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NOWA METODA OZNACZANIA DWU/SIARCZKU WĘGLA 
W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM 

Z Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM w ŁodZJi 

Za,gadnieinie zanieozyszczania powietrza atmo1sf1eryczneg10 miast i osiedli 
związkami tiak1sycznymi, usuwanymi z falbrylk, leży na p,ogrankzu dwu 
spe,cja1lności - t()lk:syikologii pr:z,emysłowej i higieny komuoo!lne,j. Bod.
czas gdy teirenem działania toksyiko1ogii przemysłowej jest w ,zasadzie 
teren fahryc:zmy, gdzie klQintrol:a stężeń związ!ków toiksycznylC'h pozwala 
ocenić z.2nie1czyszczenie powietrza pom1eszczeń produkcyjnych, to jed..,. 
nym ,z zadań Mgietny komunalnej j€tSlt ocena: czystości powietr'za atmo
sferycznego m~a1st i osiedli, położonych najczęściej w p01bliżu dużych za
kładów ,przemysłowych. 

Jednym ze zwią:zików toiksycznych zanieczyszcwjących powietr:~e .atmo
sferyczne jest dwustar,czek węgla. Przed10.St.aje się on do powietrza atmo
sferycznego między innymi w toku procesu technologkznego przy pro
dukcj,i włókien sztucznych mefodą wiskozową. Fabryki włólki,e1n sztucz
nych są najczęściej zlctkalizowane w pobliżu dużych skupisk ludności, 
a i'lości usuwanego db powi,etrza atmoofeiryczneg,o dwusia·riczku węgla się
gają tysięcy kilogr:amów na dobę. Dwusiarczek węgla (Jdznacza się dużą 
toksycznością, a jeg,o uciążliwa Wl()ń, wyczuwalna nawet w od:le,gł,o-śdach 
paru kifometrów od fabryki, powoduje u ludzi stan podinieceni:a, nerwo
wego, bóle głowy, itp. objawy ze strcny układu ne-rwowego. Brd:ani,a 1nad 
działani€m :niewielkich stęże·ń dwusiarc21ku węgla, na stan zd'l'owia lud
nooci pimwaidził m . i'n. Paluch i współpr.aoownicy; wyika,za'li oni, że po
ziom hemogl(Jbiny u gT-upy ludności ·zamieszlmjąoej w pobliżu fabryki 
sztucznego jedwabiu był zn:ac:zmie niższy niż u a,nailogicznej grupy lUJd
ności, pracującej w tych samych warunkach, lecz zamieszkującej z dala 
od tejże fabryki. Jest to jednym z dowodów, że nawet ni:ewielll-de stężenia 
dwusi:a1rc2Jku węgla spotyikane w ,powietrzu atmosfe·rycznym mogą wpły
nąć ujemnie na srtan LJdrowia ludności. Ni!c ,też dziwnego, fo w roiku 19·57 
Radzi€1cika Ws,zechzwiązikowa Inspekcja Sa,nita:rna, opi:era:ją,c się na naj•· 
nowszych badaniach n:aukowych, obniżyła dotychczasowe n:a,jwyżs,ze, dio
puszcza1lne stężenia dwusiarczku węgla w pow'ietrzu atmmfory,cznym 
z 10,5 mg/m3 na 0,03 mg/m :i - dla badta!ń jednorazowych 1i z 0,15 mg/m1 

na 0,01 mg/m3 dtla bad:a,ń dobowych. 
W związku z tym pow3tał p r ch!em .analitycznych możliwości oz1naczeń 

talk nislkich stężeń. 
Więks,rość dotychczas stosiowanych mefod oznaczania dwusia,rcziku wę

gla, również i w powiretrzu atmosforyc2:nym, oparta jes,t na r,eiakcj1i z dwu
etyloami1ną i sl()llami miedzi. Wy1krywal1ność 'których wynosi ,cilc 10 µg C'S2 

w 10 ml noztworu. Jest to wykrywalność zibyt mała i z tych wz.ględów 
należało ,opracować metiOdę oonacza,nia CS2 o wyikrywa1no3Ci ,oo n:a,jmniej 
10-kTIOtnie większej {)d metod stcs{)WaiilJ'lC'h dotychczas. 
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Porównując metody ozna,czaini:a dwusiiaxc~u węgla i siarkowodoru, 
ła:tW10 możiilia zauważyć, że te astatiniie ooznaczają się dk. 10-krotnie więk
szą wykrywa1nością. Stąd powstała myśl, aiby w celu polepszenia wy
krywa·lności metod 0Z111ac21ainia dwusiarcziku węgla w powieit:rzu atmo
sferycznym przeprowadzić ,g,o upr:zed:ni:o w siairkowodór. Wydawało się, 
że najłatwiej będzie można tio osiągnąć pochłaini:ając dwu1Sia!rcZl€k węgla 
z powietrza w a1lkioihiolowym roztwOI'1ze wodi0l'otl1en.lku ,potasoweg,o, otrzy
mując ksa1nto,geni:a:n pota,sowy i credutkują,cy tien ostatni wodmem in statu 
nasc·endi do siarkowcdioru. ,J€,dnaikże sposób ten dka:zał się po wypróbo
waniu dlOść uciążliwy i niepewmy. Dlat-ego też w d:a.1szym tolku pra:cy, 
zrezygnl()IWano z redulkcji wodlorem „in statu nascend'i'' i wykorzyst:3!11.o 
zdolności ksanto,genianu pota:sowego do hydirolizy w śr,odowisku alka
licznym. W tym celu do ,roztworu !ks.arntogenianu pota~iOwegio dod:awano 
r'Oztworu wadorotlenlku kadmu i mtesza•ninę •ogrzewaino na faźni W10dn€j. 
Uwarlni-ają·cy si1ę w czaisie hydrolizy siartk:owodór ir 1~agiował z wodoro
tlenkiem !kadmu, -tworząc s-iarcz;etk 'kadmu. Sprawdz.on-o, ż.e optyma1lny 
czas ogrzewania wynosi 5 minut. Da:lszy przebieg ozna1cz.enia polegał na 
dodainiu roztworu 1p-aminodwumclyloaniliny w kwasie si:a•r<kowym, dl()
da,tlkowym zalkwa:szeniu ·i dodaniu roztwaru chloiriku ż,elaizowegiO. W celu 
przysp1esz.ernia reakcji tworZ1e1nia się błĘ!kitu mety lenoweg,o ogrzewano 
całą mieszaninę na łaźni wodnej w zamkniętych kolbkach. 

Przebi,eg k;o,le jnych re:akcji •_przedstawia się na•stępująoo: 

C,H~O - C = S + 2Cd (OH), KOH 
I --• 2CdS 

SK temp. 

CdS + H1S04 ~ H 2S + CdS04 
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Sposób ,o:zmaczarnia dwusiai:ieziku węgla w powd.et:rzu atmo..sforycznym. 

ODCZYNNIKI I ROZTWORY 

1. Roztwór podsfawoiwy drwursiarczku węgla 
Do kolby mia1riawej na 25 ml zawierającej ok. 15 ml a:lk1ohol•owego roz
tworu wodimoth:mku p,otatsu 1i zważonej na wadze anahty1czmij dodaje się 
1 kroplę świeżo prz.edes:tylowa1neg,o dwusdardku w ~gla i waży ponoW!nie. 
Następni•e dopełnia :się d:o ikrEł5l!d :a}koh01l1owym roztwarem wodiorioHenku 
potasu. 

2. Roztwór wzorcowy dwooi:arrczku węgla 
Po oblicz,eniu stężerni:a dwusiarozku węgla w roztworze podstawowym 
pobiera się do d'rug,iej 1mlbkii na 25 ml ·talką ilość 1,oztworu podlstawo-
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wego, aby rozitwór wwrcowy zawierał w 1 ml 5 µ,g CS2. KoFIJkę dopełnia 
się alkohofowym roztworem KOH do kreski. 

3. Alkoholowy roztwór wodomtlen:ku potaoowego (roztwór pochłania
jący dla CS2)-

W /kolibie na 500 ml rozpuszcza :się 30 ,g wodomtle nku pota:su w 60 ml 
wody i dodaje 450 ml alkoholu etylowe,g,o. 

4. Roztwór woido:mtlen:ku kadmu (roztwór pochłaniający dl1a H 2S) 
W 'kolbie na 1 OOO ml rozpuszcza się 4,3 ,g si.arczarnu kadmu w małej ilości 
wody des-tylowa1nej, dodaje 10,3 g wodorotleniku sodu rozpuszcz10nego 
w wod'z:ic i po wymieszan iu dopełnia do obj. 1 1 wodą destyfowainą . Prz€d 
każdym użyciem 1roztwór n:ależy dobrze zmieszać. 

5. Roztwór siar,czanu p-'aminodwumetyloaniliny 
Do 3 ml wody dodaje się 5 ml stężonego kwasu siarkowego, miesza, chło
dzi i :następnie diOdaj•e się g 2 sfar-czanu p-aminodwumety1oaniH:ny. Po 
rozpuszczeniu 2,5 ml · tego roztworu •pr renosi się do kolbki na 100 ml 
i uzupełnia lkw:asem siair'kowym {1 + 1) do kreski. 

6. Roztwór chloirku żeila·zowego 
W wodzie ·zakwa,szanej 10 ml stęż. kwasu s101nego rozpu:sz,czia :się 0,6 g 
chlorku żelazowego i dopełnia wodą de•stylowaną do 100 ml. 

POCHŁANIANIE DWUSIARCZKU WĘGLA Z POWIETRZA 

Przez dwie szeregowo połączone ,płuczki ze szikłem porowatym *, za
wie1rająoe- .po 5 ml roztworu pochłania1jącego CS2 pr1z;ecią,ga się ok. 50 1 
badanego powietrza {ilość powietrza zaileż:na jest ,od spodziewanego stę
żeni:a CS2} z :s·zyblrością 20-30 1/godz. S:prawd2Jono, że wydlajnośc :pochła
niania CS2 przy szybkoś'Ci 20 1/godzinę wyrnos1i ;c11k. 9611/o, a, przy szyb!kości 
30 1/giodz. - ok. 901l/o. Jeśli wraz ,z dwursiarcikiiem węgla występuje w po
\vi,etrzu atmosferrycznym siarkowodór, ,to należy rprZJed płuczik1ami do 
pochłaniania CS2 włączyć pochłaniacz siarkowodoru, inp. sąez;e!k nasycony 
octainem ołowiu . 

Wyk o ;n a n ie o z n .a c ze n i a 
Do kolbki miar,owej na 50 m'l ** wprowadza się odpowiednią Hość roz

tworu wzor,cowego lub r,oztwo:ru z 1pluc:ziki po pochłonięciu CS2 i uzu
pełnia do objętości 5 ml ,alkoholowym roztworem wodior1atlenku pota
sowego. Następnie dbda•j,e się 5 ml r1oztworu wodorot:leniku kadmu i' ,a,gr,ze
wa się tą mi€1.S'za·ninę w zamkniętej k olboe na ła!Źni wodnej prz;e-z 5 minut. 
Po ostud:reniu w 'bieżącej W()ldzie dodaje się 0,2 ml kwasu :siairkoweg10 
(1 + 1), 0,6 ml :roztworu s iarczanu p-a min odwumE1ty loanHi:ny i 0,1 ml 
roztworu chJ.orku że1azow:e,go. Kolbkę zamyka się SZiC'Ze'lnym korlkiem 
(na szlif) i odstawia na 15 minut. BeZJpośriedinio po dodaniu odczynni
ków powstaije przejśdowo za barwi€'nie rÓŻ1·'.JWe prz,echicdzące w ni,ebieslkie. 
Po 15 mi!n,utach zam!lmiętą kiolbkę ogrzewa srę 5 minut nia wrzącej leżni 
wodnej , studzi i 02•m;ac·za i;ntensywność zabarwie nia rmtwaru s pektr-o
fotometrem C ol~man Junior przy długo;ści fali 6·65 m~L (ryc. 1). Za r:oz
twór porównawczy słuiy roztwór pochła:niaią•cy dla CS2 z którrym po
stępuje się podobnie jak z ozna,czanymi próbami. 

* Biul-etyn Nr 1, gru<lzień 1958 r ., Inst y.t uitu M cd ycy r.y P,racy w Łodzi. 
** 50 ml ko libk:i m iarowej s tosuje się tu j,edynie ze wz~lędu na wygodę pe-sl~)';:O

w ania przy ogrze w aniu na łaźni wodn ej; szyjk a kolbki pozosta je z:imna, a szczelny 
kc r ek szklany za,pobi-ega st ratom powstiaj ącego w czasie ogrzewania sia rkowodoru. 
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Ryc. 1. Krzywa •absorpcji końcowego roztworu barwnego przy oznaczaniu CS2 me
todą blęki,tu m etyJ.enowego. 

Wy ikrryw.alność metody 

Przy użyciu lkiuwet 19/150 mm, 1 ~~g CS2 w próbie da.je zaba,rwienie, 
które można ł,atwo oznaczyć . 
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Ryc. 2. Zależność średn•ich wa,rtości absorpcji A - od stężenia CS2 C - w ~~g/10 ml 
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Precyzja metody 

Dla wykonania k,ailibr1a•cji i statystycznego obliczenia precyzji metody 
wykonano 35 oznaczeń CS2 wg wyżej iOlpisanego postę:piowan:i:a w zakresie 
od 2 do 10 µg CS2 w próbie {Tyc. 2). StatyS'tYJCznie oibliczona prec~zja me

tody wynosi ± 12.~/o. 

OMÓWIENIE I WNIOSKI 

Opracowując powyższą met,odę sprawdz;ono, że po •przeprowadzeniu 
dwusiarczku węgla w siarkiowa.dór przez zhydroli:rowainie 'ksanbogeni,ainu 
pota:siowego mo,żna w celu oznaczenia simrkowodoru stosować również 
inne metody, np. metodę polegającą na tworz,e1niu się lbairwnej zawiesiny 
sial'czku srebra. Wydawało się jednak, że metoda oznaczania siarkowo
doru w postaci błęlkitu metylenowego jest tu bardziej ,przydatna ze 
względu na dużą wykrywalność oraz cha·r:a:kterystYJC:me niebieskie za
barwienie roztworu wygodne dla oznaczeń ikolorymetrycznych. 

Zastomwa,nie d,o p-xhłani:,ania CS2 ·z powietrza· płuczeik ze s17Jldiem po
rowatym pozwala na zwięiksz,enie szybkości pr:zepuszczania powietrza 
przez płuczkę do ok. 30 I/godz. bez istotnego pogorszenia wydajności po
chłan~ania. 

Przy stężeniu CS2 w .powietrzu atmosfeTyezmym irzę<lu 0,01 .mg/m\ 
przyjętym w Związku Radzieckim ,za n:ajwyżsre· dopUJSzczailnie stężenie, 
należy dla uzyskania stężenta w :mztworze 1 µg/10 ml przepuścić przez 
płuczkę ok. 100 1 powietrza,. Czas ipabieTainia próby WY'nosi wtedy ok. 
3 godzin. Są to warunki, które z łatwo3cią mogą być spełnione w praktyc-e. 

Stosując wyżej opisaną met10dę oz,naczania CS2 możn:a będzie z iatwością 
dokonać oceny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwus iaTcz
k,iem węgla nawet :przy tak niskich stężeniach, !które dotychczas nie 
mogły 'być wykrywane z 'P'OWodu braku odpowiied:nich metod. Wydaje 
się, że wyżej opisana metoda może oddać zmaczne usługi w zakTesie hi
gieny komuna,lnej. 

T. }J y T K C' 11 11 'I, 5. 5J 111 I, C' 

110Bbffl METOJl OnPEJlEJ1Ellvl5l CEPO YTJIEPOJlA B ATMOCcI>EPHOM 1303}.lYXE 

Co;i.c p )Ka1111 e 

Pa3paóo T,I li 11 0111,rii MCT011 OflpC'.lCJil'IIH51 cc poyrnepo,J.a (CS2) B ilTMOC·cjlepHOM ,B031lyxe . 

. \'lt'l'Of\ ocHmw 11 Ha n:or.nau~<'HH .l·! cc,poyrm~pc;ia B cn11p10B0M pac rno.pe e,QKOro •KaJI,J. 

11:11r,0J1H3<' TIO JIY4' .. •lfllOro I\CaHTOfCHH,!Ha B m eJtOl!l!OH ·CpeJ(e B cepDBO_clOpO,'l H o,npe)l.eJtet!Hll 

'..'(' jl<, B0,'l0PW\a K0J!OPH'M'Tpl.[l!CCKH ,K1K MC'TIWOBbltt CIIHHH. 

q yBCTB l!Tl'.lbilOCTb Ml' TO,J.a - I Mr CS2 B 10 M.~ p acrnopa. Cn1TIKT H4CCKH y ;~ocronep•,'!D 

'ITU TO'IHOCTb M('T<l; UI = 4: [2.5'' /o. 

T. D ut k i e w i c z, B. J a s z k e 

A NEW METHOD FOR CS2 DETERMINATION IN ATMOSPHERIC A!R 

Summ ar y 

New method for determinaition of carbon disulphide in the atmns.pherk air 
, vas elaborated. The method consists of ilhe absorption of CS2 in the alcoholic KOH 
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soluition, hydrolysis of the forrned €-thyl xantogenate to H 2S, and colorimetric deter
mination of H 2S in the form of methylene blue. 

The sensi1tivity of -the method is 1 ~Lg CS2 in 10 ml of the so1'ution. Statistically 
calcu1ated st,andard error of 1lhe method equals 12.5°/n. 
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