
K a t e d r a  I n ż y n i e r i i  C h e m i c z n e j  i  P r o c e s o w e j  

Wykaz zajęd laboratoryjnych z przedmiotu Metody Analizy Technicznej dla Technologii Chemicznej,semestr6, studia I-go stopnia.  
Rok akademicki 2017/2018. 

Nr i nazwa dwiczenia Nr i nazwa modułów dwiczenia Prowadzący  Skrót dwiczenia laboratoryjnego. Miejsce realizacji dwiczenia 

PP-1 
Oznaczenie 

parametrów 
podstawowych – 

 częśd 1 

1A. Ciała stałe  RŁ Moduł składa się z dwóch pod-dwiczeo:  
* wyznaczanie rozkładu granulometrycznego materiału ziarnistego/ mikro-
ziarnistego – metoda mikroskopowa/ metoda sitowa  
* badanie penetracji dla próbek asfaltów naftowych, wyznaczanie powtarzalności 
laboratoryjnej 

p. 35 Chemia „D” 

1B. Ciecze RŁ Określanie czystości/ stopnia kontaminacji paliw płynnych, chemikaliów, 
wyznaczanie powtarzalności metodyki badao. 
Moduł składa się z następujących dwiczeo:  
 * badanie gęstości produktu czystego i stopnia zanieczyszczenia cieczy metodą 
areometryczną - ustalenie powtarzalności laboratoryjnej oraz stopnia kontaminacji 
* badanie współczynnika załamania światła produktu/ strumienia procesowego oraz 
stopnia zanieczyszczenia 

p. 35 Chemia „D” 

PP-2 
Oznaczenie 

parametrów 
podstawowych – 

częśd 2 

2A. Lepkośd kinematyczna / Indeks lepkości 
/Lepkośd dynamiczna 

RŁ W module zostanie wykonanie badanie lepkości produktu naftowego met. 
Ubbelohde'a oraz obliczenie indeksu lepkości dla oleju bazowego lub smarowego. 
W module zostanie wykonanie badanie lepkości produktu naftowego za pomocą 
wiskozymetru Heopplera 

p. 35 Chemia „D” 

2B. Temperatura zablokowania zimnego filtra RŁ W module zostanie wykonanie badanie temperatury zablokowania zimnego filtra 
paliw naftowych lub/ biopaliw 

p. 35 Chemia „D” 

2C. Temperatura zapłonu RŁ W module zostanie wykonanie badanie temperatury zapłonu materiału metodą 
Martin – Pensky w tyglu zamkniętym, a także temp. zapłonienia materiału stałego 

p. 35 Chemia „D” 

Ćw. 3 
Techniki i metody 
charakterystyki 

produktów 
technicznych 

 
częśd I-sza  

3A. Badanie składu procesowego "gazu 
wodorowego"/ zawartości tlenu w gazie ze 
zbiornika/reaktora 

RŁ W dwiczeniu zostanie zastosowana gazowa chromatografia adsorpcyjna z 
detektorem cieplnoprzewodnościowym (Gas Solid Chromatography with 
ThermalConductivityDetector) - GSC-TCD. 

p. 16 Chemia „C” 

3B. Oznaczanie czystości (zawartości 
zanieczyszczeo) toluenu 
technicznego/MTBE/metanolu  

RŁ W dwiczeniu zostanie zastosowana gazowa chromatografia podziałowa z 
detektorem płomieniowo jonizacyjnym (Gas Liquid Chromatography - 
FlameIonizationDetector) GLC-FID 

p. 16 Chemia „C” 

3C.  Badanie czystości przez bezpośrednie 
oznaczenie składnika głównego - badanie 
czystości chlorotalonilu 

RŁ Kapilarna chromatografia gazowa z detektorem płomieniowo jonizacyjnym 
(CapillaryGasChromatography) - CGC-FID; 

p. 16 Chemia „C” 

Ćw. 4 
Techniki i metody 
charakterystyki 

produktów 
technicznych 

 
częśd II-ga 

Badanie składu grupowego oleju 
napędowego oraz asfaltu  

MK W dwiczeniu zostanie zastosowana wysokosprawna chromatografia cieczowa 
połączona z detektorem z matrycą fotodiodową (DAD) oraz detektorem 
refraktometrycznym (RID) spektrofotometryczną oraz refraktometryczną. do 
badania frakcji/ produktów lotnych i średniolotnych oraz chromatografia 
cienkowarstwowa połączona z detekcją płomieniowo jonizacyjną; 
(ThinLayerChromatography - FlameIonizationDetector) - TLC-FID do badania 
niskolotnych materiałów organicznych.Zostanie przeprowadzone oznaczenie 
związków z grupy asfaltenów metodą precypitacji oraz grawimetrii według normy IP  
143/84 

Pokój nr 8, 16 Chemia 
"C" 

Badanie czystości technikami cieczowej 
chromatografii 

MK Chromatografia cieczowa w odwróconych układach faz z detektorem 
spektrofotometrycznym typu DAD i z detektorem refraktometrycznym 
(ReversedPhase High Performance Liquid Chromatography) - RP-HPLC-UV/DAD-RID, 
zostanie zastosowana podczas dwiczenia do badania czystości przykładowego 
produktu technicznego 

Pokój nr 8, 16 Chemia 
"C" 

Badanie czystości z zastosowaniem metod 
Spektroskopowych  

MK W dwiczeniu zostanie wykonanie badanie czystości przykładowego produktu 
technicznego z zastosowaniem spektroskopii absorpcyjnej w zakresie światła 

Pokój nr 8 Chemia "C" 

12 marca 2018, kor.: 16-04-2018. 



P o l i t e c h n i k a  G d a o s k a  2 0 1 8  

ultrafioletowego oraz widzialnego ( UV-VIS) oraz podczerwonego  FTIR zawartośd 
wiązao karbonylowych lub/i benzenu 

 
Ćw. 5  

Oznaczanie 
„syntetycznych” 

parametrów 
technicznych - 

”barwy”, ”liczb”, 
"rozkładów", 
właściwości 

produktów/strumien
i procesowych 

 

 
Wyznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej 
produktów, surowców i półproduktów 
wieloskładnikowych: paliw  
płynnych, olejów smarowych, mineralnych i 
syntetycznych  

 
RŁ 

 
W dwiczeniu zostanie wykonany rozkład masy cząsteczkowej przykładowego 
materiału z zastosowaniem chromatografii cieczowej wykluczania (dawniej 
chromatografii żelowej)połaczonej z detekcją spektrofotometryczną w zakresie 
światła widzialnego i ultrafioletowego oraz detekcją refraktometryczną 
(SizeExclusionChromatography/GelPermeationChromatography with 
SpectrophotometricDetector UV-VIS /DAD type and Refractive Index Detector) - 
SEC/GPC-UV/DAD-RID; 

 
p. 16 Chemia „D” 

Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji 
metodą „klasyczną” – w warunkach destylacji 
astmosferycznej 

RŁ Podczas dwiczenia zostanie wyznaczony rozkład temperatury destylacji wybranego 
produktu naftowego według normy ASTM D 86. 

p. 16 Chemia „D” 

Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji 
metodą destylacji symulowanej (SIMDIS) 

RŁ Podczas dwiczenia zostanie wyznaczony rozkład temperatury destylacji wybranego 
produktu naftowego według normy ASTM D 2887E. 

p. 16 Chemia „D” 

Ćw. 6 
Przygotowanie 

próbki do 
badaniazawartości 

pierwiastków/ 
jonów  

Przygotowanie próbki - mineralizacja 
termiczna/mikrofalowa 

MK Moduł dwiczenia składa się z dwóch "pod-dwiczeo":  
* mineralizacja spaleniowa w tyglu i spopielenie 
* mineralizacja w bombie wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 

p. 35 Chemia „D” 

Oznaczenie jonów w materiale technicznym z 
zastosowaniem chromatografii 
jonowymiennej 

MK W dwiczeniu zostanie wykonanie rozdzielenie oraz oznaczenie kationów i anionów 
w przykładowym materiale technicznym z zastosowaniem chromatografii 
jonowymiennej połączonej z detekcją spektrofotometryczna w zakresie światła 
ultrafioletowego oraz detekcją refraktometryczną (IEC-UV-RID) 

p. 15 Chemia „D” 

Oznaczanie pierwiastków w produktach 
technicznych z zastosowaniem Absorpcyjnej 
Spektroskopii Atomowej (ASA) 

MK Spektrometria Absorpcji Atomowej (AAS) płomieniowa  
/ z atomizacją elektrochemiczną zostanie wykorzystana do oznaczania zawartości 
wybranych metali tj.: Zn, Cu, Na, Ca, Mg w produktach technicznych 

p. 15 Chemia „D” 

LOTOS- Lab: Wizyta 
w nowoczesnym, 
akredytowanym 

laboratorium 
analityki technicznej 

paliw i olejów. 

Poznanie technik i metod stosowanych w 
badaniach paliw i olejów – „atestowych” i 
„kontrolnych" 
Zapoznanie studentów z systemem 
zarządzania jakością w laboratorium 
zgodnych z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 
ISO 17025:2005 

 
MK 

 Pracownicy 
LOTOS Lab 

2 podgrupy w systemie „rotacyjnym”:  
- analityka paliw – parametry „atestowe” , analityka procesowa strumieni 
paliwowych 
- analityka olejów i dodatków uszlachetniających – parametry „atestowe”, kontrola 
„identyfikacyjna” 
- instrumentalne techniki i metody analityki strumieni paliwowych / paliw 
gotowych, olejów z zastosowaniem różnego rodzaju analizatorów  

LOTOS LAB, Grupa 
LOTOS S.A. 

Prowadzący : 

MK – prof. dr inż. hab. Marian Kamioski,  RŁ – dr Rafał Łukajtis  

Wymagania do „wejściówek” oraz zakres sprawozdania znajdują się w instrukcjach do poszczególnych dwiczeo. 

 


