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1. Wstęp 

Spośród wielu parametrów podawanych w świadectwie jakości produktów 

technicznych, duże znaczenie mają tzw. liczby charakterystyczne.  Są to parametry 

wyznaczane w opisany w odpowiedniej normie przedmiotowej sposób, charakteryzujące 

konkretną właściwość produktu technicznego  – ważną z punktu widzenia jego użytkowania. 

Do najczęściej wykorzystywanych liczb charakterystycznych należą: 

 Liczba bromowa  

 Liczba jodowa  

 L. hydroksylowa (acetylowa) 

 L. maleinowa 

 Liczba oktanowa 

o Motorowa – LOM (ang. Motor Octane Number – MON) 

o Badawcza – LOB (ang. Research Octane Number – RON) 

Nie wszystkie z podanych powyżej liczb są odpowiednie do charakterystyki każdego 

produktu technicznego. Większość z nich znajduje natomiast zastosowanie w charakterystyce 

paliw silnikowych. Istnieje wiele innych parametrów, które często podawane są w 

świadectwie jakości ciekłych produktów technicznych (głownie stosowanych jako 

rozpuszczalniki lub ciecze eksploatacyjne/specjalne), są to m.in.: 

 Zawartość wody 

 Napięcie powierzchniowe 

 Temperatura krystalizacji 

 Temperatur mętnienia 

 Działanie korodujące na metale 

 Zawartość siarki 

 Biodegradowalność 

 Toksyczność 

 Parametry charakteryzujące zdolność do rozpuszczania: 
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o Wskaźnik rozpuszczalności Hansena (HSI) – obliczany jest na podstawie fizycznych 

właściwości rozpuszczalnika (temperatura wrzenia, gęstość, masa cząsteczkowa) i 

stosowany jest głównie do charakterystyki rozpuszczalników niepolarnych 

o Parametr rozpuszczalności Hildebranda (HSP) – oblicza się na podstawie ciepła 

parowania rozpuszczalnika, stosowany jest głównie do charakterystyki 

rozpuszczalników stosowanych do rozpuszczania polimerów 

o Indeks wiązań wodorowych (ang. Hydrogen Bonding Index - HBI) – stosowany do 

przewidywania zdolności do mieszania się rozpuszczalnika i substancji 

rozpuszczonej. 

o Index Kauri-Butanol (Kb value) – stosowany do charakterystyki siły 

rozpuszczalników, głównie węglowodorowych. Wyznacza się go w 

znormalizowanych warunkach wg ASTM D1133. Określa ilość rozpuszczalnika 

którą można dodać do roztworu butanolowego żywicy kauri bez efektu zmętnienia 

("wypadania" żywicy z roztworu). 

o Punkt anilinowy – jest to najniższa temperatura wyrażona w °C, °F, K w której 

równe objętości aniliny i badanego rozpuszczalnika w znormalizowanych warunkach 

całkowicie się ze sobą mieszają.  

Istnieją również inne parametry charakterystyczne dla poszczególnych typów 

produktów technicznych. W przypadku produktów naftowych niezwykle ważnym 

parametrem jest rozkład temperatury destylacji. Obecnie wyznacza się ten parametr dwoma 

alternatywnymi metodami: 

 Metodą klasyczną – wykonując klasyczna destylację w znormalizowanym aparacie, 

zapisując objętości zebranego destylatu w funkcji temperatury wrzenia. Wyróżnia się 

destylację pod ciśnieniem normalnym oraz destylację próżniową. 

 Metodę destylacji symulowanej (ang. Simulated Distillation SIMDIS) – krzywą 

destylacji wyznacza się na podstawie chromatogramu uzyskanego techniką gazowej 

chromatografii z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) lub (rzadziej) cieplno-

przewodnościowym (TCD). 



 

 

2. Metody wyznaczania wybranych parametrów

Część powyżej wymienionych parametrów, 

niniejszej instrukcji – Studenci są zobowią

załącznikami. 

2.1 Rozkład temperatury destylacji

Rozkład temperatury destylacji produktów i frakcji naftowych jest ważnym 

parametrem procesowym i użytkowym. 

tj. mieszaniny długołańcuchowych alkoholi, kwasów organicznych, lipidów, wos

Informuje o typie ropy naftowej 

podstawie temperatury wrzenia, optymalnych warunkach procesu i efektywności rozdzielenia 

na frakcje w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej. Jest jednym z p

jakościowych wielu produktów

2.1.1 Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji metodą klasyczną wg ASTM D86 

oraz destylacji symulowanej (SIMDIS)

Metodą powszechnie stosowaną do czasów opracowania metody SIMDIS, 

m.in. w przemyśle rafineryjnym

próżniowej. W metodzie tej zapisuje się objętość zebranego destylatu wraz z temperatur

wskazaną przez termometr, skorygowaną

odczytywania poszczególnych objętości

formie tabelarycznej i graficznej 

zebranego destylatu w funkcji temperatury destylacji. 

oraz wymaga dużej ilości próbki

Rysunek 1 Przykład chromatogramu mieszaniny 
kalibracyjnej w zakresie n-C5 - n-C44
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Metody wyznaczania wybranych parametrów charakterystycznych

Część powyżej wymienionych parametrów, została opisana w załącznikach do 

Studenci są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z tymi 

mperatury destylacji 

Rozkład temperatury destylacji produktów i frakcji naftowych jest ważnym 

parametrem procesowym i użytkowym. Wykonuje się go również dla mieszanin innego typu, 

tj. mieszaniny długołańcuchowych alkoholi, kwasów organicznych, lipidów, wos

Informuje o typie ropy naftowej – zawartości poszczególnych frakcji klasyfikowanych na 

podstawie temperatury wrzenia, optymalnych warunkach procesu i efektywności rozdzielenia 

na frakcje w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej. Jest jednym z p

produktów naftowych i chemicznych. 

2.1.1 Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji metodą klasyczną wg ASTM D86 

oraz destylacji symulowanej (SIMDIS) 

powszechnie stosowaną do czasów opracowania metody SIMDIS, 

w przemyśle rafineryjnym, jest metoda klasycznej destylacji 

. W metodzie tej zapisuje się objętość zebranego destylatu wraz z temperatur

, skorygowaną o odchylenie od ciśnienia normalnego, 

odczytywania poszczególnych objętości zebranego destylatu. Wyniki przedstawiane są w 

formie tabelarycznej i graficznej – tzw. krzywej destylacji – jako procent objętoś

zebranego destylatu w funkcji temperatury destylacji. Metoda ta jest jednak czasochłonna 

oraz wymaga dużej ilości próbki (Rozkład temperatury destylacji wyznaczany metodyką 

"klasyczną" w oparciu o normę ASTM D 86 

opisano w załączniku 2). 

Obecnie rozkład temperatury destylacji 

często wykonuje się me

symulowanej (SIMDIS). 

symulowanej wykorzystuje się

gazowej chromatografii (GC). 

niskopolarna ciekła faza stacjonarna, 

Rysunek 1 Przykład chromatogramu mieszaniny 
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charakterystycznych 

opisana w załącznikach do 

łowego zapoznania się z tymi 

Rozkład temperatury destylacji produktów i frakcji naftowych jest ważnym 

Wykonuje się go również dla mieszanin innego typu, 

tj. mieszaniny długołańcuchowych alkoholi, kwasów organicznych, lipidów, wosków. 

zawartości poszczególnych frakcji klasyfikowanych na 

podstawie temperatury wrzenia, optymalnych warunkach procesu i efektywności rozdzielenia 

na frakcje w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej. Jest jednym z parametrów 

2.1.1 Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji metodą klasyczną wg ASTM D86 

powszechnie stosowaną do czasów opracowania metody SIMDIS, stosowaną 

jest metoda klasycznej destylacji atmosferycznej i 

. W metodzie tej zapisuje się objętość zebranego destylatu wraz z temperaturą 

o odchylenie od ciśnienia normalnego, w momencie 

Wyniki przedstawiane są w 

jako procent objętościowy 

Metoda ta jest jednak czasochłonna 

Rozkład temperatury destylacji wyznaczany metodyką 

"klasyczną" w oparciu o normę ASTM D 86 

ład temperatury destylacji 

metodą destylacji 

symulowanej (SIMDIS). W destylacji 

uje się technikę 

gazowej chromatografii (GC). Stosowana jest 

niskopolarna ciekła faza stacjonarna, 



 

 

najczęściej polidimetylosilikon, pol

niską polarność powinien umożliwi

chromatograficzną czystego rozpuszcz

m/m materiału w CS2. Chromatogram próbki badanej jest korygowany 

chromatogramów od siebie) o chromatogram zarejestrowany dla czystego rozpuszczalnika. W 

ten sposób otrzymuje się przebieg sygnału 

detektora w funkcji czasu pochodzący 

wyłącznie od badanego materiału. 

Uzyskany w ten sposób 

skorygowany chromatogram dzieli się na 

fragmenty o równej szerokości (oś czasu). 

Każdy z fragmentów odpowiada kolejnej 

frakcji zbieranego destylatu (rys 4), a ich 

suma liczona od początku piku odpowiada 

sumie zebranego destylatu do danego 

momentu czasu (temperatury destylacji). 

Dla każdego fragmentu oblicza się jest 

Rysunek 2 Przykład chromatogramu mieszaniny 
kalibracyjnej n-alkanwó do n-C100 
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najczęściej polidimetylosilikon, polidimetylosiloxan (PDMS), który ze względu na swoją 

umożliwić elucję analitów zgodnie z ich temperaturą wrzenia. 

wykorzystaniu mieszaniny 

wzorcowych n-parafin

temperaturach wrzenia, 

podstawie uzyskanego chromatogramu

(Rys. 1 i 2) krzywą kalibracyjną opisującą 

zależność wartości czasu retencji n

alkanów od temperatury wrzenia (Rys. 3). 

Zakłada się tu liniową zależność wartości 

czasu retencji rozdzielanych związków 

chemicznych od ich temperatury wrzenia.

Następnie wykonuje się analizę 

chromatograficzną czystego rozpuszczalnika (disiarczek węgla, CS2) próbki badanej (tzw. 

"pusty przebieg" / ang. 

kolejno roztworu próbki

stężenie dla materiałów naftowych to 0,1% 

. Chromatogram próbki badanej jest korygowany 

o chromatogram zarejestrowany dla czystego rozpuszczalnika. W 

ten sposób otrzymuje się przebieg sygnału 

detektora w funkcji czasu pochodzący 

wyłącznie od badanego materiału.  

Uzyskany w ten sposób 

skorygowany chromatogram dzieli się na 

agmenty o równej szerokości (oś czasu). 

Każdy z fragmentów odpowiada kolejnej 

(rys 4), a ich 

suma liczona od początku piku odpowiada 

sumie zebranego destylatu do danego 

momentu czasu (temperatury destylacji). 

ntu oblicza się jest 

Rysunek 2 Przykład chromatogramu mieszaniny 

Rysunek 3 Krzywa kalibracyjna wyznaczona na podstawie 
chromatogramu z Rys. 1 

, który ze względu na swoją 

analitów zgodnie z ich temperaturą wrzenia. Przy 

wykorzystaniu mieszaniny kalibracyjnej 

parafin o znanych 

, wyznacza się na 

podstawie uzyskanego chromatogramu 

krzywą kalibracyjną opisującą 

zależność wartości czasu retencji n-

alkanów od temperatury wrzenia (Rys. 3). 

Zakłada się tu liniową zależność wartości 

czasu retencji rozdzielanych związków 

d ich temperatury wrzenia. 

Następnie wykonuje się analizę 

) próbki badanej (tzw. 

"pusty przebieg" / ang. blank run) oraz 

próbki w CS2. Zalecane 

stężenie dla materiałów naftowych to 0,1% 

. Chromatogram próbki badanej jest korygowany (odjęcie 

o chromatogram zarejestrowany dla czystego rozpuszczalnika. W 

Rysunek 3 Krzywa kalibracyjna wyznaczona na podstawie 



 

 

pole powierzchni. Pole powierzchni danego 

powierzchni odpowiada udziałowi danej frakcji w próbce. Wartość czasu retencji (po 

przeliczeniu z krzywej kalibracyjnej na temperaturę destylacji), do któreg

powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku chromatograficznego wynosi 0,5 % 

całości piku wyznacza wartość początkowej temperatury destylacji (ang. 

IBP). Wartość czasu retencji (po przeliczeniu z krzywej kalibracyjn

destylacji), do którego suma pól powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku 

chromatograficznego wynosi 99,5 % całości piku wyznacza wartość końcowej temperatury 

destylacji (ang. Final Boiling Point,

wyznaczają kolejne procenty masowe na krzywej destylacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 Sposób podziału chromatogramu. Pole powierzchni A1 odpowiada zakresowi chromatogramu
początku piku do czasu t1. Pole A2 odpowiada zakresowi chromatogramu od początku piku do czasu t2 itd.

Rysunek 4 Nałożenie chromatogramów tła (czarny) i próbki (niebieski)
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Pole powierzchni danego fragmentu podzielone przez 

powierzchni odpowiada udziałowi danej frakcji w próbce. Wartość czasu retencji (po 

przeliczeniu z krzywej kalibracyjnej na temperaturę destylacji), do któreg

powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku chromatograficznego wynosi 0,5 % 

całości piku wyznacza wartość początkowej temperatury destylacji (ang. Initial Boiling Point,

IBP). Wartość czasu retencji (po przeliczeniu z krzywej kalibracyjn

destylacji), do którego suma pól powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku 

chromatograficznego wynosi 99,5 % całości piku wyznacza wartość końcowej temperatury 

Final Boiling Point, IBP). Pośrednie wartości czasu pomiędzy IBP i FBPO 

wyznaczają kolejne procenty masowe na krzywej destylacji. 

Rysunek 5 Sposób podziału chromatogramu. Pole powierzchni A1 odpowiada zakresowi chromatogramu
początku piku do czasu t1. Pole A2 odpowiada zakresowi chromatogramu od początku piku do czasu t2 itd.

Rysunek 4 Nałożenie chromatogramów tła (czarny) i próbki (niebieski) 

podzielone przez sumę pól 

powierzchni odpowiada udziałowi danej frakcji w próbce. Wartość czasu retencji (po 

przeliczeniu z krzywej kalibracyjnej na temperaturę destylacji), do którego suma pól 

powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku chromatograficznego wynosi 0,5 % 

Initial Boiling Point, 

IBP). Wartość czasu retencji (po przeliczeniu z krzywej kalibracyjnej na temperaturę 

destylacji), do którego suma pól powierzchni fragmentów zliczanych od początku piku 

chromatograficznego wynosi 99,5 % całości piku wyznacza wartość końcowej temperatury 

pomiędzy IBP i FBPO 

Rysunek 5 Sposób podziału chromatogramu. Pole powierzchni A1 odpowiada zakresowi chromatogramu od 
początku piku do czasu t1. Pole A2 odpowiada zakresowi chromatogramu od początku piku do czasu t2 itd. 



 

 

Krzywą destylacji przedstawia się graficznie (Rys. 6) lub w postaci tabeli, w któ

zestawia się wartości IBP, TBP oraz wartości temperatur destyla

masowych materiału. 

Uzyskaną krzywą destylacji można na podstawie współczynników 

krzywą destylacji klasycznej 

temperatury wrzenia - w załączniku do normy ASTM D 2887 podane są dwie korelacji 

pozwalające na przeliczenie wyników otrzymanych metodą SIMDIS na wyniki równoważne 

dla metody D 86. Jak podaje norma ASTM D 2887 osiągnięcie pełnej zbieżności

klasyczną pod ciśnieniem atmosferycznym zgodną z ASTM D8

D1160 nie jest możliwe. Destylacja klasyczna charakteryzuje się zbyt małą „sprawnością”. 

Zgodność wyników SIMDIS uzyskuje się z metodą  ASTM D2892 

o sprawności ok. 15 półek teoretycznych.

Rysunek 6 Przykładowa krzywa destylacji
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Krzywą destylacji przedstawia się graficznie (Rys. 6) lub w postaci tabeli, w któ

zestawia się wartości IBP, TBP oraz wartości temperatur destylacji kolejnych ułamków 

Uzyskaną krzywą destylacji można na podstawie współczynników 

destylacji klasycznej – procent objętościowy zebranego destylatu w funkcji 

w załączniku do normy ASTM D 2887 podane są dwie korelacji 

pozwalające na przeliczenie wyników otrzymanych metodą SIMDIS na wyniki równoważne 

Jak podaje norma ASTM D 2887 osiągnięcie pełnej zbieżności

śnieniem atmosferycznym zgodną z ASTM D86 i próżniową zgodną z 

D1160 nie jest możliwe. Destylacja klasyczna charakteryzuje się zbyt małą „sprawnością”. 

Zgodność wyników SIMDIS uzyskuje się z metodą  ASTM D2892 – z kolumną destylacyjną 

ółek teoretycznych. 

Rysunek 6 Przykładowa krzywa destylacji 

Krzywą destylacji przedstawia się graficznie (Rys. 6) lub w postaci tabeli, w której 

cji kolejnych ułamków 

Uzyskaną krzywą destylacji można na podstawie współczynników przeliczyć na 

procent objętościowy zebranego destylatu w funkcji 

w załączniku do normy ASTM D 2887 podane są dwie korelacji 

pozwalające na przeliczenie wyników otrzymanych metodą SIMDIS na wyniki równoważne 

Jak podaje norma ASTM D 2887 osiągnięcie pełnej zbieżności z destylacją 

i próżniową zgodną z 

D1160 nie jest możliwe. Destylacja klasyczna charakteryzuje się zbyt małą „sprawnością”. 

z kolumną destylacyjną 



 

 

W przypadku wyznaczania 

związków siarki, najczęściej stosowany jest detektor chemiluminescencji siarki (SCD, ang. 

Sulfur Chemiluminescence 

symulowanej dla kilku pierwiastków jednocześnie zapew

ang. Atomic Emission Detector

próbki w warunkach destylacji symulowanej z zastosowaniem detekcji uniwersalnej na 

węglowodory (det. FID) oraz selektywnej siarki i azot

Rysunek 7 Zastosowanie detektorów selektywnych w destylacji symulowanej [źródło: www.paclp.com]
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W przypadku wyznaczania w badanych materiałach rozkładu temperatury destylacji 

związków siarki, najczęściej stosowany jest detektor chemiluminescencji siarki (SCD, ang. 

 Detector). Jednoczesną rejestrację przebiegu destylacji 

symulowanej dla kilku pierwiastków jednocześnie zapewnia detektor emisji atomowej (AED, 

Atomic Emission Detector). Rejestrację przebiegów chromatograficznych tej samej 

próbki w warunkach destylacji symulowanej z zastosowaniem detekcji uniwersalnej na 

węglowodory (det. FID) oraz selektywnej siarki i azotu przedstawia rysunek 7.

Rysunek 7 Zastosowanie detektorów selektywnych w destylacji symulowanej [źródło: www.paclp.com]

rozkładu temperatury destylacji 

związków siarki, najczęściej stosowany jest detektor chemiluminescencji siarki (SCD, ang. 

). Jednoczesną rejestrację przebiegu destylacji 

nia detektor emisji atomowej (AED, 

Rejestrację przebiegów chromatograficznych tej samej 

próbki w warunkach destylacji symulowanej z zastosowaniem detekcji uniwersalnej na 

u przedstawia rysunek 7. 

Rysunek 7 Zastosowanie detektorów selektywnych w destylacji symulowanej [źródło: www.paclp.com] 



Tabela 1. Zestawienie wymagań poszczególnych norm opisujących sposób prowadzenia destylacji symulowanej 

Norma 
Rodzaj badanych 

materiałów 
Zalecane typy kolumn i faz 

stacjonarnych 
Detektor Dozownik 

Skład 
mieszaniny 
wzorcowej 

wymaganej do 
obliczenia 

rozdzielczości 
(R) kolumny 

Substancja 
wzorcowa 
względem 
oblicza się 

uniwersalność 
odpowiedzi 

detektora (F) 

Liczba atomów 
węgla n-alkanu 
odpowiadająca 

wartości IBP oraz 
FBP 

D 3710 

Benzyny oraz jej składniki, 
których końcowa 
temperatura wrzenia wynosi 
500F (260oC). 
W składzie nie mogą 
zawierać tlenowych 
związków organicznych 
(np.alkohole, etery). 

Zalecana faza stacjonarna 100% PDMS 
 kolumny kapilarne WCOT lub 

pakowane  

Ciekła faza -  nośnik: 
 UCW-982 -  Chromosorb P 
 Supelco 2100 - Chromosorb W  
 UCW-98 - Chromosorb G 
 OV-101 - Chromosorb P 

 UCW-98 - Supelcoport 
 

 FID  
 
lub  
 
TCD 

 Temperatura utrzymywana od 200 
do 345 oC w zależności od typu 
analizowanej próbki i stosowanej 
kolumny, 
dozownik: Split/SplitLess, w trybie 
splitless 

n-C12 – 
n-C13 

n-C15 
IBP = 3 

 
FBP = 15 

D 2887 

Produkty oraz frakcje ropy 
naftowej, których końcowa 
temperatura wrzenia wynosi 
poniżej 538°C (1000°F). 
Rozkład temperatury 
destylacji dla tych próbek 
musi zaczynać się od 55oC 
(100oF) i umożliwiać ich 
pobieranie w temperaturze 
otoczenia. 

Zalecana faza stacjonarna 100% PDMS.  
a)kolumny pakowane – nazwy handlowe 
faz stacjonarnych 
 OV-1  
 SE-30  
 UC-W98  
 SE-30 
b)kolumny kapilarne – nazwy  handlowe 
faz stacjonarnych 
 DB-1  
 HP-1  

 FID  
 
lub  
 
TCD 

 Temperatura końcowa 
utrzymywana od 360 do 390 oC w 
zależności od typu analizowanej 
próbki i stosowanej kolumny. 
Dozownik on-column typu PTV, z 
programowaną temperaturą 
dozownika. 

n-C16 – 
n-C17 

n-C10 
IBP = 5 

 
FBP = 42 

D 5307 

 Ropa naftowa nie 
zawierająca wody, której 
końcowa temperatura 
wrzenia wynosi poniżej 
538°C (1000°F) oraz 
rozpuszcza się w 
stosowanych 
rozpuszczalnikach. 

Zalecana faza stacjonarna 100% PDMS 
 kolumny kapilarne WCOT lub 
pakowane 
Ciekła faza -  nośnik: 
 10% UCW-982 -  Chromosorb PAW 
 3% OV-1 - Chromosorb WHP 
 10 % SE-30 -  Chromosorb PAW 

 FID  Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature Vaporization)  n-C16 – 

n-C17 
n-C10 

IBP = 5 
 

FBP = 42 
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D 6352 

 Frakcje ropy naftowej, 
których początkowa 
temperatura wrzenia wynosi 
174oC (345oF), a końcowa 
700oC (1292oF). Nie odnosi 
się do nisko 
cząsteczkowych produktów 
lub związków 
zawierających tlen (np. 
alkohole, etery). 

Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

 FID Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

n-C50 – 
n-C52 

n-C40 
IBP = 10 

 
FBP = 90 

    

 

PN-EN 
15199-3 

Ropa naftowa,  FBP<750 Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 
 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

_ _ 
IBP = 8 

FBP = 100 lub 120 

PN-EN ISO 
3924 

 

Przetwory naftowe, gdzie 
zakres temperatury wrzenia 
próbki wynosi IBP>55, 
FBP<598 

Kolumna kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

_ _ 

IBP = 8 
FBP = 55 

 D 7213 
 

Destylaty ropy naftowej,  
IBP>100, FBP<615 
 

Kolumna kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

 

FID  
 
lub  
 
TCD 
 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 
 

_ _ 

 
IBP = 8 

FBP = 60 
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D 7500 

Destylaty i  oleje bazowe,  
zakres temperatury wrzenia 
próbki:  IBP>100, FBP<735 

Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

_ _ 

IBP = 8 
FBP = 110 

D 7398 

estry metylowe kwasów 
tłuszczowych (FAME ang. 
Fatty Acid Methyl Esters) , 
zakres temperatury wrzenia 
próbki:  IBP>100, FBP<615 

Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

_ 
_ 

_ 
_ 

IBP = 8 
FBP = 60 

  

D 7096 

Benzyna,  FBP<280 Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature  Vaporization) 

_ _ 

IBP = 4 
FBP = 16 

D 7169 

Oleje bazowe,  FBP<720 Kapilarna zawierająca jako fazę 
stacjonarną 100% polidimetylosiloksan 

FID  
 
lub  
 
TCD 

Dozownik on-column typu  PTV  z 
programowaną temperaturą 
odparowania (Programmable 
Temperature Vaporization) 

_ _ 

IBP = 8 
FBP = 100 



2.1.2 Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji metodą 

według normy ASTM D 1160

Norma ASTM D 1160, 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów, została scharakteryzowana dla 

ciekłych mieszanin produktów ropy naftowej, których zakres tempera

400oC. Służy do określania właściwości destylacyjnych substancji, które podczas 

prowadzenia destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym ulegają degradacji.

Norma ASTM D 1160, opisuje sposób prowadzenia destylacji przy dokładnie 

kontrolowanym ciśnieniu mieszczącym się w zakresie 0,13 

rozdzielenie odbywa się w warunkach odpowiadających w przybliżeniu jednej półce 

teoretycznej. W następstwie uzyskanych wyników dla początkowej temperatury wrzenia 

(IBP) oraz końcowej temperatury wrzenia (FBP) sporządza się krzywą destylacji  w postaci 

procentu zebranego destylatu oraz punktów temperatury wrzenia odpowiadającym ciśnieniu 

atmosferycznemu [3]. 

Aparatura potrzebna do wykonania destylacji, zawiera

 Kolba destylacyjna o pojemności 500 ml

Rysunek  8. Schemat instalacji do destylacji próżniowej wg ASTD D1160

Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji metodą destylacji próżniowej 

według normy ASTM D 1160 

Norma ASTM D 1160, opracowana przez międzynarodową organizację 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów, została scharakteryzowana dla 

ciekłych mieszanin produktów ropy naftowej, których zakres temperatury wrzenia 

C. Służy do określania właściwości destylacyjnych substancji, które podczas 

prowadzenia destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym ulegają degradacji.

Norma ASTM D 1160, opisuje sposób prowadzenia destylacji przy dokładnie 

kontrolowanym ciśnieniu mieszczącym się w zakresie 0,13 – 6,7 kPa (1 –

rozdzielenie odbywa się w warunkach odpowiadających w przybliżeniu jednej półce 

następstwie uzyskanych wyników dla początkowej temperatury wrzenia 

(IBP) oraz końcowej temperatury wrzenia (FBP) sporządza się krzywą destylacji  w postaci 

procentu zebranego destylatu oraz punktów temperatury wrzenia odpowiadającym ciśnieniu 

Aparatura potrzebna do wykonania destylacji, zawiera (Rys. 8): 

Kolba destylacyjna o pojemności 500 ml (1) 

Rysunek  8. Schemat instalacji do destylacji próżniowej wg ASTD D1160 

destylacji próżniowej 

przez międzynarodową organizację 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów, została scharakteryzowana dla 

tury wrzenia przekracza 

C. Służy do określania właściwości destylacyjnych substancji, które podczas 

prowadzenia destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym ulegają degradacji. 

Norma ASTM D 1160, opisuje sposób prowadzenia destylacji przy dokładnie 

– 50 mm Hg), gdzie 

rozdzielenie odbywa się w warunkach odpowiadających w przybliżeniu jednej półce 

następstwie uzyskanych wyników dla początkowej temperatury wrzenia 

(IBP) oraz końcowej temperatury wrzenia (FBP) sporządza się krzywą destylacji  w postaci 

procentu zebranego destylatu oraz punktów temperatury wrzenia odpowiadającym ciśnieniu 
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 Zestaw kolumny z płaszczem próżniowym, składający się ze szkła boro krzemowego (2) 

 Termometr z czujnikiem platynowym (ang. Platinum Resistance Thermometer, PRT) (3) 

 Odbiornik ze szkła borokrzemowego (4) 

 Zestaw próżniowy – zdolny do pomiaru ciśnienia bezwzględnego z dokładnością do 

0,01kPa (5) 

 Układ regulacji ciśnienia – zdolny do utrzymania ciśnienia z dokładnością do 0,01 kPa 

(5) 

 Źródło próżni – składające się z jednej lub więcej pomp próżniowych oraz zbiorników 

wyrównawczych, utrzymujący stały poziom ciśnienia z dokładnością 1% (6) 

 Wymrażacze – odzysk lekkiej frakcji nie kondensującej w chłodnicy kolumny, temp. 

Chłodzenia ok. - 40°C uzyskiwana na ogół poprzez zastosowanie ciekłego azotu (7) 

 Osłona zabezpieczająca (8) 

 System chłodzenia – zapewniający regulację temperatury w zakresie 30 – 80°C (9) 

Podczas prowadzenia procesu destylacji, sporządza się regularne zapisy 

temperatury, czasu analizy oraz ciśnienia dla każdej zebranej frakcji w odbieralniku, której 

objętość wynosi odpowiednio: IBP, FBP oraz 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 95 procent.  

Po przeprowadzeniu badania, konieczne jest wykonanie odpowiednich obliczeń. W 

pierwszej kolejności dokonuje się właściwego przekształcenia dla zapisanej temperatury na 

równoważną jej temperaturę atmosferyczną (ang. Atmospheric Equivalent Temperatures, 

AET). Dokonuje się tego za pomocą tabel, które są dołączone do normy. Przekształcenie 

prowadzi się poprzez odpowiednie przypisanie AET do możliwie najbliższej wartości stopni 

Celsjusza, która odpowiada zebranej w odbieralniku objętości procentowej. W przypadku 

niezgodności, możliwe jest również przeprowadzenie przekształceń za pomocą równań. 

Konwersję odczytanej temperatury przeprowadza się według wzoru: 

(1)   

1,273

00051606,03861,0
,

1

1,748






A
KVT

A
AET

 

 

(2) )log76,95(33,2579

)log9774472,0(143836,5
1

p

p
A
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(3) 
)log76,95(129,2663

)log9774472,0(9991972,5
2

P

P
A




  

ATE – równoważna temperatura atmosferyczna, [oC], 

A1 – stała, obliczana dla ciśnienia w kPa, 

A2 – stała, obliczana dla ciśnienia w mm Hg, 

VT, K – odnotowana temperatura par, K, 

p – ciśnienie w kPa zaobserwowane podczas spisywania temperatury, 

P – ciśnienie w mm Hg zaobserwowane podczas spisywania temperatury 

Dokładność powyższej metody została potwierdzona na podstawie danych 

uzyskanych w 1983 roku za pomocą programu porównań międzylaboratoryjnych, w którym 

osiem różnych próbek zostało poddanych analizie przez dziewięć laboratoriów.  

a) Powtarzalność (ang. repeatability, r) oblicza się według wzoru: 

(4) 
8,1

)8,1ln( Sba

eMr



  

r – powtarzalność, °C (AET), 

e – podstawa logarytmu naturalnego, wynosząca w przybliżeniu 2,718281828, 

a, b, M- stałe, obliczone za pomocą dołączonej do normy tabeli (12.5.1), 

S – stosunek przyrostu temperatury (°C, AET) do przyrostu zebranego destylatu 

b) Odtwarzalność (ang. reproducibility, R) oblicza się według wzoru: 

 

(5) 
8,1

)8,1ln(''

'

Sba

eMR



  

 

R – odtwarzalność, °C (AET), 

e – j.w., 

a’, b’, M’- stałe, obliczone za pomocą dołączonej do normy tabeli (12.5.2), 

S – j.w. 

Po przeprowadzonym badaniu, na podstawie otrzymanych wyników wykreśla się krzywą 

destylacyjną, z możliwością zastosowania dwóch metod: interpolacji oraz kalibracji.  
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2.2 Rozkład masy cząsteczkowej 

Rozkład masy cząsteczkowej (RMC) jest istotnym parametrem szczególnie 

materiałów polimerowych. Wyznacza się go także dla innych materiałów tj. asfalty i ciężki 

frakcje naftowe. Warunki rozdzielania względem masy cząsteczkowej są wykorzystywane 

bardzo szeroko również w przypadku mieszanin pochodzenia naturalnego (biomolekuł, w tym 

szczególnie biopolimerów). Istnieje kilka alternatywnych technik wyznaczania rozkładu masy 

cząsteczkowej, wśród których największą rolę odgrywa chromatografia wykluczania (SEC, 

ang. Size Exclusin Chromatography ) (dawniej zwana chromatografią żelową, GPC – ang. 

Gel Permeation Chromatography) oraz technika frakcjonowania w polu sił (FFF, ang. Field 

Flow Fractionation). Ze względu na możliwość zastosowania w SEC "typowej" aparatury do 

chromatografii cieczowej, wykorzystywanej powszechnie w laboratoriach analityki 

technicznej, właśnie SEC jest najczęściej stosowaną techniką wyznaczania RMC.  

Chromatografia wykluczania jest techniką rozdzielania substancji, w której 

wykorzystuje się niejonowy mechanizm sita molekularnego, nazwany też mechanizmem 

wykluczania molekularnego. W odróżnieniu od innych rodzajów chromatografii, w 

chromatografii żelowej rozdziela się substancje prawie wyłącznie wg rozmiarów ich 

cząsteczek w roztworze (a dokładniej promienia hydrodynamicznego). W celu zapewnienia 

takich warunków rozdzielania stosuje się kolumny o ściśle zdefiniowanej wielkości porów 

oraz eluenty tak dobrane, aby nie miało miejsca oddziaływanie rozdzielanych molekuł z fazą 

stacjonarną. W rozdzielaniu wykorzystuje się zróżnicowanie dostępności molekuł do porów o 

zróżnicowanych średnicach, a w konsekwencji - drogi i czasu dyfuzji cząsteczek o 

zróżnicowanej wielkości i masie cząsteczkowej, w przestrzeni porów wewnątrz ziaren 

wypełnienia kolumny. W warunkach SEC mniejsze molekuły wnikają do większej liczby 

porów, przez co ich "droga" przez kolumnę jest dłuższa w porównaniu z większymi 

cząsteczkami, które wnikają tylko do części porów. W konsekwencji, większe cząsteczki 

szybciej opuszczają kolumnę - tzn. posiadają niższą retencję. (W celu opanowania podstaw 

techniki SEC, przed przystąpieniem do laboratorium, Studenci są zobowiązani do 

wnikliwego przestudiowania odpowiedniego rozdziału z pozycji [1] wykazu literatury 

uzupełniającej). 

 Zakres stosowania 

 Rozdzielanie względem masy cząsteczkowej mieszanin: 1) kopolimerów, 2) gumy 
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naturalnej i syntetycznej, 3) poliamidów, poliestrów i fluoropolimerów 4) asfaltów 5) 

homopolimerów i kopolimerów akrylamidu 6) alkoholu i octanu poliwinylowego 7) 

homopolimerów i kopolimerów vinylopirolidonu 8) celulozy i jej pochodnych 9) białek 

10) kwasów nukleionowych i wielu innych. 

 Oznaczanie średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej. 

 Oznaczanie obecności i zawartości produktów polimeryzacji oraz frakcji wysoko-

molekularnej (wykluczanej w układzie zastosowanych kolumn) w materiałach 

niskocząsteczkowych - np. paliwach silnikowych. 

 Oznaczanie orientacyjnego przebiegu rozkładu temperatury wrzenia (TBP / FBP),  

a szczególnie wartości tzw. "końca wrzenia" badanego materiału naftowego. 

 Oznaczanie zawartości wiskozatora w roztworze w oleju bazowym lub oleju smarowym; 

 Identyfikacja typu asfaltu na zasadzie porównawczej rozkładu masy cząsteczkowej 

asfaltów, oznaczanie zawartości modyfikatora w asfaltach modyfikowanych polimerami. 

 

 W przypadku SEC w warunkach niewodnych (lipofilowych), próbkę materiału 

badanego rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym zapewniającym wyeliminowanie 

oddziaływań z fazą stacjonarną - najczęściej jest nim tetrahydrofuran (THF) lub 

dichlorometan (DCM). W niektórych aplikacjach wykorzystuje się N-metylopirolidon 

(NMP), heksachlorobenzen (HCB), toluen, dimetyloformamid (DMF) i inne. W przypadku 

ryzyka występowania w próbce materii nieorganicznej lub zanieczyszczeń 

nierozpuszczalnych w zastosowanym rozpuszczalniku, próbkę należy przefiltrować (np. przez 

filtr teflonowy o średnicy porów 0,45 µm). Tak przygotowany roztwór dozuje się (typowe 

objętości od 20-100 µl). Kolumna na wylocie jest połączona z detektorem. Najczęściej 

stosowanym detektorem w SEC jest detektor refraktometryczny, którego sygnał jest 

proporcjonalny do stężenia oraz jest zależny od współczynnika załamania światła substancji. 

Do detekcji w SEC nadają się wszystkie detektory stosowane w cieczowej chromatografii, z 

tym, że w przypadku wyznaczania na podstawie chromatogramu rozkładu masy 

cząsteczkowej, konieczne jest aby detektor charakteryzował się uniwersalną odpowiedzią 

względem analizowanych substancji.  

 W celu wyznaczenia średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej, należy 

dokonać kalibracji, w oparciu o analizę roztworu wzorców (korzystnie wąsko-dyspersyjnych - 

tzn. o małym rozrzucie mas cząsteczkowych) o znanej masie cząsteczkowej. Najczęściej 
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wykorzystywane są wzorce polistyrenów. Wśród innych stosowanych wzorców można 

wyróżnić poli(metakrylan metylu), polietylenu, poliakrylany, polisacharydy - ostatnie w 

warunkach  wodnych (hydrofilowe GPC). Na podstawie chromatogramu roztworu 

wzorcowego odczytuje się wartości objętości elucji (V) lub czasu retencji (Rt,) oraz 

przyporządkowuje wartości masy cząsteczkowej. następnie wykonuje się wykres zależności 

logM = f(V lub Rt) (Rys. 8). 

 

Rysunek 9 Krzywa kalibracyjna wykonana dla wzorców polistyrenów 

Chromatogram próbki należy podzielić (podobnie jak w SIMDIS - Rys.5) na równe 

fragmenty. Powinno być ich co najmniej 25 - programy komputerowe stosowane do obróbki 

danych w SEC dzielą chromatogram na kilka tysięcy fragmentów. Dla każdego fragmentu 

wyznacz sie wartość czasu, która dzieli fragment na dwie równe pod względem pola 

powierzchni pod fragmenty. Dla każdej z tak wyznaczonych wartości czasu odczytuje się z 

krzywej kalibracyjnej wartość masy cząsteczkowej. W celu dokładnego określenia udziału 

danej frakcji, dodatkowo, należy zastosować metodę normalizacji ze współczynnikami 

korekcyjnymi. Na podstawie równań (1) i (2) można obliczyć odpowiednio średnią masę 

cząsteczkową (


nM ) oraz średnią ważoną masę cząsteczkową (


WM ). Na podstawie  równania 

(3) oblicza się polidyspersyjność (D) mieszaniny. 
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gdzie: 

Mi - masa cząsteczkowa i [g/mol]

ni - liczba cząsteczek w mieszaninie o masie M

mi - masa cząsteczek w mieszaninie o masie M

Ai - pole powierzchni piku pochodzące od cząsteczek o masie M

Na rysunku 10 przedstawiono chromatogram  rozdzielania w warunkach SEC z detektorem 

refraktometrycznym próbki asfaltu przemys

Rysunek 10 Chromatogram rozdzielania  próbki materiału Asfalt przemysłowy PS 95/35,  techniką chromatografii 
wykluczania (GPC/SEC), detektor refraktometryczny, kolumna: LiChrogel PS MIX, 5 μm, 250 x 7 mm, przep
eluentu0,7 ml/min, temperatura 33C, objętość dozowana 20 

Na rysunku 11 przedstawiono wyznaczony rozkład masy cząsteczkowej asfaltu. Liczbowo 

wartość średnią oraz rozkład masy cząsteczkowej, a także orientacyjny zakres liczby atomów 

węgla dla poszczególnych frakcji zestawiono w tabeli 

Tabela 2. Wyniki badania materiału 

wykluczania (żelowej) 

Zakres masy cząsteczkowej 

[Da] 

Zakres liczby 

atomów węgla

2523328-151676 194102-

151676-29155 11667-

29155-6332 2243-

6332-2693 487-207

2693-1145 207-

1145-597 88-46
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przedstawiono chromatogram  rozdzielania w warunkach SEC z detektorem 

refraktometrycznym próbki asfaltu przemysłowego. 

Chromatogram rozdzielania  próbki materiału Asfalt przemysłowy PS 95/35,  techniką chromatografii 
wykluczania (GPC/SEC), detektor refraktometryczny, kolumna: LiChrogel PS MIX, 5 μm, 250 x 7 mm, przep

C, objętość dozowana 20 µl, stężenie próbki: 0,05g/1ml w tetrahydrofuranie.

przedstawiono wyznaczony rozkład masy cząsteczkowej asfaltu. Liczbowo 

wartość średnią oraz rozkład masy cząsteczkowej, a także orientacyjny zakres liczby atomów 

węgla dla poszczególnych frakcji zestawiono w tabeli 2. 

yniki badania materiału asfalt przemysłowy PS 95/35, z wykorzystaniem techniki chromatografii 

wykluczania (żelowej) – HPLC-GPC/SEC 

Zakres liczby 

atomów węgla 

Udział masowy 

[%] 

Średnia masa cząsteczkowa 

[Da] 

-11667 1,6% 

1174 

-2243 9,0% 

-487 17,3% 

207 17,8% 

-88 29,8% 

46 11,5% 

 

 

powierzchni piku] 

przedstawiono chromatogram  rozdzielania w warunkach SEC z detektorem 

 

Chromatogram rozdzielania  próbki materiału Asfalt przemysłowy PS 95/35,  techniką chromatografii 
wykluczania (GPC/SEC), detektor refraktometryczny, kolumna: LiChrogel PS MIX, 5 μm, 250 x 7 mm, przepływ 

l, stężenie próbki: 0,05g/1ml w tetrahydrofuranie. 

przedstawiono wyznaczony rozkład masy cząsteczkowej asfaltu. Liczbowo 

wartość średnią oraz rozkład masy cząsteczkowej, a także orientacyjny zakres liczby atomów 

alt przemysłowy PS 95/35, z wykorzystaniem techniki chromatografii 

 Liczba atomów węgla w 

maksimum rozkładu 

90 
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597-287 46-22 8,3% 

287-106 22-8 4,7% 

 

 

Rysunek 11 Rozkład masy molekularnej dla próbki materiału asfalt przemysłowy PS 95/35, wyznaczony na podstawie 
chromatogramu z rys. 9, w oparciu o kalibrację z wykorzystaniem „wąsko-dyspersyjnych” materiałów wzorcowych 
polistyrenu. 

3. Wykonanie ćwiczenia 

Niniejsze ćwiczenie 5 składa się z trzech części: 

1. Wyznaczenie rozkładu temperatury destylacji paliwa lotniczego JET metodą destylacji 

klasycznej 

2. Wyznaczenie rozkładu temperatury destylacji paliwa lotniczego JET metodą destylacji 

symulowanej 

3. Wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej wybranego polimeru  

Wykonanie poszczególnych części ćwiczenia opisano w załącznikach do instrukcji. 

3.1. Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji paliwa lotniczego JET metodą 

destylacji klasycznej 

Badanie wykonuje się zgodnie z normą ASTM D86. Sposób wykonania w języku 

polskim opisano w załączniku 1 do niniejszej instrukcji.  
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3.2. Wyznaczenie rozkładu temperatury destylacji paliwa lotniczego JET metodą 

destylacji symulowanej 

Badanie wykonuje się zgodnie z normą ASTM D 2887 z wykorzystaniem kapilarnej 

chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo jonizacyjnym (FID). 

 Warunki analiz: 

 Chromatograf Perkin Elmer z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) 

 Kolumna: Zebron ZB-1XT SimDist (Phenomenex, USA) 10,0 m x 0,53 mm x 0,15 µm 

(PDMS) 

 Gaz nośny: Azot, 11 ml/min. 

 Program temperatury 40°C (1min) – narost 15°C/min - 380°C (2 min) 

 Temperatura dozownika 380°C  

 Warunki detekcji: Temperatura detektora 380°C, Przepływy – Wodór 40 ml/min, 

Powietrze 430 ml/min 

 objętość dozowania 1,0 ul, w trybie Splitless 

Sposób postępowania: 

1. Przygotować roztwór paliwa lotniczego w dwusiarczku węgla o stężeniu ok. 0,1 % m/m.  

2. Sprawdzić gotowość aparatury i systemu rejestracji danych zgodnie z uwagami 

Prowadzącego 

3. Mikrostrzykawkę do dozowania przepłukać 5 razy czystym CS2. 

4.  Pobrać 1,0 ul próbki kalibracyjnej (roztwór n-alkanów w CS2) i niezwłocznie zadozować 

oraz nacisnąć przycisk START. 

5. W trakcie rozdzielania należy przygotować tabelę kalibracyjną dla n-alkanów oraz 

narysować schemat ideowy stanowiska GC-FID 

6. Po zakończeniu procesu chromatograficznego, należy przeanalizować chromatogram 

mieszaniny wzorców oraz uzupełnić tabelę kalibracyjną o wartości czasu retencji 

poszczególnych wzorców 

7. W momencie, gdy chromatograf wskazuje gotowość do następnej analizy (READY), 

mikrostrzykawkę do dozowania przepłukać 5 razy czystym CS2 

8. Następnie pobrać 1,0 ul czystego CS2 i niezwłocznie zadozować oraz nacisnąć przycisk 

START (rejestracja tzw. pustego przebiegu). 
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9. Po zakończeniu procesu chromatograficznego, należy przeanalizować chromatogram. 

10. W momencie, gdy chromatograf wskazuje gotowość do następnej analizy (READY), 

mikrostrzykawkę do dozowania przepłukać 5 razy roztworem badanego paliwa 

lotniczego 

11. Następnie pobrać 1,0 ul roztworu i niezwłocznie zadozować oraz nacisnąć przycisk 

START (rejestracja tzw. pustego przebiegu). 

12. Po zakończeniu procesu chromatograficznego, należy przygotować chromatogram do 

operacji obliczeniowych: 

a. Odjąć od siebie chromatogramy próbki i czystego CS2. 

b. Przeanalizować wynik operacji 

c. Wydrukować chromatogram do pliku pdf  

13. Opracować wyniki zgodnie z opisem w normie ASTM D2887 

Porównanie wyników dla badań z pkt. 3.1 i 3.2. 

W załączniku do normy ASTM D2887 opisano sposób przeliczania wyników uzyskanych 

metodą destylacji symulowanej (temperatura destylacji vs procent masowy destylatu) na 

wyniki zgodne z destylacją klasyczną wg ASTM D86 (temperatura destylacji vs procent 

objętościowy destylatu). Należy dokonać obliczeń zgodnie z opisem, porównać uzyskane 

krzywe destylacji oraz przedyskutować wynik porównania. 

3.3. Wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej polimeru 

Warunki analiz: 

 Pompa strzykawkowa, dozownik Rheodyne Rh-7725i z pętlą dozującą 20 μl 

 Kolumna: LiChrogel PS MIX, 5 μm, 250 x 7 mm (MERCK, Niemcy) 

 Eluent: dichlorometan (DCM), 1,0 ml/min. 

 Temperatura 25°C  

 Detektor refraktometryczny RI (Knauer, Niemcy) 

 Objętość dozowanej próbki: 20 l 

 Stężenie próbki: 0,05g/ml DCM 

Sposób postępowania: 

1. Sporządzić roztwór:  
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a. nisko – dyspersyjnych wzorców polimerów o średnich masach molekularnych: 2 

750 000 Da, 120 000 Da, 11 600 Da, 5 450 Da, 245 Da, i aceton o masie 

molekularnej 58 Da (stężenie końcowe ok. 3 mg / ml).  

b. wybranego polimeru (np. styropian) o stężeniu ok. 0,05 g/ml 

2. Sprawdzić gotowość aparatury i systemu rejestracji danych zgodnie z uwagami 

Prowadzącego 

3. Ustabilizować warunki rozdzielania po zapewnieniu wypełnienia kanału odniesienia 

detektora RI aktualnie stosowanym eluentem (konieczne uzyskanie stabilnej linii 

podstawowej detektora – wahania wskazań na wyświetlaczu mniejsze od 0,2 jednostek 

względnych); 

4. Po ustaleniu warunków oznaczania, nastrzyknąć kolejno roztwór wzorcowych 

polimerów; 

5. W trakcie rozdzielania przygotować tabelę kalibracyjną oraz naszkicować schemat 

układu stosowanego w ćwiczeniu 

6. Następnie wykonać w identycznych warunkach analizę chromatograficzną roztworu 

polimeru 

7. Opracować uzyskany chromatogram wzorców oraz próbki oraz wydrukować 

chromatogramy do pliku pdf. 

8. Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczyć średnią masę oraz rozkład masy 

cząsteczkowej zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2 niniejszej instrukcji 

3.4. Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji niskolotnego materiału 

naftowego metodą destylacji próżniowej 

Badanie wykonuje się zgodnie z normą ASTM D1160 – do zapoznawania przed 

przystąpieniem do ćwiczenia u Prowadzącego  

4. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji, rozdziału dot. GPC/SEC 

z [1] oraz załączników do instrukcji. 
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6. 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. 

  

Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa wykonująca 

ćwiczenie. Na stronie tytułowej 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.   

7. Załączniki 

1. Załącznik 1. A. Wasik: Badanie rozkładu temperatury destylacji. Instrukcja do 

pobrania ze strony Kat. Chemii Analitycznej PG: 

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/tch/tch-mat-cw5z1.pdf 

 

2. Załącznik 2. R. Pawłowicz: Badanie liczb charakterystycznych. Instrukcja do 

pobrania ze strony Kat. Inżynierii Chemicznej i Procesowej PG: 

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/tch/tch-mat-cw5z2.pdf 

 

 

 

 

 


