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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
•
•

I.2013-VIII.2013 - Asystent w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział
Chemiczny, Politechnika Gdańska
IX.2013 – do chwili obecnej – Adiunkt w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

4. Osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz.
882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)
a) Tytuł osiągnięcia naukowego
Nowe metodyki charakterystyki złożonych mieszanin, szczególnie pochodzenia naftowego, z
zastosowaniem technik rozdzielania
b) Wykaz publikacji naukowych stanowiących podstawę osiągnięcia naukowego
4.1. G. Boczkaj , M. Jaszczołt, A. Przyjazny, M. Kamiński, 2013, Application of normal phase
high performance liquid chromatography followed by gas chromatography for analytics of
diesel fuel additives, praca w druku w Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405: 6095-6103.
Punktacja MNiSW =35, IF2013=3,578

4.2. G. Boczkaj , M. Kamiński, 2013, Research on the separation properties of empty-column
gas chromatography (EC-GC) and conditions for simulated distillation (SIMDIS), Anal.
Bioanal. Chem. 405, 8377-8382.
Punktacja MNiSW =35, IF2013=3,578

4.3. G. Boczkaj , A. Przyjazny, M. Kamiński, 2014, Characteristics of volatile organic
compounds emission profiles from hot road bitumens, Chemosphere 107, 23-30.
Punktacja MNiSW =35, IF2014=3,340

4.4. G. Boczkaj , A. Przyjazny, M. Kamiński, 2014, New Procedures for Control of Industrial
Effluents Treatment Processes, Ind. Eng. Chem. Res. 53 (4), 1503–1514.
Punktacja MNiSW =35, IF2014=2,587

4.5. G. Boczkaj , A. Przyjazny, M. Kamiński, 2015, Size-exclusion chromatography for the
determination of the boiling point distribution of high-boiling petroleum fractions, J. Sep.
Sci. 38: 741-748.
Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741
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4.6. M. Momotko, G. Boczkaj , 2015, Use of simulated distillation for analysis of petroleumderived products (Zastosowanie destylacji symulowanej do analizy produktów naftowych),
Przem. Chem. 4, 594-598.
Punktacja MNiSW =15, IF2015=0,367

4.7. M. Gągol, G. Boczkaj, J. T. Haponiuk, K. Formela , 2015, Investigation of volatile low
molecular weight compounds formed during continuous reclaiming of ground tire, Polym.
Degrad. Stab., 119: 113-120.
Punktacja MNiSW =35, IF2015=3,120

4.8. J. Kosińska , G. Boczkaj, G. Gałęzowska, J. Podwysocka, A. Przyjazny, M. Kamiński, 2016,
Determination of modifier contents in polymer-modified bitumens and in samples collected
from the roads using high-performance gel permeation/size-exclusion chromatography,
Road Materials and Pavement Design,17 (3), 547-562.
Punktacja MNiSW =30, IF2015=1,547

4.9. G. Boczkaj , P. Makoś, A. Przyjazny, 2016, Application of dynamic headspace and gas
Chromatography coupled to mass spectrometry (DHS-GC-MS) for the determination of
oxygenated volatile organic compounds in refinery effluents, Anal. Methods, 8, 3570-3577.
Punktacja MNiSW =25, IF2015=1,915

4.10. G. Boczkaj , M. Momotko, A. Przyjazny, M. Kamiński, 2016, Studies of separation
performance of silanized silica gel for simulated distillation, J. Sep. Sci. 39 (4), 748-744.
Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741
Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741

4.11. G. Boczkaj , P. Makoś, A. Przyjazny, 2016, Application of dispersive liquid-liquid
microextraction and gas chromatography with mass spectrometry for the determination of
oxygenated volatile organic compounds in effluents from the production of petroleum
bitumen, J. Sep. Sci. 39, 2604-15.
Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741

4.12. G. Boczkaj , P. Makoś, A. Fernandes, A. Przyjazny, 2016, New procedure for the control
of the treatment of industrial effluents to remove volatile organosulfur compounds, J. Sep.
Sci. 39, 3946-3956.

Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741
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4.13. G. Boczkaj , P. Makoś, A. Fernandes, A. Przyjazny, 2016, New procedure for examination
of degradation of volatile organonitrogen compounds during treatment of industrial
effluents, J. Sep. Sci. – praca przyjęta do druku DOI: 10.1002/jssc.201601237.
Punktacja MNiSW =30, IF2015=2,741
- autor korespondencyjny

Sumaryczna wartość IF dla prac 4.1-4.13 to: 33,373.
Sumaryczna wartość punktów MNiSW to: 395.
Punktacja MNiSW została przygotowana zgodnie z aktualnym ujednoliconym wykazem
czasopism naukowych ogłoszonym w roku 2016. IF zostały podane zgodnie z rokiem ukazania się
publikacji. Dla publikacji z roku 2016 podano IF za rok 2015.
c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania
Charakterystyka mieszanin o złożonym składzie jest zadaniem niezwykle trudnym, nawet w
dobie istnienia bardzo zaawansowanych rozwiązań z zakresu analizy instrumentalnej, jakie w
chwili obecnej są powszechnie dostępne na rynku. Istotną rolę w rozwoju technik rozdzielania
odegrał przemysł naftowy, którego potrzeby w zakresie charakterystyki mieszanin
węglowodorów były swoistą siłą napędową dla rozwoju technik destylacyjnych czy
chromatografii. Przykładami osiągnięć wartych odnotowania na niwie nowych rozwiązań
metodycznych dla przemysłu naftowego są z pewnością opracowanie detektora płomieniowojonizacyjnego (ang. Flame Ionization Detector, FID) czy układów frakcjonujących mieszaniny
węglowodorowe stanowiących zaczątek rozwiązań instrumentalnych do chromatografii gazowej
[1].
Rozwiązania metodyczne wynikają z celu analizy, który może stanowić konieczność oznaczenia
pojedynczej albo wielu konkretnych substancji chemicznych, grup substancji chemicznych
stanowiących mieszaninę albo innego scharakteryzowania analizowanej mieszaniny, która ze
względu na złożoność składu nie może zostać rozdzielona na poszczególne indywidua chemiczne
[2].
Analityka techniczna materiałów pochodzenia naftowego dotyczy najczęściej złożonych
mieszanin, rzadziej czystych substancji, stanowiących produkt finalny (np. benzyna, olej
napędowy, asfalt drogowy etc.), jeden z jego komponentów albo strumień „odpadowy” tj. ścieki
albo gazy po-procesowe. Wyjątkową sytuację stanowi konieczność oznaczenia wszystkich
izomerów głównego składnika produktu, wynikająca z uregulowań systemu REACH [3].
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Pomimo kilkudziesięciu lat prac nad rozwiązaniami metodycznymi do charakterystyki
materiałów pochodzenia naftowego i dostępności szerokiej gamy technik rozdzielania, wciąż
istnieją słabo rozwinięte, albo posiadające niedoskonałości, zagadnienia analityki technicznej,
wartościowe i interesujące z punktu widzenia aktywności naukowo-badawczej o charakterze
aplikacyjnym. W tym obszarze nowe rozwiązania mogą stanowić ulepszenie dotychczas
stosowanych metodyk eliminujące ich niedoskonałości albo nowe podejście do bardziej
szczegółowej charakterystyki wybranych właściwości albo składu materiału.
Ukończone studia magisterskie oraz tematyka rozprawy doktorskiej, w tym zdobyte
doświadczenie, silnie ukierunkowały moje zainteresowania naukowo-badawcze po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora. Poszczególne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego,
stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, w całości są
wynikiem zidentyfikowanych potrzeb ze strony analityki technicznej przemysłu naftowego.
Realizacja prac wymienionych w pkt. 4b jest również silnie umotywowana potrzebami projektów
badawczych, które realizowałem/realizuję na przestrzeni ostatnich czterech lat.
Pierwsza grupa zagadnień, wchodzących w opisywane osiągnięcie dotyczy charakterystyki
złożonych mieszanin pochodzenia naftowego w zakresie rozkładu temperatury destylacji
wyznaczanej w oparciu o metodę destylacji symulowanej (ang. Simulated Distillation, SIMDIS).
Pod koniec studiów doktoranckich (na czwartym roku SD) uzyskałem finansowanie na projekt
badawczy w ramach programu PRELUDIUM (Narodowe Centrum Nauki, NCN) pt. Zastosowanie
rozdzielania chromatograficznego w warunkach braku oddziaływań sorpcyjnych do wyznaczania
rozkładu temperatury destylacji wysokowrzących mieszanin w skali analitycznej i preparatywnej.
Temat nie dotyczył badań objętych tematyką pracy doktorskiej (na które zostało przyznane
finansowanie w ramach tzw. grantu promotorskiego dla projektu pt. Opracowanie analitycznej
kontroli emisji substancji o charakterze złowonnym i ekotoksycznym oraz oceny jakości
powietrza podczas nalewu niskolotnych produktów ropopochodnych oraz budowy dróg o
nawierzchni bitumicznej). Zdobycie grantu w ramach programu PRELUDIUM zapewniło mi
stabilność finansowania prac badawczych i niezależność ich realizacji na pierwsze dwa lata po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Jednocześnie, podczas realizacji tego projektu zdobyłem
pierwsze doświadczenia jako kierownik projektu.
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, wosków. 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 parametrów jakościowych wielu
produktów naftowych i chemicznych.
6

Metodą powszechnie stosowaną do czasów opracowania metody SIMDIS, stosowaną m.in. w
przemyśle rafineryjnym, jest metoda klasycznej destylacji atmosferycznej[4-5] i próżniowej[6].
W metodzie tej zapisuje się objętość zebranego destylatu wraz z temperaturą wskazaną przez
termometr, skorygowaną o odchylenie od ciśnienia normalnego, w momencie odczytywania
poszczególnych objętości zebranego destylatu. Wyniki przedstawiane są w formie tabelarycznej
i graficznej – tzw. krzywej destylacji – jako procent objętościowy zebranego destylatu w funkcji
temperatury destylacji. Metoda ta jest jednak czasochłonna oraz wymaga dużej ilości próbki.
Obecnie rozkład temperatury destylacji często bada się metodą destylacji symulowanej
(SIMDIS). W destylacji symulowanej wykorzystuje się technikę gazowej chromatografii (GC)[710]. Metoda SIMDIS została opisana po raz pierwszy przez Green’a [7-8]. Stosowana jest
niskopolarna ciekła faza stacjonarna, najczęściej polidimetylosilikon, polidimetylosiloxan
(PDMS), który ze względu na swoją niską polarność powinien umożliwić elucję analitów zgodnie
z ich temperaturą wrzenia. Przy wykorzystaniu mieszaniny kalibracyjnej wzorcowych n-alkanów
o znanych temperaturach wrzenia, oznacza się na podstawie uzyskanego chromatogramu próbki
jej rozkład temperatury destylacji - procent masowy zebranego destylatu w funkcji temperatury
wrzenia. Zakłada się tu liniową zależność wartości czasu retencji rozdzielanych związków od ich
temperatury wrzenia. Przed analizą próbek rzeczywistych dokonuje się rejestracji tzw. pustego
przebiegu, polegającej na analizie czystego dwusiarczku węgla (rozpuszczalnika próbki). Od
chromatogramu próbki odejmuje się chromatogram czystego rozpuszczalnika. Dla
skorygowanego chromatogramu wykonuje się obliczenia przyrostu pola powierzchni piku w
funkcji czasu, co odpowiada kolejnym przyrostom zbieranego destylatu podczas badania
wykonywanego metodą klasyczną w funkcji temperatury destylacji. Czas retencji dla
poszczególnych przyrostów jest przeliczany z krzywej kalibracyjnej dla n-alkanów na
temperaturę destylacji. Oprócz kolejnych punktów krzywej kalibracyjnej z interwałem 5%
odczytuje się wartość czasu retencji dla 0,5 % i 99,5 % pola powierzchni piku próbki. Na
podstawie tych wartości oblicza się wartości początkowej i końcowej temperatury destylacji –
odpowiednio IBP i FBP.
Uzyskaną krzywą destylacji można na podstawie współczynników korelacyjnych przeliczyć na
krzywą destylacji klasycznej – procent objętościowy zebranego destylatu w funkcji temperatury
wrzenia. Jak podaje norma ASTM D 2887 [10] osiągnięcie pełnej zbieżności z destylacją
klasyczną pod ciśnieniem atmosferycznym zgodną z ASTM D85 i próżniową zgodną z D1160 nie
jest możliwe. Destylacja klasyczna charakteryzuje się zbyt małą „sprawnością”. Zgodność
wyników SIMDIS uzyskuje się z metodą ASTM D2892[5] – z kolumną destylacyjną o sprawności
ok. 15 półek teoretycznych. Wykorzystywane w SIMDIS detektory to detektor płomieniowojonizacyjny (FID, ang. Flame Ionization Detector) lub (rzadziej) cieplnoprzewodnościowy (TCD,
ang. Thermal Conductivity Detector).
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Porównanie wyników uzyskiwanych obiema metodami (destylacją klasyczną i symulowaną) w
wielu przypadkach wskazuje na pewne, a czasem nawet znaczne rozbieżności w kształcie
krzywych destylacji oraz wyznaczonych temperaturach początku i końca destylacji. Związane jest
to z oddziaływaniami analitów z fazą stacjonarną oraz zawartością w mieszaninie bardziej
polarnych składników, które nie są eluowane zgodnie z temperaturą wrzenia względem nparafin. Przy wysokim udziale związków polarnych w próbce, kształt krzywej destylacji SIMDIS
wykazuje znaczne odchylenia od krzywej uzyskanej klasyczną destylacją [11-13]. Z tego powodu
dla wielu mieszanin średnio i wysoko polarnych metoda SIMDIS nie jest stosowana i w wielu
przypadkach pomimo dostępności aparatury do SIMDIS, wykonuje się klasyczną destylację. W
celu sprawdzenia i re-kalibracji rozkładu temperatury destylacji wyznaczonej metodą SIMDIS
stosuje się materiały referencyjne o znanym rozkładzie temperatury destylacji. Kolumna, a
przede wszystkim faza stacjonarna do GC stosowana w metodzie SIMDIS musi być stabilna w
temperaturach do 450°C, ponieważ w tej temperaturze eluowane są długołańcuchowe
węglowodory wchodzące w skład cięższych frakcji naftowych, dla których m.in. wykonuje się
krzywą destylacji. Obecnie stosowane kolumny kapilarne z ciekłą fazą stacjonarną (w kolumnach
pakowanych ten problem był jeszcze bardziej wyraźny) nie zapewniają dostatecznie wysokiej
stabilności w końcowej temperaturze analizy, co skutkuje ujściem fazy stacjonarnej z kolumny
(tzw. krwawienie kolumny ang. column bleeding). Jest to zjawisko niekorzystne. Obecne trendy
na świecie, zmierzają w kierunku opracowania faz stacjonarnych stabilnych termicznie w
temperaturze powyżej 400°C. Ma to wyeliminować występujące w metodzie SIMDIS
niedoskonałości – ujście fazy stacjonarnej w końcowej temperaturze rozdzielania, związany z
tym wzrost sygnału i spadek czułości detekcji wysokowrzących składników próbki oraz końcowej
temperatury destylacji, a także zmiany wartości czasu retencji. Ujście fazy stacjonarnej,
zmniejsza również „żywotność” kolumny i wymusza częstsze wymiany na nowe (w przypadku
opcji „HT” – z przebiegiem do temperatury 430°C kolumnę wymienia się średnio co 150
analiz[12]). Problem w tak wysokich temperaturach rozdzielania, stanowi również możliwość
częściowego rozkładu termicznego niskolotnych składników próbki [13]. Wzrost sygnału
detektora w końcowej fazie analizy, skutkuje obniżeniem czułości, a w konsekwencji nie zawsze
prawidłowym wyznaczeniem temperatury końca destylacji. Parametr ten jest niezwykle ważny
w przypadku kontroli procesowej zakresu temperatury destylacji wsadów do reaktorów
hydrokrakingu. Dopuszczenie strumienia, w którym występują zbyt ciężkie składniki prowadzi do
koksowania, a w konsekwencji dezaktywacji drogiego złoża katalizatora. Obecnie stosowanym
rozwiązaniem jest prowadzenie częstej rekalibracji wartości czasu retencji substancji
wzorcowych (n-parafin) oraz rejestrowanie tzw. „pustego przebiegu” czyli chromatogramu
czystego rozpuszczalnika, a następnie odejmowanie zarejestrowanego sygnału od sygnału
analizowanej próbki. W przypadku analiz cięższych frakcji naftowych oraz ropy naftowej
wymagana jest rejestracja pustego przebiegu przed każdą analizą. W przypadku elucji związków
w temperaturze powyżej 350°C, zachodzi również ich częściowy rozkład termiczny. Problem
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stanowi, także niecałkowita elucja ciężkich związków obecnych w próbce ze względu na niską
lotność oraz oddziaływania z fazą stacjonarną [12-13]. W związku z występowaniem
oddziaływań analitów z fazą stacjonarną retencja substancji w zależności od ich polarności jest
w pewnym stopniu zależna od tych oddziaływań. W związku z powyższym metoda SIMDIS, w
momencie mojego zainteresowania tą tematyką posiadała istotne niedoskonałości, które
wydawały się być możliwe przynajmniej do częściowego usunięcia. Pierwsza praca sygnalizująca
możliwość zastosowania nowego podejścia, do rozwiązania problemów z niestabilnością fazy
stacjonarnej oraz niepożądanymi oddziaływaniami sorpcyjnymi, została opublikowana w roku
2011 [14], której jestem współautorem wraz z prof. Marianem Kamińskim pod którego opieką
rozpocząłem moją karierę naukową oraz prof. Andrzejem Przyjaznym z Kettering University
(USA). W pracy zaproponowano nowatorskie podejście polegające na zastosowaniu pustej
kolumny kapilarnej z topionej krzemionki i dezaktywowanej powierzchni wewnętrznej zamiast
kolumny kapilarnej z osadzoną na ściankach fazą stacjonarną. W pracy wykazano możliwość
uzyskania zadowalającego rozdzielenia n-alkanów do wykonani kalibracji metodyki, tj.
wyznaczenia zależności czasu retencji n-alkanów od ich temperatury wrzenia. Jako przykład
zastosowania opracowanej metodyki dokonano porównania krzywych destylacji dla destylatów
próżniowych wyznaczonych normowaną metodyką SIMDIS wg ASTM D2887 oraz w warunkach
przez nas opracowanych. Zgodność wyników mieściła się w granicy odtwarzalności metodyki. Ze
względu na charakter rozwiązania dla opracowanych warunków metodyki zaproponowano
akronim Empty Column Gas Chromatography (EC-GC), który w tłumaczeniu na język polski
oznaczałby chromatografię gazową z pustą kolumną. Obiecujące wyniki badań stały się
przyczynkiem do ubiegania się o finansowanie w ramach wspomnianego wcześniej grantu
PRELUDIUM oraz realizacji badań w tej tematyce po zakończeniu, z sukcesem, tematyki pracy
doktorskiej. Prace wymienione w pkt. 4b, związane z metodyką SIMDIS stanowią cztery pozycje
– trzy prace badawcze ( 4.2, 4.5 i 4.10) oraz praca przeglądowa (4.6).
W pracy przeglądowej 4.6 przedstawiono stan wiedzy na temat destylacji symulowanej,
dokonano zestawienia i porównania metodyk normowanych dedykowanych metodzie SIMDIS W
tej pracy przedstawiłem również moje osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań metodycznych
w tej tematyce.
Praca 4.2 opisuje badania nad sprawnością i optymalizacją warunków rozdzielania dla pustych
kolumn kapilarnych o dezaktywowanej powierzchni wewnętrznej oraz badania nad zbieżnością
wyznaczanych wartości temperatury destylacji dla czystych substancji chemicznych w
warunkach EC-GC oraz normowanej metodyki SIMDIS w porównaniu z rzeczywistymi
wartościami temperatury wrzenia tych substancji. W badaniach zastosowano 33 substancje
chemiczne o szerokim zakresie temperatur wrzenia i różnej polarności. Substancje wybrano w
taki sposób, aby scharakteryzować zalety metodyki w odniesieniu do substancji chemicznych
mogących występować w frakcjach pochodzenia naftowego, jako typowego zastosowania
9

destylacji symulowanej, ale także innych substancji chemicznych o większej polarności, w celu
sprawdzenia czy również w tym przypadku ma miejsce poprawa odwzorowania charakterystyki
destylacyjnej, co predysponowałoby zastosowanie warunków EC-GC do wyznaczania rozkładu
temperatury destylacji bardziej polarnych mieszanin. W pracy wykazano znacząco lepszą
zgodność wyników dla opracowanych warunków EC-GC w porównaniu z SIMDIS dla każdej z
badanych substancji chemicznych (tab.1).
Tab. 1 Porównanie wyników wyznaczonej wartości temperatury wrzenia dla SIMDIS i EC-GC z
rzeczywistą temperaturą wrzenia. Tabela jest tożsama z wynikami opublikowanymi w [4.2].

Chemical compounds

diethyl sulfone
1,10-phenanthroline
benzidine
dinonyl phthalate
menthol
1-naphthol
2,4-dinitroaniline
2-naphthol
2,4,6-trimethylpyridine
2,4-dinitrophenol
squalane
2,6-dichlorophenol
1-undecanol
acridine
naphthalene
4-nitroaniline
4-aminopyridine
indophenol
1,6-hexanediol
8-hydroxyquinoline
1-methylnaphthalene
palmitic acid
dibenzothiophen
4-methyldibenzothiophene
4,6-dinitro-o-cresole
4,6-dimethyldibenzothiophene
9-hydroxyfluorene
1-naphthylamine
anthracene
phenanthrene
triphenylphosphine sulfide
pyrene
chrysene

True Boiling Point
(P=760 mm Hg)
(TBP)
[°C]
246
360
401
413
212
278
401
285
171
312
470
219
243
346
218
332
273
360
208
276
234
352
332
349
332
365
368
301
342
332
429
395
447
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SIMDIS
calculated
boiling
difference
point
[°C]
[°C]
335
-89
338
22
360
41
407
6
218
-6
265
13
404
-3
271
14
164
7
303
9
465
5
207
12
229
14
317
29
202
16
314
18
256
17
332
28
199
9
253
23
223
11
330
22
297
35
312
37
308
24
329
36
344
24
259
42
305
37
304
28
392
37
345
50
376
71

EC-GC
calculated
boiling
difference
point
[°C]
[°C]
302
-56
378
-18
411
-10
413
0
211
1
277
1
399
2
283
2
168
3
308
4
466
4
214
5
238
5
341
5
213
5
326
6
267
6
354
6
200
8
267
9
224
10
339
13
317
15
334
15
317
15
349
16
350
18
281
20
320
22
309
23
405
24
359
36
407
40

Uzyskany efekt wynika z istoty zjawisk mających miejsce podczas rozdzielania
chromatograficznego. W przypadku kolumn kapilarnych z ciekłą fazą stacjonarną ma miejsce
podział analitów pomiędzy fazą gazową i ciekłą fazą stacjonarną, na który wpływ mają
występujące oddziaływania sorpcyjne. Podobieństwo zjawisk względem substancji wzorcowych
(n-alkanów) ma miejsce w przypadku niskopolarnych węglowodorów nasyconych. Wraz ze
wzrostem polarności analitów, rozpuszczanie w niskopolarnej fazie stacjonarnej nie jest
preferowane, stąd takie związki chemiczne są eluowane wcześniej z kolumny
chromatograficznej, niż można się tego spodziewać na podstawie ich temperatury wrzenia. W
przypadku braku fazy stacjonarnej w warunkach EC-GC jedynym parametrem decydującym o
retencji jest lotność analitów, co przekłada się na lepsze odwzorowanie („symulację”) zjawisk
mających miejsce podczas klasycznej destylacji. Oczywiście, brak fazy stacjonarnej w kolumnie
niesie za sobą problemy związane z niższą sprawnością układu chromatograficznego. W
przypadku badanej kolumny o średnicy 0,53 mm, dla optymalnej wartości liniowej prędkości
przepływu gazu nośnego, liczba półek teoretycznych dla 30-to metrowej kolumny wyniosła ok.
4000, co w przeliczeniu oznacza ok. 133 półek teoretycznych na metr. Klasyczne kolumny do
SIMDIS, głównie o średnicy wewnętrznej 0,53 mm zawierające fazę stacjonarną o typowej
grubości 0,1 µm charakteryzują się sprawnością na poziomie 2000 półek teoretycznych/m.
Sprawność układu chromatograficznego w tym przypadku, nie jest jednak najistotniejszym
parametrem, gdyż wymaganie dla metodyki SIMDIS opiera się o uzyskanie zadowalającego
rozdzielenia substancji wzorcowych pozwalające na określenie zależności czasu retencji od
temperatury wrzenia, które w przypadku warunków EC-GC jest spełnione. Rozdzielenie na
pojedyncze składniki złożonej mieszaniny węglowodorów wchodzących w skład np. frakcji z
destylacji próżniowej ropy naftowej nie jest możliwe nawet w przypadku zastosowania
kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej [15-16]. Sprawą kluczową jest zapewnienie
elucji składników mieszaniny zgodnie z ich temperaturą wrzenia, które jak wykazano w pracy 4.2
jest znacznie lepsze niż w przypadku normowanych warunków rozdzielania do SIDMIS.
Koncepcję uzyskania braku oddziaływań sorpcyjnych do wyznaczania rozkładu temperatury
destylacji metodą destylacji symulowanej rozwijałem dalej z zastosowaniem analogicznego
podejścia co do istoty efektu rozdzielczego, lecz z nowymi wariantami warunków rozdzielania
dedykowanych określonym rodzajom rzeczywistych mieszanin pochodzenia naftowego. W pracy
4.5 zaproponowałem nowatorskie podejście polegające na zastosowaniu chromatografii
wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography, SEC) do wyznaczania rozkładu temperatury
destylacji ciężkich frakcji naftowych. Podejście jest o tyle zaskakujące, że koncepcję destylacji
symulowanej dedykowanej technice GC zastosowano w tym przypadku w wysokosprawnej
chromatografii cieczowej (ang. High Performance Liquid Chromatography, HPLC). W przypadku
chromatografii cieczowej szczególne miejsce w metodach korelowania właściwości
fizykochemicznych z retencją substancji chemicznych ma SEC, gdzie dla wybranych grup
związków chemicznych istnieje liniowa zależność pomiędzy objętością elucji a logarytmem
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dziesiętnym z masy cząsteczkowej, a dokładniej z promieniem hydrodynamicznym cząsteczki. Te
szczególną właściwość warunków rozdzielania w SEC wykorzystuje się w aplikacjach
pozwalających na wyznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej i średniej masy cząsteczkowej
polimerów różnego typu [2, 17-19]. W przypadku związków chemicznych z tego samego szeregu
homologicznego prawdziwe jest twierdzenie o silnej korelacji pomiędzy masą cząsteczkową, a
temperaturą wrzenia. Takiej zależności nie da się natomiast potwierdzić dla związków
chemicznych znacznie różniących się składem cząsteczkowym, jak np. benzen (C6H6, Tw. 80,1°C,
M 78,11 g/mol) i heksafluorobenzen (C6F6, Tw 80,1°C, M 186,05 g/mol) [20]. W pracy 4.5
przedstawiłem nową metodykę wyznaczania rozkładu temperatury destylacji z zastosowaniem
chromatografii wykluczania w połączeniu z detektorem refraktometrycznym (SEC-RID). W
badaniach techniką SEC-RID zastosowałem dwie szeregowo połączone kolumny z fazą
stacjonarną typu styren-divinylobenzen (SDVB) w postaci ziaren o średnicy 5µm różniących się
średnicą porów - 50 i 100 Å z tetrahydrofuranem jako eluentem. Badania na siedmiu różnych
frakcjach naftowych – tj. próżniowym oleju napędowym, czterech frakcjach z destylacji
próżniowej ropy naftowej oraz dwóch rodzajach strumieni wsadowych do procesu
hydrokrakingu, wykazały, że pomimo istotnych różnic w mechanizmie rozdzielania oraz
metodzie detekcji, zastosowanie analogicznej procedury, jak w przypadku metody destylacji
symulowanej (SIMDIS) pozwala na uzyskanie zbieżnych wyników oznaczeń z zastosowaniem
metodyki SEC-RID (rys. 1).

Rys. 1 Porównanie wyznaczonych krzywych destylacji dla destylatów próżniowych z
zastosowaniem SIMDIS i opracowanej metodyki SEC-RID. Rysunek pochodzi z pracy [4.5].
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Opracowana metodyka SEC-RID ma istotne znaczenie aplikacyjne szczególnie w przypadku
konieczności wyznaczania wartości FBP dla wysokowrzących mieszanin, do których standardowo
należy stosować wysokotemperaturową destylację symulowaną (HT-SIMDIS), w której czułość
wyznaczania FBP jest niska z uwagi na wysokie końcowe temperatury pracy pieca i nie
wystarczającą stabilność termiczną próbki i fazy stacjonarnej. W przypadku obecności substancji
nielotnych w analizowanym metodą SIMDIS materiale, nie eluowanych z kolumny w warunkach
SIMDIS, istnieje konieczność wykonywania oznaczeń w oparciu o metodę wzorca
wewnętrznego. W warunkach SEC najcięższe składniki próbki są eluowane jako pierwsze.
Zastosowanie detektorów do LC o wyższej niż RID czułości tj. detektor UV-DAD oraz detektor
fluorescencyjny pozwoliłoby, dodatkowo, na obniżenie granicy wykrywalności (ang. Limit of
Detection, LOD) wysokocząsteczkowych związków aromatycznych. Dodatkową zaletą
rozwiązania opracowanego w ramach pracy 4.5 jest możliwość preparatywnego zbierania
frakcji, które jest prostsze do realizacji w LC, niż w przypadku GC i de facto może być
realizowane w oparciu o standardowy zestaw chromatograficzny. W przypadku GC
preparatywna destylacja symulowana musiałaby być realizowana z zastosowaniem
dedykowanego aparatu wyposażonego w układ detekcyjny na boczniku oraz sprzężony z nim
(albo sterowany czasowo) kolektor frakcji z kriochłodzeniem. Istotnym aspektem nowości
naukowej tej pracy jest wykazanie, że dla mieszanin substancji chemicznych składających się z
określonych grup związków chemicznych istnieje możliwość korelacji czasu retencji (objętości
elucji) z temperaturą wrzenia w warunkach chromatografii wykluczania.
W pracy 4.10 skupiłem się nad zastosowaniem warunków EC-GC do wyznaczania rozkładu
temperatury destylacji mieszanin lekkich węglowodorów. W badaniach zastosowałem
silanizowany żel krzemionkowy (SiO2-SIL), który z punktu widzenia zastosowania medium o
dezaktywowanej powierzchni sorpcyjnej jest analogią do rozwiązania z dezaktywowaną
kolumną kapilarną. Do badań wykonałem pakowaną (wymiarów 1,0 m x 1/8” ID) kolumnę
wypełniłem SiO2-SIL o wielkości ziaren 80-100 mesh. Do tej pory nigdy wcześniej nie badano
właściwości SiO2-SIL jako fazy stacjonarnej do GC. Sorbent tego typu nie jest też dostępny
komercyjnie jako frakcja o wielkości ziaren optymalnej do stosowania w kolumnach pakowanych
do GC. Zastosowany w moich badaniach SiO2-SIL jest produktem handlowym firmy Merck
sprzedawanym jako szeroka frakcja 60 - 230 mesh (200 – 63 µm) o średniej wielkości porów 60
Å z przeznaczeniem do LC, która do opisywanych badań została przesiana na zestawie sit w celu
otrzymania frakcji 80-100 mesh. Kolumnę zastosowano do badań nad możliwością rozdzielania
mieszanin niskocząsteczkowych węglowodorów oraz wyznaczania rozkładu temperatury
destylacji w warunkach destylacji symulowanej. Badania wykonano dla mieszanin wzorcowych
oraz rzeczywistych mieszanin naftowych, a wyniki porównano z metodyką normowaną ASTM
D2887. Lekkie węglowodory, do których zalicza się głównie składniki od metanu do butanu
(niekiedy również frakcja C5) stanowią istotne składniki ropy naftowej i jej niskowrzących frakcji
– w całości stanowią składniki LPG, występują jako zanieczyszczenia gazu ziemnego, strumieni
13

wodorowych, rozpuszczają się w benzynach, co podwyższa ich prężność par. Z tego powodu
istnieje cała seria dedykowanych faz stacjonarnych głównie do adsorpcyjnej chromatografii
gazowej (GSC), pozwalających na efektywne rozdzielanie lekkich węglowodorów. Wadą
większości z nich jest ograniczona zdolność do rozdzielania cięższych węglowodorów, która
wynika głównie z ich zbyt silnej adsorpcji stanowiąc problem z kompletną elucją cięższych
składników mieszanin. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku czystego żelu krzemionkowego,
tlenku glinu oraz porowatych polimerów tj. Porapak Q. Często w takich przypadkach stosuje się
elucję wsteczną (backflush), polegającą na odwróceniu kierunku przepływu fazy ruchomej z
jednoczesnym zwiększeniem temperatury kolumny. W ten sposób zapewnia się krótszy czas
analizy. Rozdzielanie cięższych węglowodorów jest z powodzeniem realizowane z
zastosowaniem warunków GLC z ciekłą niskopolarną fazą stacjonarną typu PDMS, lecz w tym
przypadku w celu osiągnięcia rozdzielenia lekkich węglowodorów konieczne jest jednak
obniżenie temperatury rozdzielania poniżej temperatury pokojowej, a przypadku kolumn
pakowanych poniżej 0°C. W przypadku zautomatyzowanych analizatorów gazów rafineryjnych
(ang. Refinery Gas Analyzer, RGA) stosuje się zwykle kilka kolumn, które w połączeniu z
zaworami przełączającymi i elucją wsteczną zapewniają kompletne rozdzielenie mieszaniny
węglowodorów, a także gazów permanentnych, w tym wodoru. Zastosowany w tej pracy
silanizowany żel krzemionkowy, jak wykazały moje badania, okazuje się być rozwiązaniem
eliminującym powyżej opisane problemy – tzn. zapewnia kompletną elucję węglowodorów w
zakresie od C1 do C28, w tym kompletną elucję izomerów n- i izo-alkanów w zakresie C1-C4, w
programie temperatury, w którym temperatura początkowa rozdzielania wynosi 50°C, a
temperatura końcowa 300°C. W pracy zbadano możliwość zastosowania silanizowanego żelu
krzemionkowego do wyznaczania rozkładu temperatury destylacji benzyny i oleju napędowego.
Wyniki badań normowaną metodyką według ASTM D2887 porównano z wynikami uzyskanymi
dla badanej metodyki z fazą stacjonarna w postaci silanizowanego żelu krzemionkowego. Dla
obu badanych materiałów uzyskano zgodność rezultatów z metodyką normowaną, a wielkości
odchyleń dla poszczególnych punktów krzywej mieściły się w podanym w normie zakresie
odtwarzalności metodyki. Istotną zaletą opracowanej metodyki jest brak konieczności
stosowania opcji krio-chłodzenia pieca do temperatur poniżej temperatury pokojowej do
rozdzielania lekkich węglowodorów w przypadku SIMDIS. Jednocześnie, w porównaniu z
adsorbentami stosowanymi gdy celem jest wyłącznie uzyskanie rozdzielenia w zakresie lekkich
węglowodorów, SiO2-SIL nie wymaga stosowania elucji wstecznej w celu usunięcia wyższych
węglowodorów i zapewnia ich całościowe usunięcie z kolumny w programie temperatury.
Istotnym elementem nowości naukowej tej pracy, poza opracowaniem nowej metodyki
wyznaczania rozkładu temperatury destylacji, jest wykazanie możliwości zastosowania
silanizowanego żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej do chromatografii gazowej,
szczególnie do rozdzielań, w których uzyskiwana kolejność elucji będzie zgodna z temperaturą
wrzenia analitów.
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Podsumowując tę część moich prac, mogę z całą pewnością stwierdzić, że udało mi się
zaadaptować koncepcję warunków EC-GC do całego zakresu temperatur wrzenia produktów i
frakcji naftowych, dla których wykonuje się badanie rozkładu temperatury destylacji w
oparciu o metodykę SIMDIS – od mieszanin lekkich węglowodorów – po ciężkie destylaty
próżniowe.
Charakterystyka złożonych mieszanin pochodzenia naftowego, w większości przypadków nie jest
wystarczająca wyłącznie w oparciu o podanie rozkładu jednego z parametrów tj. temperatura
destylacji. Oznaczenie konkretnego indywiduum chemicznego albo grupy substancji
chemicznych w materiale o złożonej matrycy stanowi równie trudne, a wielu przypadkach
znacznie bardziej wymagające zadanie, w porównaniu z opisanymi powyżej zagadnieniami
poprawności wyznaczania rozkładu temperatury destylacji.
Problematyce oznaczania konkretnych analitów albo ich wybranej grupy w złożonej matrycy
pochodzenia naftowego poświęcone są prace 4.1, 4.3-4.4, 4.7-4.9, 4.11-4.13.
W pracy 4.1 podjąłem się opracowania metodyki oznaczania dodatków myjących w oleju
napędowym. Dodatki do paliw stanowią duże spektrum zarówno czystych substancji jak
również złożonych mieszanin. Najważniejsze grupy dodatków są stosowane w celu zwiększania
liczby oktanowej (benzyny) albo cetanowej (olej napędowy), ochrony przed korozją oraz właśnie
dodatki myjące. Inne grupy to dodatki polepszające właściwości smarne paliwa, a także tzw.
depresatory obniżające tzw. temperaturę zablokowania zimnego filtra, związaną z
niskotemperaturowymi właściwościami paliwa. Potrzeba oznaczania dodatków w paliwach
wynika z konieczności kontroli operacji komponowania (blendingu) paliw (po stronie
producenta) oraz kontroli/potwierdzenia spełnienia wymagań (po stronie klienta). W przypadku
opisanego w pracy problemu, dodatek myjący składał się z kilku grup substancji chemicznych,
przy czym składnikiem „myjącym” był 2-etylo-hexanol oraz kilka innych alkoholi, które były
rozpuszczone w „bazie” składającej się z nafty jako rozpuszczalnika z dodatkiem naftalenu i tri
metylobenzenu. Dodatek myjący występował w oleju napędowym w stężeniu kilkuset ppm.
Przyjąłem strategię polegającą na oznaczeniu jednego ze składników dodatku wykonując
mieszaniny wzorcowe w oparciu o roztwory dodatku w czystym oleju napędowym, który jeszcze
go nie zawierał. Początkowo badałem możliwość zastosowania metodyki jednoetapowej
polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wybranych składników techniką chromatografii
gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) w trybie monitorowania wybranych jonów
(SIM), albo techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem UV z matrycą
fotodiodową oraz refraktometrem (HPLC-UV/DAD-RID). Badania wykazały jednak, że w tak
złożonej matrycy nie ma możliwości dokonania oznaczeń wybranych składników dodatku. W tej
sytuacji postanowiłem opracować metodykę dwuetapową. Składnikiem dodatku względem
którego wykonywano oznaczenia był 2-etylo-heksanol (2-EH). W pierwszym etapie zastosowano
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wysokosprawną chromatografię cieczową w układzie faz normalnych (NP-HPLC) w celu zebrania
frakcji zawierającej 2-EH, którą następnie analizowano w układzie GC-FID albo GC-MS.
Zastosowanie NP-HPLC miało na celu usunięcie praktycznie wszystkich składników matrycy. 2-EH
w warunkach NP na fazie stacjonarnej typu NH2 z eluentem stanowiącym mieszaninę n-heksanu
i eteru metylowo tert-butylowego (MTBE) charakteryzował się znacznie wyższą retencją niż
poszczególne grupy związków występujące w oleju napędowym tj. węglowodory nasycone i
węglowodory aromatyczne (zawierające głownie od jednego do trzech pierścieni). Jako wzorzec
do wyznaczenia czasu potrzebnego na kompletną elucję składników oleju napędowego użyto
pirenu, który do tego celu jest standardowo stosowany podczas rozdzielania grupowego
produktów naftowych. Skład eluentu był optymalizowany w celu uzyskania rozdzielenia w
dwóch wariantach umożliwiających zebranie frakcji 1) w normalnym kierunku przepływu
eluentu 2) z zastosowaniem przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie. W obu przypadkach za
optymalny skład eluentu uznano mieszaninę n-heksan:MTBE w proporcji objętościowej 8:1.
Różnica polegała jedynie na zakresie czasu retencji dla zbieranej frakcji. Przekładało się to na
szerokość piku i wynikającą z tego objętość eluatu, które były różne dla wariantu 1) i 2), a więc
różnicę w stężeniu analitu w próbce poddawanej oznaczeniu techniką GC. W pracy
przedstawiłem porównanie wartości granicy wykrywalności (LOD) metodyki w wariantach
zbierania frakcji 1) i 2). Badania potwierdziły, że w przypadku zbierania frakcji w normalnym
kierunku przepływu eluentu, uzyskiwana jest nieznacznie wyższa czułość – wartość LOD (dla
układu GC-MS w trybie SIM) wyniosła 0,7 ppm w porównaniu z LOD=1,1 ppm dla warunków 2),
tj. z zastosowaniem przepływu zwrotnego. Istotnym aspektem w tym przypadku jest jednak nie
wartość LOD, lecz konieczność zapewnienia kompletnej elucji składników próbki z kolumny
chromatograficznej. Olej napędowy może zawierać pewne ilości węglowodorów aromatycznych
zawierających więcej niż trzy pierścienie, a także frakcję tzw. żywic, o większej polarności niż
piren. Żywice mogą pojawiać się w oleju napędowym na skutek kondensacji węglowodorów
aromatycznych i olefin, a także utleniania paliwa w przypadku długich okresów magazynowania.
Zbieranie frakcji zawierającej 2-EH w normalnym przepływie eluentu skutkowałoby
koniecznością zastosowania elucji skokowej (z eluentem o większej sile elucyjnej) po
zakończeniu zbierania frakcji w celu wyeluowania wszystkich składników próbki, a następnie
kondycjonowania kolumny w początkowym składzie eluentu, co znacznie wydłużałoby czas
pomiędzy kolejnymi analizami. Zastosowanie przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie
zapewnia kompletną elucję składników próbki w czasie równym dwukrotności wartości czasu
zmiany kierunku przepływu. Uzyskane rozdzielenie dla warunków zbierania frakcji w przepływie
zwrotnym przedstawiono na rysunku 2. Na chromatografie NP-HPLC-UV/DAD ok. 10,1 min.
Widoczny jest pik pochodzący od polarnych składników próbki charakteryzujących się absorpcją
światła UV, które pozostawały w kolumnie po zebraniu frakcji 2-EH w normalnym kierunku
przepływu eluentu. Ze względu na fakt, że 2-EH nie charakteryzuje się absorpcją światła UV,
zbieranie frakcji kontrolowano w oparciu o detektor RID.
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HPLC dla detektora UV/DAD (po lewej stronie) i RID (po prawej
Rys. 2 Chromatogramy NP-HPLC
stronie) próbki oleju napędowego zawierającego dodatek myjący. Na chromatografie NP-HPLCNP
RID zaznaczono moment zmiany kierunku przepływu eluentu (BF) oraz zakres zbierania frakcji
(FC). Rysunki pochodzą z pracy 4.1
Zaproponowane w pracy 4.1 podejście metodyczne może być zastosowane również w innych
problemach analityki technicznej
technicznej,, gdzie rozdzielanie jednowymiarowe nie zapewnia
zadowalającej rozdzielczości [21]. Istotną zaletą opracowanego rozwiązania jest możliwość
zastosowania sprzężenia LCxGC bez konieczności posiadania skomplikowanych układów do
sprzężenia tych technik. W pracy wykazano, że zastosowanie sprzężenia off-line
off
zapewnia
powtarzalne i dokładne wyniki oznaczeń. Opracowana metodyka jest możliwa do
implementacji
ntacji w większości laboratoriów kontroli jakości przemysłu rafineryjnego w oparciu o
standardowe wyposażenie do GC i HPLC.
Praca 4.8 dotyczy innego zagadnienia związanego z koniecznością oznaczenia dodatku w
materiale pochodzenia naftowego o skomplikowanej
skomplikowanej matrycy, w tym przypadku modyfikatora
polimerowego w asfalcie drogowym.
drogow
W pracy zastosowano warunki liofilowej chromatografii
cieczowej wykluczania (SEC). Badania prowadzono dla rzeczywistych próbek asfaltów
niemodyfikowanych i modyfikowanych pobieranych z dróg. Porównano standardową metodykę
oznaczania modyfikatorów polimerowych techniką FTIR z opracowaną w ramach niniejszej pracy
metodyką SEC-UV/DAD. W celu uzyskania zadowalającego rozdzielenia pomiędzy składnikami
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asfaltu, a modyfikatorem (posiadającym wyższą średnią masę cząsteczkową niż asfalt),
konieczne okazało się zastosowanie czterech wysokosprawnych kolumn do SEC. Analizę
ilościową wykonywano w oparciu o metodę wzorca zewnętrznego. Badania wykazały zgodność
(w zakresie odtwarzalności metodyki) otrzymanych wyników oznaczeń zawartości modyfikatora
metodyką SEC-UV/DAD z wynikami FTIR. Jest to pierwsza publikacja, która dotyczy metodyki
kontroli zawartości modyfikatorów polimerowych w rzeczywistych próbkach lepiszcza
bitumicznego pobieranych z nawierzchni drogowych. Istotny aspekt aplikacyjny tej pracy
polega po pierwsze na możliwości wykorzystania tej metodyki w analityce technicznej
asfaltów modyfikowanych, ale także na możliwości monitorowania starzenia nawierzchni
drogowych i związanych z tym zmian zawartości dodatku polimerowego.
Moje zainteresowania naukowe związane z asfaltami pochodzenia naftowego nie ograniczają się
jedynie do zagadnień analityki technicznej. Aspektom środowiskowym ich wytwarzania,
magazynowania oraz dalszego zastosowania, głównie do budowy dróg była poświęcona moja
rozprawa doktorska. Tę tematykę w jakimś stopniu, choć w innych zagadnieniach, kontynuuję
po dzień dzisiejszy. Wytwarzanie asfaltów, jest procesem polegającym na utlenianiu tzw.
pozostałości z destylacji próżniowej ropy naftowej w celu uzyskania produktu o pożądanych
parametrach użytkowych (przede wszystkim wyższej, niż pierwotny materiał, wartości penetracji
i temperatury mięknienia oraz niższej temperaturze łamliwości). Podczas operacji uzyskiwania
surowca do produkcji asfaltów (destylacja próżniowa) jak również samego procesu utleniania
gorącym powietrzem, na elementach grzejnych dochodzi do częściowego krakingu termicznego
masy bitumicznej, w wyniku czego powstają związki chemiczne o charakterze nienasyconym
oraz aromatyczne, a także siarkowodór, para wodna, tlenosiarczek i dwusiarczek węgla oraz
inne, które ulegają dalszym przemianom w wyniku czego powstaje cała gama związków lotnych
tj. ketony, aldehydy i kwasy organiczne jak również fenole i ich pochodne, związki siarko- i
azoto-organiczne. Część z powstałych lotnych związków chemicznych usuwana jest z reaktora
wraz z gorącym powietrzem, tworząc tzw. gazy odlotowe, które poddawane są myciu wodnym
roztworem o charakterze zasadowym lub absorpcji w oleju płuczkowym [22]. Lotne związki
organiczne (LZO) pozostające w masie bitumicznej są emitowane podczas magazynowania [2326], ekspedycji, wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych [27-30] oraz przy impregnacji
dachów [31] oraz budowie dróg [32-34].
Dotychczasowe badania nad charakterystyką emisji oparów z gorących lepiszczy bitumicznych
dotyczyły, w przypadku badań wykonywanych w warunkach rzeczywistych, głównie kontroli
parametrów sumarycznych tj. suma lotnych związków organicznych (LZO), sumy WWA, pył
zawieszony (ang. Particulate Matter, PM), substancje rozpuszczalne w benzenie (ang. Benzene
Soluble Matter, BSM) – część całkowitej materii zawieszonej (ang. Total Particulate Matter,
TPM), ekstrahowalna benzenem. Oznaczano także emisję siarkowodoru. W kondensatach
oparów mgły asfaltu oznaczano poszczególne związki z grupy WWA [35-37]. Stosunkowo
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niewiele informacji istnieje na temat szczegółowej charakterystyki oparów asfaltu w zakresie
LZO. Do tej pory pomimo informacji o możliwości powstawaniu siarkowodoru oraz lotnych
związków siarki (LZS) na etapie wytwarzania asfaltów utlenionych [22-23] nie opublikowano
prac dotyczących identyfikacji LZS uwalnianych w podwyższonych temperaturach z materiałów
bitumicznych. Niewiele informacji jest dostępnych również na temat obecności lotnych
związków azotu w oparach asfaltów. Badania screeningowe nad badaniami składu oparów w
zakresie związków lotnych wykonywano z zastosowaniem statycznej analizy fazy
nadpowierzchniowej w połączeniu z mikroekstrakcją do fazy stacjonarnej i chromatografią
gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (SHS-SPME-GC-MS). W ten sposób dokonano
identyfikacji 25-ciu związków z grupy policyklicznych związków aromatycznych (PAC's)
występujących w oparach asfaltu [38]. Technikę SHS-SPME-GC-MS wykorzystano również do
identyfikacji składników lotnej frakcji środków stosowanych do pokrywania części
mechanicznych urządzeń wykorzystywanych przy budowie dróg w celu zapobiegania
przywieraniu do nich asfaltu (asphalt release agents) [39-40] oraz w bitumicznych
uszczelniaczach (bituminous sealants) [41]. Praktycznie żadnych informacji nie można znaleźć w
literaturze na temat składu ścieków powstających podczas produkcji asfaltów [22].
Zarówno samo lepiszcze bitumiczne (potocznie nazywane asfaltem) jak również ścieki z
produkcji asfaltów stanowią doskonałe przykłady na konieczność uzyskania bardziej
szczegółowej informacji na temat składu tych złożonych mieszanin poza parametrami
sumarycznymi, które można w oparciu o istniejące metodyki wyznaczyć. Istotność bardziej
szczegółowej charakterystyki tych rzeczywistych mieszanin wynika w przypadku asfaltów z
możliwości negatywnego oddziaływania oparów i LZO w nich obecnych na zdrowie pracowników
mających z nimi kontakt, natomiast w przypadku ścieków ze względu na konieczność oceny ich
toksyczności i ładunku zanieczyszczeń w postaci pierwotnej oraz do kontroli efektywności ich
oczyszczania.
Wynikom moich badań nad LZO powstałym w wyniku krakingu termicznego w ściekach oraz
asfaltach poświęcone są prace 4.3-4.4, 4.9, 4.11-4.13. Metodykę opracowaną dla próbek
asfaltów zaadaptowałem następnie do badań nad charakterystyką lotnej frakcji próbek
recyrkulatów gumowych, które stanowią jeden z popularnych dodatków do asfaltów (praca 4.7).
W roku 2014 opublikowałem dwie publikacje dotyczące metodyki badania i porównywania
profili emisji LZO z gorących lepiszczy bitumicznych – praca 4.3 oraz metodyk identyfikacji i
kontroli procesowej usuwania wybranych grup LZO ze ścieków z produkcji asfaltów – praca 4.4.
W obu przypadkach posłużyłem się techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze
spektrometrią mas (GC-MS) oraz dodatkowo detektorami selektywnymi na siarkę i azot.
W pracy 4.3 zastosowałem technikę dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu
z chromatografią gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (DHS-GC-MS). Metodyka badań
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została opracowana w taki sposób aby zapewnić maksimum informacji uzyskiwanej przy
zastosowania podstawowej aparatury do GC. W ten sposób metodyka ma szansę na
implementację z laboratoriach zakładów przemysłowych. Do badań zastosowałem opracowany
we własnym zakresie układ do generowania LZO z próbek asfaltów, w oparciu o dostępne
komercyjnie elementy wyposażenia stanowisk do statycznej i dynamicznej analizy fazy
nadpowierzchniowej. Próbkę asfaltu ok. 0,1 g umieszcza się na dnie fiolki o objętości 22 cm3, po
czym fiolkę zamyka się za pomocą kapsla z membraną. Przez membranę wprowadza się dwie
kapilary – jedną wprowadzającą gaz wymywający oraz drugą do odbioru oparów
przekazywanych do termo desorbera z pułapką sorpcyjną. Fiolka jest podgrzewana do 180°C i
termostatowana przez 30 minut w bloku grzejnym. Po tym czasie uwolnione do fazy
nadpowierzchniowej opary są wymywane gazem do pułapki sorpcyjnej wypełnionej sorbentem
TENAX. Czas wymywania oraz przepływy w układzie zostały dobrane w taki sposób, aby
zapewnić ilościowe pułapkowania analitów przy maksymalnym stopniu wzbogacenia.
Identyfikacja i oznaczenie zawartości lotnych związków siarki i azotu zostało wykonane w
oparciu o metodykę statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej i chromatografię gazową z
detektorami odpowiednio dla siarki i azotu – pulsacyjnym detektorem płomieniowo
fotometrycznym (SHS-GC-PFPD) i detektorem azotowo-fosforowym (SHS-GC-NPD).
Przeprowadzone badania profili emisji LZO potwierdziły tezę o decydującym wpływie krakingu
termicznego na powstawanie LZO podczas utleniania asfaltów – bardziej utlenione asfalty
posiadały wyższą zawartość LZO. W pracy opisano również nową metodykę wyznaczania
sumarycznej zawartości LZO w oparach asfaltów w oparciu o metodykę SHS-GC-FID, bez
rozdzielania analitów z zastosowaniem pustej kolumny kapilarnej z topionej krzemionki o
dezaktywowanej powierzchni wewnętrznej. Ze względu na brak rozdzielenia analitów wynik
oznaczeń uwzględnia również zawartość LZO na poziomie stężeń poniżej granicy wykrywalności
detektora FID (ang. Instrument Detection Limit, IDL), które są oznaczane łącznie z pozostałymi
analitami. W przypadku rozdzielania, związki poniżej IDL nie byłby widoczne na
chromatogramie, stąd nie uwzględniane w sumarycznej zawartości LZO. W sumie w oparach
asfaltów zidentyfikowano 54 LZO, w tym wiele istotnych związków chemicznych z punktu
widzenia toksyczności i złowonności oparów. Praca posiada istotne elementy nowości
naukowej w kilku aspektach. Z punktu widzenia technik rozdzielania w pracy opisano nowe
podejście metodyczne do badań frakcji lotnej asfaltów, które jak dotąd nie było stosowane
przez zespoły naukowe zajmujące się tą problematyką. Zmodyfikowany układ do DHS
umożliwia wyeliminowanie wpływu matrycy na wynik analizy, przy braku dodatkowych
etapów przygotowania próbki i jednocześnie prostocie i powszechnej dostępności aparatury
umożliwiającej jej zastosowanie. Z punktu widzenia wartości poznawczej tej pracy, uzyskano
szerokie spektrum nowych informacji uzupełniających wiedzę na temat składu oparów
asfaltu.

20

Metodyka opracowana w ramach pracy 4.3 charakteryzuje się wystarczającym stopniem
uniwersalności, aby z powodzeniem mogła być wykorzystywana do badania profili emisji
również innych materiałów, które w podwyższonych temperaturach mogą uwalniać LZO. Jak już
wcześniej wspomniano tę metodykę zaimplementowano do badań emisji LZO z recyrkulatów
gumowych otrzymywanych termomechanicznie z zużytych opon samochodowych 4.7. Badania
wykazały, że zawartość LZO w materiale zależy od temperatury jej wytwarzania. Wraz ze
wzrostem temperatury wytwarzania recyrkulatu gumowego zwiększa się stopień ubocznych
reakcji rozkładu prowadzących do powstawania LZO. Wśród istotnych związków chemicznych z
punktu widzenia dalszego wykorzystania recyrkulatu, w oparach wykryto m.in. siarkowodór,
oraz benzen, toluen oraz izomery ksylenu. Identyfikacja techniką GC-MS, wykazała również
obecność benzotiazolu, który jest produktem rozkładu przyśpieszaczy wulkanizacji obecnych
w gumie. Identyfikację benzotiazolu potwierdzono następnie z zastosowaniem zakupionego
wzorca tej substancji chemicznej techniką GC-FPD. To odkrycie stanowi istotny element
nowości naukowej. Obecność benzotiazolu w oparach wzrastała proporcjonalnie do sumy LZO
wraz ze wzrostem temperatury przetwarzania gumy. Ten związek może w przyszłości, w
przypadku rutynowych analiz, stanowić wskaźnik zawartości LZO w recyrkulacie.
W przypadku ścieków przemysłowych stanowiących złożoną mieszaninę związków chemicznych
rozpuszczonych, a niekiedy zemulgowanych w fazie wodnej, istnieje szereg parametrów
„sumarycznych” opisujących tzw. ładunek zanieczyszczeń. Do parametrów najczęściej
stosowanych w laboratoriach przemysłowych zaliczają się:
•
•
•

Biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen – BZT i ChZT,
Ogólny Węgiel Organiczny OWO,
Ekstrahowalny węgiel organiczny.

Wymienione parametry opisują w sposób ogólny całkowitą zawartość zanieczyszczeń w ścieku.
W wielu przypadkach jest to jednak niewystarczająca charakterystyka, a jednocześnie w
literaturze istnieje niewiele metodyk dedykowanych ściekom przemysłowym pozwalającym na
bardziej szczegółową charakterystykę składu ścieków. W większości przypadków metodyki
kontroli procesowej pozwalają na oznaczanie jednego konkretnego albo kilku wybranych
związków chemicznych [41-42]. W przypadku mojego obiektu zainteresowań naukowych –
ścieków z produkcji asfaltów naftowych istnieje kilka powodów dla których zająłem się tym
tematem. Z punktu widzenia poznawczego, tego rodzaju ścieki nie zostały dotąd
scharakteryzowane pod względem zawartości i rodzaju lotnych związków organicznych. Ich
charakterystyka jest ważna ze względu na dopełnienie informacji na temat LZO powstających
podczas utleniania asfaltów. Z drugiej zaś strony obecność niektórych grup związków
chemicznych w ściekach może negatywnie wpływać na kondycję osadu czynnego biologicznej
części zakładowej oczyszczalni ścieków. Wreszcie, w przypadku stosowania technologii
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chemicznego oczyszczania ścieków, znajomość pierwotnego składu ścieków, a także możliwość
szczegółowej charakterystyki składu ścieków po procesie oczyszczania pozwala na bardziej
szczegółową kontrolę procesową oraz ocenę najbardziej korzystnego wariantu technologii z
punktu widzenia degradacji wybranych grup związków chemicznych oraz w celu możliwości
stwierdzenie powstawania wtórnych zanieczyszczeń.
W pracy 4.4 przedstawiłem wyniki szczegółowej charakterystyki składu ścieków
pooksydacyjnych z produkcji asfaltów w zakresie LZO w oparciu o zastosowanie technik analizy
fazy nadpowierzchniowej. Zaletą tego podejścia jest wyeliminowanie z właściwej analizy
chromatograficznej nielotnej matrycy próbki. W przypadku ścieków pooksydacyjnych,
bezpośrednie dozowanie próbek wody do układu chromatograficznego skutkowałoby bardzo
szybkim pogorszeniem sprawności kolumny i asymetrią pików na skutek osadzania się w
dozowniku i na początkowym odcinku kolumny nielotnych substancji chemicznych obecnych w
ściekach, w tym soli nieorganicznych. Do identyfikacji substancji chemicznych zastosowano
technikę dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej (z barbotażem próbki ścieku) oraz
chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (DHS-GC-MS) w uzupełnieniu o
selektywną detekcję lotnych związków siarki (LZS) (pulsacyjny detektor płomieniowofotomeryczny, ang. Pulsed Flame Photometric Detector, PFPD) oraz lotnych związków azotu
(LZN) (NPD), które analizowano z zastosowaniem techniki statycznej analizy fazy
nadpowierzchniowej. W sumie zidentyfikowano 114 LZO w surowych ściekach pooksydacyjnych.
W pracy zaproponowałem również podejście pozwalające na dokonanie oznaczenia
sumarycznej zawartości LZS i LZN. Detektor PFPD charakteryzuje się bowiem blisko
równomolową odpowiedzią na siarkę, niezależną od budowy analizowanych związków siarki. Na
tej podstawie, wykorzystując średni współczynnik odpowiedzi detektora PFPD możliwe było
oznaczenia sumy LZS w przeliczeniu na siarkę, w którym uwzględniono wszystkie piki
chromatograficzne pochodzące od niezidentyfikowanych LZS. W przypadku detektora NPD
możliwe jest jedynie orientacyjne dokonanie oznaczeń sumy LZN, z uwagi na fakt że odpowiedź
poszczególnych grup LZN jest zróżnicowana. W tym przypadku zastosowałem współczynniki
kalibracyjne wyznaczone dla pirydyny i względem odpowiedzi tego związku dokonano oznaczeń
niezidentyfikowanych LZN. Praca posiada istotne walory poznawcze z punktu widzenia
charakterystyki składników lotnych obecnych w ściekach pooksydacyjnych, ale także wartość
aplikacyjną, którą potwierdzono w pracy na przykładzie kontroli zmian zawartości LZO w
ściekach pooksydacyjnych poddawanych operacji demulgowania (usuwania ze ścieków
wodnych zemulgowanej w nich fazy organicznej).
W roku 2014 uzyskałem finansowanie w ramach programu SONATA (NCN) na projekt badawczy
pt. Opracowanie optymalnej metody redukcji ładunku zanieczyszczeń ścieków z produkcji
asfaltów. W projekcie pełnię funkcję kierownika projektu oraz głównego wykonawcy badań,
który realizuję wraz z powołanym do tego celu zespołem składającym się poza mną z dwóch
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osób – studentów studiów doktoranckich (SD) na Wydziale Chemiczny Politechniki Gdańskiej
(WCHEM PG). W roku 2015 uzyskałem finansowanie na kolejny projekt w ramach programu
Iuventus Plus (MNiSW) na temat pt. Zastosowanie zjawiska kawitacji do wstępnego oczyszczania
ścieków z produkcji asfaltów. Projekt realizuję (również pełnię w nim funkcję kierownika
projektu) wraz z jednym wykonawcą – również studentem SD na WCHEM PG. W tym przypadku
mój współpracownik otworzył przewód doktorski, w którym pełnię na chwilę obecną funkcję
promotora pomocniczego. Rozpoczęcie postępowania habilitacyjnego w tym momencie jest
częściowo podyktowane motywacją samodzielnego promotorstwa prac doktorskich moich
pozostałych współpracowników, którzy w wyniku realizacji projektu SONATA posiadają ze mną
wspólny dorobek naukowy uprawniający do otwarcia przewodu doktorskiego na standardach
WCHEM PG.
Ze względu na cel i specyfikę obu projektów, związaną z badaniami różnych Zaawansowanych
Procesów Utleniania (ang. Advanced Oxidation Processes, AOP) do oczyszczania ścieków z
produkcji asfaltów, za niezwykle potrzebne uznałem opracowanie metodyk pozwalających na
szczegółową kontrolę procesową oczyszczania ścieków w zakresie poszczególnych grup LZO.
Wyniki prac 4.3 i 4.4 pozwoliły na ukierunkowanie badań nad opracowaniem metodyk
dedykowanych trzem istotnym grupom LZO, tj. lotnym związkom tlenoorganicznym (LZT) oraz
wspomnianym wcześniej LZS i LZN. Ponadto, kontrola procesowa przemian LZO jest realizowana
w oparciu o badania profilu LZO w trybie SCAN oraz zmian sumy LZO z zastosowaniem GC-FID.
Wyniki badań prac 4.3 i 4.4 wykazały, że w skład oparów asfaltów i ścieków z ich produkcji
wchodzą liczne związki z grupy LZT. Wynika to z reakcji utleniania mających miejsce podczas
produkcji asfaltu. Łatwo przewidzieć, że zastosowanie reakcji utleniania do degradacji związków
organicznych również będzie prowadziło do powstawania produktów posiadających w swej
strukturze atomy tlenu. Z tego względu w pierwszej kolejności skupiłem się na opracowaniu
metodyki kontroli efektywności oczyszczania ścieków w zakresie związków z grupy LZT, mając na
uwadze, że dla niektórych procesów będzie miało miejsce podwyższenie stężenia związków z
grupy LZT, w tym obecności produktów ubocznych z grupy LZT w próbkach ścieków po
oczyszczaniu. W pracy 4.9 przedstawiłem opracowaną metodykę oznaczania LZT w ściekach z
produkcji asfaltów z zastosowaniem techniki DHS-GC-MS. Pierwszym etapem badań był dobór
warunków rozdzielania LZT. W pracy przedstawiono wyniki porównania efektu rozdzielczego dla
36-ciu LZT dla trzech kolumn kapilarnych z fazą stacjonarną HP-5ms (stosunkowo niskopolarną,
w postaci poilidimetylosiloksanu, w którym 5% grup metylowych zastąpiono grupami
fenylowymi), DB-624 (kolumną średniopolarną, w postaci polidimetylosiloksanu, w którym w 6ciu % grupy metylowe zastąpiono grupami cyjanopropylo fenylowymi) i IL111 (wysoce polarną,
w postaci cieczy jonowej). W wyniku porównania współczynników selektywności dla
poszczególnych substancji wzorcowych, do dalszych badań wybrano fazę stacjonarną IL111.
Oprócz dobrej selektywności dla poszczególnych LZT, faza ta ze względu na swoją bardzo
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wysoką polarność posiada również inną zaletę, mianowicie umożliwia efektywne
wyeliminowanie problemu koelucji analitów z grupy LZT z węglowodorami nasyconymi
obecnymi w ściekach pooksydacyjnych. W początkowej temperaturze rozdzielania
zastosowanej w pracy (40°C) alkany do C13 są eluowane praktycznie bez rozdzielenia
nieznacznie powyżej wartości czasu retencji substancji niezatrzymywanej (czasu martwego).
Alkany nie stanowią „interesującej” grupy związków chemicznych z uwagi na ich powszechną
obecność w ściekach rafineryjnych, dobrze opanowane metody ich fizycznej izolacji ze ścieków
oraz dobrej adaptacji osadu czynnego rafineryjnej oczyszczalni ścieków do ich obecności w
ściekach. Do badań zastosowałem komercyjnie dostępny układ do DHS (określanego również
akronimem techniki wymywania z jednoczesnym pułapkowaniem analitów – ang. Purge&Trap),
z tym że modyfikacji poddałem sposób barbotażu próbki. Standardowo aparaty wykorzystują do
tego celu naczynia typu U-rurka ze spiekiem porowatym zapewniającym intensyfikację wymiany
masy pomiędzy próbką a gazem barbotującym. Układy tego typu sprawdzają się w analizie
próbek wody na obecność śladowych zawartości zanieczyszczeń organicznych. W przypadku
silnie obciążonych ładunkiem organicznym ścieków z produkcji asfaltów, zawierających również
jony nieorganiczne w tym siarczki, standardowe naczynia do DHS nie sprawdzają się z powodu
występowania efektu pamięci ścianki, spowodowanej sorpcją analitów głównie na spieku i stąd
trudnością zapewnienia czystości naczyń przez kolejną analizą. Z tego powodu do badań
zastosowałem układ barbotujący składający się ze standardowej fiolki o pojemności 12 mL,
zapewniającej wysoki słup cieczy, zakręcanej nakrętką z membraną, przez którą wprowadzano
do naczynia dwie kapilary z topionej krzemionki – jedną służącą do barbotażu oraz drugą do
odbioru gazowego de sorbatu (Rys. 1). W pracy zastosowałem zarówno jako gaz nośny, jak
również jako gaz barbotujący wodór, co wpisuje się w obecny trend „przenoszenia” metodyk GC
z helu na wodór, z uwagi na rosnące ceny helu. Kalibracji metodyki dokonano w oparciu o
metodę wzorca zewnętrznego – wyznaczono 7-mio punktową krzywą kalibracyjną dla każdego z
analitów. Detekcji za pomocą spektrometru mas dokonywano w trybie monitorowania
wybranych jonów (ang. Single Ion Monitoring, SIM).
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Rys. 1 Schemat etapu wymywania z jednoczesnym wychwytem analitów zastosowany w pracy
4.9. Rysunek pochodzi z załącznika do pracy 4.9.
Podejście, które zastosowałem w tej pracy różni się od typowego dla idei DHS. Zazwyczaj
barbotaż jest prowadzony w celu uzyskania kompletnego przeniesienia analitów z matrycy do
pułapki sorpcyjne. W tej pracy zastosowano warunki barbotażu zapewniające oczekiwaną
czułość detekcji poszczególnych indywiduów, bez założenia o ilościowym przeniesieniu analitów.
Jednocześnie wykazano, że w zastosowanych warunkach uzyskuje się liniową zależność
odpowiedzi od stężenia w próbkach ścieków. Opracowaną metodykę zastosowano do badań
próbek ścieków pooksydacyjnych poddanych oczyszczaniu chemicznemu z zastosowaniem (I)
ozonowania oraz (II) procesu złożonego wykorzystującego zjawisko sono kawitacji,
fotoutleniania oraz dodatku utleniaczy w postaci 30-to procentowego roztworu nadtlenku
wodoru (perhydrolu) i ozonu. Wyniki badań potwierdziły celowość i istotność kontroli
procesowej zakresie LZT, z uwagi na detekcję produktów ubocznych utleniania w przypadku
zastosowania procesu II. W próbkach ścieków po oczyszczaniu (proces II) wykryto nie
występujące pierwotnie w surowym ścieku wysokie stężenia fenolu oraz izomerów krezolu,
pomimo znaczącego spadku wartości ChZT i BZT o ponad 50%. W przypadku samego
ozonowania redukcja ChZT wyniosła zaledwie 20%, lecz stwierdzono praktycznie całkowitą
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degradację LZT obecnych w ściekach i brak wtórnych zanieczyszczeń z grupy LZT. W przypadku
projektowania technologii stosowanych do wstępnego oczyszczania ścieków na drodze
oczyszczania chemicznego przed etapem biologicznego oczyszczania ścieków, metodyka opisana
w pracy dostarcza bardzo istotnych informacji, bowiem związki z grupy LZT charakteryzują się
podwyższoną toksycznością dla typowego osadu czynnego stosowanego w rafineryjnych
oczyszczalniach ścieków. Generowanie wtórnych, toksycznych zanieczyszczeń może prowadzić
do wypadkowego pogorszenia jakości ścieków pomimo wyższej redukcji ChZT.
Wyniki pracy 4.9 oraz dalsze badania nad identyfikacją LZO w ściekach z produkcji asfaltów
wykazały, że bardzo istotnymi związkami chemicznymi występującymi w ściekach są fenol i
jego pochodne. Są to związki o stosunkowo niskiej lotności, jak na standardowy zakres
zastosowań DHS. Badania screeningowe w zakresie LZS i LZN również wykazały, że metodyki
kontroli procesowej oczyszczania ścieków powinny uwzględniać również cięższe LZO obecne w
ściekach. Na tej podstawie postanowiłem opracować nowe metodyki spełniające wymagania
szczegółowej charakterystyki ścieków pooksydacyjnych w całym zakresie lotności LZT, LZS i
LZN.
W tym miejscu chciałbym nadmienić, że w trakcie prowadzonych badań nad technologiami
oczyszczania ścieków w sposób rutynowy kontrolujemy również zmiany sumarycznej zawartości
LZO opisaną powyżej metodyką HS-GC-FID, a także ogólny profil LZO w oparciu o technikę GCMS w trybie SCAN. A także wiele innych parametrów, które nie są w tym miejscu opisywane z
uwagi na ograniczenie autoreferatu do opisu osiągnięcia związanego z postępowaniem
habilitacyjnym.
W celu zapewnienia reprezentatywności wyników dla całego zakresu lotności LZO możliwego do
analizy z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej, do dalszych badań postanowiłem
wykorzystać technikę dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (ang. Dispersive Liquid-Liquid
Micro Extraction, DLLME). Jest to nowoczesna technika ekstrakcyjna łącząca zalety klasycznej
ekstrakcji ciecz-ciecz z ideą „zielonej chemii”, ponieważ objętość rozpuszczalników użytych
podczas pojedynczej analizy jest obniżona do minimum – w niektórych przypadkach nawet do
zaledwie kilku mikrolitrów. W ogólności, technika polega na dodaniu do próbki wodnej
mieszaniny ekstrahenta i rozpuszczalnika dyspergującego. Rozpuszczalnik dyspergujący jest
rozpuszczalny zarówno w ekstrahencie, jak również w wodzie. W momencie wprowadzenia
mieszaniny ekstrahent-dyspergent do próbki następuje rozbicie ekstrahenta na mikroskopijne
krople, co intensyfikuje wymianę masy i znacząco przyśpiesza proces ekstrakcji. Ekstrakcja
zachodzi w ciągu kilkudziesięciu sekund podczas których ma miejsce intensyfikacja ekstrakcji
dzięki wytrząsaniu próbki. Wytworzona emulsja jest następnie poddawana wirowaniu w celu
rozdzielenia faz. Pierwszą grupą związków chemicznych dla których opracowałem nową
procedurę kontroli procesowej w oparciu o technikę DLLME były związki z grupy LZT. Praca 4.11
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dotyczy właśnie tej tematyki. Istotnym etapem opracowania metodyki był dobór warunków
mikroekstrakcji. Optymalizacji poddano szereg parametrów tj. rodzaj rozpuszczalnika
ekstrakcyjnego i dyspergującego, pH ekstrakcji, czas ekstrakcji i prędkość wirowania, a także
zbadano wpływ efektu wysalania na wydajność ekstrakcji. Najkorzystniejszym ekstrahentem i
dyspergentem okazał się być dichlorometan i aceton w stosunku objętościowym 5:4 – 0,5 mL
DCM i 0,4 mL acetonu dodawane do 10 mL próbki ścieków. pH próbki przed ekstrakcją w celu
uzyskania najwyższej wydajności należy skorygować z wartości 10,5 (z pewnymi zmianami w
zależności od procesu oczyszczania) do wartości 7,0. Badania wykazały pozytywny wpływ efektu
wysalania (optymalny dodatek NaCl na poziomie 0,5 g/10 mL ścieku) na odzysk analitów, ale
także na wspomaganie rozdzielenia faz po ekstrakcji. Schemat opracowanej procedury
przedstawia rys. 2.

Rys. 2 Schemat metodyki DLLME-GC-MS opracowanej w ramach pracy 4.11. Rysunek pochodzi z
pracy 4.11.
Do oznaczeń ilościowych wybrałem metodę wzorca wewnętrznego – w sumie w metodyce
zastosowano 3 wzorce wewnętrzne przypisane poszczególnym grupom analitów z grupy LZT (w
sumie 44 związki). Wybór tej metody oznaczeń ilościowych był podyktowany koniecznością
zapewnienia jakości wyników badań dla kilkuetapowej procedury składającej się z etapu
ekstrakcji, wirowania, przeniesienia ekstraktu do naczyń automatycznego podajnika próbek oraz
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etapu oznaczeń końcowych. Wytypowane substancje chemiczne wykorzystane jako wzorce
wewnętrzne charakteryzują się podobieństwem fizykochemicznym dla przypisanych do
poszczególnych IS analitów. Do detekcji analitów w układzie GC-MS zastosowano tryb SIM, w
którym dla każdego analitu wytypowano dwie charakterystyczne wartości stosunku masy do
ładunku (m/z) – jedną do oznaczeń i drugą, którą stosowano w celu potwierdzenia identyfikacji
na podstawie stosunku obu jonów wyznaczonego na etapie kalibracji. W ten sposób uzyskano
wysoką czułość oraz selektywność opracowanej metodyki. Dodatkowo, w celu analizy ogólnych
przemian zachodzących w ściekach ekstrakty były analizowane również techniką GC-MS w trybie
SCAN. Metodyka jest w chwili obecnej rutynowo stosowana w badaniach technologii
oczyszczania ścieków realizowanych w ramach dwóch moich projektów. W pracy 4.11
przedstawiłem wyniki badań dla procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem sono kawitacji.
Badania wykazały, że w większości przypadków uzyskiwana degradacja zanieczyszczeń z grupy
LZT przewyższa 60%. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej pracy stwierdzono natomiast
powstawanie wtórnych zanieczyszczeń z grupy LZT.
W pracy 4.12 przedstawiłem wyniki badań nad metodyką oznaczania LZS w ściekach
pooksydacyjnych. Również w tym przypadku jako technikę przygotowania próbki zastosowałem
DLLME. Optymalizacja warunków ekstrakcji wykazała, że optymalną mieszaninę ekstrahentdyspergent stanowi mieszanina dichlorometan-aceton w stosunku objętościowym 5:4.
Optymalne pH ekstrakcji wynosi 7. Wynika to z charakterystyki części LZS, które mają charakter
kwaśny. Najsilniej efekt zmiany pH widoczny jest dla tioli, które w przypadku pierwotnego pH
ścieków (silnie zasadowego) będą pozostawać w formie zjonizowanej i nie będą efektywnie
ekstrahowane do fazy organicznej. Czas ekstrakcji wynosi poniżej 40s, a potrzebny czas
wirowania (4500 obr/min) w celu uzyskania klarowanej fazy sedymentacyjnej wynosi 5 minut.
Jako metodę detekcji zastosowano selektywny na siarkę płomieniowy detektor fotometryczny
(ang. Flame Photometric Detector, FPD). Wybór detektora był podyktowany jego wysoką
czułością i selektywnością na siarkę możliwością dokonania oznaczeń dla niezidentyfikowanych
LZS w oparciu o średni współczynnik odpowiedzi detektora FPD na podstawie wykonanej
kalibracji. Dodatkowo, związki z grupy LZS nie posiadają w wielu przypadkach
charakterystycznych jonów na widmie masowym, co utrudnia ich detekcję za pomocą
spektrometru mas w przypadku złożonej matrycy, a także nie zapewnia zadowalającej czułości w
trybie SIM. Wysoka selektywność na siarkę detektora FPD powoduje, że bogaty skład matrycy
próbki i obecność bardzo licznej grupy LZO nie przeszkadza podczas dokonywania oznaczeń.
Jednocześnie, z praktycznego punktu widzenia, w przypadku posiadania w laboratorium aparatu
GC-FPD opracowanie metodyki dedykowanej, obniża „obłożenie” aparatów GC-MS umożliwiając
ich wykorzystanie w tym samym czasie do bardziej uzasadnionych potrzeb. Uzyskane parametry
walidacyjne w spełniają w pełni wymagania związane z czułością oraz powtarzalnością metodyki.
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Wyniki pracy 4.12 wykazały również istotne zmiany w profilu LZS w zależności od rodzaju ropy
naftowej użytej w procesie produkcyjnym asfaltów z których pochodziły ścieki do badań. W
przypadku ścieków pooksydacyjnych z utleniania pozostałości z destylacji próżniowej ropy
REBCO, zawartość LZS jest 5-cio krotnie niższa w przypadku zastosowania jako surowca
mieszaniny ropy REBCO (ropa rosyjska) i Kirkuk (ropa irakijska) w proporcji 88:12 m/m. Przykład
rezultatów przedstawiono na rys.3 oraz w tabeli 3 podsumowującej tę część badań.

Rys. 3 Porównanie chromatogramów obrazujące przemiany LZS w ściekach podczas oczyszczania
chemicznego a) surowe ścieki pooksydacyjne b) ścieki poddane ozonowaniu c) ścieki poddane
oczyszczaniu z zastosowaniem połączonych procesów sono kawitacji/ozonowania/utleniania
H2O2. Rysunek pochodzi z pracy [4.12]. Piki oznaczone jako X pochodzą od
niezidentyfikowanych LZS, dla których oznaczenia dokonano w oparciu o dane kalibracyjne
wyznaczone dla tiofenu.
Tabela 3 Zawartość zidentyfikowanych I niezidentyfikowanych LZS w próbkach surowych
ścieków oraz ścieków po oczyszczaniu chemicznemu. Tabela pochodzi z pracy [4.12].
No.

Compound

Concentration[µg/mL]
Raw
effluent

1.

2mercaptoethanol

< LOD

Batch I
Ozonation

Sonocavitation
/UV/O3/H2O2

Raw
effluent

< LOD

8.89 ± 0.21

< LOD
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Batch II
Oxone

H2 O 2

<LOD

2.04 ± 0.11

2.

thiophenol

< LOD

< LOD

< LOD

5.86 ± 0.22

3.

thioanisole

< LOD

< LOD

< LOD

4.

dipropyl disulfide

1.38 ± 0.10

5.

phenyl
isothiocyanate
1-decanethiol
X1

2.74 ± 0.12

1.461 ±
0.091
2.77 ± 0.25

< LOD
0.231
±0.032
0.251 ±
0.054
0.352 ±
0.061
0.85 ± 0.11
0.72 ± 0.10

< LOD
0.262 ±
0.041
0.273 ±
0.063
0.381 ±
0.071
0.904± 0.052
0.813± 0.071

0.503 ±
0.041
0.421 ±
0.053
0.202
±0.083
0.624 ±
0.052
2.05 ± 0.21

0.562 ±
0.052
0.474 ±
0.033
0.231 ±
0.042
0.913 ±
0.053
3.91 ± 0.28

10.31

11.47

6.

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Sum of
remaining
unidentified
VSCs
Total VSCs

<LOD

0.472 ±
0.021
<LOD

1.192 ±
0.091
8.5 ± 0.11

0.490 ±
0.063
<LOD
3.30 ± 0.26

3.58 ± 0.13

4.81 ± 0.34

2.66 ± 0.19

3.88 ± 0.22

< LOD
<LOD

3.51 ± 0.18
0.77 ± 0.051

<LOD
<LOD

<LOD
<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

0.154 ±
0.012
0.281 ± 0.05
0.290 ±
0.052
0.190 ±
0.031
0.292 ±
0.071
<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD
<LOD

<LOD
<LOD

<LOD
<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

0.251 ±
0.032
0.412 ±
0.063

0.104 ±
0.011
18.03 ± 0.47

<LOD

<LOD

33.65 ±
0.86

12.81 ±
0.51

2.33

51.66

40.11

22.31

<LOD

Drugim istotnym wnioskiem jest fakt powstawania niżej lotnych analitów z grupy LZS względem
pierwotnego składu fazy lotnej w zakresie LZS oraz innych wtórnych zanieczyszczeń w przypadku
zastosowania podczas oczyszczania ścieków wyłącznie procesu ozonowania. Intensyfikacja
procesu utleniania poprzez sonokawitację oraz dodatek perhydrolu w znacznym stopniu obniża
zawartość LZS w ścieku po oczyszczaniu.
W pracy 4.13 zająłem się problemem oznaczania LZA w ściekach z produkcji asfaltów naftowych,
niejako „zamykającym” spektrum potrzeb, związanych z realizowanymi przez mnie projektami
badawczymi, w zakresie selektywnego oznaczania grup zanieczyszczeń organicznych w ściekach
przemysłowych. Podobnie jak w przypadku oznaczania związków z grupy LZT i LZS, jako technikę
przygotowania próbek do analizy chromatograficznej wybrano DLLME. Optymalizacji warunków
ekstrakcji dokonano dla 6-ciu substancji modelowych, reprezentujących poszczególne grupy
organicznych związków chemicznych, zawierających atom azotu, mogących występować w
ściekach z produkcji asfaltów. Optymalizacji poddano wszystkie podstawowe parametry DLLME
tj. rodzaj rozpuszczalnika ekstrakcyjnego i dyspergującego, czas ekstrakcji i prędkość wirowania,
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pH ekstrakcji. Ocenie poddano również zasadność stosowania dodatku soli w celu wykorzystania
tzw. efektu wysalania do zwiększenia wydajność ekstrakcji. Wyniki tej części badań wykazały, że
podobnie jak dla LZT i LZS, optymalnym ekstrahentem i dyspergentem były dichlorometan i
aceton w stosunku objętościowym 5:4 (V:V). Optymalne pH ekstrakcji LZA wynosi 11. Niezbędny
czas ekstrakcji wynosił 20 sekund, a próbkę po ekstrakcji wirowano przez 5 minut z prędkością
4000 obr/min. Ze względu na nie jednoznaczny wpływ efektu wysalania na stopień odzysku dla
poszczególnych modelowych związków chemicznych, zdecydowano się nie stosować dodatku
soli na etapie ekstrakcji. W przypadku różnych grup związków chemicznych wchodzących w
skład LZA, dobór optymalnych warunków ekstrakcji jest trudny z uwagi na różny wpływ
poszczególnych parametrów, szczególnie pH ekstrakcji oraz zastosowany ekstrahent i
dyspergent, na wydajność ekstrakcji dla poszczególnych grup związków chemicznych. Inaczej pH
ekstrakcji czy dodatek soli wpływa na równowagę stężeniową faza wodna-faza organiczna dla
związków ulegających protonowaniu w warunkach kwaśnych i posiadających charakter jonowy
tj. aminy alifatyczne, w porównaniu z heterocyklicznymi związkami azotu. Zmiany
poszczególnych parametrów wpływają więc, w różnym stopniu na stopień odzysku substancji
modelowych i ostatecznie wybrane warunki ekstrakcji stanowią swoisty kompromis. Do
oznaczeń ilościowych wybrałem metodę wzorca wewnętrznego, a jako wzorzec wewnętrzny 2chloropirydynę. Oprócz optymalizacji warunków ekstrakcji, w pracy dokonano również
porównania dla dwóch detektorów zapewniających selektywne wykrywanie związków
azotoorganicznych – detektora azotowo-fosforowego (NPD) oraz spektrometru mas w trybie
monitorowania wybranych jonów (MS, tryb SIM). Dla obu przypadków wykonano kalibrację
metodyki metodą wzorca wewnętrznego dla 32 LZA. Porównanie parametrów metodyki
wykazało, że metodyka oparta na zastosowaniu układu GC-NPD, charakteryzuje się znacznie
niższymi wartościami granicy wykrywalności, w porównaniu do metodyki wykorzystującej GCMS. Najniższe wartości LOD dla GC-NPD uzyskano dla indolu (0.0067 µg/cm3), a także dla
pirydyny i jej pochodnych (0.031 - 0.050 µg/cm3) oraz amin alifatycznych (0.017 – 0.086 µg/cm3)
i nitrowych związków alifatycznych (0.017-0.043 µg/cm3). Wartości LOD dla układu GC-MS (SIM)
były od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wyższe. Metodyki nie różniły się pod względem
precyzji. Detektor NPD posiada jednak niedoskonałości - przede wszystkim ograniczoną
stabilność sygnału. Przyczyną jest przede wszystkim mechanizm detekcji opierający się na
wytwarzaniu warstewki plazmy na gorącym złożu szklanym z osadzonym krzemianem rubidu
(RB2*SiO2). Złoże należy aktywować w wysokiej temperaturze, a uzyskane w ten sposób
właściwości są trwałe przez okres kilkunastu dni. Następnie aktywność (a z tym czułość) zaczyna
spadać. Dodatkowo do obniżania czułości z czasem przyczynia się zanieczyszczanie złoża w
wyniku ujścia fazy stacjonarnej z kolumny, tworzenie się powłoki z dwutlenku krzemu, utrata
soli rubidowej lub adsorbowaniu się wilgoci. Wszystkie te parametry przyczyniają się do
obniżenia efektywności jonizacji i stopniowym zmniejszeniem czułości. Detektor taki należy
często re-aktywować, lub wymieniać całe wkładki zawierające metale alkaliczne w celu
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zachowania zadowalających parametrów. Szczęśliwie, wkładki do detektora NPD są stosunkowo
niedrogie (ok. 1000-2000 PLN), a kondycjonowanie przywracające „katalogową” czułość
detektora może być wykonywane wiele razy. Takich problemów nie obserwuje się podczas
stosowania spektrometru mas. Jednak, jak wykazały badania tej pracy, ze względu na znacznie
niższą czułość MS względem LZN, detektor NPD jest znacznie korzystniejszym wyborem. Jako
przykład zastosowania opracowanej metodyki GC-NPD przedstawiłem porównanie wyników
badań wykonanych dla ścieków z produkcji asfaltów w zakresie zmian zawartości LZA podczas
wybranych procesów oczyszczania ścieków. Niezależnie od dokonanego wyboru metodyki
DLLME-GC-NPD, w pracy zamieszczono kompletny zestaw danych kalibracyjnych również dla
układu GC-MS, wraz z wytypowanymi wartościami stosunku masy do ładunku do oznaczeń
ilościowych i wartości dodatkowych m/z do potwierdzenia identyfikacji. W chwili obecnej
popularność i dostępność aparatów GC-MS jest tak duża, że opublikowane dane mają szansę
znaleźć zastosowanie w wielu laboratoriach tak badawczych jak również zakładowej kontroli
jakości, nawet pomimo niższej czułości metodyki. W pracy 4.13 przedstawiłem porównanie
zmian zawartości LZA dla dwóch procesów oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów – z
zastosowaniem alternatywnych utleniaczy – perhydrolu (30% H2O2 w H2O) oraz utleniacza
Oxone® (mononadsiarczan potasu) – co przedstawia zamieszczona w autoreferacie tabela 4.
Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych grup LZO, zdecydowano się na dokonanie
oznaczeń dla niezidentyfikowanych LZA. Oznaczeń dokonano w oparciu o kalibrację dla
pirydyny. W tabeli 4 przedstawiono orientacyjną zmianę stężeń niezidentyfikowanych LZA
występujących w ściekach, a także dokonano oznaczenia sumy LZA. Umożliwia to bardziej
szczegółową analizę zmian zachodzących w grupie LZA podczas oczyszczania ścieków.
Tabela 4 Porównanie zawartości związków z grupy LZN w surowych I poddanych oczyszczaniu
ściekach z produkcji asfaltów. Tabela pochodzi z pracy [4.13].
No.

Compound
Raw effluent

Oxone®
0.911 ±
0.024
0.38 ± 0.019

1.

pyridine

1.15 ± 0.11

2.

1-nitropropane

0.581 ± 0.032

3.

pyrrole

2.622 ± 0.061

4.

3methylpyridine
4methylpyridine
2,4dimethylpyridine
2,4,6trimethylpyridine
2-ethyl-1-

0.594 ± 0.012

5.
6.
7.
8.

0.582 ± 0.023

2.881 ±
0.097
0.492 ±
0.023
0.562 ±
0.081
0.173 ±
0.022
<LOD

0.484 ± 0.034

(<LOQ ~

0.510 ± 0.011
0.151 ± 0.011

Concentration [µg/mL]
Reduction (-)
H2 O 2
/increase (+) [%]
- 20.78
0.361 ±
0.086
- 34.60
0.402 ±
0.013
+ 9.88
<LOD
- 17.17
- 10.20
+ 14.57
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Reduction (-)
/ increase (+) [%]
- 68.61
- 30.81
-

<<99.99

0.142 ±
0.017
0.151 ±
0.014
<LOD

-

<<99.99

- 76.09
- 70.39

-

<<99.99

<LOD

-

<<99.99

-

~ 74.38

<LOD

-

<<99.99

9.
10.
11.
12.
13.

hexylamine
nitrobenzene
p-toluidine

2-nitrotoluene
quinoline
1,4dinitrobenzene
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Sum of remaining
unidentified VNCs
Total VNCs

5.13 ± 0.23
10.86 ± .,34
3.92 ± 0.17
3.03 ± 0.22
0.992 ± 0.077

0.124)
<LOD
2.90 ± 0.26

0.36
0.49
0.29
2.16
1.05
0.57
0.47
0.39
3.09
<LOD
13.15

<LOD
7.40 ± 0.51
(<LOQ ~
0.452)
0.81
1.11
0.92
<LOD
<LOD
0.46
<LOD
0.50
<LOD
0.99
11.17

52.62

31.25

<<99.99
- 73.30
<<99.99
+ 144.22
~ 54.44

<LOD
<LOD

-

<<99.99
<<99.99

<LOD
7.07 ± 0.66
<LOD

<<99.99
+ 133.33
<<99.99

+ 125.00
+ 126.53
+ 217.24
<<99.99
<<99.99
- 18.44
<<99.99
+ 27.81
<<99.99
+ 100
- 15.02

0.28
0.87
0.51
<LOD
<LOD
0.28
<LOD
<LOD
<LOD
<LOD
2.55

- 22.22
+ 77.55
+ 74.85
<<99.99
<<99.99
- 50.06
<<99.99
<<99.99
<<99.99
- 80.56

- 40.62

12.62

- 76.01

Istotność kontroli procesowej oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów w zakresie LZA,
potwierdzają wyniki przedstawione w tabeli 4. Wśród występujących w ścieku związków
chemicznych zawierających azot istnieje grupa związków, których stężenie wzrasta w wyniku
oczyszczania. Wynika to z faktu, że te LZA stanowią produkty utleniania, które wtórnie
zanieczyszczają ścieki. Ich obecność może zwiększać biotoksyczność ścieków, stąd pomimo
sumarycznego pozytywnego efektu jakim jest obniżenie ChZT czy BZT, wypadkowa „jakość”
ścieków w odniesieniu do osadu czynnego biologicznej części oczyszczalni ścieków może okazać
się niższa.
Interesującym wnioskiem z prac 4.11-4.13, jest fakt identycznego optymalnego składu
mieszaniny ekstrahent-dyspergent dla wszystkich trzech grup LZO. Mieszanina dichlorometanaceton w stosunku objętościowym 5:4 okazuje się zapewniać optymalny stopień odzysku
analitów o bardzo zróżnicowanym spektrum właściwości fizykochemicznych. Oczywiście dla
wybranych substancji chemicznych z grupy LZT, LZS czy LZN można znaleźć nieznacznie
bardziej efektywny układ ekstrakcyjny, lecz w przypadku grupy w sumie blisko 100 związków
organicznych dobrane warunki uznaje się za optymalne. Jest to wartościowy wniosek z punktu
widzenia opracowania metodyki oznaczania innych grup związków organicznych, albo
konieczności wykonania szybkiego screeningu, bez możliwości czasowych umożliwiających
wykonanie całej procedury optymalizacji warunków ekstrakcji. W takim przypadku
opracowane w ramach prac [4.11-4.13] warunki ekstrakcji mogą z dużą szansą przynieść
zadowalające parametry metodyki. Optymalizacji pozostaje w takim przypadku pH fazy
wodnej podczas ekstrakcji.
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Dodatkowym istotnym wnioskiem z prac 4.11-4.13, jest możliwość uzyskania inwersji faz na
skutek zastosowania efektu wysalania, w przypadku dodatku NaCl powyżej 2g/10cm3 próbki.
Faza wodna na skutek zmiany gęstości spowodowanej wysokim stężeniem soli, w
rozpatrywanym układzie, jest cięższa od ekstrahenta, którym jest dichlorometan. Pobieranie
ekstraktu do dalszych etapów procedury analitycznej, w takim przypadku, miałoby miejsce z
powierzchni fazy wodnej, a nie z dna stożkowej probówki, gdy ekstrahent jest cięższy od fazy
wodnej. Istnieje liczna grupa prac, w których badano możliwość zastosowania ekstrahenta
lżejszego od wody oraz prowadzono badania nad optymalnym kształtem naczyń do DLLME
[43]. Spektrum rozpuszczalników organicznych nie mieszających się z wodą, jednocześnie o
niższej niż woda gęstości jest ograniczone. W przypadku niektórych układów ekstrakcyjnych
zadowalająca selektywność i wysoki stopień odzysku można osiągnąć właśnie w oparciu o
zastosowanie dichlorometanu i wysokiego stężenia soli powodującego inwersję faz.
Podsumowanie
Przedstawione w autoreferacie prace, dotyczą nowych metodyk charakterystyki złożonych
mieszanin pochodzenia naftowego. Zastosowane techniki rozdzielania, w tym szczególnie
techniki chromatograficzne umożliwiły opracowanie rozwiązań o dużej wartości zarówno
poznawczej jak również aplikacyjnej. Za najważniejsze osiągnięcia uważam:
1. Opracowanie nowych metodyk charakterystyki złożonych mieszanin w oparciu o wyznaczanie
rozkładu temperatury destylacji pokrywających cały zakres temperatur wrzenia produktów i
frakcji naftowych. Za szczególnie istotną w tym zakresie nowość naukową uważam wykazanie
możliwości zastosowania do tego celu alternatywnych technik i warunków rozdzielania, niż
dotąd stosowano w metodykach normowanych, z wykazanymi zaletami opracowanych
rozwiązań.
2. Opracowanie szeregu rozwiązań metodycznych zapewniających dokonanie oznaczeń
ilościowych wybranych grup albo pojedynczych substancji chemicznych w próbkach o złożonej
matrycy pochodzenia naftowego. W tym zakresie wykazałem możliwość uzyskania
zadowalającej ortogonalności poszczególnych etapów rozdzielania składających się na
poszczególne procedury analityczne, do zrealizowania postawionego celu, w oparciu o
powszechnie dostępną aparaturę do technik chromatograficznych w sprzężeniu off-line.
Opracowane metodyki charakteryzują się stosunkową prostotą wykonania poszczególnych
etapów rozdzielczych i zapewniają łatwą implementację w laboratoriach zakładów
przemysłowych.
3. Zwiększenie w sposób znaczący stanu wiedzy na temat lotnych substancji chemicznych
wytwarzanych podczas produkcji asfaltów naftowych, a następnie obecnych w produkcie oraz
ściekach po-procesowych.
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Ewentualne wykorzystanie wyników
Opracowane rozwiązania metodyczne w zakresie charakterystyki złożonych mieszanin mają
wysoką wartość aplikacyjną i stanowią odpowiedź dla aktualnych wyzwań w zakresie metodyk
analityki technicznej. Nie zmienia to faktu, że wysokie walory poznawcze moich prac otwierają
nowe tematy i możliwości adaptacji elementów nowości naukowej w nich zawartych.
Jednocześnie ze względu na fakt ukazania się publikacji w stosunkowo krótkim okresie czasu (4
lata), w tym znacząca liczba prac od roku 2014 roku, ich wartość nie znajduje jeszcze
odzwierciedlenia we wskaźnikach cytowań.
Opracowane nowe warunki rozdzielania złożonych mieszanin na podstawie ich temperatury
wrzenia mogą zostać wykorzystane do dalszej bardziej szczegółowej charakterystyki
poszczególnych frakcji innymi technikami analitycznymi. Łatwość zwiększenia skali rozdzielania
w przypadku zastosowania kolumn preparatywnych z silanizowanym żelem krzemionkowym do
GC, który jak wykazałem zapewnia rozdzielanie w szerokim zakresie temperatur destylacji
zgodne z temperaturą wrzenia, umożliwia preparatywne otrzymywanie frakcji. Ze względu na
postać fazy stacjonarnej – adsorbent nie posiadający ciekłego filmu, jak ma to miejsce w
przypadku standardowej metodyki SIMDIS, uzyskiwane w wysokich temperaturach frakcje nie
będą zanieczyszczane ciekłą fazą stacjonarną uwalnianą z kolumn w wysokich temperaturach
rozdzielania. W przypadku wysoko wrzących frakcji naftowych, do tego samego celu można
zastosować technikę HPLC w warunkach preparatywnej SEC, która jak wykazały moje badania w
opracowanych warunkach rozdzielania również umożliwia uzyskanie rozdzielania względem
temperatury wrzenia.
Moje badania przyczyniły się do znacznego poszerzenia wiedzy na temat lotnych związków
organicznych generowanych na etapie wytwarzania asfaltów naftowych. Związki chemiczne
wykrywane w ściekach korespondują z spektrum substancji chemicznych obecnych w frakcji
lotnej oparów asfaltu. Informacje zawarte w pracach opisanych w autoreferacie dowodzą
konieczności rozszerzenia kontroli procesowej oczyszczania ścieków o związki z grupy LZT, LZS i
LZN. Dane przedstawione w poszczególnych pracach mają wartość poznawczą z punktu widzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedsięwzięć związanych z budową dróg
oraz wytwórni asfaltów i mieszanek mineralno asfaltowych, a także przy projektowaniu
rozwiązań z zakresu ochrony środowiska – systemów oczyszczania gazów odlotowych i ścieków z
produkcji asfaltów.
Opracowane metodyki kontroli procesów oczyszczania ścieków w zakresie LZT, LZS i LZN
stanowią gotowe narzędzia, możliwe do wykorzystania zarówno w zakładowych oczyszczalniach
ścieków jak również w pracach badawczych związanych z badaniami kinetyki utleniania
wybranych grup albo konkretnych związków oraz do oceny efektywności badanych procesów
oczyszczania ścieków. Właśnie w takim zakresie, zgodnie z opisami w autoreferacie założeniami,
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wdrożyłem te procedury w dwóch prowadzonych przez mnie projektach badawczych do
rutynowej kontroli efektywności badanych procesów oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów.
Moje plany na przyszłość, są na chwilę obecną związane z realizacją badań objętych
poszczególnymi projektami badawczymi – w przypadku badań nad technologiami oczyszczania
ścieków z produkcji asfaltów badania będą dotyczyły procesów utleniania fotokatalitycznego
oraz wykorzystania do zwiększenia efektywności degradacji zanieczyszczeń zjawiska kawitacji
hydrodynamicznej i sonokawitacji. Oprócz sumarycznej efektywności oczyszczania ścieków
badane będą ścieżki przemian poszczególnych zanieczyszczeń i ich kinetyka utleniania, a także
zjawisko generowania wtórnych zanieczyszczeń organicznych. Skład ścieków i zmiana
parametrów sumarycznych będzie porównywana ze zmianami biotoksycznosci ścieków.
Równolegle do badań związanych z chemicznym oczyszczaniem ścieków, współpracuję z Katedrą
Mikrobiologii WCHEM PG nad zastosowaniem do degradacji zanieczyszczeń pochodzenia
naftowego szczepów drożdży psychrofilnych. Moja rola w tych badaniach polega na
opracowaniu metodyk kontroli procesu degradacji zanieczyszczeń oraz identyfikacji produktów
metabolizmu.
W trzecim projekcie dotyczącym opracowania nowych materiałów sorpcyjnych na bazie frakcji
asfaltenowej, przez najbliższy rok będę badać możliwość zmiany właściwości sorpcyjnych na
drodze chemicznej modyfikacji sorbentów poprzez przyłączenie do ich powierzchni sorpcyjnej
określonych grup funkcyjnych. Badania mają na celu zarówno opracowanie nowych materiałów
sorpcyjnych do prowadzenia rozdzielań w skali analitycznej – jako faz stacjonarnych do
chromatografii gazowej, ale także jako sorbentów wytwarzanych na skalę przemysłową do
zastosowania jako aktywne medium sorpcyjne w filtrach do oczyszczania gazów odlotowych. W
przypadku gazowej chromatografii poszukiwane będą fazy o unikalnej selektywności,
posiadające jednocześnie bardzo wysoką wytrzymałość termiczną (do ok. 380°C).
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Od początku pracy naukowo-badawczej na Politechnice Gdańskiej, którą rozpocząłem jeszcze
podczas studiów magisterskich w zespole prof. Mariana Kamińskiego, ze względu na dużą liczbę
jednocześnie realizowanych tematów prac badawczych, a także wielu prac realizowanych w tym
samym czasie dla tzw. otoczenia gospodarczego, przyzwyczaiłem się do wielowątkowego trybu
pracy. Do dnia dzisiejszego to podejście towarzyszy mi w pracy naukowo-badawczej i w mojej
ocenie przyczyniło się do intensywnego rozwoju moich umiejętności, a także wiedzy w zakresie
podejmowanej tematyki.
Wśród wymienionych w pkt. 4 autoreferatu prowadzonych aktualnie projektów badawczych,
wspomniałem o tematyce związanej z badaniami nad zastosowaniem frakcji asfaltenowej,
izolowanej z pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej albo asfaltów utlenionych, jako
fazy stacjonarnej do chromatografii gazowej albo sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych z
procesów przemysłowych. Na badania w tej tematyce uzyskałem finansowanie w ramach
programu LIDER (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) na projekt badawczy pt. Badania nad
otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów. W projekcie pełnię
funkcję kierownika projektu oraz głównego wykonawcy badań. Badania są realizowane w
zespole składającym się oprócz mnie z dwojga doktorantów, a w jednym z zadań badawczych
współpracuję dodatkowo z Katedrą Chemii Organicznej WCHEM PG. Tematyka badań jest
niezwykle ciekawa, bowiem, jak dotąd, nie badano właściwości frakcji asfaltenowej w aspekcie
ich wykorzystania jako „samodzielnego” medium. Szereg właściwości tej frakcji, tj. nielotność,
duża wytrzymałość termiczna (powyżej 380°C), złożona struktura molekularna, duża dostępność,
niski koszt oraz łatwość otrzymywania na skalę przemysłową, stanowią o jej dużym potencjale
jako medium sorpcyjne. W tej tematyce ukazały się prace 5.1-5.3. Dokonano również zgłoszenia
wynalazku w urzędzie patentowym 5.4. Uczestniczę również, jako promotor pomocniczy, w
realizacji badań do pracy doktorskiej w tematyce rozdzielania złożonych mieszanin technikami
sorpcji i chromatografii. Współpraca w tym zakresie zaowocowała pracą 5.5. Innym tematem, w
którym uczestniczyłem były badania nad zamknięciem obiegu wody w procesach wytwarzania
bio-etanolu, zakończone dokonaniem zgłoszenia patentowego 5.6. Jestem także współautorem
kilku innych prac związanych z technikami rozdzielania 5.7-5.11 oraz procesami
wykorzystywanymi w ochronie środowiska 5.12-5.13.
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