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1. Sposób wytwarzania rurek pirografitowych, w 
tym jednostronnie zamkniętych, zwłaszcza dla potrzeb 
atomowej spektroskopii absorpcyjnej, przez odkładanie 
pirografitu w warunkach pirolizy gazu węglonośnego 
takiego jak węglowodory alifatyczne, węglowodory 
aromatyczne lub ich mieszaniny, ewentualnie z dodat-
kiem gazu obojętnego, w temperaturze 1700-2600 K, pod 
obniżonym ciśnieniem, przez okres czasu potrzebny do 
utworzenia warstwy o pożądanej grubości, znamienny 
tym, że pirografit odkłada się na prętach grafitowych o 
dużym współczynniku rozszerzalności termicznej, pod 
ciśnieniem 01-5 kPa. 

3. Urządzenie do wytwarzania rurek pirografito-
wych, znamienne tym, że stanowi instalowaną wewnątrz 
komory pieca (6) opartą na podporze (5) i osłoniętą 
ekranem (4) perforowaną podstawkę (1), w której umie-
szczone są pręty (2), na których odkładany jest pirografit 
oraz otwory (3) przez które przechodzi gaz węglonośny. 
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ORAZ URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA RUREK PIROGRAFITOWYCH 

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e 

1. Sposób wytwarzania rurek pirografitowych, w tyra jednostronnie zamkniętych, zwłaszcza 
dla potrzeb atomowej spektroskopii absorpcyjnej, przez odkładanie pirografitu w warunkach 
pirolizy gazu węglonośnego takiego jak węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne lub 
ich mieszaniny, ewentualnie z dodatkiem gazu obojętnego, w temperaturze 1700-2600 K, pod 
obniżonym ciśnieniem, przez okres czasu potrzebny do utworzenia warstwy o pożądanej gruboś-
ci, z n a m i e n n y t y m , że pirografit odkłada się na prętach grafitowych o dużym 
współczynniku rozszerzalności termicznej, pod ciśnieniem 0,1 - 5 kPa. 

2. Sposób według zastrz. 1, z n a m i e n n y t y m , że stosuje się pręty o średnicy 
0,1 - 1,0 mm mniejszej od założonej średnicy wytwarzanych rurek. 

3. Urządzenie do wytwarzania rurek pirografitowych, z n a m i e n n e t y m , że stano-
wi instalowaną wewnątrz komory pieca /6/ opartą na podporze /5/ i osłoniętą ekranem /4/ per-
forowaną podstawkę /l/, w której umieszczone są pręty /2/, na których odkładany jest pirogra-
fit oraz otwory /3/ przez które przechodzi gaz węglonośny. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania rurek pirografitowych, w tym jednostronnie 
zamkniętych, zwłaszcza o małej średnicy, dla potrzeb atomowej spektroskopii absorpcyjnej 
oraz urządzenie do wytwarzania rurek pirografitowych. 

Wytwarzanie rurek pirografitowych o niewielkich średnicach, poniżej 15 mm, jest trudne ze 
względu na występujące naprężenia wewnętrzne. Literatura reklamowa firmy Le Carbone-Lorraine 
podaje przykładowo, że grubość ścianki rurki pirografitowej musi być mniejsza od 20% promie-
nia krzywizny. Tymczasem tego typu rurki pirografitowe znalazły szereg ważnych zastosowań. 
Najbardziej interesującym jest użycie jako miniaturowego pieca tzw. kuwety do elektrotermicz-
nego wzbudzania atomów w analizie metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej. W aparacie ty-
pu SP-9 firmy Pye-Unicam stosowana jest rurka pirografitowa o średnicy wewnętrznej 5 mm, 
długości 30 mm i o grubości ścianki 0,3 mm. 

Sposoby wytwarzania takich rurek, wykonanych w całości z pirografitu, nie zostały ujawnio-
ne, chociaż sposoby wytwarzania pirografitu jako takiego są dobrze znane. Wiadomo, że piro-
grafit otrzymuje się w procesie pirolizy gazu węglonośnego takiego jak węglowodory alifatycz-
ne, aromatyczne i ich mieszaniny. Rozkład węglowodorów następuje w wysokiej temperaturze, na 
ogół 1500°C i powyżej, pod obniżonym ciśnieniem. W wyniku tego rozkładu otrzymuje się grafit 
pirolityczny - materiał szczególnie przydatny z uwagi na dużą obojętność chemiczną, wysoką 
czystość i dobre własności elektryczne. 

Celem wynalazku było otrzymanie rurek pirografitowych w tym jednostronnie zamkniętych 
dla potrzeb atomowej spektroskopii absorpcyjnej, drogą bezpośredniego osadzania pirografitu 
na odpowiednio ukształtowanej formie. 

Znane są procesy odtwarzania żądanego kształtu na formach o kształcie odpowiadającym 
kształtowi formowanego wyrobu. Są to na przykład procesy galwaniczne lub metalizacji natrys-
kowej. 3ednak procesy takie prowadzane są w niskich temperaturach i mogą w nich być stosowa-
ne formy z materiałów takich jak masy plastyczne, niskotopliwe stopy metali, gliny, woski 
itp. 

W przypadku formowania wyrobów pirografitowych, stosowane temperatury są tak wysokie, że 
tradycyjnie stosowane formy z wyżej wymienionych materiałów są nieprzydatne. Odpowiednimi 
formami w procesach pirolitycznego tworzenia grafitu mogłyby być materiały trudnotopliwe 
takie jak formy ceramiczne, grafitowe i trudnotopliwe metale takie jak molibden, tantal 
i wolfram. Materiały ceramiczne i grafitowe wydawały się nieodpowiednie z uwagi na porowa-
tość i spodziewaną trudność oddzielania osadzonego pirografitu od formy. 
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Z polskiego opisu patentowego nr 112 532, w którym opisano tworzenie powłok pirogra-
fitowych na metalach trudnotopliwych wiadomo, że metale te wchodzę w reakcje z gazem węglo-
nośnym w warunkach pirolizy i tworzą się węgliki. Tak więc metale nie mogą być stosowane na 
formy wytwarzanych wyrobów pirografitowych. 

Nieoczekiwanie okazało się, że można użyć materiał grafitowy na materiał formy o ile pro-
ces będzie prowadzony sposobem według wynalazku i w urządzeniu według wynalazku. 

Według wynalazku sposób wytwarzania rurek pirografitowych, w tym jednostronnie zamknię-
tych, zwłaszcza dla potrzeb atomowej spektroskopii absorpcyjnej, przez odkładanie pirogra-
fitu w warunkach pirolizy gazu węglonośnego takiego jak węglowodory alifatyczne, Węglowodo-
ry aromatyczne lub ich mieszaniny, ewentualnie z dodatkiem gazu obojętnego, w temperaturze 
1700-2600 K, pod obniżonym ciśnieniem, przez okres czasu potrzebny do utworzenia warstwy 
o pożądanej grubości polega na tym, że pirografit odkłada się na prętach grafitowych 
o dużym współczynniku rozszerzalności termicznej pod ciśnieniem 0,1 - 5 kPa. 

Pręty te o średnicy 0,1 - 1,0 mm mniejszej od założonej średnicy wytwarzanych rurek u-
mieszcza się w urządzeniu według wynalazku. 

Według wynalazku urządzenie do wytwarzania rurek pirografitowych stanowi instalowaną wew-
nątrz komory pieca opartą na podporze i osłoniętą ekranem perforowaną podstawkę, w której 
usytuowane są pręty, na których odkładany jest pirografit oraz otwory przez które przechodzi 
gaz węglonośny. 

Urządzenie do wytwarzania rurek przedstawiono w przykładzie wykonania na załączonym rysun-
ku, na którym pokazano komorę pieca /6/ z zainstalowaną wewnątrz perforowaną podstawką 111, 
w której umieszcza się pręty grafitowe 121. Pręty te stanowią formę, na której odkłada się 
pirografit. W podstawce znajdują się również otwory /3/, przez które przepływa gaz węglo-
nośny. Płytka wsparta jest na podporze /5/ i osłonięta ekranem /4/. 

Bardzo ważnym elementem w sposobie według wynalazku jest odpowiedni dobór materiału for-
my, na którym odkładany jest pirografit. Zwykle stosuje się pręty grafitowe o dużym współ-
czynniku liniowej rozszerzalności termicznej, o średnicy 0,1 - 1,0 mm mniejszej od założonej 
średnicy wytwarzanych rurek. Pręty ustawia się pionowo w odpowiednio perforowanej płytce 
grafitowej posiadającej otwory do zamocowania prętów i otwory przelotowe dla gazu. Płytkę us-
tawia się na podstawce umożliwiającej regulację położenia płytki z prętami w komorze pieca. 
Całość zestawu otacza się ekranem oddzielającym go od grzejnika,umożliwiającym zdyscyplino-
wany przepływ gazu węglonośnego wzdłuż prętów formy. 

Jako gaz węglonośny stosuje się węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne lub ich 
mieszaniny, ewentualnie z dodatkiem gazu obojętnego, w ilości 2-5 mol na godzinę w przeli-
czeniu na węgiel pierwiastkowy. Korzystnie stosuje się metan lub propan. Proces pirolizy 
prowadzi się w temperaturze 1700-2600 K pod ciśnieniem 0,1 - 5 kPa, przez okres 20-30 godzin. 
Ola uzyskania odpowiedniej grubości wytwarzanych rurek pirografitowych stosuje się okresową 
zmianę kierunku gazu węglonośnego wzdłuż prętów matrycy. Na ogół kierunek przepływu gazu 
zmienia się co 60 minut lub częściej. Czasokres przepływu gazu węglonośnego w jednym kie-
runku w zasadzie nie ma większego znaczenia, ale czas przepływu gazu w kierunku przeciwnym 
powinien być w przybliżeniu taki sam. 

Odkładanie pirografitu na matrycy z prętami grafitowymi prowadzi się w piecu z ogrzewa-
niem pośrednim. Po zakończeniu procesu i ostygnięciu pieca wyjmuje się z niego pręty grafi-
towe pokryte pirografitem, po czym oddziela się pręty grafitowe stanowiące podłoże od rurek 
pirografitowych. 

Otrzymane rurki pirografitowe, zwykle jednostronnie zamknięte obrabia się mechanicznie 
w celu otrzymania pożądanych kształtek, przede wszystkim w postaci rurek o określonych 
wymiarach przeznaczonych na podstawowe elementy kuwet lub kuwety do atomowej spektroskopii 
absorpcyjnej. Rurki pirografitowe mogą również znaleźć zastosowanie jako minitygle do 
otrzymywania specjalnych materiałów w postaci monokryształów dla potrzeb współczesnej ele-
ktroniki, do stapiania materiałów o wysokim stopniu czystości i podobne. 

Poniższy przykład ilustruje sposób według wynalazku nie ograniczając jego zakresu. 



4 156 772 

P r z y k ł a d . 15 prętów grafitowych o średnicy 4,4 mm i długości 220 mm każdy umiesz-
czono pionowo w płytce grafitowej o średnicy 150 mm posiadającej 10 otworów o średnicy 25 
mm oraz otwory do osadzania prętów grafitowych. Płytkę z osadzonymi prętami montuje się wew-
nątrz pieca wysokotemperaturowego z grzejnikiem grafitowym i osłania ekranem grafitowym 
w kształcie rury o średnicy wewnętrznej 140 mm i długości około 250 mm wymuszającym prze-
pływ gazu węglonośnego. Piec zamyka się i wypompowuje z jego wnętrza powietrze. Po nagrzaniu 
pieca do temperatury pirolizy równej 2200 K włącza się dopływ gazu węglonośnego. Jako gaz 
węglonośny stosuje się metan w ilości 30 g CH^ na godzinę zmieniając co 60 minut kierunek 
jego przepływu wewnątrz aparatury. Proces pirolizy prowadzi się pod ciśnieniem około 1 kPa 
odpompowując w sposób ciągły z wnętrza pieca gazowe produkty pirolizy. Po upływie 24 godzin 
dopływ metanu odłącza się, resztki gazów odpompowuje się z pieca i pozostawia aparaturę do 
powolnego wystygnięcia. Po wystygnięciu z wnętrza pirografitowych rurek usuwa się grafitowe 
pręty, które stanowiły formę. 
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