
I . Dane osobowe i komaktowe: 

dr Grażyna Żak 
Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych 
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy 1nsty1ut Badaczy 
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A 

2. Wykształcenie: 

1994 r. - 1999 r. Wydział Chemii UJ, studia magisterskie, praca magisterska pod kierunkiem 
doc. dr hab. Janusza Sepioła w Zespole Chemii Związków Karbocyklicznych, ,,Zastosowanie 
przegrupowań (a- aryloalkilideno)malonodinitryli i (a-aryloalkilideno)-cxjanoestrów w syntezie 
biologicznie aktywnych pochodnych kwasu l-aminonaftaleno-2-karboksylowego", Kraków 1999. 

2000 r. - 2004 r. Wydział Chemii UJ, studia doktoranckie, praca doktorska pod kierunkiem 
doc. dr hab. Janusza Jamrozika, prof. UJ, w Zespole Stereochemii Organicznej, ,,Studia nad wybranymi 
połączeniami spiranowymi zawierającymi pierścienie cyklopentanu oraz 1,5-dioksepiny lub 1,5---ditiepiny", 
Kraków 2004. 

2006 r. - 2007 r. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Lloyd Register Quality 
Assurance, studia podyplomowe „Zarządzanie i Audyt", praca dyplomowa pod kierunkiem dr Piotra 
Jedynaka, ,,Badania satysfakcji klientów jako element doskonalenia systemu zarządzania jakością", 
Kraków 2007. 

3. D0.~wiadcze11ie zawodowe: 

3.1. Z ajmowane stanowiska: 

1999 r. - 2000 r. 

2004 r. - 2007 r. 

2008 r. - 2008 r. 

2008 r. - obecnie 

3. 2. Pelllione funkcje: 

2009 r. -2010 r. 

2010 r. -2014 r. 

2011 r. -2015 r. 

2015r. - 2017r. 

2017 r. - obecnie 

2017 r. - obecnie 

asystent w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

asystent w instytucie Technologii Nafty. 

asystent w Instytucie Nafty i Gazu. 

adiunkt w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym lnstylucie Badawczym 
( do 24.10.2013 r. w Instytucie Nafty i Gazu). 

Kierownik Laboratorium Technologii Dodatków (TD-2) w Zak ładzie Dodatków 
Uszlachetniających INiG. 

Kierownik Laboratorium Technologii Dodatków (TC-3) w Zakładzie Dodatków 
i Nowych Technologii Chemicznych INiG - PIB. 

członek I kadencji Rady Naukowej INiG - PIB. 

członek li kadencji Rady Naukowej INiG - PIB. 

członek I I I kadencji Rady Naukowej IN iG - PIB. 

Kierownjk Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych INiG - PIB. 



4. Wskazanie osiqgnięcia wynikajqcego z art. 16 ust. 2 u.\·tawy z dnia 14 marca 2003 r. o !,'lopniacll 
11aukowyclt i (rtu/e 11aukowym oraz o stopniach i (l't11/e III zakresie sztuki (D7,. U. 2016 r. 
po,~ 882 ze v,z. w D7,. U. z 2016 r. po7,. 13 /J.): 

4. 1. Tytuł osiqgnięcia 11aukowo-tecl11tologicz11ego: 

„Opracowanie nowych formulacji dodatków uszlachetniających dla poprawy 

właściwości eksploatacyjnych ekologicznych paliw silnikowych 

i opalowych" 

4.2. Publikacje, paten(\' i zgłoszenia pate11to 111e wc/uutzqce w skład osiqg11ięcia naukoweg o: 

Zaprezentowane osiągnięcie naukowo-technologiczne, będące podstawą wniosku 

habilitacyjnego, jest wynikiem badań prowadzonych przeze mnie w latach 2008-2018, 

które obejmowały opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych dodatków 

uszlachetniających (w skali laboratoryjnej i półtechniczn~j) oraz receptur i metod 

otrzymywania pakietów dodatków (w skali laboratoryjnej i ćwierćtechnicznej), 

do ciekłych paliw węglowodorowych, również z udziałem biokomponentów. 

stosowanych w transporcie i przemyśle energetycznym. 

Efektem tych badań jest 13 opracowanych w skali laboratoryjnej oraz zweryfikowanych 

w skali ćwierćtechnicznej lub półtechnicznej receptur i metod wytwarzania dodatków 

lub ich kompozycji o ściśle zdefiniowanych funkcjach lub pakietów dodatków 

wielofunkcyjnych. Opracowane rozwiązania są chronione prawem patentowym: 

dziesięcioma zgłoszeniami patentowymi oraz trzema patentami, w których jestem 

przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą z największym udziakm w ich 

opracowaniu z ramienia INiG - PIB. Zostały one zarejestrowane w UPRP wg procedury 

krajowej (w I przypadku również wg procedury PCT) . Prezentowane osiągnięcie 

naukowe obejmuje również wyniki badań opublikowanych w I O artykułach naukowych, 

w tym 7 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports o łącznym 

współczynniku wpływu lmpact Factor = 20, 18 oraz 3 w czasopiśmie branżowym. 

Ze względu na wdrożenie opracowanych technologii (dotychczas wdrożone do praktyki 

przemysłowej zostały 2 technologie) lub prowadzone działania , zmierzające 

do wdrożenia opracowanych rozwiąza11, a także zobowiązania umów licencyjnych 

i umów o wspólności praw do patentów, podpisanych z partnerami przemysłowymi , 

będącymi współwłaścicielami kilku z tych technologii, część informacji 
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technologicznych pozostaje nieujawniona do wiadomości publicznej ze względu 

na istotną dla INiG - PIB wartość gospodarczą lub podjęte zobowiązania. 

PUBLIKA CJE NAUKOWE: 

Al. G. Żak. M. Wojtasik. 2008 r .• Badanie właściwości powierzchniowych ui...ładów zaw ierających 
detergentowe i demulgLuące dodatki do paliw sil nikowych. Nafta- Gaz. 12. 909 - 915. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie koncepcji i wybór metody badań, 
wytypowanie dodatków, przygotowanie próbek do bada,,, wykonanie części badań, interpretację 
wyników badań, opracowanie manuskryptu. Mój udział procentov.,y szacuję na 80%. 

Punktacja MNiSW (lista B) 2008 = 4 

A2. M. Wojtasik. G. Żak. 20 I Or .. Szacowanie efektywnośc i działania koloidalnych katalizatorów 
utleniania sadzy. Nafta - Gaz, 11. I 070 - I 073. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie koncepcji i wybór metod badan, 
wytypowanie dodatków, przygotowanie próbek do bada11, wykonanie części badan, interpretację 
wyników badań, opracowanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

Punktacja MNiSW (lista 8) 2010 = 6 

A3. G. Żak. M. W~jtasik, C. Bujas. 20 12 r.. Metoda oznaczania zawartości bezwodnika 
poliizobutylenowego w surowcach stosowanych w syntezie dodatków usz lachetniających do paliw. 
Nafta - Gaz. 4. 24 1 - 245 . 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował sformułowanie celów badawczych, zaplanowanie 
doświadcze11 i nadzór na ich wykonaniem, opracowanie metody bada1'i, analizę i interpretację 
wyników badań, napisanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

Punktacja MNiSW (lista B) 2012 = 5 

A4. M. Wojtasik. G. Żak. z. Stępień, 2012 r .• Badanie skuteczności katalitycznej metaloorganicznych 
modyfikatorów spalania\\ testach laboratoryjnych. Przemys ł Chemiczny. I:!, 1000 - 1003. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował sformułowanie celów badawczych. zaplanowanie badań , 
nadzór nad ich wykonaniem, interpretację wyników badań, napisanie manuskryptu. M~j udział 

procentowy szacuję na 80%. 

IF2012 = 0,344 Punktacja MNiSW (lista A) 201 2 = 15 

A5. G. Żak, L. Ziemiaóski, z. Str;pień. M. Wojtasik. 2014 r. . Engine testing of novel diesel fuel 
detergent-dispersant additives, Fuel, 122. 12 - 20. 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój 
wkład polegał na sformułowaniu celów badawczych, zaplanowaniu i zsyntezowaniu dodatków 
detergentowo-dyspergujących, analizie ich struktury, zaplanowaniu badań, analizie i interpretacji 
wyników, współpracy przy przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

lF20 l4 = 3,520 Punktacja MNiSW (lista A) 2014 = 40 
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A6. Z. Stępie11. L. Ziemiański , G. Żak. M. Wojtasik. L. Jęczmionek. Z. Burnus. 20 I 5 r.. The 
evaluation of fuel borne catalyst (FBCs) for DPF regeneration, Fuel. 16 1. 278 - 286. 

Kierowałam zadaniem badawczym, mającym na celu opracowanie dodatków FBC, w projekcie 
badawczo-rozwojowym, obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój wkład obejmował 
współudział przy formułowaniu celów badawczych, zaplanowanie i zsyntezowanie dodatków typu 
FBC. współpracę przy analizie i interpretacji wyników oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój udział 
procentowy szac~ję na 25%. 

IF201s = 3.611 Punktacja MNiSW (lista A) 201s = 40 

A 7. P. Stelmachowski. P. Legutko, A. Kopacz. T. Jakubek. P. Indyka. P. Pietrzyk. M. Wojtasik. 
J. Markowski. W. Krasodomski. L. Ziemia,hki. G. Żak. Z. Sojka. A. Kotarba, 2016 r. . Role of chain 
length of the capping agents of iron oxide based fuel borne catalysts in the enhancement of soot 
combustion activity. Applied Calalys is B: Environmental. I 99. 485 - 493 . 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój 
wkład obejmował współudział przy formułowaniu celów badawczych, zaplanowaniu odpowiedniej 
struktury dodatków do badań, zsyntezowaniu dodatków typu FBC, współpracy przy interpretacji 
wyników badań. oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

IF2016 = 9,446 Punktacja MNiSW (lista A) 2016 = 45 

A8. P. Stelmachowski. A. Kopacz. T. Jakubek·. P. Indyka. J. Markowski. M. Wojtasik. L. Ziemiański. 
W. Krasodomski , G. Żak. Z. Sojka. A. Kotarba. 20 I 7 r .. lnsights into Structure. Morphology and 
Reactivily of the Iron Oxide Based Fuel Borne Catalysts. Topics in Catalys is. 60. 367 - 373. 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój 
wkład obejmował współudział przy formułowaniu celów badawczych, zaplanowaniu struktury 
dodatków FBC do badań, zsyntezowaniu części dodatków typu FBC, współpracy przy interpretacji 
wyników badań oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

IF2016 = 2,486 Punktacja MNiSW (lista A) 201 7 = 30 

A9. G. Żak, M. Wojtas ik. M. Żółty . C. Bujas. 2018 r .. Stabi lność oksydacyjna olejów napędowych 
zawierających biokomponenty. Cz. I. Wpływ dodatku detcrgentowo-dyspergującego. Przemysł 
Chemiczny. 2. 244 -246. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował sformułowanie celów badawczych, zaplanowanie bada11, 
syntezę dodatku detergentowo-dyspergującego , nadzór nad wykonaniem próbek do badaii, 
interpretację wyników badań, napisanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacttję na 80%. 

IF2016 = 0,385 Punktacja MNiSW (lista A) 201 s = 15 

AIO. G. Żak , M. Wojtasik. M. Żółty , 20 18 r.. Stabilność oksydacyjna olejów napędowych 
zawierających biokomponenty. Cz. li. Wpływ dodatku podwyższaj ącego liczbę cetanową, Przemysł 

Chemiczny, 2. 247 - 249. 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował koncepcję bada11, dobór metod badawczych syntezę 
dodatku detergentowo-dyspergującego. nadzór nad wykonaniem próbek do badań. interpretację 
wyników bada11, napisanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

IF2016 = 0,385 Punktacja MNiSW (lista A) 2018 = 15 
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OR YGINALNE OSIĄGNIĘCIA TECHNOLOGICZNE: 

Zł. Opracowanie składu i metody wytwarzania stabilizowanego modyfikatora sralania o wysokiej 
skuteczności do lekkich o lejów opalowych (nr INiG-PIB: 6/14). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało niniejsze rozvviązanie. 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu metody wytwarzania stabilizowanego 
modyfikatora spalania lekkich olejów opalowych (koncepcja syntezy i badań jego struktury, 
właściwości fizykochemicznych i użytkowych. nadzór nad testami eksploatacyjnymi), pracach 
związanych z przeniesieniem skali do półtechnicznej, udziale w badaniu stanu techniki, opracowaniu 
dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeże11 patentowych, współpracy z rzecznikiem 
patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). 
Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: G. Żak, L. Ziemiański, M. Wojtasik. J. Markowski, W. 
Krasodomski, C. Bttjas, P. Indyga, A. Kopacz, A. Kotarba, P. Legutko. Z. Sojka, P. Stelmachowski, 
P.4 JO 190, 19.11.2014 r. , Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich 
ol~jów opalowych. Polska, oraz G. Żak, L. Ziemiański, M. Wojtasik, J. Markowski. W. Krasod.)mski, 
C. Bujas, P. Indyka, A. Kopacz, A. Kotarba, P. Legutko. Z. Sojka, P. Stelmachowski, 
PCT/182015/056714, 03.09.2015 r .. Stabilized combustion modi fi er of high efficiency for light 
heating oils, Unia Europejska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą 

z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy wynosi 14%. 

Z2. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzan ia wielofunkcyjnego pakietu dodatków do olejów 
napędowych zawierającego alkenylobursztynoi mido-amidy o kontrolowanej zawartości grup 
imidowych i amidowych(nr IN iG-PIB: 8/ 15). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstała niniejsza technologia. 
Mój wkład w jej powstanie polegał na opracowaniu składu i metody wytwarzania wielofunkcyjnego 
pakietu dodatków, zawierającego alkenylobursztynoimido-arnidy, przeznaczonego do uszlachetniania 
olejów napędowych (wytypowanie dodatków, przygotowanie próbek testowych, nadzór nad testami, 
interpretacja wyników), pracach związanych z przeniesieniem skali do ćwierćtechnicznej, udziale w 
badaniu stanu techniki i przygotowaniu przykładów wykonania, opracowaniu dokumentacji 
zgłoszeniowej : istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, 
udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Uczestniczyłam 
również w przygotowaniach do wdrożenia i nadzorze technologicznym nad produkcją. Technologia 
została zastrzeżona w UPRP: G. Żak, M. Wojtasik, L. Ziemiański, C. Bujas, J. Markowski, Z. Stępień, 
A. Mazanek, R. Kempiński, Z. Paćkowski , P.413866, 08.09.2015 r. , Wielofunkcyjny pakiet dodatków 
do olejów napędowych zawierający alkenylobursztynoirnido-amidy o kontrolowanej zawartości grup 
imidowych i amidowych, Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą tej 
technologii. Mój udział procentowy wynosi 12%. Technologia została wdrożona w firmie Pachemtech 
Sp. z o. o., Płock. 

Z3. Opracowanie składu i metody wytwarzania uniwersalnego pakietu dodatków do lekkich o lejów 
opałowych ( nr INiG-PI B: 14/J 5). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało niniejsze rozwiązanie . 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu składu i metody wytwarzania uniwersalnego 
pakietu dodatków do lekkich olejów opalowych (wytypowanie dodatków, przygotowanie próbek 
testowych, nadzór nad testami, interpretacja wyników), pracach związanych z przeniesieniem skali do 
ćwierćtechnicznej , udziale w badaniu stanu techniki i przygotowaniu przykładów wykonania, 
opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych, współpracy 
z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja 
z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: G. Żak, M. Wojtasik, L. Ziemiański , 
.J. Markowski , C. Bujas, W. Krasodornski, A. Duda, A. Kotarba, Z. Sojka, P. Stelmachowski, 
z. Paćkowski , R. Kempiński, P.414928, 24.11.20 15 r., Uniwersalny pakiet dodatków do lekkich 
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olejów opalowych, Polska. Jestem przedstawicielem twórców zarazem głównym twórcą tego 
rozwiązania. Mój udział procentowy wynosi I 0%. 

Z4. Opracowanie składu i metody wy twarzania kompozycji stabilizowanych mody li katora 
i wspól modyfikatora spa lania o wysokiej skuteczności działan ia do lekkich olejów opa lowych 
(nr INiG-PIB: 13/15). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało niniejsze rozwiązanie. 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu koncepcji składu kompozycji modyfikatora 
i współmodyfikatora spalania o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opalowych, 
przygotowaniu próbek testowych, nadzorze nad testami , interpretacji wyników, pracach związanych z 
przeniesieniem skali do ćwierćtechnicznej , udziale w badaniu s tanu techniki, opracowaniu 
dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem 
patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). 
Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: G. Żak, M. Wojtasik, J. Markowski, L. Ziemiański, 
C. Bujas, W. Krasodomski. A. Kotarba Z. Sojka. P. Stelmachowski, P. Indyka P. Legutko. 
T. Jakubek. A. Kopacz, P.414929. 24.11.2015 r.. Kompozycja stabilizowanych modyfikatora 
i wspólmodyfikatora spalania o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opalowych, Polska. 
Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą tego rozwiązania. Mój udział 

procentowy wynosi 10%. 

ZS. Opracowanie składu i metody wytwarzania wie lo fun kcyj nego pakietu dodatków o wyso kiej 
skuteczności działania do lekkich o lejów opalowych (nr INiG-PI B: 10/ 15). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało niniejsze rozwiązanie. 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu składu i metody wytwarzania wielofunkcyjnego 
pakietu dodatków o wysokiej skuteczności przeznaczonego do lekkich olejów opalowych 
(wytypowanie dodatków, przygotowanie próbek testowych, nadzór nad testami. interpretacja 
wyników), pracach związanych z przeniesieniem skali do ćwierćtechnicznej , udziale w badaniu stanu 
techniki i przygotowaniu przykładów wykonania, opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty 
wynalazl'll i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu 
o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: 
G. Żak, M. Wojtasik, L. Ziemiański, J. Markowski , C. Bujas. W. Krasodomski, J. Oleksik, 
A. Kotarba, Z. Sojka, P. Stelmachowski, R. Kempif1ski, Z . Paćkowski, P.414933 , 24.11.2015 r. , 
Wielofunkcyjny pakiet dodatków o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych. 
Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą tego rozwiązania. Mój udział 
procentowy wynosi l 0%. 

Z6. Opracowanie składu i metody wytwarzania wielofunkcyjnego pakietu dodatków do lekkich 
o lejów opałowych (nr INiG-PIB: 12/ 15). 

Mój wkład w powstanie tego rozwiązania polegał na opracowaniu składu i metody wytwarzania 
wielofunkcyjnego pakietu dodatków do lekkich olejów opałowych (wyty powanie dodatków. 
przygotowanie próbek testowych, nadzór nad testami, interpretacja wyników), pracach związanych 
z przeniesieniem skali do półtechnicznej, udziale w badaniu stanu techniki i przygotowaniu 
przykładów wykonania, opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń 
patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony 
(korespondencja z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: G. Żak, M. Wojtasik, 
L. Ziemiański, C. Bujas, J. Markowski, T. Laczek, P.414936, 24.11.2015 r. , Wielofunkcyjny pakiet 
dodatków do lekkich olejów opalowych, Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem 
głównym twórcą z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy 
wynosi 24%. 

Z7. Opracowanie składu i metody wytwarzania modyfikatora spalania do lekkich olejów opalowych. 
s tabilizowanego dyspergatorem (nr lNiG -PIB: 11 / 15). 
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Mój wkład w powstanie tego rozwiązania polegał na opracowaniu koncepcji składu modyfikatora 
spalania do lekkich olejów opałowych stabilizowanego dyspergatorem. przygotowaniu próbek 
testowych, nadzorze nad testami, interpretacji wyników, pracach związanych z przeniesieniem skali 
do ćwierćtechnicznej, udziale w badaniu stanu techniki. opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: 
istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym. udziale 
w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało 
zastrzeżone w UPRP: G. Żak, M. Wojtasik, L. Ziemiański, C. Bujas, J. Markowski, J. Jakóbiec, 
P.414937, 24.11.2015 r. , Modyfikator spalania do lekkich olejów opałowych, stabilizowany 
dyspergatorem, Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem jednym z dwóch głównych 
twórców z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy 
wynosi 22%. 

Z8. Opracowanie i wdrozenic technologii wytwarzania wielofunkcyjnego pakietu dodatkó\-\ do olejów 
napędowych (nr INiG-PIB: 8/ 16). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstała niniejsza technologia. 
Mój wkład w jej powstanie polegał na opracowaniu koncepcji składu wielofunkcyjnego pakietu 
dodatków do o leju napędowego. wytypowaniu dodatków i poziomów ich dozowania do badań. 
przygotowaniu próbek testowych, nadzorze nad testami, interpretacji wyników, pracach związanych 
z przeniesieniem skali do ćwierćtechnicznej, udziale w przygotowaniu przykładów, udziale w badaniu 
stanu techniki, opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych. 
współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony 
(korespondencja z ekspertem UPRP). Uczestniczyłam również w przygotowaniach do wdrożenia 
i nadzorze technologicznym nad produkcją. Technologia została zastrzeżona w UPRP: G. Żak. 
M. Wojtasik, L. Ziemiaóski, C. Bujas, J. Markowski, Z. Stępień, M. Żółty, A. Mazanek, 
Z. Paćkowski, R. Kempiflski, P.419857, 16.12.2016 r. , Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów 
napędowych, Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą tej technologii. 
Mój udział procentowy wynosi 13%. Technologia została wdrożona w firmie Pachemtech Sp. z o. o., 
Płock. 

Z9. Wykazanie możliwości nowego wstosowania a lkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej 
zawa rtośc i grup imidowych i amidowych (nr INiG-PIB: 13/ 16). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało nini~jsze rozwiązanie. 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu koncepcji badań, syntezie dodatków. 
przygotowaniu próbek testowych, pracach związanych z przeniesieniem skali do półtechnicznej, 
udziale w badaniu stanu techniki, opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku 
i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu 
o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP: 
G. Żak, L. Ziemiański, M. Wojtasik, M. Żółty , C. Bujas, J. Markowski, Z. Paćkowski, R. Kempiński, 
P.419859. 16.12.2016 r., Nowe zastosowanie alkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej 
zawartości grup imidowych i amidowych, Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem 
głównym twórcą z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy 

wynosi 18%. 

ZIO. Opracowanie składu i metody wytwarzania kompozycj i dodatków przeciwutleniająco
stabi l i zujących do paliw silnikowych (nr lNiG-PI B: 7/ 16). 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało niniejsze rozwiązanie. 
Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu koncepcji składu kompozycji dodatków 
przeciwutleniająco-stabilizujących, przygotowaniu próbek testowych, wykonaniu badat1, pracach 
związanych z przeniesieniem skal i do ćwierćtechnicznej, udziale w badaniu stanu techniki, 
opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych, współpracy 
z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja 
z ekspertem UPRP). Rozwiązanie zostało zastrzeżone w UPRP:G. Żak. M. Wojtasik. L. Ziemiański, 
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C. Bujas. J. Markowski, M. Żółty, W. Krasodomski, J. Wilamowski, z. Paćkowski, R. Kempiński, 
P.419860. 16.12.2016 r„ Kompozycja dodatków przeciwutleniająco-stabilizujących do paliw 
silnikowych. Polska. Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą z największym 
udziatem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy wynosi 18%. 

UDZIELONE PATENTY KRAJOWE: 

Pl . G. Żal-., L. Ziemiariski. M. Wojtasik, W. Stan ik. J. Markowski. C. Bujas, E. Bracisiewicz, 
z. Stępień , PL2 I 544 7. 31.12.2013 r.. P.398289, O 1.03.2012 r„ Sposób wytwarzania modyfiko\,an) eh 
alkcnylobursztynoimido- amidów. Polska, UPRP. 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało rozwiązanie, będące 
przedmiotem patentu. Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu metody wytwarzania 
modyfikowanych alkenyłobursztynoimido-amidów (koncepcja syntezy i badaf1 struktury, właściwości 
fizykochemicznych i użytkowych. nadzór nad testami eksploatacyjnymi), pracach związanych 
z przeniesieniem skali do półtechnicznej. udziale w badaniu stanu techniki, opracowaniu dokumentacji 
zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń patentowych. współpracy z rzecznikiem patentowym, 
udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Jestem 
przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą z największym udziałem w opracowaniu tego 
rozwiązania. Mój udział procentowy wynosi 20%. 

P2. G. Żak, M. Wojtasik. W. Stanik. L. Zicmia11ski. z. Stęp i cti. I. Skręt. .I . Markowski . C. Bujas. 
W. Krasodomski. M. Pajda. PL223033. 30.09.2016 r„ P.398652. 29.03 .2012 r., Uniwersalny dodatek 
o wysokiej stabilności do olejów napc;dowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika 
z zapłonem samoczynnym. Polska. UPRP. 

Kierowałam zadaniem badawczym w projekcie badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało 
rozwiązanie, będące przedmiotem patentu. Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu 
składu i metody wytwarzania uniwersalnego dodatku o wysokiej stabilności do olejów napędowych, 
wspomagającego procesu regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym (koncepcja składu 
i badań jego właściwości fizykochemicznych i użytkowych, nadzór nad testami eksploatacyjnymi), 
pracach związanych z przeniesieniem skali do ćwierćtechnicznej, udziale w badaniu stanu techniki, 
przygotowaniu przykładów wykonania, opracowaniu dokumentacji zgloszeniow~j: istoty wynalazku 
i zastrzeżeń patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o 
udzielenie ochrony (korespondencja z ekspertem UPRP). Jestem przedstawicielem twórców i zarazem 
głównym twórcą z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy 
wynosi 14%. 

P3. G. Żak, L. Ziemia11ski. M. Wojtasik. C. Bujas. J. Markowsl-.i. W. Krasodomski . J. Wilamows l-.i . 
M. Żółty. PL228075. 18.09.2017 r.. P.4 13867, 08.09.2015 r., Sposób wytwarzania 
alkenylobursztynoimido-am idów o kontrolowanej za\\artości grup imidowych i amidO\\ych, Polska. 
UPRP. 

Kierowałam projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego powstało rozwiązanie , będące 
przedmiotem patentu. Mój wkład w jego powstanie polegał na opracowaniu metody wytwarzania 
alkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej zawartości grup imidowych i amidowych 
(koncepcja syntezy i badań struktury, właściwości fizykochemicznych i użytkowych, nadzór nad 
testami eksploatacyjnymi), pracach związanych z przeniesieniem skali do półtechnicznej, udziale w 
badaniu stanu techniki, opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej: istoty wynalazku i zastrzeżeń 
patentowych, współpracy z rzecznikiem patentowym, udziale w postępowaniu o udzielenie ochrony 
(korespondencja z ekspertem UPRP). Jestem przedstawicielem twórców i zarazem głównym twórcą 
z największym udziałem w opracowaniu tego rozwiązania. Mój udział procentowy wynosi 22%. 
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NAGRODY I D YPLOMY NA WYSTA WACH I TARGA CH : 

Oryginnlne osiągnięcia technologiczne wchodzące w skład osiągnięc ia naukowego zosta ły nagrodzone 
następującym i medalami i dyplomami na międzynarodowych lub krajowych wystawach i targach: 

I. Srebrny Medal, 43 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Geneva lnventions, Genewa. 
Szwajcaria, 15 - 19.04.2015 r. (Zł). 

2. Srebrny Medal, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków. Innowacyjności i Technologii 
ITEX 2015, Kuala Lumpur, Malezja, 21 - 23.05.2015 r. (Zł). 

3. Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Innowacji ARCA, Chorwacja. IX. Międzynarodowa 
Warszawska Wystawa Wynalazków - TWTS 2015, Warszawa, 12 - 14.10.2015 r. (Zł). 

4. Srebrny Medal. IX. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2015. Warszawa. 
12 - 14.10.2015 r. (Zł ) . 

5. Srebrny Medal, 5. Global Exhibition of Inventions for Creative, Happy, Human and Smart Cities -
INNOVACTTIES LATINOAMERICA 2015, Fozdo lguayu, Brazylia, IO- 12.12.2015 r. (Zł). 

6. Zloty Medal, Międzynarodowa Wystawa Technologii i Innowacji IPITEX 2016, Bangkok, 
Tajlandia, 02 - 06.02.2016 r. (Zł). 

7. Brązowy Medal. XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - !WIS 2017, 
Warszawa, 09 - 11.10.2017 r. (Z8). 

8. Brązowy Medal, XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2017. 
Warszawa, 09 - l 1.10.2017 r. (ZIO). 

9. Srebrny Medal, XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - !WIS 20 I 7, Warszawa, 
09 - I 1.10.2017 r. (Z9). 

1 O. Zloty Medal, International lnvention and Design Competition (IIDC 2017), Hong Kong, 
06 - 08.12.2017 r. (Z4). 

11. Gold Prize Stowarzyszenia Innowacji i Promocji Wynalazków Tajlandii , International lnvention 
and Design Competition (IIDC 2017), Hong Kong, 06 - 08.12.2017 r. (Z4). 

12. Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, XXIV Giełda Wynalazków, Warszawa. 
22.03.2018 r. (Zł). 

13. Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, XXIV Giełda Wynalazków, Warszawa, 
22.03.2018 r. (Z4). 

14. Zloty Medal, 22-nd International Exhibition of Inventics INVENTlCA 2018. Jassy. Rumunia. 
27 - 29.06.2018 r. (Z8). 

15. Zloty Medal, 22-nd International Exhibition of Inventics JNVENTICA 2018, Jassy. Rumunia, 
27 - 29.06.2018 r. (Z9). 

Udzielone patenty kraj owe wchodzące w sktad os iągni ęc ia naukowego zosta ły nagrodzone 
nas tępuj ącymi medalami i dyplomami na międzynarodowych lub kraj owych ""ysrawach i targach: 

I. Złoty Medal, 12 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2013. Kuala Lumpur, 
Malezja, 2 I - 23.02.2013 r. (P2). 

2. Srebrny Medal, Salonu! International de Jnventica PRO !NVENT. Cluj-Napoca, Rumunia, 
19 - 22.03.2013 r. (P2). 

3. Zloty Medal, XVl Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii 
ARCHIMEDES 2013, Moskwa, Rosja, 02 - 05.04.2013 r. (P2). 

4. Złoty Medal, 9 Międzynarodowy Salon Wynalazków i Nowych Technologii New Time, 
Sewastopol, Ukraina, 26 - 28.09.2013 r. (P2). 
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5. Zloty Medal, VIJ Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji !WIS 20 13, Warszawa, 
8 - 10.10.2013 r. (P2). 

6. Dyplom Uznania, li Międzynarodowy Konkurs Chemiczny, VII Międzynarodowa Warszawska 
Wystawa Wynalazków lWIS 2013, Warszawa, 08- 10.10.20 13 r. (P2). 

7. Srebrny Medal. Międzynarodowe Targi ldeas - lnvention - New Products, IENA 2013, 
Norymberga, Niemcy, 31.1 O - 03.11.2013 r. (P2). 

8. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, XXI Giełda Wynalazków. Warszawa. 
11 - 12.02.2014 r. (P2). 

9. Brązowy Medal, 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów 
Geneva lnventions 2016, Genewa, Szwajcaria. 13 - 17.04.2016 r. (P3). 

10. Srebrny Medal, Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków 
INVENT ARENA 2016. Trinec, Czechy, 16 - 17.06.2016 r. (P3). 

11. Brązowy Medal, X Jubileuszowa Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków 
IWlS 2016, Warszawa, IO- 12.10.2016 r. (P3). 

4.3. Omówienie celu 11aukowo-tec/1110/of(icznego ww. prac i osiqgnię(vch 1i'.v11ików wraz 

z omówieniem ich ewe11tua/11ego wy korzystania: 

Światowa polityka prowadzona w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego substancjami szkodliwymi emitowanymi w procesie spalania paliw, 

wprowadzane w związku z tym normy emisji, a także wymagania, dotyczące jakości 

paliw w aspekcie ich przydatności do napędu pojazdów lub zasilania pieców i kotłów 

grzewczych, wymuszają zmiany w konstrukcji między innymi układów zasilania, 

komór spalania oraz układów oczyszczania spalin. Konieczne jest również równoległe 

dopasowywanie formulacji paliw (składu komponentowego, obecności biopaliw, 

stosowanych dodatków uszlachetniających) zarówno do wymogów nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych silników i urządzeń grzewczych. jak również obowiązujących 

i wprowadzanych ograniczeń ekologicznych. 

Wymagania odnośnie jakości paliw ciekłych w transporcie, na poziomie światowym. 

prezentuje sfo1mułowana przez producentów silników i pojazdów samochodowych. 

zrzeszonych w stowarzyszeniu ACEA (Association des Constructeurs Europeens 

d'Automobiles) Światowa Karta Paliw (WORLDW!DE FUEL CHARTER, 20 13) [I]. 

W Unii Europejskiej jakość paliw ze względu na ochronę zdrowia człowieka 

i środowiska naturalnego określa dyrektywa FQD (Fuel Quality Directive) 

(2009/30/WE) [2] z późniejszymi zmianami w postaci dyrektyw !LUC (lndirect Land

Use Change) (2015/1513/UE) [3] oraz RED (Renewable Energy Directive) 

(2009/28/WE) [4] w powiązaniu z dyrektywami i rozporządzeniami dotyczącymi norm 
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emisji EURO (obecnie EURO 6) [5]. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). 

uwzględniając postanowienia odpowiednich dyrektyw przy współpracy z Komisją 

Europejską, opracowuje normy jakości poszczególnych typów paliw. które kraje 

członkowskie implementują do zbioru norm krajowych, a władza ustawodawcza 

i wykonawcza wprowadza do stosowania w formie aktów prawnych i normatywnych. 

Aby sprostać tym coraz wyżej stawianym wymaganiom, konieczne jest stosowanie 

w paliwach skutecznych dodatków uszlachetniających, które pomimo niewielkich 

zawartości (od kilku do ok. l OOO mg dodatku w I kilogramie paliwa), pełnią kluczową 

rolę zarówno w aspekcie poprawy parametrów użytkowo-eksploatacyjnych paliw, 

zmniejszenia ich zużycia, jak również wydłużenia żywotności silników i urządze11 

grzewczych oraz ograniczenia emisji toksycznych składników spalin emitowanych 

podczas ich spalania. 

Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań były m.in. metody wytwarzania w skali 

laboratoryjnej półtechnicznej dwóch typów innowacyjnych dodatków 

uszlachetniających: dodatek detergentowo-dyspergujący, pełniący dodatkowo funkcję 

przeciwutleniająco-stabilizującą oraz dodatek modyfikujący proces spalania paliw, 

ograniczający emisję toksycznych składników spalin i wspomagający pasywną 

regenerację filtrów cząstek stałych w układach wydechowych silników z zapłonem 

samoczynnym, a także dobór odpowiednich dodatków uszlachetniających i poziomów 

ich dozowania w celu opracowania pakietów dodatków (w skali laboratoryjnej 

i ćwierćtechnicznej) dedykowanych do konkretnych rodzajów paliw przeznaczonych 

do wykorzystania przez producentów dystrybutorów paliw lub wytwórców energii 

elektrycznej i/lub ciepfa. 

Badania te zostały przeprowadzone m.111. w ramach trzech kierowanych przeze mnie 

projektów współfinansowanych ze środków NCBiR: nr N R05 0002-04/2008 w ramach 

programu PBR IV realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut 

Badawczy samodzielnie, nr PBSl /Bl/4/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych 

realizowanego w konsorcjum z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz producentem dodatków i pakietów dodatków firmą Pachemtech Sp. z o. o., 

nr 1NNOTECH-K2/IN2/86/I 8 I 961/NCBR/l 3 w ramach programu lNNOTECH 

w konsorcjum z Pachemtech Sp. z o. o . oraz czwartego projektu 

nr KB/52/1351 O/IT l-B/U/08 realizowanego w ramach programu lnicjatywa 

Technologiczna I w konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. 
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w Krakowie, w którym kierowałam zadaniem badawczym, mającym na celu 

opracowanie receptury metody wytwarzania (w skali laboratoryjnej 

i ćwierćtechnicznej) dodatku wspomagającego proces pasywnej regeneracji filtrów 

cząstek stałych , a także w ramach prac własnych i projektów realizowanych przeze 

mnie w ramach działalności statutowej Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego f nstytutu 

Badawczego. 

W procesie spalania oleju napędowego w silniku z zapłonem samoczynnym obserwowane jest 

zjawisko tworzenia się i gromadzenia osadów i nagarów w układzie wtrysku paliwa 

oraz na różnych elementach silnika, takich jak m.in. powierzchnie komory spalania, czy 

karkówek wtryskiwaczy. Prawidłowa praca silnika z zapłonem samoczynnym jest 

uzależniona w dużym stopniu od sprawności tych właśnie elementów. Zakłócenia w ich 

pracy prowadzą do wzrostu zużycia paliwa, emisji toksycznych składników spalin 

i wzrostu poziomu hałasu. W przypadku częściowego zablokowania końcówek 

wtryskiwaczy ciśnienie wtrysku może zwiększać się powyżej nominalnego, 

co w efekcie może spowodować uszkodzenie elementów pompy wtryskowej lub 

pompo-wtryskiwacza. Szczególnie narażona na działanie ekstremalnych warunków 

pracy, panujących w komorze spalania jest ko11cówka wtryskiwacza. Na tendencję oleju 

napędowego do tworzenia się osadów i nagarów mają wpływ głównie takie właściwości 

paliwa jak: niska stabilność termooksydacyjna. niska liczba cetanowa, zawartość 

związków aromatycznych, zawartość nienasyconych związków organicznych, zbyt 

wysoka gęstość i lepkość paliwa, a także zawartość siarki. Wytwarzanie oleju 

napędowego o niskiej tendencji do tworzenia osadów i nagarów wymaga wysokich 

kosztów związanych z procesami pogłębionej przeróbki ropy naftowej , zachodzącymi 

w obecności katalizatorów. przy wysokich ciśnieniach i temperaturach . Ekonomicznym 

rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie do uszlachetniania paliwa odpowiednio 

dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, a szczególnie skutecznej substancji 

o właściwościach detergentowa-dyspergujących. 

Celem prowadzonych przeze mnie badań (m.in. w ramach projektów realizowanych 

w ramach PBR IV i INNOTECH-K2) było m.in. opracowanie metody wytwarzania 

nowoczesnej substancji powierzchniowoczynnej o właściwościach detergentowo

dyspergujących, a następnie przeniesienie skali jej wytwarzania do półtechnicznej. 

Zakres prac laboratoryjnych obejmował dobór i charakterystykę surowców do procesu 

wytwarzania, określenie parametrów procesu, metod jego kontroli i analizę produktów. 
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Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazafam, że poliizobutylenobursztynoimido

amidy (PIBSIA) mogą być skutecznymi substancjami detergentowo-dyspergującymi 

[Al, AS, Pl, P3, Z2]. Ogrzewanie bezwodnika poliizobutylenobursztynowego (PJBSA) 

z pentaetylenoheksaaminą (PEHA) prowadziło do powstania złożonej mieszaniny, 

w której komponent aminowy łączył się z PIBSA wiązaniem imidowym lub 

amidowym, na drodze rozszczepienia pierścienia bezwodnika bursztynowego. Na ilość 

otrzymywanych produktów syntezy i ich struktury istotny wpływ miało zarówno 

zróżnicowanie strukturalne cząsteczek, wchodzących w skład PlBSA (możliwe 

struktury izomeryczne stosowanego PIBSA zamieszczono na rysunku I), jak też 

niejednorodność strukturalna PEHA (stosowany surowiec zawierał nie tylko mieszaniny 

liniowych oligomerycznych etylenoamin. ale też układy o rozgałęzionych łańcuchach, 

prawdopodobnie z trzeciorzędowymi atomami azotu). 

a b C d 

R= C{H CqH H3C-9 CH29 
CH3 CH3 

n 

Rys. 1. Struktury izomeryczne stosowanego PIBSA [6]. 

Analizując wyniki badań silnikowych zaobserwowałam, że znacznie lepsze właściwości 

detergentowa-dyspergujące wykazywały produkty o zwiększonej zawartości grup 

amidowych i obniżonej imidowych. Aby otrzymać takie właśnie produkty w drugim 

etapie procesu prowadziłam termiczne kondycjonowanie produktów syntezy PIBSA 

i PE.HA. W etapie kondycjonowania dochodziło najprawdopodobniej do kondensacji 

cząsteczek imidu z otwarciem pierścienia imidowego i powstaniem produktów 

o strukturach alkenylobursztynoimido-amidów (rysunek 2) [AS). 

13 



T 

Rys. 2. Postulowany przebieg procesu kondycjonowania [AS]. 

Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły tezę, że kondycjonowanie produktów syntezy 

to skuteczna metoda na podniesienie efektywności działania otrzymanych 

poliizobutylenobursztynoimido-amidów, a zastosowanie podczas tego procesu 

nieorganicznego lub organicznego związku, zawierającego co najmniej jedną grupę 

hydroksylową, nie tylko przyspiesza osiągnięcie optymalnych efektów tego procesu, ale 

także wpływa na poprawę skuteczności działania produktów ko11cowych w paliwie. 

Eksperymentalnie wyznaczyłam optymalne parametry reakcji otrzymywania dodatku 

detergentowo-dyspergującego o strukturze poliizobutylenobursztynoimido-amidu oraz 

procesu jego termicznego kondycjonowania takie jak: temperatura, czas, kolejność 

prowadzenia poszczególnych operacji jednostkowych. Szczególnie istotny w aspekcie 

możliwości uzyskania skutecznego dodatku okazał się wybór odpowiedniego 

bezwodnika poliizobutylenobursztynowego, będącego jednym z substratów reakcji. 

Bezwodniki poliizobutylenobursztynowe otrzymywane są na skalę przemysłową 

w reakcji enowej reaktywnego poliizobutylenu z bezwodnikiem maleinowym lub 

w reakcji, która obejmuje kolejno substytucję allilowych atomów wodoru przez atomy 

chloru w cząsteczce poliizobutylenu, dehydrohalogenację, a następnie reakcję typu 

Dielsa-Aldera z cząsteczką bezwodnika maleinowego. Na podstawie wykonanych 

badań stwierdziłam, że tylko bezwodniki poliizobutylenobursztynowe. uzyskane 

w reakcji enowej (bez udziału chloru), ulegały kondycjonowaniu 

do poliizobutylenobursztynoimido-amidów o wymaganej strukturze chemicznej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowałam metodę kontrolowania procesu 

termicznego kondycjonowania produktów syntezy bezwodnika 

poliizobutylenobursztynowego z poliaminą za pomocą spektroskopii w podczerwieni 

[A3, Pl]. Metoda ta polegała na obserwacji stosunku intensywności pasma widma 

w podczerwieni przy długości fali około 1660 cm·1 (pasmo amidowe), do pasma przy 
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długości fali około 1705 cm· 1 (pasmo imidowe). Położenie pików, odpowiadające 

funkcyjnym grupom amidowym i imidowym określiłam na podstawie danych 

Jiteraturowych. Ugrupowaniu amidowemu przypisuje się pasmo absorpcji w zakresie 

1650-1694 cm·1• Zakres ten odpowiada drganiom rozciągającym C=O i zwany jest 

I pasmem amidowym. Natomiast pasmo imidowej grupy funkcyjnej pojawia się 

w zakresie 1670- 1740 cm·1• Obecność sygnałów w w/w zakresie odpowiada drganiom 

rozciągającym C=O grupy imidowej . Zwykle w pobliżu wartości I 705 cm·1 obserwuje 

się pasmo, pochodzące od drgań grupy karbonylowej w imidach z pięcioczłonowym 

pierścieniem, które były obiektem prowadzonych badań. W procesie kondycjonowania 

stopniowo zanikało pasmo imidowe przy równoczesnym wzroście intensywności pasma 

amidowego. Wyznaczyłam eksperymentalnie optymalny stosunek pasma imidowego 

do pasma amidowego, przy którym zsyntezowana substancja charakteryzowała się 

najlepszymi właściwościami detergentowa-dyspergującymi. WynosH on 0.7. 

Ponadto w oparciu o widma I H NMR zsyntezowanych próbek PIBSJA (poddanych procesowi 

kondycjonowania oraz niekondycjonowanych), na podstawie analizy porównawczej 

integracji sygnałów rezonansowych w wybranych zakresach i kształtów poszczególnych 

pasm (przyjmując integrację jednostkową dla protonów winylowych w zakresie 

4 ,4 - 5,6 ppm), można było stwierdzić, że: 

a) We wszystkjch widmach zachowane były proporcje integracji protonów winylowych 

i protonów pochodzących od grup alkilowych poliizobutylenu i grup aminowych 

w zakresie 0,5-1,7 ppm (od ok. I : 96 do I : 103, w większości: I : 99). Względnie 

stały stosunek integracji oraz zachowany kształt i proporcje sygnałów winylowych 

wskazywały, że niezależnie od metody otrzym)'\.vania i kondycjonowania istotne 

zmiany nie dotyczyły fragmentu nienasyconego cząsteczki. 

b) Integracja sygnałów w zakresie 1,8 - 2,8 ppm w stosunku do integracji protonów 

winylowych podlegała większym, nieregularnym zmianom. Jednak po przybliżonym 

odjęciu powierzchni sygnału, pochodzącego od rozpuszczalnika uzyskiwano 

konsekwentne proporcje I : 14 - I : 19 (w przeważającej ilości przypadków I : 17). 

c) Integracja protonów -CONH- zmieniała się w zakresie 0,01 -0,06 (najczęściej 0,03). 

Zmian tych nie sposób było skorelować jednak z warunkami syntezy. Przyczyną 

pozornie dużych różnic mógł być fakt. że dotyczyły one sygnałów o niskiej 

intensywności i dużej szerokości połówkowej , przez co podczas niezbędnej korekcji 

linii bazowej widma tracono wiarygodne informacje o integracji takich sygnałów. 
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d) Integracja szerokich, nakładających s ię sygnałów pochodzących od protonów grup 

metylenowych połączonych odpowiednio z amidowym i z imidowym atomami azotu 

(3.0 - 4.0 ppm) również podlegała nieregularnym zmianom, dając względną integrację 

zmieniającą się w granicach 1,67 - 3, 16. Problemem w pomiarze integracji tych 

sygnałów był fakt, że nakładały się one częściowo na bardzo intensywny, złożony 

sygnał od innych protonów. Jednocześnie w tym samym zakresie mogły występować 

sygnały od grup metylenowych sąsiadujących z protonowanym atomem azotu 

aminowego, więc integracja tych sygnałów mogła być funkcją pH próbki. 

e) Elementem konsekwentnie różnicującym widma był kształt sygnałów w zakresie 

3,0 - 4,0 ppm. W procesie te1micznego kondycjonowania PIBSIA zmniejszała się 

intensywność pasma z maksimum przy 3,55 ppm (CH2-N- imidowe), a wzrastała 

intensywność pasma z maksimum przy 3.22 ppm (CH2- N- amidowe). 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń [P3, Z2] (badania laboratoryjne i silnikowe) 

ustaliłam , że dla uzyskan ia najwyższej efektywności detergentowo-dyspergującej 

syntezowanych dodatków, proces termicznego kondycjonowania należy prowadzić 

do momentu uzyskania integracji sygnałów protonów w widmie 1HNMR w zakresie 

3,0 - 4,0 ppm, pochodzących od ugrupowań imidowych (Cł-12-N-imidowe) 

i amidowych (CH2-NH-amidowe) w stosunku do integracji sygnałów protonów 

winylowych w zakresie 4,4 - 5,6 ppm (integracja jednostkowa) wynoszącej 

od 2,0 do 3,5, oraz równocześnie przy zachowaniu stosunku intensywności sygnału przy 

około 3,60 ppm do intensywności sygnału przy około 3,30 ppm, wynoszącego 

od I : 1,5 do I : 3,5. 

W kolejnym etapie badań stwierdziłam, że zsyntezowany dodatek detergentowo -

dyspergujący o strukturze poliizobutylenobursztynoimido-amidu poprawiał również 

właściwości przeciwutleniające paliwa [A9, AlO, Z8, Z9, ZlOJ. 

Stabilność oksydacyjna (odporność paliwa na utlenianie) jest jedną z podstawowych 

właściwości eksploatacyjnych, oznaczanych dla paliw do silników wysokoprężnych 

z zapłonem samoczynnym (ZS), która określa tendencję paliwa do degradacji. Procesy 

utleniania paliwa prowadzą do tworzenia się różnego rodzaju osadów, żywic i kwasów. 

Tworzące się w wyniku tych procesów produkty mogą uszkadzać pompy paliwowe, 

blokować filtry i przewody paliwowe, a osadzając się na końcówkach wtryskiwaczy, 

zaburzać proces wtrysku paliwa. Kwaśne produkty utleniania są przyczyną 
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degradowania elementów silnika, powodując ich zwiększoną korozję oraz szybkie 

niszczenie uszczelnie11. 

Zaplanowałam zatem nadzorowałam badania stabilności oksydacyjnej paliw 

uszlachetnionych opracowanym dodatkiem, metodą szybkiego utleniania w małej skali 

(wg normy PN-EN 16091) oraz metodą przyspieszonego utleniania (wg normy 

PN-EN J 5751 ). Na ich podstawie wykazałam skuteczność tego dodatku do hamowania 

procesów utleniania paliwa na poziomie zbliżonym do dodatków komercyjnych takich 

jak: tert-butyloalkilofenole i tert-alkilohydrochinony. 

Zastosowany w paliwach dwufunkcyjny dodatek PIBSIA charakteryzował się zdecydowanie 

wyższą skutecznością działania detergentowa-dyspergującego niż inne stosowane 

w tym celu alkenylobursztynoimidy lub -amidy, a dodatkowo wpływał na poprawę 

stabilności oksydacyjnej paliw. Możliwość zastosowania w paliwach tych samych 

substancji jako skutecznych dodatków detergentowe-dyspergujących oraz 

przeciwutleniających i stabilizujących stwarza możliwość znacznego obniżenia kosztów 

w porównaniu z koniecznością oddzielnego stosowania dwóch typów dodatków 

o w/w funkcjach. Dodatkowym atutem opracowanego dodatku PIBSIA jest możliwość 

jego wykorzystania nie tylko w paliwach do pojazdów silnikowych. ale także do olejów 

opalowych, zasilających kotły oraz piece energetyczne i technologiczne. 

Oprócz odpowiednich właściwości detergentowo-dyspergujących i przeciwutleniających 

paliw niezwykle istotne są wymagania, dotyczące ograniczenia emisji toksycznych 

składników spalin, w szczególności cząstek stałych. które są bardzo niebezpieczne dla 

zdrowia człowieka. Ze względu na niewielkie wymiary, mogą one wnikać 

do pęcherzyków płucnych, gdzie postrzegane są przez makrofagi jako ciała obce, 

co może wywoływać reakcje obronne w płucach, prowadzące do stanów zapalnych 

i uszkodzefi komórek. 

Jednym z najbardziej efektywnych i zarazem prostych do zastosowania sposobów 

ograniczania emisji cząstek stałych , generowanych w procesach spalania ciekłych paliw 

węglowodorowych, jest stosowanie dodatków, modyfikujących proces spalania, typu 

FBC - Fuel Borne Catalyst. Dodatki te powodują efektywne dopalenie tlenku węgla, 

niespalonych węglowodorów oraz sadzy, także zatrzymanej na filtrach cząstek stałych 

(pasywne wspomaganie regeneracji filtrów) stosowanych w układach wydechowych 

silników spalinowych. 
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Suspensje dodatków modyfikujących procesy spalania paliw zbudowane są z nieorganicznych 

rdzeni hydroksytlenków i/lub tlenków metali stabilizowanych prawdopodobnie 

na drodze kompleksowania poprzez grupy karboksylowe długołańcuchowych 

dyspergatorów organicznych w rozpuszczalnikach węglowodorowych. Suspensje 

związków metali to układy o stabilności determinowanej siłą oddziaływań pomiędzy 

fazą rozproszoną (rdzeniami tlenkowymi, hydroksytlenkowyrni). a fazą ciągłą 

(rozpuszczalnik i dyspergator/stabilizator). W wypadku, gdy siły oddziaływania 

pomiędzy składnikami suspensji są słabsze od sił grawitacji. działających na rdzenie 

tlenkowe, może następować sedymentacja suspensji. Podobnie, suspensja może ulegać 

dekompozycji, gdy siły oddziaływania pomiędzy rdzeniami. a rozpuszczalnikiem 

i dyspergatorem, są mniejsze niż siły oddziaływania między rdzeniami tlenkowymi. 

W takim wypadku następować może ich agregacja w większe, cięższe cząstki na które 

działać będzie siła grawitacji o większej wartości. Mogą również występować 

oddziaływania rdzeni tlenkowych z innymi substancjami (np. obecnymi w paliwach 

wyższymi kwasami tłuszczowymi lub ich estrami stosowanymi w pal iwach jako dodatki 

o właściwościach 

kompatybilności 

smarnych, szczególnie niebezpiecznymi 

przedmiotowych suspensji). Z tych 

w aspekcie utraty 

właśnie powodów 

w prowadzonych badaniach, szczególnie istotna była ocena stabilności otrzymanych 

suspensji, definiowana jako niezmienność stanu fizycznego substancji w czasie oraz ich 

kompatybilności z paliwami i stosowanymi do ich uszlachetniania dodatkami 

charakteryzująca powinowactwo i ewentualne oddziaływania pomiędzy dodatkiem, 

a paliwem lub pomiędzy dwoma dodatkami w pakiecie i paliwie. Zwłaszcza w aspekcie 

spełnienia przez syntezowane suspensje rygorystycznych kryteriów stabilności 

i kompatybilności. szczególnie istotny był dobór właściwych parametrów procesu 

wytwarzania suspensji, takich jak: temperatura reakcji, pH roztworu wodnego podczas 

wytrącania tlenków żelaza, temperatura reakcji, szybkość mieszania na etapie 

wytrącania i utleniania tlenków żelaza oraz stosowane rozcieńczenia substratów. 

Stabilność suspensji i ich kompatybilność z dodatkami i paliwami oceniałam zarówno 

z wykorzystaniem metod wizualnych jak również instrumentalnych (np. metody 

dynamicznego rozpraszania światła (OLS - Dynamie Light Scattering)). Suspensje 

związków żelaza otrzymywałam na drodze zmodyfikowanej metody Massarta. 

Przeprowadzone dotychczas badania chemizmu procesów tworzenia i utleniania sadzy 

pozwalają przypuszczać, że wykorzystanie w składzie modyfikatorów spalania 
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związków metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego pierwiastków pozwala 

zapobiegać tworzeniu się zarodków sadzy w procesie nukleacji , natomiast obecność 

związków metali grup przejściowych katalizuje procesy jej utleniania [7]. Katalityczny 

wpływ dodatków popiołowych (zwłaszcza organometalicznych) na utlenianie, 

dopalanie cząstek stałych (PM) jest dobrze udokumentowany w literaturze. Mechanizm 

utleniania tych substancji z wykorzystaniem modyfikatorów spalania jest procesem 

bardzo złożonym i nie do kofica poznanym. Według jednej z hipotez. prawdopodobnie 

w pierwszym etapie reakcji utleniania, nanocząsteczki tlenków metali absorbowane 

są na powierzchni cząstek sadzy lub wbudowywane w ich struktury w trakcie ich 

powstawania [8]. Następnie w temperaturze gazów spalinowych dochodz i do reakcji 

redox. w której sadza ulega utlenieniu, a metal redukuje się do swojego niższego 

stopnia utleniania. Ze względu na mniejszą stabilność metali na niższych stopniach 

utleniania, w temperaturze gazów spalinowych, w atmosferze bogatej w tlen, następuje 

ich szybkie utlenienie [8. 9, I O]. Reakcje zachodzące podczas utleniania sadzy są 

reakcjami egzotermicznymi i przebiegają w układzie heterogenicznym ciało stałe - gaz. 

Opracowanie efektywnych katalizatorów procesu utleniania sadzy (modyfikatorów procesu 

spalania) wymagało zatem przeprowadzenia badań nad ustaleniem funkcjonalnej 

zależności pomiędzy składem i strukturą prekursorów katalizatorów FBC w kontekście 

ich transformacj i in-situ do katalitycznej formy aktywnej. a następnie określenia ich 

reaktywności w reakcji spalania cząstek węgla i węglowodorów, z uwzględnieniem ich 

zróżnicowania chemicznego. 

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych modelowych badań reaktywności 

opracowanych formuł katalizatorów spalania oraz testów w warunkach 

eksploatacyjnych można było sformułować następujące wnioski LA4, A 7, A8]: 

a). Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia żelaza, wzrasta aktywność katalizatorów w reakcji 

dopalania sadzy - katalizator, zawierający metal na niższym stopniu utlenienia. 

w pierwszej kolejności zużywa tlen na utlenienie metalu. a dopiero później na utlenienie 

sadzy. 

b). Opracowane formuły katalizatorów charakteryzują się wysoką selektywnością, spalanie 

sadzy zachodzi ze 100% selektywnością do C02 - obserwowany w procesie spalania 

sadzy w obecności opracowanych modyfikatorów spalania sygnał CO pochodzi 

z fragmentacji C02. 
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c). Długości faócuchów węglowych dyspergatorów stabilizujących rdzeń 

tlenków/hydroksytlenków żelaza wpływają na reaktywność katalizatorów FBC 

w procesie dopalania sadzy - na podstawie analizy maksimów transferu ciepła reakcji 

uszeregowano ich aktywność w kolejności wydłużania łańcucha węglowego (kwas 

metakrylowy C4 << kwas undecylenowy Cl I < kwas oleinowy C 18 < kwas erukowy 

C22). 

d). Rozkład stabilizatora organicznego C 11 (w nieobecności sadzy) zachodzi w niższych 

temperaturach niż stabilizatora organicznego C 18. 

W oparciu o powyższe obserwacje zsyntezowałarn optymalny hybrydowy układ katalityczny 

FBC [A7, A8, Zł, ZIA, Z3, Z6, Z7J, zawierający stabilizator organiczny o mieszanej 

długości łaócucha węglowego (C 11 +C 18). Dyspergator o krótszym łaócuchu 

węglowym (Cl I) ulegał wcześniejszemu zapłonowi, inicjując reakcję spalania, 

natomiast obecność dyspergatora z dłuższym łańcuchem w9glowym (C 18) zapewniała 

lepszy transfer ciepła reakcji z katalizatora FBC na cząstki sadzy, a w konsekwencji jej 

efektywne spalanie. Katalizator hybrydowy typu FBC (CI I +C 18) inicjował proces 

dopalania sadzy już w temperaturze 200°C, prowadząc w konsekwencji do jej 

wcześniejszego spalenia. 

W każdym z zsyntezowanych katalizatorów, rdzeó żelazowy składał się z r-Fe203, 

o rozmiarach w preferowanym zakresie 5-8 11111. Ogólny obraz próbek, wyłaniający się 

z przeprowadzonych analiz widm spektroskopowych pozwalał na stwierdzenie. 

że natura chemiczna rdzenia żelazowego praktycznie nie zależała od długości łańcucha 

węglowodorowego stabilizatora. W każdym przypadku amorficzny 

tlenkowy/hydroksytlenkowy rdzeń obecny w prekursorze FBC ulegał początkowo 

przekształceniu do maghemitu. Maghemit, wykazujący silnie zdefektowaną strukturę 

spinelową, w wyższych temperaturach typowych dla kotłów na lekki olej opałowy 

i silników spalinowych, ulegał z kolei łatwemu przekształceniu do stabilnego hematytu. 

Nanocząstki FBC (Cl 1) charakteryzowały się stosunkowo rnonodyspersxjnym 

rozkładem wielkości cząstek, o średniej średnicy cząstek 5,6 ± 2, I 11111, nanocząstki 

FBC (C 18) posiadały, w porównaniu do FBC (C 11 ), bardziej regularne kształty 

o większym średnim rozmiarze, 6,9 ± 2,6 nm. Zaprojektowany dodatek 

FBC (C 11 +C 18) w trakcie spalania ulegał przekształceniu w nanoziama hematytu 

o dwóch typach morfologii: w przybliżeniu sferycznej oraz wydłużonej (nanopręty). 
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Ze względu na obecność cząstek o wydłużonych strukturach średni rozmiar cząstek 

w dodatku hybrydowym wyniósł 7.5 ± 4,2 nm. 

W ramach realizowanych projektów (m.in. projekty: Inicjatywa Technologiczna I oraz PBS I) 

(A2, A6, P2, Z4, ZSJ, pod moim kierunkiem wykonane zostały również badania 

wpływu modyfikacji rdzenia żelazowego poprzez dodatek heteroatomów: potasu, 

magnezu i ceru (w postaci soli organicznych). Na podstawie przeprowadzonych testów 

temperaturowo-programowanego utleniania sadzy oraz badań w warunkach 

rzeczywistych stwierdziłam, że wpływ promotorów na aktywność dodatków FBC 

zmienia się w szeregu: K >> Mg ::::: Ce> niepromowany katalizator FBC. 

Komercyjne wykorzystania opracowanych dodatków wymagało przygotowania dla 

potencjalnych odbiorców - producentów paliw lub wytwórców energii elektrycznej i/lub 

ciepła, pakietów dodatków funkcyjnych, gotowych do zastosowania w warunkach 

przemysłowych. Pakiety dodatków to kompozycje wieloskładnikowe, zawierające 

od kilku do kilkunastu typów dodatków uszlachetniających, z których każdy posiada 

określoną funkcję (np. detergentową, przeciwkorozyjną lub biobójczą). Ze względu na 

chemiczną aktywność, pomiędzy poszczególnymi dodatkami mogą występować 

niekorzystne interakcje - funkcje dodatków mogą się znosić, wzmagać, może 

następować całkowita dezaktywacja dodatku lub dekompozycja pakietu. Z tego 

względu komponowanie pakietów wymaga specyficznego podejścia, w którym dobór 

kolejnych składników następuje stopniowo i w nieprzypadkowej kolejności. Właściwe 

zaplanowanie kolejności doboru kolejnych składników jest często kluczowe ze względu 

na możliwość zabezpieczenia przed wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań 

pomiędzy składnikami pakietu. Na każdym etapie doboru kolejnego rodzaju dodatku 

badałam skuteczność kilku możliwych do zastosowania składników, ich 

kompatybilność i ostatecznie wpływ na skuteczność pozostałych dodatków. Szczególnie 

istotne w procesie komponowania pakietów dodatków jest zapewnienie odpowiedniej 

kompatybilności składników oraz zbadanie wpływu gotowego pakietu na paliwo 

w trakcie jego długotrwałego przechowywania, w warunkach odwzorowujących 

m.in. warunki jego magazynowania i dystrybucji. 

W ramach prowadzonych przeze mnie i pod moim kierunkiem prac badawczych opracowane 

zostały m.in. rozwiązania, poprawiające stabilność modyfikatorów procesu spalania 

i ich kompatybilność (zwłaszcza w przypadku stosowania ich wraz 

ze współkatalizatorami lub dodatkami o właściwościach smarnych). Polegały one na 
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wprowadzaniu do pakietu dodatków, substancji zapobiegającej dekompozycji pakietu 

oraz stosowaniu opracowanych procedur wykonawczych do komponowania pakietów, 

które polegały między innymi na odpowiedniej kolejności łączenia składników oraz 

doborze właściwych warunków ich przygotowywania, rn.in. przez kondycjonowanie 

opracowywanych formulacj i w odpowiednich warunkach temperaturowych . 

Ostatecznie, w ramach prowadzonych przeze mnie prac zostały opracowane skuteczne 

kompozycje pakietów dodatków, przeznaczonych do uszlachetniania olejów 

napędowych [P2, Z2, Z8] i lekkich olejów opałowych LZ3, Z5, Z6]. zawierające 

zarówno opracowane w INiG - PIB dodatki uszlachetniające. jak również komponenty 

komercyjne. 

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem składu i metody wytwarzania w skali 

laboratoryjnej dodatków uszlachetniających (detergentowo-dyspergujący i modyfikator 

spalania), kompozycji wybranych składników o ściśle zdefiniowanych funkcjach oraz 

wielofunkcyjnych pakietów dodatków, każdorazowo dokonywałam analizy procesu 

wytwarzania tych produktów pod kątem: wyboru właściwych operacji i procesów 

jednostkowych, możliwości ich realizacji w warunkach przemysfowych dostępnych 

u potencjalnych odbiorców technologii. możliwości kontroli przebiegu procesu oraz 

aspektów ekonomicznych i ekologicznych przebiegu procesu (generowanie odpadów, 

możliwość ich ponownego wykorzystania, itp.). Po opracowaniu w skali laboratoryjnej 

sposobu wytwarzania określonego dodatku. kompozycji lub pakietu poddawałam 

go doświadczalnej weryfikacji, poprzez przeniesienie ze skali laboratoryjnej 

do ćwierćtechnicznej lub półtechnicznej. 

Najważniejszymi z rozpatrywanych przeze mnie zagadnień w aspekcie możliwości 

przeniesienia skali wytwarzania dodatku detergentowo~yspergującego z laboratoryjnej 

do półtechnicznej były: zapewnienie wymagane:j jakości surowców przeznaczonych 

do wytwarzania dodatku detergentowo-dyspergującego (w szczególności bezwodnika 

poliizobutylenobursztynowego). bilans ekonomiczny procesu wytwarzania dodatku oraz 

właściwa metoda kontroli tego procesu. Rozpatrując energochłonność procesu i koszt 

zakupu surowców niezbędnych do wytworzenia dodatku detergcntowo-dyspergującego, 

który stanowi ponad 40% składu pakietu i może limitować opłacalność jego produkcji , 

wykonałam badania mające na celu ograniczenie liczby operacji jednostkowych 

w procesie otrzymywania stosownego produktu. Zrezygnowałam z oddestylowania 

rozpuszczalnika po zakończeniu etapu syntezy oraz dokonałam zmiany parametrów 
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prowadzenia procesu na mniej energochłonne. umożliwiające skrócenie czasu 

prowadzenia syntezy i kondycjonowania produktu. SLwierdzifam, że najbardziej 

wiarygodną metodą analizy otrzymanego produktu jest spektroskopia magnetycznego 

rezonansu jądrowego, jednakże, ze względu na niską cenę i łatwą dostępność 

do aparatury pomiarowej, możliwe jest jej zastąpienie przez spektroskopię 

w podczerwieni w przypadku rutynowych analiz otrzymanych produktów 

po zakończeniu etapu przenoszenia skali, dopracowywaniu warunków prowadzenia 

procesu w skali przemysłowej oraz zapewnieniu niezmienności warunków procesu 

i dostawców surowców. 

Przenosząc skalę wytwarzania modyfikatora spalania z laboratoryjnej do półtechnicznej 

główny nacisk położyłam na zagadnienia związane z bilansem masowym 

i ekonomicznym, aspektami ekologicznymi oraz bezpieczeństwem procesu 

w powiększonej skali. Rozpatrując pierwsze z wymienionych zagadnień stwierdziłam, 

że ilość modyfikatora spalania stosowanego zazwyczaj w pakiecie dodatków, 

ze względu na wysoki koszt jego wytwarzania, może limitować opłacalność produkcji 

pakietu. Wykonałam zatem badania. mające na celu zoptymalizowanie ilości 

stosowanych surowców: siarczanu (Yl) żelaza ( 111), dyspergatora, rozpuszczalnika 

alifatycznego Shellsol D60 oraz nadtlenku wodoru; zbadałam również możliwość 

ponownego wykorzystania wody poreakcyjnej i ograniczenia ilości toluenu 

wykorzystywanego w tym procesie w celu odpędzenia resztek nieoddzielonej wody 

oraz do odpowiedniego przygotowania pomocy filtracyjnej. Kolejne istotne zagadnienia 

związane z przenoszeniem skali wytwarzania modyfikatora spalania dotyczyły 

bezpieczeństwa przebiegu procesu i były związane głównie ze stosowaniem mocnego 

utleniacza, surowca silnie drażniącego oraz obecnością efektów egzotermicznych. 

Dlatego szczególną uwagę poświęciłam zapewnieniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa, wyborowi właściwych materiałów konstrukcyjnych reaktora oraz 

środków ochrony osobistej, zapewniających ochronę podczas przebiegu procesu. 

Procesy blendingu poszczególnych składników kompozycji lub wielofunkcyjnych pakietów 

dodatków prowadzone są w stosunkowo niskiej temperaturze z wykorzystaniem 

nieskomplikowanej instalacji lub reaktora i wymagają zachowania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Szczególnie istotne elementy tych procesów zostają zazwyczaj 

zidentyfikowane już na etapie badań laboratoryjnych i na tym etapie poszukuje się 

rozwiązań dla pojawiających się problemów. Zazwyczaj związane są one głównie 
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z możliwością wystąpienia interakcji pomiędzy poszczególnymi surowcami. 

prowadzącymi do wytrącania pewnych składników lub całkowitej dekompozycji 

produktu lub braku kompatybilności składników gotowego produktu z paliwami , 

w których są stosowane po wytworzeniu. W związku z możliwością wystąpienia 

w/w zjawisk podczas powiększania skali wytwarzania kompozycji i pakietów dodatków 

do ćwierćtechnicznej weryfikowałam kolejność wprowadzania poszczególnych 

komponentów, zastosowanie odpowiedniej temperatury czasu prowadzenia 

poszczególnych operacji oraz skuteczność stabilizowania wytv,1arzanego produktu przez 

zastosowanie opracowaneJ pod moim kierunkiem substancji. zapobiegającej 

dekompozycji pakietu dodatków i/lub metody blendingu. ściśle precyzującej 

odpowiednią kolejność wprowadzania poszczególnych dodatków do pakietu oraz 

warunki ich przygotowywania (np. kondycjonowanie układu na różnych etapach 

komponowania pakietu). 

Dla wszystkich opracowanych w skali ćwierćtechnicznej i półtechnicznej rozwiązań 

wykonałam analizy stanu techniki, na podstawie których upewniłam się, że nie zostały 

naruszone prawa stron trzecich i w celu ochrony interesów twórców, właściciela oraz 

przyszłych producentów tych produktów, pod moim kierunkiem zostały przygotowane 

treści zgłoszeń patentowych, które zar~jestrowano w UPRP w kategorii „wytwór 

bezpostaciowy" lub „produkt przez sposób'·. 

Za przygotowanie opracowanych dodatków, kompozycji i pakietów dodatków do wdrożenia 

w skali przemysłowej odpowiedzialny był partner przemysłowy - producent dodatków 

i pakietów dodatków dedykowanych do poprawy właściwości eksploatacyjnych 

i ekologicznych paliw. Etapy przygotowania opracowanych produktów do wdrożenia 

realizowane były w ramach wspólnych projektów, których wykonanie nadzorowałam 

jako ich kierownik. Dwie z opracowanych technologii zostały przez firmę wdrożone 

do praktyki przemysłowej. Jako przedstawiciel twórców i kierownik projektu, w ramach 

którego powstały te rozwiązania, uczestniczyłam w przygotowaniach do wdrożenia 

i nadzorze technologicznym nad produkcją. 

Wynikiem zrealizowanego przeze mnie osiągnięcia naukowego jest 1 O publikacji naukowych, 

2 zrealizowane i wdrożone do praktyki przemysłowej oryginalne rozwiązania 

technologiczne. 8 zrealizowanych oryginalnych rozwiązań opracowanych w skali 

laboratoryjnej oraz zweryfikowanych w skali ćwierćtechnicznej lub półtechnicznej oraz 

3 patenty obejmujące ochroną kolejne 3 rozwiązania. Wszystkie opracowane 
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rozwiązania są chronione prawem patentowym: dziesięcioma zgfoszeniami 

patentowymi oraz trzema patentami zastrzegającymi metody wytwarzania dodatków i 

pakietów dodatków do olejów napędowych i opałowych . 

4.4. Pods11111owll1tie - 11ajwat.11 iejsze osiqguięcia 1tm1kowo teclmologic-:.11e i ele111e11ty nowości: 

W ramach wykonanych przeze mnie i zaprezentowanych "" autoreferacie prac naukowo -

technologicznych dotyczących opracowania metod wytwarzan ia dwóch typów 

innowacyjnych dodatków uszlachetniających oraz opracowania formulacji i metod 

otrzymywania pakietów dodatków przeznaczonych do poprawy parametrów 

eksploatacyjnych i ekologicznych paliw silnikowych i opałowych: 

a) opracowałam metodę poprawy skuteczności działania dodatku detergentowo

dyspergującego poprzez rozszerzenie procesu otrzymywania 

poliizobutylenobursztynoimido-amidów o etap ich termicznego kondycjonowania 

w odpowiednio dobranych warunkach oraz metodę oceny przebiegu tego procesu 

z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii magnetycznego 

rezonansu jądrowego, 

b) określiłam wpływ syntezowanych poliizobutylenobursztynoimido-amidów na stabilność 

oksydacyjną paliw, co snvorzyło możliwość stosowan ia w paliwach tych samych 

substancji jako skutecznych dodatków detergentowo-dyspergujących oraz 

przeciwutleniających i stabilizujących i w efekcie obniżyło koszty uszlachetniania 

paliw, 

c) zsyntezowałam optymalny hybrydowy układ katalityczny, zawierający stabilizator 

organiczny o mieszanej długości łańcucha węglowego FBC (C 11 +C 18), 

d) opracowałam rozwiązania, poprawiające stabilność modyfikatorów procesu spa lania 

i ich kompatybilność. 

Podczas weryfikacji opracowanych metod wytwarzan ia dodatków i pakietów dodatków 

w etapach przenoszenia ich ze skali laboratoryjnej do skali ćwierćtechnicznej lub 

półtechnicznej dokonałam analizy procesów wytwarzan ia tych produktów pod kątem: 

wyboru właściwych operacji i procesów jednostkowych. możliwości ich realizacji 

w warunkach przemysłowych dostępnych u potencjalnych odbiorców technologii, 
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możliwości kontroli przebiegu tych procesów oraz ich aspektów ekonomicznych 

i ekologicznych: 

a) wybrałam surowce o wymaganej jakości przeznaczone do wytwarzania dodatku 

detergentowo-dyspergującego (bezwodniki poliizobutylenobursztynowe otrzymywane 

w reakcji enowej (bez udziału chloru)), 

b) ograniczyłam liczbę operacji jednostkowych wykonywanych dla otrzymania dodatku, 

c) dokonałam zmiany parametrów prowadzenia procesu na mniej energochłonne. 

d) zoptymalizowałam ilości surowców stosowanych w procesie wytwarzania 

modyfikatorów spalania: siarczanu (VI) żelaza (III), dyspergatora, rozpuszczalnika 

alifatycznego Shellsol 060 oraz nadtlenku wodoru, 

e) potwierdziłam możliwość ponownego wykorzystania wody poreakcyjnej i ograniczenia 

ilości toluenu wykorzystywanego w procesie w celu odpędzenia resztek nieoddzielonej 

wody, 

f) zweryfikowałam kolejność wprowadzania poszczególnych komponentów, zastosowanie 

odpowiedniej temperatury i czasu prowadzenia operacji jednostkowych oraz 

skuteczność stabilizowania wytwarzanych pakietów dodatków. 
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5. Omówienie pozostałych osiqguięć naukowych i teclt110/ogicz11yclt (szczegó(r w zalqcz11ik11 „ lf)'kuz 

dorobku hahilitacy;11ego - nauki teclt1ticz11e '?: 

Efektem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych z moim udziałem w innych 

realizowanych dotychczas tematykach badawczych był udział w opracowaniu 20 metod 

wytwarzania dodatków oraz składów i metod otrzymywania pakietów dodatków 

do olejów napędowych, leklcich oraz ciężkich olejów opałowych i benzyn silnikowych. 

a także dodatków i pakietów dodatków do ciekłych biokomponentów i paliw z ich 

udziałem oraz 4 rozwiązań dotyczących stałych paliw biogennych. 

Poza cyklem publikacji i dokumentów patentowych przedstawionych jako podstawa 

postępowania habilitacyjnego, jestem również współautorem (po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora) 16 publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports oraz 14 w czasopismach branżowych. Łączny 

współczynnik wpływu lmpact Factor wszystkich publikacji opublikowanych z moim 

udziałem po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wynosi 36,52. 

Opracowane z moim udziałem rozwiązania. które nie zostały przedstawione jako 

monotematyczne osiągnięcie w postępowaniu habilitacyjnym są przedmiotem kolejnych 

13 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych, spośród których I O zostało wdrożonych do 

praktyki przemysłowej. 

Moja dotychczasowa działalność naukowa i technologiczna została nagrodzona odznaką 

honorową, medalem i wyróżnieniami indywidualnymi: Odznaka Honorowa .Za zasługi 

dla Energetyki" nadana przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w uznaniu 

zasług dla rozwoju energetyki, Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira 

nadany przez Krajową Radę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 

„za osiągnięcia wynalazcze dotyczące opracowania technologii wytwarzania dodatków 

do paliw stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym'', Wyróżnienie 

w kategorii NAUKA w Plebiscycie Czytelników .,Przeglądu Technicznego" o tytuł 

Złotego Inżyniera 2017, Wyróżnienie w konkursie-plebiscycie „ WYNALAZCZYNI 

20 l 7" Przeglądu Technicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 

i Racjonalizatorów zorganizowanego z oka~ji I SO-lecia urodzin Marii Skłodowskiej -

Curie, 22 Dyplomami lub Listami Gratulacyjnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz I 08 nagrodami za działalność wynalazczą uzyskanymi 

na międzynarodowych wystawach i krajowych giełdach wynalazków za opracowane 

innowacyjne rozwiązania. 
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6. Plany m, przyszlo.(ć i perspe/i(l•111y roz111oj11: 

Spełnienie nieustannie zaostrzanych przepisów dotyczących wymagań jakościowych 

i proekologicznych dla paliw, pojazdów i urządzeń energetycznych nie jest możliwe 

jedynie w oparciu o konstrukcyjno-technologiczny rozwój silników spalinowych czy 

urządzeń grzewczych oraz nowo wprowadzane technologie produkcji paliw i olejów 

silnikowych. ale wymaga również stosowania coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie 

dodatków do paliw. Moje plany na przyszłość w dalszym ciągu koncentrują się wokół 

dodatków do paliw stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym. 

Zamierzam m.in. prowadzić badania nad opracowaniem skutecznych substancji 

detergentowa-dyspergujących dedykowanych do biopaliw lub paliw konwencjonalnych 

zawierających biokomponenty oraz badania nad opracowaniem innowacyjnego dodatku 

podwyższającego liczbę cetanową otrzymywanego z udziałem surowców odnawialnych 

przeznaczonego do poprawy parametrów eksploatacyjnych olejów napędowych. 

Zamierzam kontynuować również część tematyki badawczej związanej z dodatkami do paliw 

stałych biogennych wykorzystywanych w energetyce. Razem z koncernem 

energetycznym oraz firmą, która podjęła się produkcji dodatków do biomasy będę 

aplikować, w ramach programów NCBiR, o środki finansowe na badania przemysłowe 

i prace rozwojowe mające na celu m.in. zaprojektowanie systemów dozowania „on

line" katalizatorów procesu spalania oraz modyfikatorów temperatur topliwości 

popiołów, a także przeprowadzenie testów eksploatacyjnych skuteczności działania tych 

dodatków w biomasie spalanej w kotle fluidalnym. 

Moje zainteresowania naukowo-technologiczne koncentrują się również na opracowaniu 

formulacji paliw alternatywnych z udziałem wyselekcjonowanych frakcji odpadów 

komunalnych oraz osadów ściekowych dedykowanych do zastosowania w energetyce 

rozproszonej oraz w przemyśle cementowym. Tematykę tę zamierzam realizować 

w ramach podpisanej z partnerem przemysłowym umowy na wykonanie badań 

przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizowanego przez przedsiębiorstwo 

z sektora MŚP projektu dofinansowanego ze środków NCBiR. 
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7. Wybrany dorobek organi: acyjny i t{vdak(l1cz11y (.r,:czegó(r III za/qc„11ik11 „ Wyka-. dorobku 

ltahi/itacxi11e1:o - 11a11ki tecl111ic-;,11e ' '): 

Opieka naukowa nad doktorantami lub studentami: 

1. Promotor pomocniczy pracy doktorskiej: Michał Wojtasik, 2017 r., ,,Studium efektywności 

utleniania sadzy katalizowanego suspensjami zawierającymi związki żelaza", Kraków 

2017 r .. Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza. 

2. Promotor pracy inżynierskiej: Celina Bujas, 2015 r.. Wpływ pakietu dodatków 

do ciężkiego oleju opałowego na stabilność właściwości paliwa w trakcie 

magazynowania", Kraków 2015 r., Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , 

Politechnika Krakowska. 

3. Opiekun projektu licencjackiego: Anna Rokicińska, 2011 r., ,,Pochodne 

poliizobutylenobursztynoimidów i amidów jako dodatki do paliw", Kraków 2011, 

Wydział Chemii , Uniwersytet Jagiello11ski. 

4. Opiekun praktyk studenckich: 16 studentów (w latach 2011 r. - 2016 r.) (3, 4 lub 

6 tygodni) Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, 

Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

5. Opiekun praktyk uczniowskich: (4 tygodnie) kilkunastu uczniów Zespołu Szkół 

Chemicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie w Krakowie. 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych: 

I. Zespół do ustalenia i wyboru wyposażenia laboratoriów w budynku CD/INiG 

(przygotowanie dokumentacji do przetargu), przewodnicząca. 20 I Or. 

2. Komisja do opracowania wymagań wstępnych, niezbędnych do spełnienia, by można było 

podjąć starania o zatrudnienie na stanowisku asystenta, przewodnicząca, 2013 r. 

3. Zespół do opracowania wniosku do Komisji Europejskiej o nadanie INiG - PIB logo 

„HR Excellence in Researche" związanego z wdrożeniem w Instytucie Europejskiej 

Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, 

członek, 2015 r. 

4. ,,Zespół ewaluacji do spraw nauk ścisłych i technicznych SJ-3SZ''. powołany 

dn. 9.12.2016 r. na okres od dnia 15.12.2016 r. do dnia 31.03.2017 r., w celu 

kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek 
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naukowych poprzedzonej udziałem w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert. 

5. Komisja Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego Pionu Technologii Nafty !NiG - PIB, 

przewodnicząca, 2017 r. 

6. ,,Zespół ewaluacji do spraw górnictwa, geologii technicznej. geodezji. energetyki oraz 

transportu i bezpieczeństwa SI-5 '', powołany dn. 27.04.2017 r. na okres od dnia 

27.04.2017 r. do dnia 31.01.2018 r .. w celu kompleksow~j oceny jakości działalności 

naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. ekspert. 

7. Zespół do aktualizacji regulaminów Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu 

Badawczego. członek, 20 17 r. 

8. ,,Zespół ewaluacji do spraw nauk inżynierskich EN-1-PRS", powołany dn. 14.12.2017 r. 

na okres od dnia 15.I2.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. , w celu kompleksowej oceny 

jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, ekspert. 

9. ,,Zespól ewaluacji do spraw nauk inżynierskich NI-1-P", powołany dn. 07.03.2018 r. 

na okres od dnia 07.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .. w celu kompleksowej oceny 

jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. ekspert. 

Inne osiągnięcia i pełnione funkcje: 

l. Kierownik Laboratorium Technologii Dodatków (TD-2) w Zakładzie Dodatków 

Uszlachetniających fNiG, Kierownik Laboratorium Technologii Dodatków (TC-3) 

w Zakładzie Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych INiG - PIH, Kierownik 

Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych !NiG - PIB. 

2. Członek trzech kadencji Rady Naukowej INiG - PIB w latach 2011 - obecnie. 

3. Posiadanie uprawnień nadanych przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Lloyd's 

Register Quality Assurance: ,,Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością" 

(kurs akredytowany w International Register of Certificated Auditors); ,,Menedżer 

systemu zarządzania jakością"; ,,Menedżer systemu zrządzania środowiskowego''; 

„Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"; ,,Normalizacja 

i Certyfikacja Wyrobów i Systemów Zarządzania'". 

4. Trener szkolenia „Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych'' zorganizowanego 

w dn. 16.03.2017 r. w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. 

30 



literatura: 

[I] Worldwide Fuel Charter, Fifth Edition, September 2013; www.acea.be. 

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych 
oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/ 12/EWG. 

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 15/ 1513 z dnia 9 września 2015 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77 / WE oraz 2003/30/WE. 

[5] Rozporządzenie Komisji (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszcze11 pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 6). 

[6] Balzano F. Pucci A., Rausac R., Uccello-Barrettaa R., Alder-ene addition of maleic anhydride 
to polyisobutene: nuclear magnetic resonance evidence for an unconventional mechanism. 
Polym. Int. 2012; 61: 1256- 1262. 

[7] Caprotti R .. Field I., Michelin L Schuerholz S .. Terres F., Development of novel DPF additive, 
SAE Technical Paper 2003-01-3165. 

[8] Nash D. G., Swanson N. B ., Preston W. T .. Yelverton T. L. 8., Roberts W. L., Wendt J. O. L., 
Linak W. P., J. Aerosol Sci. 2013. 58. 50-61. 

[9] Kannan G.R .. Karvembu R .. Anand R., Appl. Energy 2011. 88. 3694- 3703. 

[IO] Lee D., Sung J. Y., Park .J. 1-1., Hong Y., Lee S. H., Oh S., Lee K .. Catal. Today 2010, 
157, 432-435. 

31 


