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PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
-- część I-sza zakresu przedmiotu --

Przedmiot Inżynieria i Technologia Nośników Energii dotyczy nośników kopalnych /
pochodzenia „bio-” (odtwarzalnych) / ogniw paliwowych / innych;
• Należy pamiętać, że wymagania dla części paliw (silnikowych) są regulowane przez

Dyrektywy UE Ustawy inne regulacje poszczególnych państw, członków UE !
 Funkcje zakładowego laboratorium (b. ważne zrozumienie znaczenia pojęć i zasady postępowania !)
• Planowanie, pobieranie, przygotowanie próbek do badań, badania, archiwizacja próbek, 

dokumentacji  decyzje 
- Analityka techniczna – procesowa (laboratoryjna, zautomatyzowana)
- Analityka kontrolna (dostawcza, między-operacyjna (w tym, „podstawowa”)

produktów („całkowita”), ekspedycyjna („kontrolna”), wód wlotowych/odpływowych, 
gazów odlotowych)

- Inna analityka techniczna (rozruchy, „ruchy testowe”, awarie/zakłócenia  procesowe)
- Badanie stanu środowiska pracy (tylko w dużych jednostkach - na podstawie „pozwoleń”)
- Dokumentowanie/dystrybucja - rezultatów badań / ocen  / „opinii” 
 Dokumentacja i specyfikacje w zakresie wymagań oraz ich źródła (Zarządzenia; Normy; Umowy; 

Oferty; Specyfikacje techniczne)
 Dokumentacja metodyczna – dotycząca planowania, pobierania przygotowania próbek do 

badań, wykonywania badań, dokumentowania wyników i źródła (normy, inne źródła)
 Podstawowe znaczenie Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) w każdym zakładzie

produkcyjnym, w Laboratorium, szczególnie w zakresie Normy PN-EN ISO 9001 (w
szczególnych przypadkach Normy : PN-EN ISO 17025, czy Kodeksu GMP / GLP)



PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
-- część II-ga zakresu przedmiotu --

 Zasady struktury organizacyjnej i organizacji pracy w laboratorium (zależnie od zakresu 
zadań i wielkości laboratorium);

 Infrastruktura techniczna laboratorium (znaczenie wyposażenia w zakresie - gazów 
technicznych, próżni, sprężonego powietrza, przygotowania próbników, archiwizacji próbek, …);

 Szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz bezpieczeństwa 
pożarowego (P/Poż.) w przemyśle nośników energii (w tym, w pobieraniu, dystrybucji, 
przygotowaniu, badaniu, archiwizacji i utylizacji próbek w badaniach w laboratorium); 

 Przypomnienie podstawowych zasad - fizyki, fizykochemii, chemii, opracowania 
wyników oraz wnioskowania, dotyczących „analityki” (głównie instrumentalnej – przy 
okazji omawiania poszczególnych grup  technik i metod analityki technicznej, laboratoryjnej 
analityki procesowej );

 Grupy technik i metod badań stosowanych w laboratoriach nośników energii – paliw 
gazowych

- pochodzenia naturalnego gazowych (gaz ziemny, bio-metan, bio-wodór), ciekłych (ropa 
naftowa, frakcje produkty z ropy naftowej o różnych zakresach lotności – benzynowych, paliw 
lotniczych, olejów napędowych, lekkich olejów opałowych, ciężkich olejów opałowych, paliw 
okrętowych), stałych (węgla kamiennego, brunatnego, torfu)

- otrzymywanych z tzw. biomasy ligno-celulozowej (tak odpadowej BMLC, jak i o innym 
znaczeniu użytkowym – gazowych: bio-metan, bio-wodór, ciekłych: bio-etanol, bio-butanol, być 
może też, bio-metanol )



PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
-- część III-cia zakresu przedmiotu --

 Techniki i metody uproszczonego badania parametrów fizycznych / fizykochemicznych / 
wykonywania „testów” właściwości użytkowych, w tym - wartości tzw. „liczb” (badanie 
takich parametrów, jak – gęstość, lepkość, prężność, rozkład temperatury destylacji, temperatura 
krystalizacji, barwa, absorpcyjność światła, pH wód , pH wyciągów wodnych, zawartość zanieczyszczeń 
stałych, przewodnictwo elektryczne, temperatura zapłonu – w tyglu otwartym / zamkniętym, ciepło 
spalania, wartość opałowa, liczby oktanowe – „badawcza”/”motorowa”, liczba cetanowa, wpływ na 
uszczelnienia, właściwości korozyjne, temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP), zawartość 
„żywic”, odporność na utlenianie,  liczba bromowa, zawartość „koksu”,  wody, …) –

 Techniki i metody oznaczania składu  :
- grupowego (zawartości określonych grup organicznych związków chemicznych  - rodzajów 

węglowodorów – „parafinowych”, „naftenowych”, olefinowych, aromatycznych, poli-aromatycznych, 
merkaptanów)

- grupowo – strukturalnego (w tym szczególnie , CP/CN/CA)
- zawartości :
-- pierwiastków (szczególnie - C, H, O, S. N, Si, Al, Pb, Na, Fe, Mn, Ni, V, )
-- jonów (w wodach oraz w płynach procesowych : H+, Na+, K+, Fe++, Ca++, Mg++ Mn++/ Cl-, SO4-, …)
-- związków chemicznych (H2, N2, O2, H2S, H2O, C2H5OH, poszczególnych dodatków tlenowych do 

benzyn, określonych składników paliw, takich jak, metan, etan, eten, propan, propen, butan, 
izo-butan, t-butan, buten, izobuten, t-buten, …, benzen, toluen, ksyleny,  kumen , itd.,)  

Dla poszczególnych technik badawczych, najważniejszych metodyk zostaną przedstawione 
zasady fizykochemii i wykonywania badań, budowy wyposażenia, raportowania wyników .



PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
-- część IV-ta zakresu przedmiotu --

Nie tylko dla najważniejszych technik badania parametrów fizykochemicznych,
wykonywania testów, badania właściwości użytkowych, określania wartości tzw. liczb, ale
także - dla najważniejszych technik i metod oznaczania - składu grupowego, badania
zawartości pierwiastków, jonów, określonych związków chemicznych, także zostaną
przedstawione zasady fizykochemii, wykonywania badań, budowy wyposażenia,
raportowania wyników.
Powyższe dotyczy :
 Najważniejszych technik i metod uproszczonego badania parametrów fizycznych i 

fizykochemicznych oraz wykonywania „testów” właściwości użytkowych, w tym, 
wartości tzw. „liczb” w analityce technicznej – przede wszystkim tych parametrów 
badania różnego typu paliw, które są regulowane ustawowo; 

 Techniki i metody przygotowania próbki / oznaczania składu  :
- grupowego (szczególnie: LC, HPLC, TLC, SPE, GC-SIMDIS )
- grupowo – strukturalnego (MIR-FTIR, H1-NMR wysokiej częstotliwości ) 
- zawartości określonych :
-- pierwiastków (mineralizacja  spaleniowa, mineralizacja mikrofalowa , jako techniki przygotowania 

próbki/ AAS – FL/GF, ICP-AE, ICP-MS, mineralizacja zapłonowa w  atmosferze „syntetycznego 
powietrza” / w redukcyjnej atmosferze wodoru , spektrometria absorpcyjna gazów w zakresie IR, )

-- jonów (I Exch Chrom (SAX / SCX) / IC, potencjometria, kulometria, konduktrometria)
-- związków chemicznych (gazów  - KGC – TCD/FID, lotnych – C-GC-FID/MS/FPD/PID/ECD,  lotnych i 

nielotnych TLC / HPLC / UPLC – UV-VIS-DAD/FLD/RID/LLSD/MS)



Wykład 1-szy
-- część – zasady zaliczenia przedmiotu—

 Apel o zrozumienie  

--- Zgodnie z decyzją Senatu PG oraz Regulaminu Studiów – „obecność studentów na wszystkich zajęciach
programowych jest obowiązkowa”;
--- Na każdym ćwiczeniu laboratoryjnym ma miejsce krótka „wejściówka”. Zakres wymagań zawarty jest w
instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Wyraźnie negatywna ocena, nie dopuszcza do
wykonywania ćwiczenia; Ocena ostateczna jest wystawiana po dokładnym sprawdzeniu wejściówki;
--- Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich wejściówek (60 % zalicza), wykonanie
wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń;
--- Przedmiot jest zaliczony w całości na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu (60 % zalicza),.
Przedmiotem egzaminu jest wyłożony materiał, zawarty w formie prezentacji wykładowych na Stronie
Domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, w odpowiedniej Do egzaminu mogą przystąpić
tylko studenci, którzy uzyskali zaliczenie laboratorium; Nie zostaną dopuszczenie studenci nieobecni bez
usprawiedliwienia na trzech i więcej wykładach; Wynika to m.in. z powodu braku literatury
podręcznikowej z przedmiotu;
--- Ze względu na bardzo obszerny materiał merytoryczny przedmiotu warto samodzielnie studiować
problematykę przedmiotu przez cały okres semestru!; W przypadku trudności ze zrozumieniem
określonego zakresu problematyki przedmiotu, albo problemów z opracowaniem wyników, lub
sformułowaniem wniosków, należy korzystać z konsultacji u prowadzących wykład / laboratorium.
Proszę pamiętać, że wykład i ćwiczenia laboratoryjne mają na celu pomóc Państwu
w studiowaniu przedmiotu. Jednakże, nie zapewniają zaliczenia bez samodzielnego
studium ! Proszę mieć na uwadze, że najważniejsze jest zrozumienie
podstawowych zasad, czego na pamięć nauczyć się - jest niemożliwe !!!



Uproszczony schemat ideowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. 
- sprzed „programu 10+”
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Schemat technologiczny wytwórni bio-etanolu z „zamknięciem obiegu 
wody po metanizacji odcieku pofermentacyjnego z kogeneracją 
energii elektrycznej – cz-II-ga



Schemat technologiczny wytwórni bio-etanolu z „zamknięciem 
obiegu wody po metanizacji odcieku pofermentacyjnego z 
kogeneracją energii elektrycznej – cz-II-ga



Wykład 1-szy
-- część – Literatura / Informacje o źródłach literatury—

 Literatura / Inne źródła     



Brak w języku polskim podręcznika adekwatnego dla merytorycznego zakresu 
przedmiotu 

- Przede wszystkim należy korzystać (starannie przestudiować ! ) „Materiały dla 
Studentów” na Stronie Domowej Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej – link:
https://chem.pg.edu.pl/kichip/atikj

– Uzupełniająco, warto poznać treść norm „podmiotowych” (opisujących „wymagania”) i   
„przedmiotowych” (norm opisujących „procedury”), szczególnie metodyk badawczych 
wyznaczania tych parametrów paliw różnego rodzaju, które są wymagane ustawowo ! 

- Uzupełniająco należy przypomnieć sobie wymagania Systemów Zarządzania Jakością, 
szczególnie - w laboratorium (SZJ). Z tym, że należy znać i rozumieć wymagania Normy 
PN-EN ISO 9001: 2015, które są w niektórych przypadkach znacznie zmienione w 
stosunku do normy  PN-EN ISO 9001: 2009; Wcześniejsze wydanie Normy 
jednoznacznie wymagało tzw. „podejścia” procesowego do SZJ, teraz – dodatkowo –
wymagane jest tzw. „podejście” oparte na analizie ryzyka !!!

- W zastosowaniu do laboratorium SZJ jest opisany szczegółowo w Normie PN-EN ISO 
17025:2005 









 Zarys historii Systemów Zarządzania Jakością (SZJ) – Systemów
Zapewnienia Jakości

Podstawowe znaczenie Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) w
każdym współczesnym zakładzie produkcyjnym, w tym, w
Laboratorium, szczególnie, Normy PN-EN ISO 9001
(w szczególnych przypadkach Normy : PN-EN ISO 14001:2015,
PN-18001, PN-EN ISO 17025:2005, PN-EN ISO 22000:2003);

Odrębne znaczenie posiada Kodeks GMP / GLP OECD
 W ramach przedmiotu Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną

zostaną też przedstawione wymagania oraz zarys postępowania -
dotyczące systemu REACH;

-- Jakość, jako spełnianie określnych wymagań --

Systemy Zarządzania Jakością (SZJ) 
w zakładzie / laboratorium



Pojęcie „procesu” wg PNM-EN ISO 9001:2015



wg PN-EN ISO 9001:2015









Podstawowe SYSTEMY ZAPEWNIENIA 
JAKOŚCI (Zarządzania Jakością – SZJ) 
w jednostkach gospodarczych i laboratoriach

Aktualna !

Nieaktualna !



-- nieaktualna ! -- -- aktualna ! --

PN-EN ISO 
9001:2015

PN-EN ISO 9001:2009



Normy systemów  zapewnienia jakości  (SZJ) 
wprowadzane najczęściej do zintegrowanego  systemu 
Zakładu  – 9001 + 14001 + 18001 / 9001 + 17025

Aktualna !
Aktualna !

Aktualna !

W przypadku laboratorium
wykonującego badania na rynku usług
badawczych, należy „wdrożyć”
wymagania Normy PN-EN-ISO 17025:
2005 oraz dokonać akredytacji
laboratorium – „uznania biegłości”



P. 4., to w zasadzie wymagania 
Normy 9001, napisane dla 
laboratorium; P.5. to wymagania 
inne, właściwe dla laboratorium 

Należy rozróżniać „badania” od „wzorcowań” ! (Prawo o Miarach) 



Quality
Policy

Quality Manual

Operation Procedures

Operation Instructions

Records, notes, etc. 

Quality management systems documentation
Polityka Jakości

Zapisy - (nie są dokumentami jakości)

- Specyfikacje,
- Wykazy, 
- Notatki służbowe

Instrukcje

Księga Jakości

Procedury operacyjne

DOKUMENTACJA 
JAKOŚCI



PLAN WYKŁADU – wykład 1-szy
- zasady tworzenia regulacji „oficjalnych” -

UE   Parlament UE   Komisja Europejska   Dyrektywa 
 Ustawa krajowa  Rozporządzenie Ministra;  Np.:

Kwestia obligatoryjności / „dobrowolności”: stosowania Polskich Norm
Polskie Normy typu PN-EN z zasady nie są obowiązkowe, tzn., istnieje pełna dobrowolność 
ich stosowania we wszelkich porozumieniach między jednostkami gospodarczymi. 
Jednakże, Parlament, czy Premier, albo Minister odpowiedniej „branży” mogą, 
odpowiednio wprowadzić określone fragmenty Normy do : ustawy / rozporządzenia / 
zarządzenia. Od tego czasu te że „regulacje” obowiązują na określonym terenie z tytułu 
Prawa ! 

Dyrektywa uchwalana przez Parlament Europejski większością głosów, po negocjacjach w sprawach 
szczegółowych, i często, z dodatkowymi regulacjami dla poszczególnych spraw i krajów. Następnie, w 
każdym kraju oddzielnie:   Ustawa, albo Rozporządzenie Premiera, albo Zarządzenie Ministra każdego 
kraju UE w języku „krajowym” ; 

Należy zawsze sprawdzić, które „wydanie” PN 
jest obecnie aktualne. Należy korzystać tylko z 
aktualnych norm   



Podstawowe pojęcia i zasady SZJ 

Dokumentacja Jakości - można przygotować odrębne Dokumenty Jakości dla

poszczególnych Systemów Jakości, albo, jedną zintegrowanego SZJ.

Polityka Jakości - to krótki dokument sygnowany przez przedstawiciela „najwyższego 

kierownictwa”, przedstawiający:

-- „cele” w zakresie Jakości (w produkcji, usługach, w laboratorium, względem „środowiska”,...),

-- „zasoby” przeznaczone dla zapewnienia realizacji w/w celów,

-- „środki” przeznaczone dla zapewnienia realizacji w/w celów.

Pojęcie „Ryzyka”

Ryzyko  = P x f x K      [PLN]
gdzie : 

P – prawdopodobieństwo - zdarzenia, awarii, wypadku przy pracy, …
f – częstotliwość  prawdopodobnego wystąpienia - ….
K – koszt związany z potencjalnym wystąpieniem - …. 

„Podejście systemowe” – każde działanie zarządcze, organizacyjne, „technologiczne”, itd. 
składa się z wzajemnie powiązanych „operacji jednostkowych”, składających się na określony 
proces. W każdym SZJ należy wyróżnić poszczególne, wzajemnie powiązane  procesy oraz 
„utrzymywać” je pod kontrolą i systematycznie doskonalić, zwłaszcza, „zadowolenie klienta” !



Pojęcia podstawowe 
-- szczegółowe definicje w Normie PN-EN ISO 9000:2015 --

System Zarządzania Jakością (SZJ);   

PKN;    PCBC – PCC / PCA;  EN / PN – obligatoryjność / dobrowolność 
stosowania PN-EN;  

„Notyfikacja”; Certyfikacja;  Akredytacja;   

Operacja jednostkowa; Proces; Podejście procesowe; Nadzór nad 
procesami;

Klient; Zadowolenie klienta; Doskonalenie SZJ; Ryzyko; Plan Jakości; 
Przegląd  kierownictwa; Audyt; Audytor; Wyrób niegodny; Niezgodność; 
Działania korygujące; Skuteczność działań korygujących; Walidacja; 
Nadzór nad projektowaniem; Wyposażenie; Nadzór nad wyposażeniem; 
Dokumenty Jakości; Nadzór nad Dokumentacją; Zapisy; Nadzór nad 
zapisami; …  



Przykład specyfikacji kwalifikacji, uzyskanych w wyniku szkoleń / kursów



ciąg dalszy



Przykłady certyfikatów
w tym przypadku – audytora wiodącego



ORLEN Benzyna bezołowiowa 95 - zgoda z 
wymaganiami Normy PN-EN - 228
Charakterystyka

Produkowana przez PKN ORLEN benzyna bezołowiowa o wartość liczby oktanowej badawczej 95 
to EuroSuper 95 Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi, 
detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w 
czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i 
w komorze spalania (potwierdzone w testach stanowiskowych na silniku Mercedes Benz M102E 
- Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine). Inhibitor korozji chroni 
przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego 
dowodzą, że zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się 
osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik.
Benzyna EuroSuper 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając 
równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające 
zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego 
właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i 
osadów.
Ponadto benzyna bezołowiowa EuroSuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w 
warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie 
benzyny EuroSuper 95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób 
jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna EuroSuper 95 
chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.
Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku
(metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).



Właściwości 

Parametr Jednostka  
Zakres*)  

Metoda badań**) 
min. max. 

Liczba oktanowa 
badawcza(RON) 

- 95,0 - PN-EN ISO 5164 

Liczba oktanowa motorowa 
(MON) 

- 85,0 - PN-EN ISO 5163 

Zawartość ołowiu mg/l - 5,0 PN-EN 237 

Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 775,0 PN-EN ISO 12185 
PN-EN ISO 3675 

Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 
PN-EN ISO 20884 
PN-EN ISO 20846 
PN-EN ISO 13032 

Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16135 

Okres indukcyjny minuty 360 - PN-ISO 7536 
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu 
rozpuszczalnikiem)  mg/100 ml  - 5 PN-EN ISO 6246 

Badanie działania korodującego na 
miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1 

PN-EN ISO 2160 

Wygląd - 
jasna i 
przezroczysta 
 

ocena wizualna 

Zawartość węglowodorów typu 
   PN-EN 15553 

PN-EN ISO 22854  olefinowanego 
%(V/V)  

- 18,0 

 aromatycznego - 35,0 
 

Parametry benzyn wymagane  w RP/UE z tytułu prawa



     



GRUPY WĘGLOWODORÓW
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jednopierścieniowe -
monoaromaty (mA)

żywice (Ż)

trój- i wielopierścieniowe –
triaromaty i poliaromaty (tA) (pA)

asfalteny 
(Af)
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diaromaty (dA)

Nasycone
(alifatyczne, 
parafinowe)

Olefinowe

Aromatyczne

Żywice

Asfalteny



OZNACZANIE SKŁADU GRUPOWEGO

TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE

- GC - FID, GCxGC - FID, GCxGC - ToF-MS

- FIA (adsorpcja ze wskaźnikiem fluorescencyjnym) 

- HPLC – RI, IR, UV-DAD, LLSD, LC-FID

- LC (skala preparatywna)

- SFC – FID, UV-DAD

- TLC - FID

TECHNIKI SPEKTROSKOPOWE

- IR, H1-NMR, C13-NMR, MS



PROBLEMY W OZNACZANIU SKŁADU GRUPOWEGO Z 
WYKORZYSTANIEM TECHNIKI HPLC

SELEKTYWNOŚĆ ROZDZIELANIA

- zbliżona struktura i liczba związków chemicznych

- słabe oddziaływania adsorpcyjne

- przeszkody steryczne - przestrzenne – o tym większym

znaczeniu, im wyższa temperatura wrzenia produktu

i stopień rafinacji

DETEKCJA I KALIBRACJA

- uzyskanie sygnału pomiarowego proporcjonalnego do

zawartości wszystkich grup węglowodorów

- wybór odpowiedniego sposobu kalibracji
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OZNACZANIE SKŁADU GRUPOWEGO BENZYN NP-HPLC/BF

Możliwość zastąpienia metody FIA (ASTM D-1319) oznaczania 

zawartości węglowodorów parafinowo - naftenowych, 

olefinowych i aromatycznych techniką NP - HPLC

Możliwość rozdzielenia 
węglowodorów parafinowych od 
olefinowych i oznaczenia łącznej 
zawartości „olefin” za pomocą 
detektora UV-VIS/DAD na 
podstawie piku dla 
„zintegrowanego” zakresu długości 
fali 205 – 240 nm

A

Wykorzystanie wysokiej 
selektywności grupowej 
sorbentu NH2 oraz przepływu 
zwrotnego eluentu w kolumnie 
HPLC-NH2 o N>ok. 15 tys.


