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Analiza elementarna paliw stałych 

 

1. Zmiany składu pierwiastkowego naturalnych paliw stałych w procesie ich 

metamorfizmu. 

 

Analiza elementarna zajmuje się oceną zawartości podstawowych pierwiastków 

tworzących substancję organiczną paliw stałych, czyli węgla C, wodoru H, tlenu O, azotu N  

i siarki S. Substancja organiczna zbudowana jest głównie z tych kilku pierwiastków 

chemicznych a inne pierwiastki występują w nieznacznych ilościach (fosfor, chlor).  

Udziały poszczególnych pierwiastków w paliwach stałych są różne i zależne od rodzaju 

paliwa i jego stopnia uwęglenia. Zawartość węgla, wodoru i tlenu zależy od zaawansowania 

stopnia metamorfizmu. Jak wynika z tab. 1. i rys. 1 wraz ze wzrostem stopnia metamorfizmu 

istotnie rośnie zawartość pierwiastka C natomiast maleje udział tlenu i nieznacznie spada 

zawartość wodoru. Udziały N i S w praktyce nie zależą od stopnia metamorfizmu paliwa. 

 

Tab. 1. Przeciętny skład substancji organicznej paliw stałych [1]. 

Typ paliwa 
% wagowe 

C H O N S 

Celuloza 44,5 6,2 49,3   

Lignina 61  64 5  6 30,0   

Torf 59,21 5,40 32,84 3,27 0,26 

Węgiel brunatny 70,32 5,35 22,77 1,01 0,79 

Węgiel  

kamienny  

typu 

  31*
) 75,00 6,00 18,00 2,00  

31 80,35 4,74 13,06 1,56 0,28 

32 82,88 5,05 10,61 1,63 0,41 

33 84,22 5,35 8,32 1,62 0,49 

34 86,10 5,16 6,73 1,58 0,40 

35 88,46 4,68 4,46 1,87 0,52 

36 89,43 4,66 3,62 1,50 0,73 

37 89,92 4,62 3,31 1,50 0,65 

38 91,03 4,09 2,78 1,37 0,71 

Antracyt 91,98 3,18 1,09 1,49 1,26 

Antracyt *
) 96,00 2,00 1,00 0,50  

 *
)
 – wartości ekstremalne 

 

Zawartość węgla w różnych paliwach stałych waha się z szerokich granicach od 50 % do 

prawie 100 %, tlenu od ok. 45 % do paru procent w najwyżej uwęglonych paliwach, 

natomiast udział wodoru zawiera się w węższym przedziale 6,5  2 %. W węglu kamiennym 
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udziały masowe pierwiastków kształtują się następująco: C = 75  92 %, H = 4  6  %,  

O = 2  16 %, N = 1  2 %, S = 0,3  1,5 % 

 

 

Rys. 1. Wpływ stopnia metamorfizmu na zawartość węgla , wodoru  i tlenu  w substancji organicznej 

paliw stałych [2]. 

  

Składniki petrograficzne węgli różnią się składem elementarnymi i budową, przy czym 

szczególne różnice występują w przypadku zawartości węgla, wodoru i tlenu. Największa 

zawartość pierwiastka C występuje w macerałach grupy inertynitu a najmniejsza zwykle 

witrynitu. Z kolei największą zawartością wodoru oznaczają macerały lipnitu a najmniejszą 

inertynitu, składnikami najbogatszymi w tlen są macerały grupy witrynitu. 
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Podstawowym elementem struktury chemicznej paliw stałych a w szczególności węgli 

kopalnych jest tzw. szkielet węglowy. Pozostałe atomy i grupy atomów wypełniają ten 

szkielet tworząc mostki i rozgałęzienia. Pierwiastkiem najściślej związanym ze szkieletem 

węglowym jest wodór.  

Atomy C występują w węglu w różnych układach [3]: 

- wysoko skondensowanych układach węglowodorowych, 

- skondensowanych układach heterocyklicznych razem z tlenem, azotem i siarką, 

- węglowodorach o niskim stopniu kondensacji dających w wyniku utlenienia kwasy o 

rdzeniu benzenowym, 

- układach alifatycznych 

Na podstawie badań paliw naturalnych wyróżniono dwa zasadnicze stadia procesu 

naturalnego uwęglenia. Procesy uwęglenia od celulozy i ligniny poprzez torfy, węgle 

brunatne aż do węgli koksowych polegają na przemianach w łańcuchach bocznych i ich 

rozkładzie (dehydratacja, dekarboksylacja). Natomiast w procesie uwęglenia przebiegającym 

od węgli koksowych do chudych i antracytów następuje wzrost kondensacji pierścieni 

aromatycznych. 

Tlen w organicznej substancji węgla kamiennego występuje w postaci ugrupowań 

reaktywnych oraz niereaktywnych. Do tych pierwszych należą grupy metoksylowe (OCH3), 

karboksylowe (COOH), hydroksylowe (OH) i karbonylowe (C=O). Natomiast tlenowe 

ugrupowania niereaktywne tworzą ugrupowania eterowe (liniowe i cykliczne), oraz 

ugrupowania zawierające tlen w rdzeniu aromatycznym. Grupy reaktywne tlenu występują 

przede wszystkim w węglach nisko uwęglonych [3].  

Azot w węglu jest dwojakiego pochodzenia: azot pierwotny pochodzący od substancji 

wyjściowej i azot wtórny pochodzący z procesów życiowych mikroorganizmów. Azot w 

paliwach stałych jest związany jedynie w postaci połączeń organicznych. Występują dwa typy 

wiązań azotowych: azot białkowy i azot niebiałkowy – heterocykliczny lub w wiązaniach 

mostkowych. Azot typu heterocyklicznego to zazwyczaj pięcioczłonowe ugrupowania 

pirolowe jak i sześcioczłonowe ugrupowania pirydynowe. Wraz ze wzrostem stopnia 

metamorfizmu ilość połączeń białkowych maleje [3]. 

Siarka w węglu występuje zarówno w substancji organicznej jak i mineralnej węgla. W 

substancji mineralnej jest zawarta przede wszystkim w siarczkach FeS2 (piryt, markazyt) oraz 

w mniejszych ilościach w siarczanach żelaza i wapnia. Siarka organiczna występuje z kolei 

głównie w ugrupowaniach tioeterowych i tiofenowych. Z przyczyn technicznych wyróżnia się 

ponadto siarkę popiołową czyli zawartą w popiele węgla oraz siarkę palną, która stanowi 
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różnicę pomiędzy całkowitą ilością siarki w węglu a zawartością siarki popiołowej. 

Poglądowe zestawienie wszystkich wymienionych form siarki przedstawia się następująco: 

 

 

 

2. Technologiczne aspekty analizy elementarnej paliw. 

 

Wyniki analizy elementarnej są bardzo przydatne i umożliwiają w przybliżeniu obliczenie 

uzysków produktów koksowania, ciepła spalania, teoretycznej temperatury spalania i składu 

produktów spalania oraz zgazowania. Uzyskane podczas analizy elementarnej wyniki 

umożliwiają ponadto wartościowanie paliw stałych ze względu na ich stopień metamorfizmu. 

Skład pierwiastkowy determinuje kaloryczność paliw. Znając wyniki analizy elementarnej 

można przy pomocy odpowiednich wzorów wyznaczyć ciepło spalania paliwa. Poniżej 

przedstawiono przykładowe wzory służące do szacowania ciepła spalania na podstawie 

wyników analizy elementarnej [1]: 

wzór Dulonga zmodyfikowany przez Berthelota: 
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gdzie: C, H, O, S, N – zawartości poszczególnych pierwiastków, %  

Więcej danych na ten temat znajduje się w konspekcie „Ciepło spalania i wartość opałowa”.  

Wyniki analizy elementarnej służą również jako wyznacznik jakości paliwa stałego ze 

względu na zawartość składników szkodliwych takich jak siarka, fosfor czy chlor. Fosfor 

zawarty w węglu podczas procesu koksownia pozostaje w koksie powodując obniżenie jego 

jakości, gdyż przechodząc następnie do metalu (przy stosowaniu koksu jako paliwa 
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metalurgicznego) powoduje kruchość na zimno stali. Chlor jest niepożądany ze względu na 

jego korodujące działanie w procesach spalania i przeróbki chemicznej paliw stałych. Wpływ 

zawartości siarki na właściwości paliw stałych zostanie szerzej omówiony poniżej.  

Na rys. 2 przedstawiono zmiany składu pierwiastkowego pozostałości – karbonizatu po 

procesie odgazowania w funkcji temperatury. Widać na nim wyraźnie, że wraz ze wzrostem 

temperatury istotnie rośnie zawartość węgla natomiast spadają udziały pozostałych 

składników w szczególności tlenu. 

 

Rys. 2. Udziały poszczególnych pierwiastków w substancji organicznej karbonizatów w zależności od 

końcowej temperatury odgazowania [2]. 

 

Zawartość głównego pierwiastka czyli węgla w koksie zależy od końcowej temperatury 

koksowania i wynosi od 96,5 do 98 %. Substancja organiczna koksu zawiera ponadto 

niewielkie ilości takich pierwiastków, jak: wodór (0,5  0,9), azot (0,5  1,5 %), tlen (0,2  

1,5 %) i siarka (0,5  0,8). 

Jak już wcześniej wspomniano siarka w paliwach stałych jest składnikiem bardzo 

szkodliwym i oddziałuje niekorzystnie we wszystkich procesach, w których używane są 

paliwa stałe. Pożądane jest więc odsiarczanie paliw stałych poprzez np. metody wzbogacania 

węgla takie jak metody grawitacyjne, magnetyczne lub flotację, podczas których usuwa się z 

substancją mineralną siarkę nieorganiczną. Zastosowanie chemicznych lub biologicznych 

metod odsiarczania pozwala również usuwać siarkę organiczną jednak metody takie są rzadko 

stosowane. 
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Proces spalania powoduje przechodzenie siarki zawartej w węglu (zarówno organicznej 

jak i nieorganicznej) do spalin pod postacią szkodliwego dwutlenku siarki SO2. Dwutlenek 

siarki wskutek dalszego utleniania może przechodzić w trójtlenek siarki. W procesie spalania 

prawie cała siarka, bo 95 % przechodzi do gazów spalinowych [3]. Siarka zawarta w paliwie 

może również powodować korozję paleniska. 

Związki siarki w substancji mineralnej oraz jej ugrupowania w substancji organicznej 

podczas procesu koksowania podlegają daleko idącym przemianom. W czasie koksowania 

większość, bo 70  75 % siarki zawartej w mieszance węglowej pozostaje w koksie istotnie 

obniżając jego jakość. Siarka w koksie pogarsza parametry pracy wielkich pieców oraz 

właściwości surówki i powoduje konieczność większego zużycia topników. Reszta siarki 

przechodzi do surowego gazu koksowniczego głównie pod postacią siarkowodoru, który jest 

toksyczny i korozyjny a także może powodować zatrucie katalizatorów podczas dalszego 

użytkowania gazu. Gaz zawiera też niewielkie ilości organicznych związków siarki jak 

dwusiarczki, tlenosiarczki. Oprócz tego siarka przechodzi do smoły, gdzie również jest 

bardzo niepożądanym składnikiem. 

Azot zawarty w paliwie nie jest tak szkodliwy jak siarka i traktuje się go jako składnik 

balastowy. Podczas spalania paliwa azot związany chemicznie z substancją organiczną jest 

utleniany do szkodliwych tlenków azotu. W procesie koksowania około 50  60 % azotu 

zawartego w substancji organicznej węgla pozostaje w koksie, natomiast reszta przechodzi do 

produktów lotnych w postaci azotu elementarnego, amoniaku, cyjanowodoru, tlenków azotu, 

zasad pirydynowych i innych związków organicznych umiejscowionych później w smole. 

Dystrybucja azotu, który przeszedł do surowego gazu koksowniczego przedstawia się 

następująco [4]:  

N2 – 50  60 % 

NH3 – 30  40 % 

HCN – 5  7 % 

inne zw. azotu – 8  10 % 

Najważniejsze znaczenie praktyczne ma amoniak, który jest związkiem toksycznym i 

silnie korozyjnym. 
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3. Metody oceny analizy elementarnej 

 

W analizie elementarnej  korzysta się z metod klasycznej analizy ilościowej oraz z analizy 

instrumentalnej. Badania składu pierwiastkowego dokonuje się na podstawie szeregu norm: 

- PN/G-04521 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla i wodoru metodą Sheffield 

- PN/G-04523 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości azotu metodą Kjeldahla 

- PN-G-04571 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla i wodoru i azotu 

automatycznymi analizatorami. Metoda makro 

- PN-ISO 334 Paliwa stałe. Oznaczanie siarki całkowitej. Metoda Eschki 

- PN-ISO 351 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej. Metoda spalania 

w wysokiej temperaturze. 

- PN/G-04514/05 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą spalania 

w wysokiej temperaturze z miareczkowaniem jodometryczym. 

- PN-G-04584 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej 

automatycznymi analizatorami. 

 

Zawartość C i H 

Oznaczenie zawartości węgla i wodoru dokonuje się jednocześnie. Polega ono na spaleniu 

próbki badanego paliwa w strumieniu czystego tlenu i ustaleniu masy powstałych produktów 

spalania, czyli CO2 i H2O. Do adsorpcji CO2 stosuje się najczęściej wapno sodowane lub 

azbest sodowany, natomiast pochłanianie wody prowadzi się w naczyńkach absorpcyjnych 

wypełnionych nadchloranem magnezu, pięciotlenkiem fosforu, chlorkiem wapnia lub 

chlorkiem kobaltu. W produktach spalania znajdują się również dwutlenek węgla pochodzący 

z rozkładu węglanów substancji mineralnej paliwa oraz woda odparowana z węgla. Dlatego 

przy obliczeniach zawartości C i H należy uwzględnić odpowiednie poprawki. Do najbardziej  

popularnych klasycznych sposobów oceny zawartości C i H w węglu należą metody: Lebiga, 

Dannstedta oraz metoda Sheffield. Szczegółowy opis wykonania pomiaru zawartości węgla i 

wodoru, poprzez spalenie określonej próbki analitycznej paliwa i zmierzeniu masy 

powstałych produktów zawiera norma PN/G-04521.  

 

Zawartość N 

Najbardziej rozpowszechniona metodą oceny zawartości azotu jest metoda Kjeldahla 

(PN/G-04523). Polega ona na katalitycznym utlenieniu 0,5 g próbki węgla za pomocą 

stężonego kwasu siarkowego w obecności katalizatora (selen). Azot przechodzi w tych 
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warunkach w amoniak i w reakcji z kwasem siarkowym tworzy siarczan amonu. Następnie 

działaniem ługu sodowego na siarczan zostaje uwolniony amoniak, który oddystylowuje się 

do kolby z mianowanym roztworem kwasu siarkowego. Nadmiar kwasu miareczkuje się 

roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego i na tej podstawie oblicza ilość azotu. 

Metoda Kjeldahla pomimo szerokiego zastosowania daje zwykle nieco zaniżone wyniki, 

spowodowane odpornością na rozkład niektórych związków azotu (pirydyny) oraz rozkładem 

połączeń azotowych typu białkowego z wydzielaniem azotu elementarnego, który jest 

nieuchwytny. Zinneke zmodyfikował metodę Kjeldahla, i wprowadził dodatkowe oznaczanie 

utworzonego azotu elementarnego. Oznaczenie prowadzi się w atmosferze dwutlenku węgla a 

wyniki oznaczeń azotu są wyższe od tradycyjnej metody o 20  50 % [1]. 

Zawartość pierwiastków C, H i N można również określić metodami instrumentalnymi. 

Zautomatyzowane analizatory C, H, N są oparte na metodach chromatografii gazowej lub 

metodach fizykalnych. Opisana w Polskiej Normie metoda (PN-G-04571) polega na spaleniu 

próbki paliwa stałego i ocenie ilości H2O i CO2 zawartych w produktach spalania za pomocą 

detektora podczerwieni oraz redukcji powstałych tlenków azotu (NOx) do N2 i jego analizie za 

pomocą detektora przewodnictwa cieplnego. 

 

Zawartość siarki 

Zawartość siarki całkowitej, popiołowej, pirytowej i siarczanowej jest wyznaczana 

analitycznie, natomiast zawartość siarki palnej i organicznej oblicza się ze wzorów.  

Sc = St – SA        (3) 

So = St – (Sp + SSO4)       (4) 

gdzie:  Sc – zawartość siarki palnej, % 

 So – zawartość siarki organiczne, % 

 St – zawartość siarki całkowitej, % 

 SA – zawartość siarki popiołowej, % 

 Sp – zawartość siarki pirytowej, % 

 SSO4 – zawartość siarki siarczanowej, % 

Sposób wyznaczania zawartości siarki popiołowej opisany jest w normie PN-G-04581. W 

praktyce najczęściej wyznacza się zawartość siarki całkowitej, a do najbardziej popularnych 

sposobów jej oceny należą: metoda Eschki oraz metody wysokotemperaturowego spalania 

węgla w tlenie.  

W metodzie Eschki (PN-ISO 334) węgiel jest spalany z mieszaniną złożoną z 2 części 

wagowych MgO i 1 części wagowej bezwodnego Na2CO3 lub K2CO3. Powstałe jony 
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siarczanowe są przeprowadzone za pomocą chlorku baru w siarczan baru.  Na podstawie jego 

masy oblicza się następnie zawartość siarki całkowitej.  

W metodach wysokotemperaturowych węgiel jest spalany w strumieniu tlenu. Utworzone 

tlenki siarki są pochłaniane ze spalin w płuczkach z roztworem wody utlenionej (metoda 

alkalimetryczna wg PN-ISO 351) lub wodą destylowaną, do której wprowadza się roztwór 

jodu (metoda jodometryczna wg PN/G-04514/05). Zawartość siarki całkowitej określa się na 

podstawie wyników miareczkowania powstałego kwasu siarkowego w metodzie 

alkalimetrycznej lub z ilości roztworu jodu zużytego do miareczkowania SO2 w metodzie 

jodometrycznej. Metody wysokotemperaturowego spalania węgla w tlenie mają tę przewagę 

nad metodą Eschki, że przy porównywalnej dokładności wymagają znacznie mniej czasu na 

wykonanie analizy.  

Jeszcze krótsze czasy pomiaru zapewniają metody instrumentalne, które pozawalają na 

wyznaczenie siarki całkowitej lub popiołowej. Stosuje się w nich automatyczne analizatory, 

które mierzą ilość SO2 powstałego podczas spalania paliwa na podstawie adsorpcji 

promieniowania podczerwonego (PN-G-04584). 

 

Zawartość tlenu 

Zawartość tlenu ze względu na trudności metodyczne jest rzadko oceniana na drodze 

bezpośredniego pomiaru i zwykle korzysta się z metody obliczeniowej polegającej na odjęciu 

od 100 oznaczonych doświadczalnie pozostałych składników paliwa stałego: 

O
a
= 100 – (W

a
 + A

a
 + C

a
 + H

a
 + N

a 
+ S

a
c)     (5) 

gdzie:  O
a
 – zawartość tlenu w próbce analitycznej węgla, % 

 W
a
 – zawartość wilgoci w próbce analitycznej węgla, % 

A
a
 – zawartość popiołu w próbce analitycznej węgla, % 

 C
a
, H

a
, N

a
, S

a
c – zawartości węgla, wodoru, azotu i siarki całkowitej w węglu, %  

Metoda obliczeniowa jest niedokładna ze względu na konieczność wykorzystania szeregu 

oznaczeń a także nieuwzględnieniu zawartości niewielkich ilości innych pierwiastków i 

pozwala jedynie na oszacowanie zawartości tlenu.  
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4. Przebieg ćwiczenia 

 

Podczas ćwiczenia zostaną wykonane pomiary zawartości węgla i wodoru metodą 

Sheffield, oraz zawartości siarki całkowitej metodą wysokotemperaturową. Szczegółowy opis 

aparatury, przygotowania próbki oraz toku wykonania oznaczenia zawierają normy  

PN/G-04521 oraz PN/G-ISO 35. Ponadto przeprowadzona będzie demonstracja  analizatora 

typu ASC-40/1500 którego schemat przedstawia rys. 3 służącego do automatycznego 

oznaczania zawartości siarki i węgla w paliwach stałych. Pomiar w tym aparacie polega na 

spaleniu w atmosferze tlenu i przy temperaturze 1350 C próbki paliwa o masie 0,25 g 

pokrytej 0,2 g krzemionki umieszczonych w łódeczce i zmierzeniu zawartości CO2 i SO2 w 

gazach spalinowych na podstawie adsorpcji promieniowania podczerwonego. Do przyrządu 

dołączony jest specjalny program komputerowy, który umożliwia sterowanie i kontrolę 

pomiaru, oblicza gotowe wyniki i pozwala na archiwizację danych pomiarowych. 

 

Rys. 3. Schemat blokowy analizatora typu ASC-40/1500 do automatycznego oznaczania zawartości 

siarki i węgla 
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