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اندازهگیری نیتروژن ،کربن و
هیدروژن با استفاده از روش
احتراق -کروماتوگرافی گازی
چکيده

در این مقاله اندازهگيری مقدار نيتروژن ،هيدروژن و کربن براساس روش احتراق تشریح شده
است .برای این کار گازهای حاصل از احتراق نمونه مورد نظر توسط کروماتوگرافی گازی مورد
بررسی قرار گرفته و مقادر  H2O ,N2 ,CO2بدست میآید .در نهایت از روی این مقادیر ،میتوان
عناصر نيتروژن ،هيدروژن و کربن را اندازهگيری کرد .برای اکسایش کامل نمونه ،از گاز اکسيژن
و بهعنوان فاز متحرک از گاز هليوم با خلوص باا استفاده میشود .احتراق آنی نمونه با استفاده
از کاتاليستهای اکسایش توسعهیافته ،بهبود مییابد .این عوامل همانند اکسيد کروم فاقد جذب
سطحی و مقاوم حرارتی بوده و دانهای با سطح فعال باا است .مس عملآوری شده با نقره بهمنظور
عامل کاهنده استفاده میشود .ترکيبات گازی ناخواسته با استفاده از  CO3O4حاوی نقره حذف
میشوند .اندازهگيری کمی براساس انتگرالگيری از سيگنال بهدست آمده حاصل میشود .فرآیند
آناليز با استفاده از پتانسيومتر کنترل میشود .احتراق کامل و پاسخ خطی آشکارساز در محدوده
 0.1تا  3ميلی گرم از نمونه حاصل میشود .به غير از توزین نمونه و محاسبه نتایج از روی انتگرال
تمام مراحل کار بهصورت اتوماتيک کنترل و انجام میشود.
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کروماتوگرافی گازی،
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ترکيبات آلی اغلب از عناصر کربن ،هيدروژن ،نيتروژن و اکسيژن ساخته شدهاست لذا بهمنظور تعيين فرمول مولکولی
ترکيبات ناشناخته و سنتزی ،یا بهمنظور کنترل کيفيت محصوات در خط توليد ،نياز به یک روش سریع ،تکرارپذیر وآسان
برای تعيين همزمان درصد عناصر تشکيلدهنده است .پرکاربردترین روشها در این زمينه ،پيروليز سریع نمونه و بررسی
گازهای حاصل از احتراق نمونه بوده و وجه مشترک در این روشها ،اندازهگيری عناصر برپایه گازهای حاصل از احتراق نمونه
است (کربن براساس ميزان  ،CO2هيدروژن با  ،H2Oنيتروژن با  NOXو سولفور با  SO2تشکيل شده محاسبه میشود).
موانع موجود بر سر راه تلفيق دو روش شامل موارد ذیل است:
 احتراق آنی نمونه و تزریق مخلوط همگن گازهای حاصل از احتراق و فاز متحرک؛
 قدرت اکسيدکنندگی دستگاه بهطوری که بتواند منجر به احتراق کامل نمونه شود؛
 سختی جداسازی تک مرحلهای مخلوط گازهای احتراق شامل SO2 ,H2O ,N2 ,CO2؛
 جذب سطحی محسوس که باعث تداخل در جداسازی میشود؛
 نسبی بودن اندازهگيری یعنی مقایسه سطح زیر پيک نمونه و استاندارد؛
 پایداری سيستم و مشکات مربوط به ناخالصیهای حاصل از افزودنیهای دستگاه احتراق.
در سالهای  1960تا  1970مقاات زیادی در زمينه تلفيق پيروليز با دستگاههای کروماتوگرافی گازی منتشر گردید[1و.]2
معایب فوق موجب شد تا مطالعات بيشتری در زمينه توسعه این روش صورت پذیرد .توسعه صورت گرفته شامل موارد ذیل است:
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اندازهگيری مستقيم آب و بدون تبدیل با آشکارساز رسانش گرمایی]3[5؛
افزایش توان اکسندگی دستگاه[]4؛
استفاده از فاز ساکن جدید در دستگاه کروماتوگرافی[]5؛
سيستم انتگرالگيری دیجيتالی از سيگنال[]6؛
استفاده از دستگاه نمونهگيری خودکار[]7؛
حذف مواد شيميایی اکسيدکننده[.]8

اندازهگيری نيتروژن ،کربن و هيدروژن با استفاده از روش احتراق-کروماتوگرافی گازی

کاربردهای روش
آناليز عنصری با این روش شامل گستره وسيعی ازترکيبات زیر
است:
 دارویی و شيميایی؛
 آلی فلزی ،برش نفتی ،کاتاليستها ،ترکيبات نانوساختار؛
 محصوات سنتزی؛
 پليمری ،صنایع استيکسازی ،تفلونی؛
 ذغالسنگ و مشتقات روغنی؛
 مواد دیرگداز ،گرافيت ،کک ،روغن سوخته.

اصول روش
ماده موردنظر در یک ظرف فلزی (قلع ،نقره ،آلومينيوم) سبک
وزن و قابل اکسيد شدن بستهبندی شده و از طریق ورودی دستگاه به
داخل یک لوله کوارتزی عمودی با دمای حدود 1200درجه سلسيوس
انداخته میشود .جریان ثابتی از گاز هليوم از درون این لوله کوارتزی
که لوله احتراق نام دارد ،عبور داده میشود .نمونه در حضور گاز
اکسيژن بهعنوان عامل اکسنده در دمای باای لوله احتراق ،بهصورت
آنی و در یک لحظه میسوزد .واکنش احتراق بهصورت معادله زیر
است .ماده پرکننده لوله بر حسب نوع طراحی دستگاه ،میتواند دی
کرومات ،اکسيد نيکل یا اکسيد مس باشد[ 4،8و.]12
معادله ()1
a CO2+bH2o+cN2+eNOX

CaHbNcOd + yo2

مخلوط گازی حاصل از احتراق ،از داخل لوله کوارتزی دیگری که
لوله احياء ناميده میشود و دارای دمایی حدود  600درجه سلسيوس
است که با فلز مس پر شدهاست ،عبور داده شده تا هم گاز اکسيژن
اضافی حذف شود و همچنين ترکيبات مختلف از نيتروژن در مخلوط
گازی بهصورت زیر به گاز نيتروژن کاهيده شوند.
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معادله ()2
a CO2+bH2o+)c+e( N2

a CO2+bH2o+cN2+eNOX

حال این مخلوط گازی بر حسب مدل دستگاه و سال ساخت
بهمنظور جداسازی ،وارد ستون کروماتوگرافی که با ماده پليمری به
نام وینيل اتيل بنزن -دی وینيل بنزن پر شده ،میشود.

در این مرحله تک تک گازهای حاصل از احتراق از هم جدا شده
و بهصورت مجزا برای توليد سيگنال مربوطه وارد  TCDمیشوند.
حال براساس کروماتوگرام بهدست آمده ،شناسایی کيفی و اندازهگيری
کمی صورت میگيرد .براین اساس ،با استفاده از نمونه استاندارد با
درصد مشخصی از نيتروژن،کربن و هيدروژن برای محاسبه فاکتور
تصحيح استفاده میشود.
 Fn:W×Nitrogen contente/Inفاکتور تصحيح نيتروژن
 Fc:W×carbone contente/Inفاکتور تصحيح کربن
 FH:W×Hydrogene contente/Inفاکتور تصحيح هيدروژن
% X = FX×In/W
نمونهای از کروماتوگرام بهدست آمده در شکل ( )2نشان داده
شدهاست.

بهينه سازی روش
براساس تجربههای بهدست آمده حاصل از سالها تحقيق در زمينه
تلفيق روش پيروليز و کروماتوگرافی گازی عوامل قابل تغيير در این
روش برای حصول نتایج دقيق و تکرارپذیر شامل ميزان ماده توزین
شده ،خلوص گازهای بهکار رفته ،نوع ظرف نمونه ،کاتاليست بهکار رفته
در مرحله احتراق و دمای لوله احتراق 6و دمای لوله احياء 7است.
 ميزان ماده آناليزی

مهمترین و تاثيرگذارترین عامل در بحث دقت و تکرارپذیری
نتایج ،وزن نمونه است که بر حسب نوع نمونه از  0/1ميلیگرم برای
ترکيبات با درصد کربن باا ،دیرگداز و پرانرژی و تا  3ميلیگرم برای
نمونههای معمولی است[ .]8اصل اساسی ،احتراق کامل و آنی نمونه
بدون اثر حافظه است.
 نوع ظرف نمونه بهکار رفته:

سيستم نمونهگيری در این روش به شکل مایع و جامد است.
بدیهی است آناليز ترکيبات فرار با فشار بخار باا میتواند به نتایج
نادرست و تکرارناپذیر منجر شود؛ لذا بهمنظور به حداقل رساندن
این مشکل از فویل نقره استفاده میشود ولی متاسفانه در دمای
بهکار رفته اکسيد نمیشود .قلع پرکاربردترین ظرف است؛ این
ظرف نمونه در زمان احتراق ،ابتدا ذوب و سپس بهطور کامل اکسيد
شده و منجر به احتراق آنی نمونه میشود .آلومينيوم در اتمسفر
اکسيژن ،بدون ذوب شدن ،سریع اکسيد میشود اما اکسيد شدن

قلع قدری بيشتر طول میکشد.
 تنظيم دمای بهينه:

 نوع کاتاليست:

شکل  )A( :1لوله احياء ( ) Bلوله احتراق
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شکل  :2آناليز مرحلهای در روش C.H.N

ترکيبات بهکار رفته بهعنوان کاتاليست
احتراق باید دارای شرایط زیر باشد:
 .1اکسایش سریع نمونه؛
 .2پایداری فيزیکی وشيميایی در دمای باا؛
 .3عدم جذب سطحی گازهای احتراق؛
 .4مقاومت مکانيکی خوب؛
 .5عدم واکنش با کوارتز.
معموا از  CuOو NiO ،Cr2O3ر
 CO3O4بهعنوان کاتاليستهای احتراق استفاده
میشود .از  CO3O4نمیتوان دردماهای بااتر
از  750درجه سلسيوس استفاده کرد .ترکيب
 NiOکاتاليست بسيار خوبی بوده و در دماهای
باا پایداری خوبی از خود نشان میدهد ولی
متاسفانه با بدنه لوله (کوارتز) واکنش داده و
موجب تخریب آن میشود .کاتاليست Cr2O3
همه شرایط یک کاتاليست مناسب را دارا است
اما سایتهای جذب باایی داشته و منجر به
جذب سطحی گازهای حاصل از احتراق میشود.
کاتاليست بهکار رفته در ستون کاهش،
معموا مس فلزی است که مهمترین مشکل
در این بخش ،جذب سطحی گازهای حاصل از
احتراق است که هر چه دما باا رود ميزان جذب
سطحی هم کاهش خواهد یافت.
عملکرد مس همراه با پوشش نقره و تراشه
کوارتزی افزایش مییابد .نقره موجب کاهش
جذب سطحی و تراشه کوارتزی با نسبت
( )6:1V/Vموجب کاهش تشکيل خاکستر
میشود و معموا در لوله احياء مطابق شکل
( )1مقداری اکسيد مس به همراه مس فلزی نيز
استفاده میشود.

اندازهگيری نيتروژن ،کربن و هيدروژن با استفاده از روش احتراق-کروماتوگرافی گازی

دمای لوله احتراق تعيينکننده است چرا
که دمای باا منجر به خرابی کاتاليستها شده
و دمای پایين سبب احتراق ناقص نمونه ،نتایج
نادرست و پدیده اثر حافظه میشود .بدیهی
است دمای بهينه بر حسب نمونه میتواند
متفاوت باشد ،گستره دمایی بهکار رفته از 900
تا  1100درجه سلسيوس است.
دمای لوله احياء معموا  550تا 600
درجه سلسيوس است؛ دمای پایين ،منجر به
کاهش عملکرد کاتاليستها میشود .دمای
ستون کروماتوگرافی باید در حدود  150درجه
سلسيوس باشد.
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شکل  :3آناليز مرحله ای کربن ،هيدروژن و نيتروژن با طراحی شرکت Heraeus

( )Aاحتراق نمونه،احياء  NOXبه  ،N2جذب گازهای  H2O, CO2و اندازهگيری نيتروژن با آشکارساز رسانش گرمايی
( )Bواجذب  CO2و اندازهگيری کربن

( )Cواجذب  H2Oو اندازهگيری هيدروژن
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نتيجهگيری

پینوشت
 .1کارشناس ارشد شيمی تجزیه ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر
 .2کارشناس ارشد شيمی تجزیه ،پژوهشگاه مواد و انرژی
 .3کارشناس زمينشناسی ،پژوهشگاه مواد و انرژی
 .4عضو کارگروه آناليز عنصری شبکه آزمایشگاهی نانو
)5. Thermal Conductivity Detector (TCD
6. combustion tube
7. Reduction tube

اندازهگيری نيتروژن ،کربن و هيدروژن با استفاده از روش احتراق-کروماتوگرافی گازی

روش تعيين کربن ،هيدروژن و نيتروژن موجود در نمونه براساس احتراق نمونه و جداسازی گازهای حاصل از احتراق
به روش کروماتوگرافی گازی و در نهایت اندازهگيری هدایت حرارتی  H2O ,N2 ,CO2توصيه میشود .بهمنظور دستيابی
به احتراق آنی همه نوع ترکيب آلی ،باید از ظروف فلزی قابل اکسایش برای انتقال نمونه به لوله احتراق استفاده کرد.
برای اکسایش کامل نمونه ،از گاز اکسيژن و بهعنوان فاز متحرک از گاز هليوم با خلوص باا استفاده میشود .احتراق آنی
نمونه با استفاده از کاتاليستهای اکسایش توسعهیافته ،بهبود مییابد .این عوامل همانند اکسيد کروم فاقد جذب سطحی
و مقاوم حرارتی بوده و دانهای با سطح فعال باا است .مس عملآوری شده با نقره بهمنظور عامل کاهنده استفاده میشود.
ترکيبات گازی ناخواسته با استفاده از  CO3O4حاوی نقره حذف میشوند .اندازهگيری کمی براساس انتگرالگيری از
سيگنال بهدست آمده حاصل میشود .فرآیند آناليز با استفاده از پتانسيومتر کنترل میشود .احتراق کامل و پاسخ خطی
آشکارساز در محدوده  0/1-3mgاز نمونه حاصل میشود .به غير از توزین نمونه و محاسبه نتایج از روی انتگرال تمام
مراحل کار بهصورت اتوماتيک کنترل و انجام میشود.
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