza dodawano porcjami wybrane aldehydy. Podczas tych prób temperatura 
złoża i powietrza nie była zmieniana i wynosiła 20°C. W znacznej części prób w reaktorze 
prowadzono proces spalania technicznego propanu przy współczynniku nadmiaru powietrza 
równym 1,4. reaktor rozwijał wtedy moc cieplną ok. 5 kW, a temperatura złoża osiągała 
wartość 900°C. W celu wykonania niezbędnych oznaczeń stężeń wybranych składników ze 
spalin pobierano za pomocą metalowej sondy i przez ogrzewany przewód teflonowy niewiel-
ki strumień spalin. Jego pierwsza część kierowana była wprost do analizatora stężenia sub-
stancji organicznych, druga do analizatora nieorganicznych składników spalin, a trzecia była 
ilościowo przepuszczana przez próbniki zawierające specjalnie przygotowane adsorbenty do 
związania znajdujących się w spalinach aldehydów. analizę łącznej zawartości substancji 
organicznych w spalinach dokonywano za pomocą analizatora JuM, wykorzystującego za-
lecaną i zgodną z normami [6, 7] metodę ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (Fid). 
analizę zawartości Co, Co2, so2 i nox prowadzono za pomocą analizatora Horiba Pg 250 
wykorzystującego do analiz technologię ndir. Jest to technologia zalecana do prowadzenia 
pomiarów emisji tych substancji do atmosfery [8]. 

Przy pomocy dwukanałowego aspiratora asP-2 pobierano próbki spalin, przepuszczając 
je przez rurki sorpcyjne zawierające węgiel aktywny lub żywicę Xad-2. rurki sorpcyj-
ne wypełnione węglem aktywnym zastosowano dla sprawdzenia obecności cięższych wę-
glowodorów, których powstawania – szczególnie przy niskiej temperaturze spalania – nie 
można wykluczyć. zasadniczym jednak celem poboru próbek spalin było ustalenie w nich 
zawartości wybranych lekkich aldehydów. 

2.1. Metodyka pobierania próbek spalin

Przyjęto, że właściwym sposobem postępowania, zarówno w kwestii kolekcji próbek 
do analizy zawartości aldehydów w spalinach, jak i wykonania analizy chromatograficznej, 
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będzie procedura zgodna z rekomendacją niosH (the national institute for occupational 
safety and Health) [9] federalnej agencji stanów zjednoczonych ameryki Północnej, odpo-
wiadającej m.in. za prowadzenie badań i udzielanie rekomendacji w zakresie metod oceny 
bezpieczeństwa pracy. zgodnie z nią analiza ilościowa aldehydów poprzedzona jest utworze-
niem pośrednich związków (derywatów) o wyższej lotności i trwałości. 

absorpcję węglowodorów znajdujących się w spalinach prowadzono z wykorzystaniem 
standardowych, szklanych rurek absorpcyjnych, zawierających dwie rozdzielone porcje wę-
gla aktywnego (100 i 50 mg).

2.1.1. Przygotowanie próbników do absorpcji aldehydów 
Próbniki, wewnątrz których zachodzi reakcja derywatyzacji aldehydów, przygotowano 

we własnym laboratorium, wypełniając rurki szklane odpowiednio zmodyfikowanymi por-
cjami żywicy Xad-2. Charakterystykę samej żywicy, podaną przez dystrybutora, przedsta-
wiono w tabeli 3.

t a b e l a  3

Niektóre właściwości fizyczne stosowanej żywicy XAD-2 [10]

Parametr Wartość Parametr Wartość

Wygląd twarde, sferyczne, opali-
zujące ziarna Średnia średnica poru 9 nm

zawartość części stałych 55% gęstość rzeczywista 1,02 g/cm3

Porowatość 0,41 gęstość szkieletowa 1,08 g/cm3

Powierzchnia właściwa 300 m2/g gęstość nasypowa 640 g/dm3

Przed umieszczeniem poszczególnych porcji żywicy w próbnikach przeprowadzono kon-
dycjonowanie żywicy w wodzie w celu usunięcia wszelkich śladów monomerów. następnie 
– dla usunięcia wody i lekkich monomerów – żywicę wypłukano w metanolu i wysuszo-
no w temp. 105°C. tak przygotowaną wstępnie żywicę poddano czterogodzinnej ekstrakcji 
w aparacie soxhleta w 50%vol. roztworze dichlorometanu w acetonie. operację ekstrakcji 
prowadzono dwukrotnie, kończąc ją każdorazowo suszeniem pod obniżonym ciśnieniem. 
do tak przygotowanej żywicy Xad-2 dodano w formie roztworu toluenowego 2-hydroksy-
metylo-piperydynę (2-HMP) w ilości stanowiącej 10%mas. żywicy. z mieszaniny odparowano 
pod zmniejszonym ciśnieniem w temp. pokojowej rozpuszczalnik, uzyskując sorbent gotowy 
do użycia. dwie rurki, z których pierwsza zawierała 120 mg, a druga 60 mg wcześniej przy-
gotowanej żywicy, łączono w jeden zestaw absorpcyjny. zgodnie z zasadami próbkowania 
pierwszy segment stanowił podstawowe miejsce absorpcji i derywatyzacji aldehydów. drugi 
segment miał charakter kontrolny, dający informację o ewentualnym „przebiciu” pierwszej 
warstwy absorpcyjnej. 

2.1.2. Pobieranie próbek spalin
za pomocą dwukanałowego aspiratora asP-2, z tego samego strumienia spalin pobierano 

równolegle dwie próbki spalin, jedna przepływała przez próbnik węglowy (kanał 2), druga 
przez podwójny próbnik wypełniony sorbentem 2-HMP/Xad-2 (kanał 1). objętościowe na-
tężenie przepływu spalin przez próbniki zawarte było w przedziale 0,2–0,3 dm3/min. szcze-
gółowe informacje na temat poboru próbek zestawiono w tabeli 4. Po zakończeniu procesu 
pobierania próbek spalin, próbniki zamykano i przechowywano w temperaturze pokojowej, 
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w zamkniętym pojemniku, bez dostępu światła ok. 40 godz. zawartość próbników węglo-
wych przenoszono następnie do szczelnie zamykanych naczyń o pojemności 4 ml, zale-
wano 2 ml disiarczku węgla, a następnie poddawano ekstrakcji równowagowej trwającej 
24 godz.

ekstrakcję podwójnych próbników zawierających sorbent 2-HMP/Xad-2 prowadzono 
po ich rozdzieleniu. zawartość każdej części próbnika, podobnie jak w przypadku próbni-
ków węglowych, przenoszono do szczelnie zamykanych naczyń o pojemności 4 ml i zale-
wano 1 ml toluenu. ekstrakcję prowadzono dwuetapowo: przez 24 godz. jako ekstrakcję 
równowagową, a następnie w płuczce ultradźwiękowej w trzech cyklach trwających 30 min 
każdy.

t a b e l a  4

Szybkość przepływu spalin przez próbniki oraz objętości próbek, 
z których absorbowano aldehydy

2.2. Metodyka prowadzenia analiz chromatograficznych

W przyjętej procedurze prowadzenia oznaczenia aldehydów w próbkach spalin wykorzy-
stano opracowaną przez kennedy’ego i współpracowników [11] metodę oznaczania akrole-
iny w powietrzu na żywicy Xad-2 pokrytej 2-HMP. Metoda ta może być z powodzeniem 
stosowana do oznaczeń innych aldehydów [12, 13]. zasadniczo polega ona na reakcji alde-
hydu z 2-HMP, prowadzącej do powstania bicyklooksazoliny (por. rys. 6), która może być, 
po desorpcji termicznej lub ekstrakcji, oznaczona metodą chromatografii gazowej. zakres 
detekcji aldehydów dla tej metody określa się na 0,03–0,51 mg/m3. do analizy wybrano 
aldehydy, o których podstawowe informacje zawarto w tabeli 5. 

nr próby kanał
strumień spalin objętość,

dm3dm3/h dm3/min
1 1 14,0 0,233 2,6
1 2 16,7 0,278 1,8
2 1 17,5 0,292 0,7
2 2 19,9 0,332 0,9
3 1 16,5 0,275 0,7
3 2 16,7 0,278 0,8

rys. 6. schemat reakcji 2-HMP z aldehydem

Fig. 6. 2-HMP and aldehyde reaction scheme
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T a b e l a  5

Podstawowe dane dotyczące analizowanych aldehydów i ich derywatów 

Nazwa 
syste- 

matyczna

Nazwa 
zwyczajowa CAS Wzór  

sumaryczny

Temp. 
wrzenia,

°C

Czas retencji 
derywatu1), 

min

Jon 
bazowy,

m/z

Jony charakte-
rystyczne,

m/z
Metanal formaldehyd 50-00-0 CH2O –19,5 5,44 97 126, 127*

Etanal ald. octowy 75-07-0 C2H4O 21 5,31 126 140, 141*

Propanal ald. propio-
nowy 123-38-6 C3H6O 49 6,76 126 154, 155*

2-Propenal akroleina 107-02-8 C3H4O 52,5 7,03 126 152, 153*

Butanal ald. masłowy 123-72-8 C4H8O 75 8,87 126 168, 169*

2-Butenal ald. kroto-
nowy 123-73-9 C4H6O 104 9,50 126 166, 167*

1) w warunkach analizy chromatograficznej zastosowanych w niniejszej pracy
* jon o masie równej masie cząsteczkowej derywatu

2.2.1. Charakterystyka warunków prowadzenia analizy
Analizę jakościową i ilościową aldehydów przeprowadzono za pomocą wyposażonego 

w detektor masowy chromatografu PerkinElmer Clarus 500. Analizowano zawartość odpo-
wiednich bicyklooksazolin, otrzymanych wcześniej w procesie tworzenia wzorców zewnętrz-
nych. Rozdziału analitów dokonywano na kolumnie kapilarnej Restek XLB o długości 20 m, 
średnicy wewnętrznej 0,18 mm oraz grubości filmu 0,18 µm. Każdorazowo, do komory in-
iekcyjnej utrzymywanej w temp. 250°C wstrzykiwano 1 µl roztworu. Analizę prowadzono 
w trybie splitless. Gazem nośnym był hel płynący przez kolumnę w ilości 0,70 ml/min. Po 
upływie 2 min od nastrzyku, kiedy cała próbka znajdowała się już w kolumnie włączano 
przepływ dodatkowego strumienia helu (split) przez komorę iniekcyjną w ilości 20 ml/min, 
zachowując dotychczasowy przepływ gazu nośnego przez kolumnę. Program nagrzewania 
kolumny w trakcie rozdziału analitów był następujący:

70°C przez 1 min → 6°C/min do 100°C → 100°C przez 2 min →
30°C/min do 260°C → 260°C przez 2 min

Na podstawie oddzielnych prób ustalono sposób pracy spektrometru masowego, uwzględ-
niając czas wypływu rozpuszczalnika, czasy retencji derywatów oraz masy jonów bazowych 
i charakterystycznych. Sposób pracy detektora został przedstawiony w tabeli 6. 

T a b e l a  6

Zadania realizowane przez spektrometr masowy w czasie trwania analizy chromatograficznej

Rodzaj zadania Przedział czasu,
min

Wartości,
m/z

Przerwa na przejście rozpuszczalnika 0–2,5 –
Skanowanie widma masowego 2,5–15,33 50–200
Monitorowanie wybranych jonów 2,5–5,7 97, 126
Monitorowanie wybranych jonów 5,7–7,7 126, 152, 154
Monitorowanie wybranych jonów 7,7–15,33 126, 166, 168
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2.2.2. krzywe wzorcowe
W celu uzyskania krzywych wzorcowych dla każdego z wybranych aldehydów sporzą-

dzono szereg roztworów wzorcowych, nanosząc na ważącą 150 mg próbkę spreparowanej 
jak do absorpcji aldehydów żywicy 2-HMP/Xad-2 ściśle określoną ilość roztworów wzor-
cowych. Wykonano dwa typy wzorców, każdy w trzech wariantach stężeń. Pierwszy typ 
zawierał: metanal, propanal oraz 2-propenal w stężeniach 25, 10 i 5 µg. drugi typ wzorców 
zawierał w takich samych stężeniach etanal, butanal oraz 2-butenal. roztwory wzorcowe 
uzyskano ekstrahując powstałe derywaty do roztworu toluenu we wcześniej opisany sposób. 
na rys. 7 przedstawiono uzyskany chromatogram wzorca zwierającego 25 µg/próbnik meta-
nalu (czas retencji: 5,44 min) oraz etanalu (czas retencji: 5,31 min). 

rys. 7. Chromatogramy tej samej próbki wzorca uzyskane metodą śledzenia jonu o m/z równej 97 
(po lewej stronie) i 126 (po prawej stronie)

Fig. 7. selected ion chromatograms from the same run, m/z = 97 (left side), m/z = 126 (right side)

rys. 8. krzywe wzorcowe dla metanalu i propanalu

Fig. 8. Metanal and propanal calibration curves
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odpowiednie dobranie śledzonego jonu pozwala na pewniejsze zlokalizowanie dery-
watu (czyli również konkretnego aldehydu) oraz dokładniejsze jego ilościowe oznaczenie. 
na podstawie uzyskanych wyników sporządzono dla każdej oznaczanej substancji krzywą 
wzorcową (w istocie jest nią linia prosta!), której równanie było użyte do zautomatyzowa-
nych obliczeń ilości poszczególnych składników we wszystkich analizowanych próbkach 
– rys. 8. dla metanalu i etanalu uzyskano charakterystyczne przesunięcie linii wzorcowej 
ku górze, co jest skutkiem istnienia znaczącego tła. stanowi to istotny czynnik, który należy 
wziąć pod uwagę, dokonując oceny dokładności uzyskanych wyników.

3. Omówienie uzyskanych wyników

W próbach, w których nie prowadzono spalania propanu, a jedynie dodawano aldehydy do 
przestrzeni nadzłożowej reaktora, nie prowadzono adsorpcji składników gazów odlotowych 
na próbnikach 2-HMP/Xad-2. Wiadomo było bowiem, że (wobec warunków przebiegu tych 
prób) nie ma możliwości przebiegu reakcji chemicznych, które istotnie mogłyby zmienić 
skład jakościowy i ilościowy tworzonych roztworów gazowych. na rys. 9 przedstawiono 
fragment krzywych obrazujących zarejestrowane zmiany stężenia substancji organicznych 
i so2 po dodaniu do powietrza 150 µl 37% wodnego roztworu metanalu (punkt „1”) oraz 
150 µl etanalu (punkt „2”). niższą wysokość piku CxHy po dodaniu metanalu tłumaczyć nale-
ży wyższym przepływem powietrza przez reaktor w czasie trwania tego pomiaru (1,67 dm3/s), 
niższą czułością detektora Fid na metanal (mała skłonność do tworzenia jonów typu CHx) 
oraz podaniem tej substancji w formie roztworu wodnego (rozmyty pik oznacza dłuższy czas 
przebywania w reaktorze, będący skutkiem dłuższego czasu odparowywania). Przed poda-
niem do reaktora porcji etanalu zmniejszono przepływ powietrza przez reaktor, ustalając go 
na poziomie 0,74 dm3/s. szybkie odparowanie tego aldehydu w połączeniu ze zmniejszonym 
strumieniem powietrza powoduje wyższe chwilowe stężenie aldehydu. dodatkowo, dłuższy 
łańcuch węglowy etanalu jest potencjalnym źródłem większej ilości jonów powstających 
w strefie spalania wodoru detektora płomieniowo-jonizacyjnego. oba te efekty składają się 
na wyraźnie wyższy sygnał detektora, gdy przepływa przez niego etanal. Potwierdzone zo-
stało oddziaływanie aldehydów na wskazanie sensora so2. dodanie impulsowe CH3CHO 
wywołuje reakcję tego czujnika (por. rys. 9). Wprowadzona do układu pomiarowego ilość 
etanalu (2,6 mmol) daje w efekcie stosunkowo duże stężenie tego składnika w badanym ga-
zie. zważywszy, że proces odparowania porcji etanalu w warunkach doświadczalnych trwał 
ok. 10 s, średnie jego stężenie w analizowanym gazie było równe ok. 8000–9000 ppm. 

W części eksperymentów, w których prowadzono proces spalania propanu, pobieranie pró-
bek spalin do analizy było trzykanałowe. oprócz ciągłego pomiaru zawartości substancji orga-
nicznych za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego, prowadzono absorpcję składników 
spalin na próbnikach zawierających 2-HMP/Xad-2 oraz próbnikach zawierających dwie porcje 
węgla aktywnego. Po ekstrakcji próbników węglowych disiarczkiem węgla wykonano oznacze-
nia pod kątem zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. W analizowanym ma-
teriale nie stwierdzono istotnych ilości substancji organicznych, mogących zaadsorbować się na 
węglu aktywnym. należy wyraźnie podkreślić, że przyjęta procedura absorpcji spalin na prób-
niku węglowym była stosowana wyłącznie w celu sprawdzenia, czy w trakcie procesu spalania 
propanu, prowadzonego z dala od stanu równowagi termicznej reaktora (proces rozgrzewania 
się złoża), tworzą się w znaczących ilościach cięższe, w tym aromatyczne, węglowodory. 
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rys. 9. odpowiedzi sensorów CxHy (Fid) i so2 (ndir) na obecność w strumieniu powietrza 
HCHo („1”) i CH3CHo („2”)

Fig. 9. CxHy (Fid) i so2 (ndir) sensor response to HCHo („1”) i CH3CHo („2”) 
contents in air stream

W wyniku przeprowadzonych analiz chromatograficznych ekstraktów próbek żywicy 
2-HMP/Xad-2 stwierdzono obecność aldehydów z wytypowanej wcześniej grupy C1–C4. 
szczegółowe wyniki analizy przedstawiono w tabeli 7. 

t a b e l a  7

Zawartość aldehydów w µg/próbkę

Metanal etanal Propanal 2-Propenal Butanal 2-Butenal
Próbnik 2 cz. 1 21,67 37,30 2,96 22,45 0,14 0,27
Próbnik 2 cz. 2 0,00 6,67 0,95 0,61 0,02 0,00
razem: 21,67 43,97 3,91 23,06 0,16 0,27
Próbnik 3 cz. 1 20,53 28,44 2,82 24,66 0,00 0,02
Próbnik 3 cz. 2 0,00 9,33 1,03 1,21 0,03 0,00
razem: 20,53 37,77 3,85 25,87 0,03 0,02
Średnia 21,10 40,87 3,88 24,47 0,10 0,15
Średnie odch. stan-
dardowe 0,81 4,38 0,04 1,99 0,09 0,18

udział w strumieniu 
subst. organ., %mas

1,99 3,83 0,37 2,32 0,01 0,01

W trakcie poboru próbek spalin na absorbenty węglowe i 2-HMP/Xad-2 rejestrowano za 
pomocą analizatora JuM chwilowe stężenie substancji organicznych w spalinach. Pozwoliło 
to obliczyć łączną ilość substancji organicznych, która znajdowała się w spalinach, w czasie 
pobierania próbek. W dwóch oddzielnych pomiarach stwierdzono, że obliczona masa usunię-
tych, podczas dokonywania absorpcji, razem ze spalinami substancji organicznych wyniosła 
395 oraz 358 mg. na podstawie uzyskanych zawartości aldehydów w próbkach (tab. 7) oraz 
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znajomości wielkości całkowitego strumienia spalin oraz strumienia spalin skierowanych 
do absorpcji na próbnikach, obliczono łączną ilość poszczególnych aldehydów w spalinach 
i ich udział masowy w strumieniu związków organicznych opuszczających reaktor. dane te 
przedstawiono w ostatnim wierszu tab. 7.

spalanie propanu prowadzi do powstania szeregu aldehydów. W największej ilości po-
wstaje etanal – jest go około dwa razy więcej niż metanalu czy 2-propenalu (por. tab. 7).  
te dwa ostatnie stanowią ponad połowę masy powstałych aldehydów. W bardzo niewielkiej 
ilości powstają aldehydy o łańcuchu węglowym dłuższym niż łańcuch paliwowego węglo-
wodoru. stanowią one zaledwie 20 ppm w strumieniu związków organicznych. Może to być 
wynikiem utleniania nieznacznych ilości butanu obecnego w paliwie (propan techniczny) 
lub też może wskazywać na nikły udział reakcji propagacji łańcucha węglowego w trakcie 
procesu spalania. Jest charakterystyczne, że aldehydy zawierające wiązanie podwójne wystę-
pują w większej ilości niż ich nasycone izologi. 

4. Podsumowanie i wnioski

Procesy spalania paliw zawierających węgiel, zwłaszcza te, w których organizacji nie 
przewidziano strefy dopalania, mogą być źródłem emisji wielu substancji organicznych do 
atmosfery. Wiele z nich wykazuje właściwości redukcyjne. obecność tych substancji w spa-
linach może powodować istotne zniekształcenia wskazań sensorów działających zarówno 
na zasadzie pomiaru intensywności pochłaniania promieniowania ir, jak również pomiaru 
intensywności przebiegu procesów elektrochemicznych. Wykazano, że w trakcie spalania 
propanu w reaktorze fluidyzacyjnym zawierającym złoże inertne, wśród produktów spalania 
jest grupa aldehydów C1–C4. Wykazują one intensywną absorpcję promieniowania ir w za-
kresie 1000–1800 cm–1, całkowicie pokrywając zakres absorpcji charakterystyczny dla so2 
(1150–1450 cm–1). stanowi to poważną przeszkodę w uznaniu procesu absorpcji promienio-
wania ir za podstawę wiarygodnej metody oznaczania zawartości so2 w spalinach. z dru-
giej strony, podawane przez producentów elektrochemicznych sensorów so2 zestawienia 
czułości skrośnych wskazują na wpływ, jaki inne substancje mogą wywierać na wskazania 
takich czujników. zestawienia te nie uwzględniają szeregu aldehydów, w tym mogącego 
występować w spalinach 2-propenalu (akroleiny). 

Wykonane analizy zawartości aldehydów w spalinach wykazały, że w strumieniu sub-
stancji organicznych aldehydy mogą stanowić nawet 8% jego masy. zastosowana metoda 
analityczna polegała na absorpcji zawartych w spalinach aldehydów na żywicy Xad-2 na-
sączonej 2-hydrokymetylopiperydyną (2-HMP). utworzone w ten sposób bicyklooksazoli-
nowe derywaty były ekstrahowane z żywicy i poddawane analizie jakościowej i ilościowej 
za pomocą chromatografu gazowego z wykorzystaniem detektora masowego. Metoda ta – 
choć niemająca statusu metody referencyjnej –jest warta polecenia. trwałość powstających 
derywatów stwarza możliwość dłuższego przechowywania pobranych próbek, co pozwala 
optymalizować proces przygotowania ich do analizy. dzięki derywatyzacji można uzyskać 
wyższy stopień wzbogacenia analitów, lepsze rozdzielenie składników analizowanej próbki 
w kolumnie chromatograficznej oraz polepszenie czułości i selektywności detekcji. Metoda 
ta – co zostało także potwierdzone w opisywanych badaniach – zapewnia dużą dokładność 
i pewność uzyskiwanych wyników. 
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Wykazano, że wskazania stosowanych w rutynowych analizach środowiskowych czuj-
ników elektrochemicznych do pomiaru stężeń SO2 oraz optycznych, selektywnych dla SO2 
a działających w zakresie IR, wymagają często korekty, do przeprowadzenia której niezbęd-
na jest znajomość poziomu stężeń reduktorów (w tym aldehydów) w spalinach. Wobec nie-
możności stosowania w tym celu referencyjnej dla LZO metody FID (brak selektywności), 
wydaje się celowe wykonywanie pojedynczych (równoległych) pomiarów zawartości w spa-
linach aldehydów metodą opisaną w niniejszej pracy.
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