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PROGRAM KURSU 

TEMAT: Metody monitorowania i kontroli składu olejó w stosowanych w otwartych 
układach smarowania 

 
Część wykładowa (3h lekcyjne) 
 
Część wykładowa szkolenia obejmuje: 

• Problematykę emisji do środowiska olejów stosowanych w otwartych układach 
smarowania i ich oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka; 

• Aktualne regulacje prawne w zakresie olejów do maszyn i urządzeń stosowanych w 
pracach terenowych – leśnych, w parkach, ogrodach itd., ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów kategoryzacji olejów jako łatwo lub trudno 
biodegradowalnych, a także praktycznie nie biodegradowalnych. 
 

Omówione zostaną, z uwzględnieniem zasad teoretycznych w zakresie podstaw biochemii, 
fizyki i fizykochemii : 

• Wymagane przez aktualne regulacje prawne metody oceny biodegradowalności, w tym 
szczególnie opracowane przez prof. M. Kamińskiego i Współpracowników wieloetapowe 
metodyki kontroli składu grupowego olejów – zdecydowanie tańsze i prostsze w 
wykonaniu niż klasyczne i długotrwałe testy biodegradowalności, bazujące na:  
 

(1) metodzie terenowej – fotometrycznej z wykorzystaniem fluorescencji, jako wstępnej 
metody oceny obecności i zawartości w oleju składników o charakterze węglowodorów 
aromatycznych różnego typu, alifatycznie i alicyklicznie podstawionych nisko lotnych 
pochodnych benzenu, naftalenu, bifenylu, itd. z wykorzystaniem fluorescencji badanego 
oleju pod wpływem światła UV o długości fali 365 nm wraz z omówieniem niezbędnego 
wyposażenia do wykonania testu; 
 

(2) metodach laboratoryjnych: 
(2.1) metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem badania widm absorpcji światła w 
zakresie średniej podczerwieni z transformacją Fouriera (MIR-FTIR) oraz badania 
absorpcji światła w zakresie nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS); 
(2.2) metoda wykorzystująca cienkowarstwową chromatografię cieczową w normalnych 
układach faz (NP-TLC) oraz specyficzne metodyki wizualizacji plamek z 
chromatograficznego rozdzielania grupowego składników oleju techniką TLC do oceny 
składu grupowego oleju, informująca jednoznacznie o istnieniu, lub braku obecności w 
badanym oleju składników szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka oraz 
umożliwiającej wstępną ocenę zawartości tych składników, 
(2.3) metoda laboratoryjna o zaawansowanym charakterze, wykorzystująca 
wysokosprawną kolumnową chromatografię cieczową w normalnym układzie faz (NP-
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HPLC), ze zwrotnym przepływem eluentu w kolumnie (EBF), z detekcją 
spektrofotometryczną w zakresie nadfioletu i światła widzialnego z detektorem typu DAD 
(UV-VIS-DAD), z różnicowym detektorem refraktometrycznym (RID) oraz laserowym 
detektorem rozproszenia światła (LLSD) – „metodyka NP-HPLC-EBF – UV-VIS-DAD / 
RID / LLSD”, pozwalająca na oznaczenie składu grupowego oleju w zakresie grup 
składników, a także na jednoznaczne stwierdzenie, czy olej zastosowany w maszynie 
jest tożsamy z olejem „odniesienia”, pobranym z pojemnika magazynowego. 
 

Zostaną też przedstawione ogólne podstawowe informacje o zasadach fizyki, fizykochemii oraz 
wykonywania w praktyce w/w metodyk, a także o zasadach budowy i działania stosowanej 
aparatury i wyposażenia.   
 

Część laboratoryjno – seminaryjna (5h zegarowych) 
 
W drugiej części szkolenia, podzielonej na moduły, uczestnicy zapoznają się w praktyce z 
przestawionymi w części pierwszej metodami kontroli składu grupowego olejów smarowych do 
urządzeń tnących, począwszy od poprawnego pobrania próbki, poprzez jej przygotowanie do 
poszczególnych etapów badań, aż po praktyczne wykonanie badań wraz z właściwym 
wnioskowaniem na podstawie wyników poszczególnych etapów badań.  
Wykorzystane będą następujące techniki i metodyki omówione w części wykładowej: 
 

• „test kroplowy”, jako wstępna terenowa metoda oceny obecności i zawartości składników 
szkodliwych, bardzo trudno lub praktycznie nie-biodegradowalnych w próbce oleju;  

• rejestracja i analiza przebiegu widma badanego oleju z zastosowaniem spektroskopii w 
podczerwieni z transformacją Fouriera (MIR-FTIR); 

• rejestracja i analiza przebiegu widma badanego oleju z zastosowaniem spektroskopii w 
zakresie nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS); 

• chromatografia cienkowarstwowa w normalnym układzie faz (NP-TLC), z wizualizacją 
plamek pod lampą emitującą światło o długości fali 365/254 nm, w świetle widzialnym 
oraz po „wywołaniu” w oparach jodu; 

• wysokosprawna chromatografia cieczowa – NP-HPLC-EBF – UV-VIS-DAD / RID / LLSD. 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadą i sposobem wykonania. a także, z budową i 
zasadami poprawnego użytkowania sprzętu i wyposażenia. Wykonane zostaną badania dla 
kilku próbek olejów, charakterystycznych i stosowanych obecnie w praktyce w maszynach 
tnących. Przedstawione zostaną zasady wnioskowania na temat oceny grupowego składu oleju 
badanych próbek oraz zasady wnioskowania na tej podstawie o stopniu szkodliwości badanych 
olejów dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz o podatności oleju na 
biodegradację.  


