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Elena ŞOPRONIE 

Suaaary : A aethod of gaa-chroaatographic quantitative 
determination of argon In llr aaaples, by elimination 
of oxygen, ia presented. Experiments ware carried out 
in a etatlç, ̂ ystea. Condiţiona for toe application of 
to* aethod in dynaale syetiaa ava «pacified. Seneibill-
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ty of the aatbod : 8.10 ca ar. par cm of.air. 
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i. WTR0D0C1BI 

Cele mai indicate metode utilizete pentru determinarea 
unor cantităţi mici de argon în prezenţa unor cantităţi însemna
te .fe oxigen -t -aer atmoaferic ) , aînt ; epectronetria de mase 
cua^rupolară l1 I, spec: rometria de otasS combinată cu cromatogr8-
fia gazoos3 |?l gi Cx'owntcgrnfia de gaze J3 - 12j. 

In cazul de faţă «>-e foloait croxatogrefia 6e gaze, fiind 
sinirurn neto38 disponibila. 

Analiza gcz-cromfatogra'ficS a amestecurilor ce conţin ar
gon şi oxigen este nificilË întrucît separarea aceatora necesită 
fie temperaturi scăzute ( -7?° - 0°) (* 13| * fie coloane foerte 
lungi h-if , condiţii ce conduc la timpi mari de retenţie pentru 
celelal.e component4 sie ame3tecolui ( oxigen, azot). 

AcenstS seo^rare s? aia? ponte realiza apellnd la metode 
aceriale <ie tratament teflfeic al altei moleculare Î>A, utilizata 
ca î'ază ett'icnark jl~i - Reuşita eceator tratamente depinde de 
o ser-.; de £ec'> o: i ..v-riî>entalif în final rezultînd o fazS sta
ţionai - z>re nu realiz*az3 o separare bună în cazul în care pro
bele de analizat au compoziţie aerului. 

Ic sfîr^it, existg îucfi o cale de decelare gi mBeurare a 
ertformlu'. dir aer t-azată pa eliminarea oxigenului din probele 
respective. Aceasta* tehnici se aplicS mai ales In eituaţiile în 
care cantitatea de oxigen din probele d« aer nu este neceser să 
fie calculată. In cazul în care acest lucru se cere totugi, se 
folosesc două coloane CBV lucrează* li. paralel. Pe tina din ele 
se s?aocrX proba de ear global ( 0»+Ar ), pe cealaltă, proba din 
care a-» eliainac oxigenul. Din cele dou9 cromtograme ae calci-
leazS, prin diferenţă, cantitatea de oxigen dir, amestec, 
ttiainares oxigenului ce face seu trecînd prob** de aer printr-un 
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ebaorbant chimic pentru oxigen,|5|, BAU trecînd-o pr<ntr~o preco-
loarJE «au on re&ctor conţinînd un catalizator potrivit cum ar fi 
pala3iu\ depus p* un suport inert | 7, 151, sau granule de cupru 
ectiv&t. Acf-stn din urmă absoarbe cantitativ oxigenul cu condiţia 
ca probele de aer eâ nu fie prea mari şi folo?.«2 o temneraturft 
optima de îacfilzire a cuptorului ]ll|. 

-Pentru cazul studiat s-a alea varianta eliminării oxigenu
lui prin intermediul unui reactor de combustie umplut cu cupru 
metalic. 

2. PARTEA EXPERIMENTALA 

2.1. Aparatura folosită pentru dozarea argonului din 
probe de aer. 

Pentru separarea unnăritS precum gi pentru dozările canti
tative s-a fol?sit un cromatograf de gaze Siemenp I. 40C, prevăzut 
cu două coloane şi două detectoare. 

Intrări le în coloanele cromatografului au fost conectate 
•Jupă necesităţi, prin intermediul unui by pass, ca ieşire» dintr-
un reactor de combustie. 

Schema de aneamblu a instalaţiei folosite precum gi circui
tul probei da aer, înpreună cu gazul purtător, etnc preîentate în 
Figura 1. 

2.1.1. Coloanele de soparare gi condiţionarea lor 

Skau folosit douE coloane cu funcţionare în paralel, avînd 
următoarele caracteristici : 

- «ol^ana ( a ), lungime 200 cm,, dj - 4 nm, fază ataţio-
trirr* ; aită loleculerS 5A, 70-QO mesh. Aceaetă coloanfi e-a utili
sât centru anelive probelor de ?.«»•»•, Tr prezenţa cri genului. 



Proba at-r- 02 

Figura 1: achema instalaţiei de dozare a argonului din probe 
de ae^. R: reactorul de combustie; (a) qi (b) : coloanele de 
separare; D : detectorul cromatografului. Funcţionarea insta
laţiei este descrisă în text. 

- Coloana lb) : lungime, 55 cm.; d«, 4 mm; faza staţiona
ră, sită mole-ulară 5 1, 50-60 mesh. Cu această coloană e-a do
zat argonul in absenţa oxigenului. 

Pentitt obţinerea separărilor dorite, coloanei** an fost 
Încălzite In trei reprize p cite 5 ore, la o temperatură cuprin
să între 490 - 47cPc. Operaţiunea a fost efectuată cu coloanele 
montate in cuptorul cromatografui ui, dar neccnectete la detector. 
Fiecare perioadă de încălzire a fost urmetS de cite o perioadă de 
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răcire lentă, de cite 8 ore. tratamentele termice eu feat efectuate 
in tarent de argon ueeat. 

Coloana (a) trataţi aatfel a putut fi at Hit at I pentru etm-
bilirea gradului da activare ejcuprului utilisât In reacţia de com
bustie a oxigenului, precun ji pentru controlul periodic al acesteia. 

2.1.2. Condiţii de lucru tn eroaatograf 

Pentru funcţionarea in condiţii optime a celor două coloane 
au fost stabiliţi următorii parametri experimentali: tcoj# * 25"C ; 
taet = 120°C ; p. = 0,8 Kg / cm2, pentru coloana la) şi 0,4 Kg/cm2 

pentru coloana (b). 
Detectorul utilizat a fost celula de conductibjlitate ter

mică, cujrezistenţe. Curentul In punte : 450 mA. 
Figura 2 ilustrează o separare obţinută cu coloana (b) şi 

probă de aer atmosferic, în absenţa oxigenului ; figura 3 indică 
aceeaş separare dar cu un adaos de 0,8 % argon. 

2.1.3. Realizarea eliminării oxigenului. 

S-a folosit un cuptor de combustie, cu temperatură maximă 
de încîttzire, 700°C. In incinta cuptorului se află un reactor 
constituit dintr-un tub metalic, avînd dimensiunile : 200 / 10 aa. 
Reactorul a fost umplift cu sirmă de cupru foarte pur. Cuprul a 
fost activat clteva ore In curent de heliu, la o temperatură de 
450°C. aradul de eficacitate a combustiei oxigenului de către copra 
a fost urmărit la diferite temperaturi, între 450° §i 600°C. la 600° 

s-a constatat că reacţia de combustie a oxigenului a fost compleţi. 
Figura 4 ( a,b şi c ) prezintă cromatogramele obţinute prin 

trecerea probelor respective din reactor în coloana (a). Figura 4 (cj 
reprezintă atestarea faptului că proba nu o mai conţinut oxigen.-
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Figura 4 : UnaSriree r e a c ţ i e i d* cortHustie P ox igenu lu i î n 
f u n c ţ i e de tempere tura r e a c t o r u l u i ; 
A = R e a c t o r = 4 5 0 ° C i B : Hector = 5 5 û ° C * C : t r e e c t o r 
600°C ; 

1 : argon , s = 1X5 ; 2 : oxigen , e = 1x5 ; 3 ; B20t, 

e = 1^20. 
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3 . DESCRIEREA FUMCTIONAJBII IlttJTALATIEI IN ANSAMBLU 

3 . 1 , In absenţa oxigenului. 

Gazai purtgtor, helxul, îatîlneşte prob"» îe intrsrea în 
reactor (R), pe care o conduce prin acesta şi unde are loc com
bustia oxigenului. »/in reactor, proba de aer cere conţine r.umai ar
gon ,gi azot, este condusa în continuare în coloane (b), unde 6e se
pari componentele aoeetecului. Din coloana, componentele sîut pur-
tete în detector iar semnalul obţinut este transmis 3 a potenţioice-
trul înregietretor. 

Prob» din reactor poate fi condusa în mod egal în coloana 
<a), prin intermediul unai fcy-pees, care se află plasat în curentul 
le gaz -purtător, înaintea intrării in cele două coloane. 

7.2, in pz-ezenţa oxigenului. 

Heliul din butelie se ramifică prin intermediul unui T, între 
intrare In reactor şi intrSrile în cele doua" coloane de seperar*. 
Acesta ««te circuitul normal al gazului purtător prin croaatograf. 
' Vezi Figura 1 ). 

Atunci cind ao cer? o analiza a probelor de aer în prezenţa 
oxigenului, crcsato&raful posedă douS locuri de injectare directs, 
fn capitul de intrare al fiecărei* dintre cel* două coloane. Din in
jectarea directă se obţine a doua cromatograal iar prin diferenţă 
•e calculează proporţiile oxigenului si argonului din amestec. 
In cazul de faţă « ihtereeat numai argonul, aga Incit o-e lucrat 
numai *» absenţa oxigenului. 

4. »*CTUA*EA AMSSTSCUBILOB Ot GAL* SI ANALIZA CANTITATIVA 

Toate experienţele au fost efectuate în sistem s t a t i c . 

Amevtvcurile de aer cu d i f er i t e proporţii de argon udttizget 
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a-au efectuat în fiole avînd o capacitate de 500 aii., prevăzute la 
un capăt cu un robinet de vid, iar le celalalt, cu un dop de cauciuc 
ailiconic. Uu ajutorul unei microseringi ( Hamilton, Qaa-Tight ), 
prin acest dop se poate introduce sau scoate probă de gaz. 
In fiolS s-a réalisât un vid de eprox. 10 at», iar cu ajutorai se
ringii s-a introdus proporţia de argon dorită. Prin deschiderea ro
binetului s-a admis aer tn fiolă pfnă la egalarea presiunii atmosfe
rice. 'Fit>la a foat lăsată apoi pentru omogenizare 1-2 ore, timp tn 
care, periodic, aceasta a fost agitată pentru facilitarea omogenizării. 

S-au efectuat amestecuri cu proporţii de argon adăugat variind 
Intre 0,05 - 0,8 %. Pentru fiecare amestec s-ai- executat analize In 
vederea dozării cantitative a argonului. Mărimea probelor injectate 
Q fost în toate experienţele de 500 ui. 

figura 5 reprezintă curba de etalonare pentru determinarea 
J?, .t it at i vă a argonului, la presiunea atmosferică §i în sis+.em static. 
Fiecare punct al curbei reprezintă media a 5 măsurători. 

In condiţiile descrise, sensibilities metofiei esta de 
5.10 cm' Argon / .car aer iar eroarea relativă maximă de determiner* 
:,66 % . 

5. DISCUŢII SI COMCLUZII 

Metoda descrisă prezintă o sensibilitate suficient de bună 
pentru aplicarea sa în sistem dinamic, referirea făcîndu-se la stu
diile de ventilaţie. 

Ventilarea este o operaţiune folosită de obifei pentru elimi
nare» noxelor dintr-o oarecare arie de activitate, fiind bazată pe 
circulaţi9 aerului din acea arie. 

Tehnica de măsurare a vitezei de ventilare ( sau de schimb ) 
este următoarea: se injectează un gaz In aerul din incinta respectivi, 



Figura 5: Curba de etalonare pentru determinarea cantitativa a 
argonului din probe de aer. 

se amestecă omogen cu acesta iar concentraţia substanţei introduse 
este apoi măsurată, lulndu-ae prct? din diferite puncte ale incintei. 
Viteza de schimb poate fi găsita din scăderea concentraţiei substan
ţei introduse. |ul. 

Sensibilitatea metodei prezentate poate fi mult crescută 
< dacS acest lucru se cară ), In următoarele cazuri: 

- folosind ca gaz de injectare hidrogenul sau heliul; 
- folosind un.déUctor cu sensibilitate mai «ara o> decalară . 

cum ar fi celula de conductibilitate termici cu temietorl ••* de
tector cu ionizară In heliu. 

meiiul sau hidrogenul'ca gaze de injectare prezintă avantajul 
ci nu slnt componente ale aerului, eeparlndu-ae net de acestea şi 
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'sensibilitatea de decelare m acestora eete mult mai mare daeît a 
argonului. Pe de altă parte, gasele menţionate ac ritese foarte mari 
de difuzie ai deei omogenizarea lor ea aerul dintr-o incintl cate 
mult mai rapidl ai mai uşor de réalisât. 

Avindu»M In vedere schimbările Indicate, sensibilitatea de 
decelare poate fi creecutB cu 2-3 ordine de mărime, existlnd posibili
tatea determinării de p.p.m. de gaz In aerul din i^oba de măsurat. 



- 13 -

B I F B B I I T E 

W.S. Updagrova, J. Ord fll â. Matkie, J. Qae Chromâtog., 

359 <1976). 

a. Lucien, Th»»e, Ant orei<. |f 7 (1972). 
J.A.J. talker, latura. 2Qg (3019) *97 (1966). 
Ibid., 202, 1003 (1964). 
B.D. Gunter 5.a., J. Qşa Cnrqaatog.*. | (4) 162 (1966). 
T.L. Chang |.a., Pittsburgh Com/, on Anal. Ckea and 
Sfatrpacopy, Tab. 21 - 25, 1966 ; Abatr. Papara p. 67, 
•r. 38. 
T.L. Chang, J. Qaa* Cfrromâtom.. 4 (10) 373 - 375 (1966). 
I. Abel, Aaal, Cham.. |§ (4) 953 - 4 (1964). 
H.T. Perfcineoa gi R,E-tileon, J. Chromâtog.. 3§, 551 -553 
(1968). 
J . I . Lavalok, P.O. Slaaionda gi O.P. Shoemaker, Adv. Chrome-

tog . . 37 U971). 

V.I. Scapoteva, l.l.Vorotlnţeva gi 1.0. Stare*, 
J. antlit. aţaii. 2,9,(5), 1021-1023 (1973). 
larlaon Britt Maria, Anal. Cham.. 3§ (4), 668-669 (1966). 
B.l. Lard şi R.C. Born, Anal. Che».. Jg (7), 878-9 (I960).' 
O.S. Vitard gi A. lyne, Cham. Ind.. 196-7 (1959). 
I. Krejci, K.-Teearik gi J. Janak. " Gas Chromatography", 
ad. H.J. ioebala, R.f. fall §i I. Brannar, Saw York, 
Academic Preea,' 1961. 
Chaim Cilath, Inters. J. APPI. Radiat. Iaotopet. 
28, 847-854 (1977). 


