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Wykaz zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Technologia Asfaltów Naftowych dla Chemii budowlanej,  

semestr 2, studia II-go stopnia.  
Rok akademicki 2017/2018. 

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

TAN-1 
Oznaczanie wybranych 

parametrów podstawowych  

1A. Badanie penetracji  GB/ MPG Badanie penetracji dla próbek asfaltów naftowych, wyznaczanie 
powtarzalności laboratoryjnej. 

p.35 Chemia "D"  

1B. Badanie temperatury mięknienia (PiK) GB/ MPG Badanie temperatury mięknienia dla próbek asfaltów naftowych metodą 
„Pierścień i Kula”. 

p.35 Chemia "D"  

1C. Badanie temperatury łamliwości (metoda 
Fraass-a) 

GB/ MPG Badanie temperatury łamliwości dla próbek asfaltów naftowych metodą 
Fraass-a. 

Laboratorium kat. Inżynierii Chemicznej i 
Procesowej 

1D. Granulometria sitowa i mikroskopowa GB/ MPG wyznaczanie rozkładu granulometrycznego materiału ziarnistego/ mikro-
ziarnistego – metoda mikroskopowa/ metoda sitowa. 

p.35 Chemia "D" 

TAN-2 
Oznaczanie wybranych 

parametrów spektralnych i 
grupowych lepiszczy 

bitumicznych 
 

2A. Badanie składu grupowego MPG W module zostanie wykonanie badanie składu grupowego próbek asfaltów 
techniką cienkowarstwowej chromatografii cieczowej sprzężonej z 
detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (TLC-FID). 

p.8 Chemia "C" 

2b. Analiza spektralna – UV-VIS i FTIR MPG W module zostanie wykonany pomiar z rejestracją widma w zakresie 
nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS) oraz podczerwieni techniką 
spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). 

p.8 Chemia "C" 

2C. Badania rozkładu masy cząsteczkowej MPG W module zostanie wykonane badanie rozkładu masy cząsteczkowej 
asfaltów o techniką chromatografii wykluczania z szeregowo połączonymi 
detektorami UV-VIS z matrycą fotodiodową i detektorem 
refraktometrycznym (SEC-UV-VIS/DAD-RID).   

p.16 Chemia "C" 

TAN-3 
 Wybrane metodyki badania 

lotnych związków 
organicznych w oparach 

asfaltów i ścieków z 
produkcji asfaltów 

3A. Badanie sumarycznej zawartości lotnych 
związków organicznych w oparach asfaltów 

GB W module zostanie zastosowana technika statycznej analizy fazy 
nadpowierzchniowej i chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-
jonizacyjnym (SHS-GC-FID). 

p.36 Chemia "D" 

3B. Identyfikacja i oznaczanie lotnych 
związków siarki w oparach asfaltów   

GB W module zostanie zastosowana technika statycznej analizy fazy 
nadpowierzchniowej i chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-
fotometrycznym (SHS-GC-FPD). 

p.36 Chemia "D" 

3C.  Identyfikacja i oznaczanie lotnych 
związków organicznych w ściekach z produkcji 
asfaltów 

GB W module zostanie zastosowana technika dyspersyjnej mikroekstrakcji 
ciecz-ciecz i chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas 
(DLLME-GC-MS). 

p.36 Chemia "D" 

Lotos Asfalt i Lotos LAB: 
Wizyta w nowoczesnym 

zakładzie produkcji lepiszczy 
bitumicznych oraz 
akredytowanym 

laboratorium analityki 
technicznej asfaltów. 

 
W1. Instalacje produkcyjne 

GB, 
pracownicy 

LOTOS Asfalt 
i LOTOS Lab 

 Zwiedzanie zakładu produkcyjnego, zapoznanie studentów ze 
stosowanymi w Lotos Asfalt technologiami produkcji asfaltów 
ponaftowych – instalacje utleniania asfaltów, skruber oczyszczania gazów 
odlotowych i separator fazy olejowej, technologie produkcji asfaltów 
modyfikowanych polimerami, sterownia. 

Lotos Asfalt, Grupa LOTOS S.A. 

W2.  Park zbiorników magazynowych i 
nalewaki asfaltu 

Zapoznanie studentów z systemem magazynowania asfaltów – park 
zbiorników magazynowych oraz ekspedycji produktów - nalewaki asfaltu 
do autocystern. 

Lotos Asfalt, Grupa LOTOS S.A. 

W3. Laboratorium kontroli jakości Laboratorium „asfaltowe” Lotos LAB.  LOTOS LAB, Grupa LOTOS S.A. 

Prowadzący - legenda: 
GB – dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, MPG – mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl.  

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