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1. WSTĘP 

 
Ropa i jej frakcje są jednymi z najbardziej złożonych próbek, z jakimi może spotkać się 

chemik analityk. W przypadku innych próbek, większość badań analitycznych polega na 

wyodrębnieniu z matrycy i oznaczeniu tylko kilku charakterystycznych związków. Natomiast 

matryca próbek pochodzenia naftowego sama w sobie stanowi istotne źródło informacji 

analitycznej. Aby uświadomić sobie tę złożoność, warto choćby zwrócić uwagę na zależność 

między liczbą atomów węgla w cząsteczce tzw. parafin, a liczbą możliwych izomerów. Dla 

C25, o temperaturze wrzenia 402°C, liczba izomerów strukturalnych wynosi 3,67×107. Nawet, 

jeżeli w wysokowrzącej próbce znajdzie się ich zaledwie kilka procent, to i tak jest to liczba 

przekraczająca możliwości współczesnej analityki. Z tego powodu wprowadzono pojęcie 

składu grupowego, którego oznaczenie polega na ustaleniu zawartości poszczególnych grup 

związków chemicznych (Tab. 1) w badanym materiale. Dokładne i wiarygodne informacje o 

składzie grupowym ropy naftowej pozwalają określić jej przydatność, jako materiału do 

dalszej przeróbki, ułatwiają wybór i optymalizację procesu technologicznego, są podstawą do 

oceny jej termicznej i oksydacyjnej stabilności. Skład grupowy to także źródło wiedzy na 

temat korelacji między strukturą, a właściwościami produktów naftowych. Wiedza ta pozwala 

na racjonalne komponowanie paliw czy olejów smarowych, decyduje o ich jakości  

i właściwościach użytkowych. Wpływ składu grupowego na niektóre cechy produktów 

naftowych przedstawia tabela 2.   

Tabela 1. Zestawienie grup związków chemicznych ropy naftowej i produktów jej przerobu oraz przykładów 
struktur molekularnych poszczególnych grup 
Grupa / nazwa zwyczajowa / skrót 

 
Struktura Charakterystyka 

WĘGLOWODORY 
n-alkany / parafiny / P 
 
 
izo-alkany / izoparafiny / I 
 
 
 
 

 
 

węglowodory nasycone o liczbie 
atomów węgla od C1 do ponad 
C60; temperatura wrzenia rośnie z 
ilością atomów węgla w 
cząsteczce i jest niższa dla 
izoparafin w porównaniu do n-
alkanów o tej samej liczbie 
atomów węgla; 
 
 

 
 
cykloalkany / nafteny / N 
 
 
 

 zbudowane z różnej liczby 
pierścieni cyklicznych; mogą 
zawierać boczne łańcuchy 
alkilowe; temperatura wrzenia i 
gęstość wyższa niż dla alkanów 
o tej samej ilości węgla w 
cząsteczce; 

n- izo- cyklo- alkeny,  
n- izo- cyklo- alkadieny / olefiny / O 
 

 węglowodory nienasycone; w 
ropie występują bardzo rzadko i 
w małych ilościach; powstają 
podczas krakingu termicznego 
lub katalitycznego; są reaktywne, 
bardzo łatwo polimeryzują; 

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x
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niepożądany składnik paliw 
silnikowych i olejów 
smarowych; 

jednopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne - pochodne benzenu / 
„monoaromaty” / mA (A1) 
 

 występują w ropie w dużych 
ilościach; mogą zawierać boczne 
łańcuchy węglowodorów 
alifatycznych jak i cyklicznych, 
nasyconych lub zawierających 
wiązania typu π; mają 
największą gęstość spośród 
węglowodorów; pod względem 
lepkości zajmują miejsce 
pośrednie między parafinami a 
naftenami; 

węglowodory z dwoma pierścieniami 
aromatycznymi  - pochodne 
naftalenu, pochodne bifenylu, 
difenylometanu /” diaromaty” / dA 
(A2) 

 
 
 
 
 

pochodne antracenu, fenantrenu, 
węglowodory o większej liczbie 
pierścieni aromatycznych w 
cząsteczce,  także pochodne 
trifenylometanu, pirenu, itd. / 
„poliaromaty”/ pA (A3) 

 

ZWIĄZKI ZAWIERAJĄCE HETEROATOMY 

związki chemiczne zawierające 
siarkę, azot, tlen, Ni, Cu, Fe, V, Na 
itp. → tzw. żywice / Ż 
 
 

 np. tiole, sulfidy, disulfidy, 
tiofeny, amidy, aminy, karbazol, 
pirydyna, fenole, furany, kwasy 
karboksylowe, estry; porfiryny; 
masa molowa żywic wynosi 
500–1000; 

 
 
związki nierozpuszczalne w n-
heksanie,  n-heptanie, a 
rozpuszczalne w benzenie i toluenie 
→ asfalteny / Af 
 
 
 
 

 wielkocząsteczkowe substancje 
stałe o barwie czarnej lub 
brunatnej, kruche, nietopliwe, o 
gęstości większej od jedności; 
masa molowa w zakresie 1000-
100000;  

Znajomość składu grupowego ma znaczenie dla ochrony środowiska, szczególnie dla 

identyfikacji źródeł skażenia produktami ropopochodnymi. Pozwala ponadto na dostosowanie 

procesów wytwórczych i jakości produktów naftowych (głównie w kwestii zawartości 

związków aromatycznych) do coraz bardziej rygorystycznego ustawodawstwa 

środowiskowego. Skład grupowy stał się również narzędziem stosowanym w ocenie 

fałszowania paliw silnikowych. 

 Tabela 2. Właściwości produktów naftowych, na które mają znaczący wpływ poszczególne składniki składu 
grupowego 

Grupa związków 
Parametr użytkowy/fizykochemiczny 

Benzyny, nafty, oleje napędowe Oleje bazowe 

(CH2)x

OH

N

N CO

SH

HOOC

COOH

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x
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n-parafiny 
lepkość, temperatura krystalizacji, 
temperatura blokady zimnego filtru, liczba 
cetanowa  

wskaźnik lepkości, temperatura krzepnięcia, 
temperatura płynięcia 

izo-parafiny 
liczba oktanowa, lepkość, temperatura 
płynięcia 

temperatura krzepnięcia, temperatura płynięcia 

nafteny 
liczba oktanowa, gęstość, lepkość gęstość, lepkość, wskaźnik lepkości, 

temperatura płynięcia 

olefiny liczba oktanowa, stabilność oksydacyjna podatność na utlenianie 

węglowodory 
aromatyczne 

stabilność oksydacyjna, liczba oktanowa, 
liczba cetanowa 

stabilność oksydacyjna, gęstość, lepkość, 
temperatura płynięcia 

żywice 
stabilność oksydacyjna właściwości powierzchniowo-czynne, 

stabilność oksydacyjna, działanie korozyjne 
 

2. TECHNIKI STOSOWANE DO OZNACZANIA SKŁADU GRUPOWEGO 
NISKOLOTNYCH PRODUKTÓW NAFTOWYCH 

Oznaczenie składu opiera się w większości przypadków na wykorzystaniu technik 
separacyjnych, w szczególności chromatograficznych, takich jak: 

• Chromatografia gazowa jedno- oraz dwuwymiarowa (GC, GCxGC) 
• Kolumnowa chromatografia cieczowa w skali półpreparatywnej i preparatywnej 

(semi-PLC, PLC) 
• Kolumnowa wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 
• Chromatografia cieczowa z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym (SFC) 
• Cienkowarstwowa chromatografia cieczowa klasyczna (TLC) oraz 

cienkowarstwowa chromatografia cieczowa sprzężona z detektorem 
płomieniowo-jonizacyjnym (TLC-FID) 

Niezależnie od wykorzystywanej techniki chromatograficznej należy stosować takie warunki, 

aby w maksymalny  selektywny sposób rozdzielić badany materiał naftowy na poszczególne 

grupy węglowodorów. W związku z tym powinno się stosować takie warunki rozdzielania, 

aby rozróżnione były grupy funkcyjne zawarte w strukturze molekularnej, które decydują o 

przynależności grupowej. W zależności od skali prowadzonego rozdzielania (analityczna lub 

preparatywna) do oznaczenia poszczególnych grup wykorzystuje się różne rodzaje 

detektorów – refraktometryczne, spektroskopowe i spektrofotometryczne. 

2.1 Metody standardowe 

Oznaczanie składu grupowego produktów naftowych, jak i określenie ich zgodności z 
wymaganiami, jest z reguły wykonywane zgodnie z powszechnie uznanymi procedurami. 
Zastosowanie mają więc tylko układy faz normalnych (NP-LC) i sorbenty o wysoce polarnej 

powierzchni sorpcyjnej, takie jak: żel krzemionkowy (SiO2 x H2O ), tlenek glinu (Al2O3 x 

H2O), krzemian magnezu (MgSiO3 x H2O) - FluorisilTM oraz Attapulgus Clay TM – ziemia 

bieląca standardowa ze złóż w Meksyku. Natomiast spośród adsorbentów ze związanymi 
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chemicznie fazami stacjonarnymi w kierunku wzrostu polarności powierzchni ,takie jak: 

„CN”, „DIOL”, „NH 2, NO2 (szczególnie wysoka selektywność względem liczby pierśceni 

aromatycznych, zwłaszcza faza stacjonarna DNAP, czyli dinitroaminopropylowa), SAX, SCX 

(a szczególnie SCX-Ag+ - faza stacjonarna selektywna wobec wiązań π i π- π – rozdzielanie 

olefin, dienów od węglowodorów alifatycznych i alicyklicznych.   Poszczególne frakcje 

wymywane są z kolumny wielostopniowo za pomocą rozpuszczalników o rosnącej sile elucji 

i po odparowaniu eluentu – oznaczane grawimetrycznie. Wadą tego rozwiązania jest praco- i 

czasochłonność (7 - 8  godzin dla jednego oznaczenia), duże zużycie toksycznych i 

kosztownych rozpuszczalników oraz konieczność każdorazowego napełniania kolumny 

świeżo aktywowanym adsorbentem, co znacząco pogarsza precyzję uzyskiwanych wyników. 

Różnice w upakowaniu i w stopniu aktywności złoża, powodują zmienny profil przepływu 

cieczy, a tym samym wpływają na stopień rozdzielenia poszczególnych grup. Wykazano też, 

że pełne rozdzielenie nie jest spełnione dla wysokorafinowanych produktów naftowych, 

jakimi są oleje bazowe.  

2.2 Metody rutynowe 

Rutynowe oznaczanie zawartości węglowodorów mono-,  di- oraz poliaromatycznych w 
niskolotnych produktach naftowych  jest wykonywane z zastosowaniem technik: NP-TLC, 
TLC-FID oraz NP-HPLC. 

2.2.1 NP-TLC 

Cebolla i współpracownicy używając płytek do HPTLC pokrytych żelem krzemionkowym i 

siarczanem berberyny do oznaczenia parafin i naftenów oraz płytek z naniesioną na żel 

krzemionkowy kofeiną do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 

związków polarnych.  Jako detektora użyto densytometru. Metoda ta, choć obiecująca, daje 

jedynie wyniki szacunkowe. 

2.2.2 TLC-FID 

Drugim wariantem jest wykorzystanie w celach detekcji detektora płomieniowo – 

jonizacyjnego (FID). Takim rozwiązaniem dysponuje analizator Iatroscan firmy Iatron. 

Separacja zachodzi na kwarcowych pręcikach pokrytych cienką warstwą sorbentu. Tym 

sposobem uzyskuje się rozdzielenie praktycznie do linii bazowej. Wadą techniki TLC - FID 

jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich zawartości 

grupowych. Przy zawartości określonej grupy na poziomie około 2.5% wagowych w danym 

materiale powtarzalność sięga 35% oznaczonej zawartości. 

2.2.3 NP-HPLC 

Oznaczenie składu grupowego niskolotnego materiału naftowego wykonuje się według 

procedury opisanej w normie PN:EN 12916. Zgodnie z metodyką wykorzystuje się bardzo 

sprawne kolumny HPLC wypełnione żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami 

aminopropylowymi, jako fazę ruchomą stosuje się heptan oraz detektor refraktometryczny. 



 
 

2.3 Metody modyfikowane 

Często w praktyce laboratoryjnej, w przypadkach odbiegaj

odpowiednich normach przedmiotowych lub publikacjach 

modyfikowane metody opisane w/w 

Przykładem tego rodzaju postę

techniki SPE (ang. Solid Phase Extraction

szklaną jedną, bądź kilkoma warstwami sorbentów (SiO

wykonaniu rozdzielania badanego materiału i zebraniu 

składników (rys. 1). Kolejno eluat zostaje odparowany, oznaczenie ko

grawimetrycznie. 

 

Rysunek 1. Przykład modyfikowanej metody ozn. składu grupowego.
 

 

Metody wykorzystujące HPLC w wi

opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich nale

kolumny chromatograficzne wypełnione 

krzemionkowym: CN, NH2 oraz 

pojedynczej kolumny nie pozwala uzyska

zastosowac zestaw kilku kolumn poł

„klasycznych” detektorów: RID, LLSD, UV

do 100%) 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegaj

płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o wzrastaj

(elucja skokowa). Metoda ta jest jednak rzadko st

dużą niedokładność oraz trudno
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sto w praktyce laboratoryjnej, w przypadkach odbiegających od opisanych w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub publikacjach naukowych stosuje

modyfikowane metody opisane w/w źródłach.  

Przykładem tego rodzaju postępowania jest zastosowanie metody stanowiącej modyfikacj

Solid Phase Extraction), w której wykorzystuje się pakowan

 kilkoma warstwami sorbentów (SiO2, Al2O3). Metodyka opiera si

wykonaniu rozdzielania badanego materiału i zebraniu poszczególnych frakcji grup 

. Kolejno eluat zostaje odparowany, oznaczenie końcowe wykonuje si

Przykład modyfikowanej metody ozn. składu grupowego. 

ce HPLC w większości przypadków są modyfikacjami meto

916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 

wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym 

oraz NO2 (w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 

pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywno

zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

„klasycznych” detektorów: RID, LLSD, UV-VIS (frakcję P+N oznacza się

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu „klasycznych” 

elem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o wzrastają

(elucja skokowa). Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze względu na mał

 oraz trudności z oznaczeniem ilościowym.  

cych od opisanych w 

naukowych stosuje się 

stanowiącej modyfikację 

 pakowaną kolumnę 

. Metodyka opiera się na 

poszczególnych frakcji grup 

ńcowe wykonuje się 

 

odyfikacjami metodyki 

 bardziej selektywne 

elem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

in). Kiedy zastosowanie 

ci i selektywności należy 

Metodyka zakłada wykorzystanie 

nacza się, jako dopełnienie 

 na wykorzystaniu „klasycznych” 

elem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o wzrastającej sile elucyjnej 

du na małą selektywność, 
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3. ODCZYNNIKI I APARATURA 

3.1 Materiał badany, rozpuszczalniki i sorbenty 

Próbki materiały naftowego rozpuszczone w dichlorometanie, stężenie ok. 50mg/ml 

Aluminiowe płytki TLC SiO2 60Å 

Pręciki kwarcowe pokryte żelem krzemionkowym 

Eluent 1: metanol-dichlorometan, 5:95 (v/v) 

Eluent 2: toluene 

Eluent 3: heksan 

3.2 Sprzęt i aparatura 

Szklane komory chromatograficzne do TLC 

Analizator Iatroscan (Iatron, USA) 

Mikrostrzykawki TLC  

Suszarka ręczna 

Bibuła celulozowa  

4. WYKONANIE ĆWICZENIA 

4.1 TLC-FID 

Nakładanie próbek 
• Suszarka 2 min, temperatura 70oC 
• 10 min w eksykatorze 

Elucja: metanol 95:5 (v/v) – wysokość 2,5 cm 
• Suszarka 2 min, temperatura 70oC 
• 10 min w eksykatorze 
• 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem 

Elucja toluenem na wysokość 6 cm 
• Suszarka 2 min, temperatura 70oC 
• 10 min w eksykatorze 
• 5 min w komorze rozwijającej nad heksanem 

Elucja heksanem na wysokość 6 cm 
• Suszarka 2 min, temperatura 70oC 
• 10 min w eksykatorze 

 Analiza  
 

4.2 NP-TLC 

Przygotowanie płytek chromatograficznych (aktywacja sorbentu, opisanie płytek) 

Nakładanie próbek 

• Suszarka ręczna do usunięcia eluentu 
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Elucja: metanol, 95:5 (v/v) – wysokość 2,5 cm 

• Suszarka ręczna do usunięcia eluentu 

Elucja toluenem na wysokość 5 cm 

• Suszarka ręczna do usunięcia eluentu 
Elucja heksanem na wysokość 9 cm 

• Suszarka ręczna do usunięcia eluentu 
 

5. WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU 

1) Cel wykonywania oznaczenia składu grupowego materiałów naftowych 

2) Metody stosowane do oznaczania składu grupowego materiałów naftowych   

3) Sposób przeprowadzenia oznaczenia składu grupowego badanego materiału 

4) Wady oraz zalety stosowanych metod (PLC, TLC, TLC-FID) 

5) Detektory stosowane do ozn. składu grupowego   

6. LITERATURA 

Literatura podstawowa:  
1. Praca zbiorowa pod redakcją M. Kamińskiego „Chromatografia cieczowa”, CEAAM, 

PG, 2003; 

2. Rozprawa doktorska mgr inż. Rafał Kartanowicz, Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa w oznaczaniu składu grupowego oraz analityce technicznej i procesowej 

produktów naftowych, Gdańsk (2004) 

3. Odpowiednie normy IP, ASTM oraz PN:EN 

 

7. SPRAWOZDANIE 

Każda grupa przygotowuje odrębne sprawozdanie w formie raportu z badań, z 

odpowiednimi obliczeniami i wykresami oraz poprawnie opisanymi chromatogramami. Na 

końcu raportu należy zawrzeć wnioski Grupy nt. każdej z części ćwiczenia. Sprawozdanie 

powinno zwierać, co najmniej:  

- B. krótkie wprowadzenie, opisujące cel ćwiczenia, (czego studenci powinni nauczyć się, 
przygotowując Siudo ćwiczenia, wykonując badania i opracowując sprawozdanie (?) – bez 
przepisywania jakichkolwiek materiałów, czy książek!) 
- Schemat ideowy i opis działania stosowanego aparatu, może być też kopi jego fotografii, z 
zaznaczeniem, nazw i funkcji użytkowych modułów widocznych na fotografii; 
- Stosowane materiały do badań - nazwy stężenia, rozpuszczalnik, eluent, producent lub źródło 
pochodzenia (jak w przyszłej pracy dyplomowej, albo w publikacji); 
- Uzyskane wyniki, w tym, krzywa kalibracyjne dla wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej, 
charakterystyka polidyspersyjności badanego polimeru + uzyskane chromatogramy i inne przekazane 
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Grupie dane, wyłącznie w formie oryginalnych wydruków, notatek, albo innej postaci oryginałów (bez 
jakichkolwiek kserokopii) 
Wnioski wynikające z badań wykonanych podczas trwania ćwiczenia oraz otrzymanych wyników. 
Można też załączyć własne sugestie, co by należało zmienić w programie ćwiczenia, by było Państwa 
zdaniem bardziej ciekawe i pożyteczne.  
  

Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa wykonująca 
ćwiczenie. Na stronie czołowej powinny zostać wpisane czytelnie nazwiska osób 
wykonujących ćwiczenie oraz sprawozdanie wraz z podpisami. Podpis oznacza, że 
określona osoba brała udział w pracy nad przygotowaniem sprawozdania i współ-
odpowiada za jego treść i zamieszczone wnioski.   


