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W artykule omówiono działania badawczo-rozwojowe Instytutu Technologii Nafty w obszarze wosków naftowych i kompozycji 
woskowych na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat. Przedstawiono najważniejsze projekty badawcze zakończone wdrożeniem 
procesów przemysłowych odparafinowania olejów i odolejania gaczów naftowych, a także nowych technologii wytwarzania pro-
duktów parafinowych oraz scharakteryzowano możliwości badawcze Instytutu w obszarze badań technologicznych i kompleksowej 
oceny jakościowej wosków naftowych. 

The research and development activity of Institute at wide range of petroleum waxes and wax compositions in the last 50-ty years 
period were described in this article. The most important research projects which have been implemented to industrial practice, as 
solvent dewaxing and wax deoiling process and new production technology of paraffins products, were presented. Also, the research 
capabilities of technological tests and complete qualitative assessment of petroleum waxes in Institute were described.

Wstęp

Produkcja parafin oparta na procesie odolejania ga-
czów naftowych ma w Polsce ponad stuletnią tradycję. 
Przerób krajowych rop naftowych z Boryszewa i Bit-
kowa, o charakterze parafinowo-naftenowym, stymulo-
wał w sposób naturalny rozwój procesów wydzielania 
gaczów z frakcji olejowych, a więc procesów pozwa-
lających na równoczesny uzysk olejów o korzystnych, 
niższych temperaturach krzepnięcia, oraz surowca do 
wytwarzania parafin [21].

Dzisiaj, w krajowych rafineriach nadal przerabiana 
jest głównie ropa typu parafinowo-naftenowego, tzw. 
ropa rurociągowa, a w wyniku klasycznej przeróbki 
frakcji olejowych w blokach olejowych ORLEN Oil 
Sp. z o.o. oraz Grupy LOTOS S.A., obok produktów 
finalnych – olejów bazowych grupy I, uzyskiwane 
są również gacze parafinowe, w ilości około 60 tys. 
ton/rok.

Asortyment wytwarzanych gaczów jest szeroki: od 
bardzo lekkich, uzyskiwanych z przeróbki oleju SN 100 
(Płock) lub ciężkiego oleju napędowego (Gdańsk), poprzez 
lekkie z SN 150 i SN 200 (Płock) oraz z SAE 30/80 i SAE 
30/90 (Gdańsk), do ciężkich z SN 400 i SN 650 (Płock) 
oraz z przerobu brighstocku (Gdańsk). Zawartość oleju 
w krajowych gaczach nie przekracza 10% (m/m).

Różnorodność asortymentowa gaczów daje możli-
wość zarówno produkowania szerokiej gamy parafin, 
jak również wytwarzania wosków o strukturze przej-
ściowej i mikrowosków.

Oprócz gaczów produkcji krajowej, do wytwarzania 
krajowych parafin i specyfików parafinowych stoso-
wane są gacze z importu, głównie z Rosji i Ukrainy. 
W latach 2000-2002 wytwórcy parafin zlokalizowani 
w rafineriach południowych zużywali około 55% 
gaczów wytworzonych w kraju [35]. Pozostała pula 
przeznaczana była głównie na eksport, a niewielka 
reszta zasilała prywatny sektor parafinowy. Obecnie, 
ze względu na utworzone powiązania kapitałowe 
pomiędzy wytwórcami gaczów a utworzonymi Spół-
kami Parafinowymi, krajowa produkcja gaczów jest 
zagospodarowywana wewnątrz własnych grup kapi-
tałowych.

Roczne krajowe zapotrzebowanie na gacze pa-
rafinowe przekracza 100 tys. ton, tak więc problem 
pozyskiwania brakującej puli gaczów z importu, za-
równo w obrębie dużych kompleksów parafinowych, 
jak i pozostałych, prywatnych wytwórców tej branży, 
pozostaje nadal aktualny. Aktualne w tym aspekcie 
pozostają również rynki wschodnie.
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Działalność badawcza ITN w zakresie technologii wytwarzania wosków  
i kompozycji woskowych

Procesy odparafinowania olejów

W zakresie technologii odparafinowania olejów 
w krajowych rafineriach, w Instytucie Technologii 
Nafty w latach 1980-2000 wykonano znaczącą ilość 
prac badawczych oraz projektów procesowych, op-
artych o wyniki przeprowadzonych wcześniej badań 
technologicznych. 

W latach 1986 i 1987 w ITN opracowano techno-
logię procesu odparafinowania olejów rozpuszczal-
nikiem aceton/benzen/toluen (ABT) oraz wykonano 
projekt procesowy instalacji dla ŚZR Czechowice [7, 
8]. Instalacja o przepustowości 30 tys. ton/rok ruszyła 
w 1988 roku. 

W 1985 roku dla potrzeb Mazowieckich Zakładów 
Rafineryjnych w Płocku opracowano technologię 
dwustopniowego odparafinowania rozpuszczalnikiem 
MEK/TOL rafinatów olejowych, pozwalającą na wysoki 
uzysk deparafinatów o optymalnie korzystnym wskaź-
niku lepkości i temperaturze płynięcia oraz gaczów, 
wykazujących odpowiednio niskie zaolejenie [13]. 
Proces ten uzyskał ochronę patentową w 1991 roku 
[22]. Jako autor technologii, Instytut wspólnie z BPP 
Naftowego Bipronaft wykonał projekt procesowy in-
stalacji rozpuszczalnikowego odparafinowania, o mocy 
przerobowej 160 tys. ton/ rok. Instalację uruchomiono 
w Płocku w 1996 roku.

W latach 80. w Gdańskich Zakładów Rafineryj-
nych rozpoczęto prace nad możliwością modyfikacji 
technologii odparafinowania olejów z zastosowaniem 
rozpuszczalników ketonowych, w miejsce rozpuszczal-
nika dichloroetan – chlorek metylenu (Di-Me) [14], 
zakończone opracowaniem projektu procesowego dla 
procesu odparafinowania metyloizobutyloketonem 
(MiBK) [9]. Wyniki tych prac nie zostały wdrożone. 
Badania wznowiono pod koniec lat 90., pod kątem 
możliwości odparafinowania rafinatów olejowych 
mieszaniną rozpuszczalników ketonowo-eterowych 
[31]. Sprawa zamiany rozpuszczalnika pozostaje nadal 
otwarta.

W 1989 roku powstał projekt procesowy budowy 
II stopnia odparafinowania rozpuszczalnikowego 
Di-Me dla Gdańskich Zakładów Rafineryjnych [10], 
polegający na rozbudowie schematu technologicznego 
o proces odolejania gaczów z I stopnia odparafinowa-
nia, w kierunku uzysku surowych wosków naftowych. 

Projekt zintegrowanego procesu odparafinowania ole-
jów i odolejania gaczów nie został jednak wdrożony 
w GZR.

Ze względu na wzrastające znaczenie ochrony 
ludzkiego zdrowia i środowiska, z końcem lat 90. prze-
prowadzono modernizację procesu odparafinowania 
na instalacji w RN Czechowice S.A., poprzez zmianę 
rozpuszczalnika: początkowo z ABT na aceton/toluen, 
a następnie na metyloetyloketon/toluen [5]. Na powyż-
szy proces ITN uzyskał patent [27].

Procesy przeróbki gaczów naftowych

Gacze naftowe poddawane są przeróbce w kierunku 
wytwarzania parafin i mikrowosków, która obejmuje pro-
cesy odolejania oraz rafinacji i odwaniania uzyskanych 
produktów. Końcowym etapem przeróbki jest konfekcjo-
nowanie, tj. procesy taflowania i granulowania.

Proces odolejania gaczów parafinowych realizowany 
jest różnymi metodami. Najstarszą, do dziś stosowaną 
i wciąż technicznie ulepszaną metodą jest krystalizacja 
frakcjonowana, polegająca na usuwaniu z tafli stałego 
gaczu składników o niższych temperaturach krzepnię-
cia (parafin miękkich) poprzez stopniowe, powolne 
podnoszenie temperatury gaczu, w zakresie o kilka 
stopni niższym od jego temperatury topnienia. Proces 
ten, zwany procesem pocenia, prowadzi się w komo-
rach poziomych, wyposażonych w perforowane tace 
oraz obiegi wody chłodzącej i pary grzewczej [39]. 
Nowszą i bardziej ekonomiczną wersją komór potnych 
są komory Sulzera, zawierające elementy pionowe, 
wyposażone wewnątrz w obieg chłodzenia wodą lub 
ogrzewania parą. Na zewnętrznych ściankach tych 
elementów, podczas cyklu chłodzenia następuje osadza-
nie się warstwy gaczu, natomiast w cyklu ogrzewania 
z warstwy tej wypaca się olej [20]. Obydwie metody 
stosowane są w Spółkach Parafinowych: nowoczesna, 
z zastosowaniem komór Sulzera – w Spółce Naftowax 
w Trzebini, a z zastosowaniem zmodernizowanych 
komór poziomych, wyposażonych w automatyzację 
i wizualizacje komputerową – w Spółce LOTOS Para-
finy Oddział Jasło.

Metodą pocenia można odolejać wyłącznie lekkie 
gacze parafinowe, zawierające do 15% (m/m) oleju.

W ramach optymalizacji procesu wytwarzania 
parafin metodą pocenia, w celu uzysku parafin wy-
sokiej jakości, w latach 90. w ITN wykonano szereg 
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prac badawczych, miedzy innymi dla RN Gorlice [3] 
i RN Jasło [4, 16]. W tej ostatniej opracowano sposób 
rozdziału gaczu ciężkiego po BS metodą krystalizacji 
frakcjonowanej na dwa mikrowoski, o zróżnicowanych 
właściwościach fizykochemicznych i użytkowych.

Drugą, bardzo wydajną i elastyczną metodą odoleja-
nia gaczów naftowych jest proces rozpuszczalnikowego 
odolejania na drodze rekrystalizacji, wdrożony po raz 
pierwszy w USA w 1935 r., a następnie opatentowany 
przez Union Oil Comp. [38].

Proces rozpuszczalnikowego odolejania uruchomio-
no w 2000 r. w spółce RC Parafiny w Czechowicach, 
wykorzystując do tego celu instalację do rozpuszczal-
nikowego odparafinowania olejów MEK/TOL, nieznaj-
dującą już zastosowania po wstrzymaniu przeróbki ropy 
naftowej w rafinerii czechowickiej. Analizę inżynie-
ryjną w zakresie możliwości zaadoptowania instalacji 
odparafinowania olejów do procesu odolejania gaczów, 
jak również technologię odolejania dostępnych dla RC 
Parafiny Sp. z o.o. gaczów parafinowych, opracowano 
w Instytucie Technologii Nafty w latach 1999-2000 
[11, 15]. Proces wytwarzania niskozaolejonych para-
fin został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP [26]. 
Wdrożony proces rozpuszczalnikowego odolejania 
gaczów MEK/TOL umożliwiał przerób surowców 
lekkich i ciężkich, a także gaczów o wysokim stopniu 
zaolejenia. Wytwarzane parafiny zawierały poniżej 
0,2% (m/m) oleju i spełniały wymagania jakościowe 
w zakresie zawartości wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych.

Na instalacji tej, w próbie doświadczalnej, opartej 
o badania wykonane w ITN, w wyniku przerobu cięż-
kiego gaczu brighstokowego (BS) uzyskano mikro-
wosk – cerezynę, o temperaturze krzepnięcia powyżej 
70°C [1]. Był to doskonały przyczynek do wdrożenia 
produkcji krajowych mikrowosków, a w dalszej kolej-
ności – również kompozycji parafinowych opartych na 
mikrowoskach.

Niestety, instalacja do rozpuszczalnikowego od-
olejania MEK/TOL wymagała generalnego remontu, 
pod względem technicznym, jak również moderniza-
cji, w aspekcie zmniejszenia zużycia mediów ener-
getycznych. W ITN, w 2004 roku została wykonana 
kompleksowa optymalizacja procesu regeneracji roz-
puszczalnika na tej instalacji. Obliczenia inżynieryjne, 
wykonane w oparciu o dane technologiczne z przebiegu 
doświadczalnego testu odolejania wytypowanego ga-
czu, wykazały możliwości znaczącego zmniejszenia 
całkowitego zużycia pary i energii elektrycznej; nawet 

do 32% [12]. Osiągnięcie takiego efektu oszczędnościo-
wego wymagało przeprowadzenia zmian w schemacie 
technologicznym odzysku rozpuszczalnika z roztwo-
ru parafiny twardej i parafiny miękkiej, w kierunku 
uzyskania korzystniejszej wymiany ciepła i masy 
w układzie wymienników i chłodnic oraz modernizacji 
kolumn przeparniczych, poprzez wymianę istniejącego 
wypełnienia na strukturalne. W projekcie rozpatrzono 
również możliwość zamiany czynnika stripingowego, 
z pary wodnej na azot, co znacznie uprościłoby schemat 
odzysku rozpuszczalnika.

Weryfikacja stanu technicznego instalacji do odole-
jania gaczów wykazała konieczność budowy nowego 
układu chłodzenia w części krystalizacji, a także potrze-
bę wymiany większości aparatów. Fakt ten zdecydował 
o jej zamknięciu.

W zakresie rafinacji surowych parafin, pozwalającej 
na usunięcie z ich składu związków polarnych zawie-
rających heteroatomy (S, N, O) oraz wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych, stosowane 
są procesy rafinacji adsorpcyjnej oraz hydrorafinacji. 
Parafiny rafinowane wykazują wysoki stopień czystości 
chemicznej, lepszą barwę i zapach. W rafinacji adsorp-
cyjnej używane są ziemie bielące typu uwodnionych gli-
nokrzemianów (np. ziemia Fullera) lub aktywowanych 
bentonitów (Jeltar, Fluka, Tonsil Standard itp).

Krajowi wytwórcy parafin, zarówno LOTOS Para-
finy Sp. z o.o. jak i wytwórcy rafinowanych gaczów 
(NAFTAN Sp. z o.o., Agrostop Sp. z o.o.) powszech-
nie stosują proces adsorpcyjnej rafinacji kontaktowej 
z użyciem ziem bielących i węgla aktywnego. Zużyte 
adsorbenty oddziela się od rafinowanej parafiny lub ga-
czu za pomocą filtra ciśnieniowego samowyładowcze-
go; najczęściej stosowany jest filtr Niagara, produkcji 
holenderskiej firmy AMAfilter [18].

Parafiny rafinowane poddaje się odwanianiu, polega-
jącemu na usunięciu z nich lekkich związków zawierają-
cych heteroatomy, wykazujących nieprzyjemny zapach. 
Proces prowadzony jest metodą przeciwprądowego 
przeparowania ciekłej parafiny średniociś-nieniową 
parą wodną, w kolumnach próżniowych z wypełnie-
niem. W Spółce LOTOS Parafiny Oddział Jasło pracuje 
instalacja do odwaniania parafin według licencji koncer-
nu MOL, o przepustowości 20 tys. ton/rok [18].

W obszarze rafinacji adsorpcyjnej parafin i gaczów, 
w ITN wykonano szereg prac badawczych, w tym zarówno 
związanych z optymalizacją parametrów technologicz-
nych tego procesu oraz doborem adsorbentów [2, 36], jak 
i oceną adsorbentów dostępnych na rynku [33, 34].
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Dla uzyskania parafin i mikrowosków o wysokiej 
czystości, w technice światowej stosowane są procesy 
rafinacji wodorem w obecności katalizatora Ni-Mo, na 
nośniku tlenku glinu, z dodatkiem specjalnego promo-
tora. Skład katalizatora jest utrzymywany w tajemnicy 
i stanowi przedmiot licencji procesowej firm, które opa-
tentowały proces hydrorafinacji wosków naftowych, np. 
Exxon Mobil oraz BASF. W procesach hydrorafinacji 
uzyskiwane są parafiny o zawartości siarki rzędu kilku 
mg/kg (ppm) oraz zawartości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych zgodnej z wymaganiami 
powszechnie przyjętych w Europie i na świecie regulacji 
prawnych, tj. DAB 10 i FDA [29].

Proces hydrorafinacji parafin według licencji Exxon 
Mobil został wdrożony w FP Naftowax w 2004 roku. 
Instalacja hydrorafinacji, scalona z instalacją do odwa-
niania parafin, posiada przepustowość 27 tys. ton/rok.

Jak stwierdzono w badaniach ITN, uzyskanie pa-
rafiny o bardzo niskiej zawartości siarki możliwe jest 
również na drodze odolejenia gaczu parafinowego, który 
wcześniej został poddany procesowi hydroodsiarczania 
[19]. Tego typu operację przeprowadzono w Grupie 
LOTOS S.A. (z wykorzystaniem rafineryjnej instalacji 
do hydrorafinacji olejów) oraz instalacji do odolejania 
gaczu w Spółce LOTOS Parafiny. W warunkach od-
powiednio dobranych parametrów technologicznych 
przeprowadzono rafinację wodorem gaczu SAE 10, 
uzyskując produkt o zawartości siarki poniżej 5 mg/kg. 
Następnie gacz ten poddano procesowi adsorpcyjnej 
rafinacji kontaktowej w LOTOS Parafiny Oddział Jasło. 
Uzyskany produkt spełniał bardzo zaostrzone wyma-
gania jakościowe normy RAL-GZ 041 dla surowców 
stosowanych do wytwarzania wysokogatunkowych 
świec, między innymi granicznej zawartości siarki do 
maksimum 20 mg/kg. Powyższy proces uzyskiwania 

wysokiej jakości parafin został zgłoszony przez Instytut 
w Urzędzie Patentowym RP [40].

W zakresie kompozycji woskowych wytwarzanych 
na bazie parafin, Instytut Technologii Nafty opracował 
wiele projektów badawczych, w tym prac technologicz-
nych, rozeznań stanu techniki oraz badań rynkowych 
[30, 32].

Jedną z ważniejszych była praca wykonana na 
zlecenie Nafty Polskiej S.A., dotycząca zbadania moż-
liwości scalenia obszarów produkcji parafin w kraju. 
Instytut Technologii Nafty wykonał część branżową 
tego opracowania, polegającą na zbadaniu i ocenie tech-
nologiczno-technicznej i asortymentowej krajowych 
podmiotów lub oddziałów rafinerii zajmujących się 
wytwarzaniem parafin i wyrobów parafinowych, a także 
dokonał analizy krajowego i europejskiego rynku ga-
czów parafinowych, parafin i kompozycji woskowych 
oraz stanu techniki światowej w zakresie wytwarzania 
wosków naftowych [12].

Inne prace badawcze, wykonane w ramach prac 
statutowych lub dla zleceniodawców z przemysłu, 
doprowadziły do opracowania i opatentowania techno-
logii konkretnych kompozycji parafinowych, takich jak 
masy parafinowe, wazeliny techniczne i kosmetyczne, 
cerezyny kosmetyczne oraz antyozonatora do wyrobów 
gumowych. W ostatnich dziesięciu latach uzyskano 
patenty na metody wytwarzania: woskowej mieszanki 
adhezyjnej [23], emulsji woskowej [25], koncentratu 
emulgującego [28] i parafiny plastycznej [24]. Ponad-
to do Urzędu Patentowego RP zgłoszono technologię 
otrzymywania antyzbrylacza do nawozów mineralnych 
[41]. W opracowaniu znajduje się zgłoszenie dotyczą-
ce wytwarzania dentystycznego wosku modelowego, 
w oparciu o wyniki pracy wykonanej dla DENTEX 
Sp. z o.o. [37].

Możliwości badawcze Instytutu w zakresie wosków naftowych

Badania technologiczne i jakościowe wosków nafto-
wych prowadzone są w Laboratorium Produktów Bloku 
Olejowego, wchodzącego w skład Zakładu Olejów, 
Środków Smarowych i Asfaltów (TO).

Badania technologiczne dotyczą przede wszystkim 
symulacji w skali laboratoryjnej procesów rozpusz-
czalnikowego odparafinowania olejów i procesów 
odolejania gaczów naftowych. W wyniku tych badań, 
dla konkretnych surowców można dokonać doboru 
i optymalizacji parametrów procesowych, w korelacji 
z wydajnością uzyskiwanych produktów.

Można również dobrać skład rozpuszczalnika 
dwuskładnikowego z zastosowaniem metody Shell lub 
metody równowagowej oraz ocenić właściwości fizy-
kochemiczne rozpuszczalników i ich mieszanin.

Dla znaczącej liczby wytwórców i użytkowników 
wosków naftowych, a także jednostek naukowo-badaw-
czych, firm serwisowych oraz służb celnych, w Labo-
ratorium Produktów Bloku Olejowego prowadzone są 
badania jakościowe wosków naftowych, obejmujące 
oznaczenie właściwości fizykochemicznych i aplika-
cyjnych. 
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Spis wszystkich metod badania właściwości fizyko-
chemicznych, w tym czterech metod akredytowanych, 
przedstawiono w tablicy 1.

W tablicy tej zamieszczono również spis pozostałych 
metod oceny jakościowej oraz metod badania składu 
strukturalnego wosków, jakie wykonywane są przez 
Zakład Analiz Naftowych (TA).

Niezwykle istotnym narzędziem badawczym w za-	
kresie oceny jakościowej parafin, mikrowosków i kom-	
pozycji woskowych stosowanych w kontakcie z żyw-
nością lub ludzkim organizmem są testy czystości 
chemicznej tych produktów na obecność wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych WWA, które 
zostały wdrożone i uzyskały akredytację w Zakładzie 
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Analiz Naftowych. Są to powszechnie stosowane me-
tody analityczne: DAB 10 [6] i FDA [17]. Metodyki 
te oraz metody własne ITN, umożliwiające ilościowe 
oznaczanie związków kancerogennych, przedstawiono 
w tablicy 2.

Dla wosków i kompozycji woskowych przeznaczo-
nych do konkretnych zastosowań w przemyśle, w La-
boratorium Produktów Bloku Olejowego wykonywane 
są znormalizowane badania aplikacyjne, w tym:
– badania mieszanek adhezyjnych, na oznaczenie 

granicznej temperatury elastyczności niskotempe-

raturowej i wytrzymałości termicznej wiązania,
– badania emulsji parafinowych: test wytrzymałości 

warstewki wosku na działanie wody, test na impre-
gnowalność oraz test na stabilność emulsji,

– badania modelowych wosków dentystycznych, 
w tym oznaczanie współczynnika plastyczności 
wosków według PN-EN ISO 15854:2006,

– badania jakościowe i użytkowe świec według 	
PN-C-98000:2005,

– oznaczanie indeksu sadzy dla świec według 	
PN-EN 15426:2008 (U).

Podsumowanie

Instytut jest jedyną w kraju jednostką badawczą pro-
wadzącą kompleksowe działania badawczo-rozwojowe 
i usługowe w zakresie technologii wytwarzania oraz 
oceny jakościowej wosków naftowych i kompozycji 
parafinowych. Działania te obejmują obszar stosowa-
nych w technice światowej procesów odparafinowania 
olejów, odolejania gaczów, rafinacji adsorpcyjnej i hy-
drorafinacji wosków naftowych, wytwarzania wosków 
specjalnych i kompozycji woskowych, a także badań 
jakościowych tych produktów.

Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat dzia-
łalności, w zakresie wytwarzania wosków naftowych 
i kompozycji woskowych, w ITN wykonano znaczącą 
ilość projektów badawczych, w tym badań technolo-
gicznych, obliczeń inżynieryjnych i optymalizacyj-
nych, projektów procesowych, rozeznań stanu techniki 
światowej oraz analiz rynkowych.

W oparciu o opracowaną w Instytucie i opatentowa-
ną technologię odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
w MZRiP w 1996 roku uruchomiono instalację proce-
sową o zdolności przerobowej 160 tys. ton/rok. W roku 
2000, na bazie badań Instytutu, w Spółce RC Parafiny 

wdrożono nowoczesny proces rozpuszczalnikowego 
odolejania gaczów naftowych. Instytut uzyskał patent 
na proces wytwarzania tą metodą niskozaolejonych 
parafin. W 2006 roku w ITN dokonano zgłoszenia 
patentowego procesu produkcji parafin o niskiej zawar-
tości siarki, w oparciu o przerób hydrorafinowanych 
gaczów.

W dziedzinie kompozycji woskowych opracowano 
technologię wytwarzania i wdrożono do produkcji prze-
mysłowej wiele specyfików woskowych. Znaczna część 
z opracowanego asortymentu kompozycji woskowych 
uzyskała ochronę patentową.

W Zakładzie Analiz ITN wdrożono i akredytowano 
uznawane na całym świecie metodyki oceny stopnia 
kancerogenności wosków naftowych, stosowanych 
w kosmetyce, farmaceutyce i w kontakcie z produktami 
spożywczymi.

W Laboratorium Produktów Bloku Olejowego 
wykonywany jest praktycznie pełen zestaw badań 
jakościowych wosków naftowych i kompozycji wosko-
wych, jak również produktów wytwarzanych z wosków, 
w tym świec i zniczy. W najbliższych latach przewi-
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dywana jest rozbudowa Laboratorium o metody badań 
podstawowych, w tym badania struktury krystalicznej 

i właściwości termodynamicznych wosków naftowych 
metodą skaningowej analizy kalorymetrycznej.
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