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Oil&Gas – Technologia Dodatków do Paliw

Laboratorium technologii dodatków do paliw 
jest kolejnym elementem Centrum Aplikacyjno-
Badawczego Oil & Gas w Jankowicach. 
Laboratorium powstało w wyniku kooperacji  
firmy Brenntag oraz producenta dodatków do 
paliw – firmy Infineum i dystrybutora tychże 
dodatków – firmy Multisol.

Laboratorium jest wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt badawczy przeznaczony do 
produktów naftowych i korzysta z technologii 
doboru dodatków do paliw, opracowanych  
i doskonalonych przez technologów firmy Infineum. 

Działalność usługowa laboratorium umożliwia 
dotarcie do szerszego grona klientów regionu 
CEE, szybsze dostarczenie testowych prób oleju 
napędowego od klientów oraz bieżące wsparcie 
technologiczne naszych partnerów z regionu 
Europy Centralnej i Wschodniej.



O P T I D I S T T M 

Automatyczny aparat do oznaczania składu frak-
cyjnego produktów naftowych metodą destylacji 
pod ciśnieniem atmosferycznym (producent:  
Walter Herzog & ISL)

Kompaktowy aparat OptiDist umożliwia szybkie,  
bo 30-minutowe oraz precyzyjne scharakteryzowa-
nie lotności paliw, poprzez wyznaczanie rozkładu 
temperatury destylacji węglowodorów wchodzących  
w skład oleju napędowego. Proces spełnia wyma-
gania normy ASTM D86 oraz uwzględnia podział 
produktów naftowych na grupy 1, 2, 3 i 4.  

Charakterystyka destylacyjna umożliwia sklasyfikow-
anie próbki oleju napędowego pod kątem dystry-
bucji n-alkanów o różnej długości łańcucha węglo-
wego, tempa precypitacji kryształów parafin oraz 
zawartości parafin w próbce. Wszystkie wymienione 
parametry mają istotny wpływ na dobór odpowied-
niego dodatku polepszającego właściwości danego 
oleju napędowego.
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Zewnętrzny kriostat o wysokiej wydajności  
(producent: Huber)

Urządzenie chłodzące typu UNISTAT marki Huber 
pozwala na jednoczesne obsługiwanie pięciu łaźni 
chłodzących urządzeń HCP 842 i HCP 852. Łaźnia 
chłodząca kriostatu jest wypełniona pięcioma litra-
mi metanolu, który umożliwia stabilizację tempera-
tury na poziomie -80°C.
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Komora temperaturowa (producent: WeissTechnik)

Komora temperaturowa przeznaczona do prowadze-
nia testów typu cold-storage. Komora o pojemności 
120 litrów i regulacji temperatury w zakresie od 
-70°C do +180°C. Urządzenie jest przystosowane do 
pracy ciągłej, utrzymując parametr temperatury  
z dokładnością ±0,2°C.
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Automatyczny gęstościomierz (producent: ISL)

Urządzenie umożliwia w pełni zautomatyzowany 
pomiar gęstości cieczy. Aparat VIDA działa w oparciu 
o sprawdzoną metodę przy wykorzystaniu oscylu-
jącej U-rurki. Posiada innowacyjne funkcje, które 
zapewniają wiarygodne i dokładne badanie ropy 
naftowej i jej przetworów, w zakresie od substancji 
lotnych do bardzo lepkich. 

Aparat posiada szereg zaawansowanych funkcji, tj. 
regulacja temperatury próbki, automatyczny sys-
tem detekcji pęcherzy powietrza oraz wewnętrzne 
ultradźwiękowe urządzenie myjące. Dzięki nim 
gęstościomierz VIDA skraca czas pomiaru, umożliwia 
bezpieczną pracę oraz daje wyniki o wysokim stop-
niu wiarygodności i spójności.
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CHEMIA 
POD KONTROLĄ
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Automatyczny aparat do oznaczania temperatury 
zablokowania zimnego filtra (producent: Walter 
Herzog)

Urządzenie umożliwia oznaczenie temperatury 
zablokowania zimnego filtra w oparciu o zalecenia 
normy ASTM D 6371. CFPP jest to najniższa tem-
peratura, w której olej napędowy jeszcze przepływa 
przez specjalny filtr o średnicy porów 0,45 µm. 

Wyznaczanie parametru temperatury CFPP stanowi 
przesiewowy test na przydatność oleju napędowego 
do zastosowania w silnikach w warunkach ujemnych 
temperatur otoczenia. Program standardowy sto-
sowany w aparacie automatycznym jest możliwie 
najbardziej zbliżony do znormalizowanej metody 
manualnej. 

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury 
płynięcia i mętnienia (producent: Walter Herzog)

Urządzenie umożliwia oznaczenie temperatury 
płynięcia spełniając zalecenia norm ASTM – D2500 
dla temperatury mętnienia i D97 dla temperatury 
płynięcia. W aparacie HCP 852 każda próbka 
traktowana jest tak, jakby oznaczenie wykonano 
manualnie, zgodnie ze standaryzowanymi meto-
dami badań. 

Urządzenie wykorzystuje zautomatyzowane ramię 
za pomocą którego próbka jest wyjmowana, 
przechylana i wkładana z powrotem do łaźni 
chłodzącej. Podczas tych czynności, w celu wykrycia 
jakiegokolwiek ruchu, powierzchnia próbki jest 
dokładnie monitorowana w zbliżeniu przez  
kamerę wideo. 

H C P  8 4 2  C F P P + H C P  8 5 2

H F R R 
High Frequency Reciprocating Rig

Automatyczny aparat do oceny smarności oleju 
napędowego przy ruchu posuwisto-zwrotnym                  
o wysokiej częstotliwości (producent: PCS)

Urządzenie umożliwia ocenę właściwości 
smarnych olejów napędowych zgodnie z normą 
PN-EN-ISO-12156-1:2016. Utrzymanie stałych 
warunków temperatury i wilgotności dla każdego 
pomiaru umożliwia specjalistyczna komora. 

System HFRR wykorzystuje elektromagnetyczny 
wibrator, który powoduje drgania ruchomej próbki 
z małą amplitudą, przy jednoczesnym jej dociskaniu 
do próbki nieruchomej. Amplituda i częstotliwość 
drgań oraz obciążenie są zmienne. W trakcie bada-
nia mierzona jest siła tarcia między stalową kulką, 
a stalową płytką oraz potencjał styku elektrycznego 
między nimi. Nieruchoma płytka dolna znajduje się 
w niewielkiej łaźni wypełnionej badanym środkiem 
smarnym. Po zakończeniu testu, pod mikroskopem, 
wykonuje się pomiar wielkości powstałego ścieru  
na stalowej kulce testowej. 
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Automatyczny aparat do oznaczania temperatury 
utraty płynności, temperatury płynięcia i mętnienia 
(producent: ISL)

W pełni automatyczny aparat do badania tempera-
tury płynięcia i temperatury mętnienia produktów 
naftowych, paliw i olejów z wbudowanym układem 
chłodzącym. Oznaczenie temperatury utraty płyn-
ności jest wykonywane zgodnie z normą ASTM 
D7346, natomiast oznaczenie temperatury płynięcia 
i mętnienia koreluje z normami ASTM - odpowied-
nio D97 oraz D2500. 

Wszystkie trzy parametry można określić z precyzją 
pomiaru rzędu 0,1°C, podając jedną próbkę o obję- 
tości 0,5 ml. Za detekcję temperatury mętnienia 
odpowiedzialny jest wbudowany układ optyczny, 
natomiast detekcja temperatury płynięcia i utraty 
płynności odbywa się na zasadzie pomiaru ciśnienia 
różnicowego.
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