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W dniach 18-19 kwietnia 2015 r. budynek Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii stał się
miejscem kolejnej już, czwartej, edycji Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel.
Organizatorami wydarzenia zostali członkowie Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych
wrocławskich uczelni wyższych w tym: SKN Biotechnologów „Przybysz” i SKN Mikroskopii
i Mikrofotografii „Silesia Optic” działające przy Uniwersytecie Wrocławskim; KN Budownictwa Ogólnego
i Badań Nieniszczących „EtaKsi” oraz KN Materiałoznawstwa im. prof. Rudolfa Haimanna z Politechniki
Wrocławskiej. Uniwersytet Przyrodniczy reprezentowało SKN „BioEnergia”, a Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich Koło Naukowe Doktorantów Biomed.
Nasze wydarzenie zostało wsparte patronatem honorowym Dziekanów i Rektorów naszych uczelni.
Z Uniwersytetu Przyrodniczego: Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny; Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak; Prof.
dr hab. inż. Adam Szewczuk; Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska; Prof. dr hab. inż. Andrzej Zachwieja Oraz
Jego Magnificencja Rektor Profesor doktor habilitowany Roman Kołacz. Patronat Uniwersytetu
Wrocławskiego reprezentowały następujące osobistości: Prof. dr hab. Antoni Ciszewski; Prof. dr hab.
inż. Marcin Łukaszewicz oraz pani Prof. dr hab. Anna Trzeciak. Z Uniwersytetu Medycznego patronatu
udzielili nam Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek wraz z prorektorek ds. dydaktyki
prof. dr. hab. Michałem Jeleniem.
Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów popularno-naukowych zaproszonych gości.
Tegoroczni prelegenci w osobach prof. dr. hab. Bogusława Pawłowskiego oraz dr. hab. n. med. Dariusza
Kałki poprowadzili prelekcje dotyczące szeroko pojętej seksualności i zagrywek jakie stosują ludzie
żyjący w związkach.
W trakcie wydarzenia uczestnicy ponad 100 referatów w blokach tematycznych dotyczących medycyny,
nauk przyrodniczych i biotechnologii oraz inżynierskich takich jak architektura, a także udział w dwóch
sesjach posterowych prezentując wyniki swoich badań, biorąc udział w ciekawych dyskusjach oraz
nawiązując kontakty, które w przyszłości poskutkują realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć, czy
projektów. Nowością w trakcie tegorocznej Konferencji był autoreferat w trakcie którego prezenterzy
musieli w ciągu 5 minut zaprezentować swoje zainteresowania oraz projekty.
Dzięki zaangażowaniu zarówno organizatorów jak i samych uczestników tegoroczna edycja Konferencji
Puzzel zakończyła się powodzeniem i kolejny raz uczestnicy utwierdzili Nas w przekonaniu, że
Konferencja Puzzel na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń studenckich odbywających się w naszym
regionie, a swoim zasięgiem obejmuje nie tylko granice kraju.
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ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO OLEJKÓW ETERYCZNYCH
POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH GATUNKÓW I ODMIAN MIĘT. ANALYSIS
OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OILS FROM
DIFFERENT SPECIES AND VARIETIES OF MINTS
Tomasz Staniek1, Beata Dasiewicz2, Katarzyna Dobrosz-Teperek2, Olga Kosakowska3
1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW
„Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, 2Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, 3Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Olejki eteryczne pochodzące z mięty stanowią złożone mieszaniny substancji lotnych o zróżnicowanym
charakterze chemicznym mające na ogół przyjemny, miętowy zapach. Rodzaj Mentha obejmuje około 40
gatunków różniących się między sobą budową morfologiczną, zawartością związków biologicznie
czynnych oraz składem olejku eterycznego. Celem niniejszej pracy było podjęcie próby zidentyfikowania
i porównania składu olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków i odmian mięt oraz ocena
ich wpływu na wybrane mikroogranizmy. Do badań analitycznych wybrano kilka różnych mięt. Materiał
do badań pozyskano z uprawy własnej na południu Polski. Ziele zbierano w początkowej fazie kwitnienia
roślin. Surowy olejek eteryczny pozyskano za pomocą destylacji z parą wodną, zgodnie z Farmakopeą
Polską VIII. Oznaczono procentową zawartość olejków w badanym materiale. Wykorzystując metody
chromatografii TLC i GC podjęto próbę identyfikacji związków wchodzących w skład wyizolowanych
olejków eterycznych. W drugim etapie badań przeprowadzono próbę oceny wpływu olejków miętowych
na wybrane szczepy bakterii: Pseudomonas marginalis oraz Paenibacillus polymyxa.
Skład olejków eterycznych w badanym materiale roślinnym znacznie się różnił. Można było wyodrębnić
mięty mentolowe oraz mięty karwonowe, które charakteryzowały się odpowiednio dużą zawartością
karwonu i mentolu w olejkach eterycznych. Olejki miętowe wykazywały antagonistyczny wpływ na
wybrane szczepy bakterii.
W kolejnym etapie badań zaplanowano chromatografię gazową ze spektrometrią mas w celu
zidentyfikowania większej liczby związków zawartych w olejkach eterycznych pochodzących
z wybranych mięt.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADU OLEJKÓW ETERYCZNYCH
POCHODZĄCYCH Z SZAŁWII LEKARSKIEJ I MUSZKATOŁOWEJ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE ESSENTIAL
OILS FROM SAGE AND CLARY SAGE
Kinga Wyszyńska1, Beata Dasiewicz2, Olga Kosakowska3
1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW
„Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, 2Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, 3Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szałwia (Salvia) już w starożytności była symbolem zdrowia i długowieczności. Jej łacińska nazwa
wywodzi się od słowa salvo (leczyć, ratować) lub salvus (zdrowy) – była traktowana jako lek, a dziś znana
jest również jako roślina przyprawowa i ozdobna.
Szałwia lekarska jest rośliną wieloletnią, pochodzącą z rejonu Morza Śródziemnomorskiego i należy do
rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Gatunek ten jest wiecznie zielonym półkrzewem o szarawych,
kutnerowato owłosionych liściach i jasnofioletowych, bądź fioletowo-czerwonawych kwiatach,
charakteryzuje się intensywnym zapachem kamfory. Szałwia muszkatołowa (Salvia sclarea) występuje
w Europie Południowej i Środkowej oraz w Azji Zachodniej i Środkowej. W Polsce uprawiana jest jako
roślina dwuletnia, posiadająca wzniesione, rozgałęzione pędy, lekko pofalowane liście o wyraźnej
strukturze. Jej kwiaty są jasnofioletowe, różowe lub jasnoniebieskie. Nazwa rośliny pochodzi od jej
intensywnego zapachu przypominającego gałkę muszkatołową.
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu sposobu przechowywania materiału biologicznego na
zwartość ilościową olejków eterycznych w szałwii lekarskiej (Salvia officinalis) i szałwii muszkatołowej
(Salvia sclarea), które wyizolowano za pomocą destylacji z parą wodną. Do badań wykorzystano
mrożone ziele szałwii lekarskiej i muszkatołowej pobrane z tej samej plantacji, przechowywane ponad
12 miesięcy w temperaturze -18°C. Oznaczono procentową zawartość olejków w badanym materiale.
Wykorzystując metody chromatograficzne TLC i GC podjęto próbę identyfikacji związków chemicznych
wchodzących w skład pozyskanych olejków.
Najważniejszym składnikiem liści i ziela szałwii lekarskiej jest olejek eteryczny, którego głównym
składnikiem jest tujon (do 50%). W olejku eterycznym szałwii muszkatołowej dominuje sklareol. Wyniki
analiz wykazały niewielkie zmniejszenie się zawartości olejków w zielu mrożonym względem świeżego.
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SYNTEZA WYBRANYCH SUBSTRATÓW DLA REAKCJI SUZUKI-MIYAURA
Sebastian Staszko*, Piotr Harmata, Przemysław Kula
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Nowych
Technologii i Chemii, Instytut Chemii, *sebastian.staszko@student.wat.edu.pl
Bardzo ważną i prężnie rozwijającą się tematyką w chemii organicznej jest reakcja tworzenia wiązania
pomiędzy atomami węgla o hybrydyzacji sp2, bardzo często wykorzystywana w syntezie m.in.
materiałów funkcjonalnych jakimi są ciekłe kryształy oraz półprzewodniki organiczne, gdzie bardzo
często konieczna jest synteza układów poliarylowych, a otrzymanie wiązania C-C pomiędzy dwoma
sąsiadującymi ze sobą arylami początkowo wymagało użycia toksycznych reagentów, bez możliwości
uprzedniej ich funkcjonalizacji, zwłaszcza takiej, która byłaby wrażliwa na obecność silnie zasadowego
środowiska reakcyjnego.
Krokiem milowym było wykorzystanie przez prof. Suzuki i prof. Miyaurę związków boroorganicznych do
otrzymania wiązania tego typu. Reakcja ta, nazwana od ich nazwisk reakcją sprzęgania Suzuki-Miyaura,
doprowadziła do otrzymania w łagodnych warunkach poliaryli z dużą wydajnością.
Praca polegała na wykonaniu szeregu syntez wybranych substratów dla reakcji Suzuki-Miyaura.
Otrzymano wybrane jodoaryle, arylowe kwasy boronowe i ich pochodne. Do ich otrzymania
wykorzystano trzy różne protokoły otrzymywania związków metaloorganicznych np. orto-kierowane
litowanie, otrzymywanie odczynników Grignarda w wyniku utleniającej addycji halogen-metal lub
wymiany halogen-metal, a następnie reakcja z odpowiednim elektrofilem (boranem tripropylu lub
cząsteczkowym jodem), które podczas trwania reakcji tworzyły nowe wiązanie C-B lub C-I.
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WPŁYW WARUNKÓW PROCESOWYCH NA PRZEBIEG ILOŚCIOWY I
JAKOŚCIOWY ZGAZOWANIA BIOMASY DRZEWNEJ
Mateusz Szumowski
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Rosnąca świadomość społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska sprzyja rozwojowi alternatywnych
metod pozyskiwania energii opartych na surowcach odnawialnych. Przykładem takiego surowca jest
biomasa drzewna, będąca efektywnym paliwem w procesie zgazowania.
Zgazowanie obok spalania i pirolizy, należy do podstawowych przemian termochemicznej konwersji
paliw stałych. Poprzez pojęcie „zgazowania” rozumie się szereg procesów składowych zachodzących
w reaktorze zgazowującym spośród których najistotniejszą rolę odgrywają: suszenie, piroliza, spalanie
oraz redukcja na złożu karbonizatu. W odróżnieniu od spalania, którego celem jest produkcja ciepła,
zgazowanie pozwala dodatkowo na uzysk palnego gazu syntezowego (syngazu) będącego mieszaniną
wodoru, monotlenku węgla i metanu. W zależności od kaloryczności, uwarunkowanej składem, oraz
czystości syngaz może być wykorzystywany zarówno jako nośnik energii cieplnej jak i efektywny
substrat w syntezie przemysłowej.
Przebieg ilościowy i jakościowy procesu zgazowania kontrolują czynniki procesowe oraz
charakterystyka złoża. Do pierwszej grupy zaliczają się przede wszystkim: rodzaj zastosowanej
technologii (zgazowanie współprądowe, przeciwprądowe); typ gazogeneratora (ze złożem stałym,
ruchomym, fluidalnym); temperatura procesu; ciśnienie całkowite w komorze reaktora; rodzaj
i natężenie przepływu czynnika zgazowującego.
Przedmiotem omawianych badań była ocena wpływu rodzaju oraz natężenia przepływu czynnika
zgazowującego na parametry jakościowe gazu syntezowego. Jako układ zgazowujący zastosowano tlen,
parę wodną przegrzaną oraz ditlenek węgla.
Szczegółowe poznanie charakterystyki przebiegu procesu zgazowania jest kluczowe dla optymalizacji
procesu na skalę techniczną. Dalszy rozwój technologii zgazowania biomasy pozwoli na otrzymywanie
gazu syntezowego o wysokiej czystości i kaloryczności.
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METABOLOMIKA - NOWA STATEGIA BIOMEDYCZNA
Joanna Piechowicz
joanna.piechowicz@onet.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Autoreferat przedstawia podsumowanie dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki - metabolomiki,
ze szczególnym uwzględnieniem metody chromatografii masowej sprzężonej ze spektrometrią mas
(GC-MS) oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Celem metabolomiki
jest ilościowa analiza szerokiego spektrum metabolitów w biologicznej próbce, która dostarcza
bezpośredniej informacji o patofizjologicznym stanie organizmu. Badania metabolomiczne stanowią
zasadnicze wyzwanie dla chemii analitycznej. Spektrometria masowa odgrywa szczególną rolę na tym
polu nauki.
Wydajny rozdział i powtarzalność wyników platformy MS przemawia za stosowaniem tej platformy do
identyfikacji metabolitów. Metabolomika stwarza wiele możliwości dla wczesnej diagnozy pacjentów.
Ostatnio badania prowadzono w takich dziedzinach jak: terapia monitorowana, identyfikacja
biomarkerów związanych z licznymi chorobami (choroby serca, choroby metaboliczne, nowotwory,
choroby endokrynne). Badania te wydają się być obiecujące, jednak walidacja metody w przypadku
wykrywania biomarkerów jest niezbędna. Jednym z pierwszych zastosowań klinicznych metabolomiki
jest screening noworodków w kierunku chorób i wad wrodzonych.
Do analizy MS jest wymagane odpowiednie przygotowanie próbki oraz dostęp do metabolomicznych
bibliotek i baz danych. Rozwój statystycznych i bioinformatycznych narzędzi pomoże w integracji
wiedzy o małych cząsteczkach z biologią systemową. Intensywny rozwój metabolomiki przemawia za jej
zastosowaniem w diagnostyce.
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OCENA NASILENIA PROLIFERACJI W MYSICH NOWOTWORACH
GRUCZOŁU MLEKOWEGO PO TERAPII OWOCYSTATYNĄ
Łucja Cwynar-Zając1, Renata Brykner-Ręczkowska1, Elżbieta Gębarowska1, Krzysztof Gołąb2, Jakub
Gburek2, Andrzej Szuba3, Tadeusz Trziszka4, Marzenna Podhorska-Okołów1, Piotr Dzięgiel1
1

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii
Farmaceutycznej, 3Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Pielęgniarstwa
Internistycznego, 4Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Surowców
Zwierzęcych i Zarządzania Jakością,
2

Rak gruczołu piersiowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym, stanowi on również najczęstszą
przyczynę zgonów kobiet. Zależnie od postaci nowotworu gruczołu piersiowego i jego stopnia
zaawansowania stosowane są różne metody leczenia tj. chemioterapia, radioterapia i leczenie
hormonalne. Niestety metody te niosą za sobą wiele skutków ubocznych, dlatego poszukuje się wciąż
nowych leków.
W patogenezie nowotworów znaczącą rolę przypisuje się proteinazom cysteinowym. Wpływają one na
rozwój nowotworów - progresję, inwazję oraz przerzutowanie. Ze względu na aktywność proteinaz,
w pracy skupiono się na badaniu substancji hamującej aktywność proteolityczną tych proteaz - inhibitora
proteinaz cysteinowych – owocystatyny, która może stanowić potencjalny cel terapii
przeciwnowotworowej.
W pracy badano nasilenie proliferacji komórek w mysich nowotworach gruczołu mlekowego po
zastosowaniu terapii owocystatyną wyizolowaną z białka jaja kurzego.
Podczas trwania eksperymentu myszom szczepu BAlb/c przeszczepiono linie nowotworowe gruczołu
mlekowego 4T1 oraz EMT6. Po osiągnięciu przez guzy odpowiednich rozmiarów, myszom podawano
dootrzewnowo badany związek – owocystatynę w dawkach 2,5 do 10 mg/kg masy ciała. Materiał do
badań stanowiły fragmenty guzów pobrane od myszy po terapii owocystatyną, zabezpieczone po
zakończeniu eksperymentu. Kontrolę stanowiły fragmenty guzów pobranych od myszy kontrolnych,
nieotrzymujących
owocystatyny.
Na
zabezpieczonym
materiale
wykonano
badania
immunohistochemiczne w celu oceny nasilenia ekspresji markerów proliferacji komórkowej Ki-67 oraz
MCM-3.
W wyniku przeprowadzonych badań, w guzach nowotworowych pochodzących od myszy otrzymujących
owocystatynę, wykazano niższą ekspresję antygenu Ki-67 w porównaniu do guzów kontrolnych. Z kolei
badanie przeprowadzone za pomocą antygenu MCM-3 nie wykazała znaczących różnic w obu badanych
grupach. Wyniki oceny ekspresji antygenu Ki-67 wskazują na antyproliferacyjne działanie owocystatyny.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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ORAL HEALTH NEEDS OF POPULATION OF ABONG MBANG, THE SMALL
TOWN IN EASTERN STATE OF CAMEROON
Joanna Owczarek, Victoria Haassengier
Wrocław Medical University, Department of Periodontology, Division of Oral Pathology
Aim: The aim was to assess the oral health needs of population residing in Abong Mbang area, the small
town of approximately 15 000 people, located in eastern province of Cameroon, in order to determine
level of unmet dental need and create guidelines for future volunteering dentists.
Method: Patients of „Centre de Sante Catholique” in Abong Mbang who were complaining, during
general medical examination, about dental pain or other oral discomfort, were invited to dental office
located in the medical center. The school class of 44 eight year old children was called for examination
too. All consenting participants were asked to complete dental history questionnaire and after filling
that form they were given an oral examination, followed by proper dental treatment if needed.
Results: Totally 183 patients were admitted and examined, which 60 of them were children of age
between 3 and 17 year old. 65% were women. 74% claimed no previous professional dental treatment
and indicated lack of dental care accessibility in a first place and high costs of it as a second reason for
not seeing a dentist before. In this group 129 extractions were performed, 109 teeth were filled with
composite or glassionomer filling. 5 single root teeth got an endodontic treatment, 3 middle upper
incisors were rebuilt with use of fibreglass post. 36 patients had hairy leukoplakia on their tounge.
Conclusions: Limited access to dental services and socioeconomical depraviation are main causes of
poor oral condition of citizens of Abong Mbang. Developing countries, such as Cameroon, are throwing
down the gauntlet to western world and their humanitarian organisations, but who is willing to pick it
up?
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NADMIAR MASY CIAŁA U DZIECI I MŁODZIEŻY PONIŻEJ 18 ROKU
ŻYCIA
Grzebień Anna, Haassengier Victoria, Owczarek Joanna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego. Zakład
Specjalności Zabiegowych Wydział Nauk o Zdrowiu
Coraz więcej młodych osób ma problem z nadmierną masą ciała. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci
z nadwagą wzrosła ponad trzykrotnie. Coraz mniej dzieci bawi się na świeżym powietrzu, coraz mniej
dzieci ćwiczy na lekcji wychowania fizycznego. Mała ilość ruchu, przekąski, nieregularne spożywanie
posiłków przyczynia się do wzrostu masy ciała, a co za tym idzie, do rozwoju cukrzycy i chorób serca.
Celem pracy była analiza występowania nadwagi i otyłości u osób poniżej 18 roku życia i określenie ich
przyczyny.
Materiał i metody: W badaniu udział wzięły 22 osoby poniżej 20 roku życia, uczestniczące w specjalnie
zorganizowanym spotkaniu dla dzieci i młodzieży w lutym 2015 roku. Badaniem objęto 17 dziewczyn
i 5 chłopców. Podczas spotkania wszystkim chętnym zostały wykonane badania profilaktyczne: pomiar
ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi oraz pomiar BMI. Metodą zastosowaną w pracy był
sondaż diagnostyczny przy pomocy kwestionariusza, przygotowanego na potrzeby niniejszej pracy. Do
określenia zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi zastosowano test niezależności chi
kwadrat. Badanie było anonimowe. Za zgodę uznano przystąpienie do badania oraz wypełnienie ankiety
przez uczestników lub ich rodziców.
Wyniki: Prawie 30% badanych ma nadwagę, u 9% stwierdzono otyłość. Co ciekawe dzieci otyłe
zamieszkują miasto. 27% młodych nie jest aktywna fizycznie. Dla 25% jedyna aktywność fizyczna to
ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego. 20% dzieci regularnie jeździ rowerem i gra w różne gry
zespołowe na świeżym powietrzu. 60% ankietowanych jada nieregularnie. Wszyscy ankietowani
przyznają, że lubią „fast food”. Osoby otyłe jedzą takie posiłki więcej niż 2 razy w tygodniu, 50% osób
z nadwagą co najmniej raz w tygodniu, zaś 67% dzieci/młodzieży z prawidłową masą ciała nie jada takich
posiłków częściej niż raz w miesiącu. Średni poziom cukru u badanych, po ok 2h po posiłku, wynosił
99,14 mg%, natomiast średnia wartość ciśnienia tętniczego krwi wyniosła 112/68 mmHg. U dwóch osób
odnotowano nieprawidłowy poziom glikemii, a u jednej osoby podwyższoną wartość ciśnienia
tętniczego.
Wnioski: Miejsce zamieszkania wpływa na występowanie nadwagi i otyłości. Aktywność fizyczna ma
ogromne znaczenie jeżeli chodzi o zachowanie prawidłowej masy ciała. Częste spożywanie
przetworzonego jedzenia w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu masy ciała.
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WPŁYW MUZYKOTERAPII NA ROZWÓJ DZIECKA
Victoria Haassengier, Anna Grzebień, Joanna Owczarek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu
Muzyka jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Działa na nasz nastrój, emocje, psychikę, ale
także na naszą fizyczność. Muzykoterapia, czyli leczenie dźwiękiem, jest jedną z form terapii
oddziałującej zarówno na sferę psychiczną, jak również fizyczną człowieka. Według uczonych potrafi
pomóc także w cierpieniu i stanach chorobowych. W ostatnich czasach muzykoterapia cieszy się coraz
większym zainteresowaniem, przede wszystkim przez psychologów i psychoterapeutów.
Dzięki wieloaspektowemu oddziaływaniu na organizm ludzki muzykoterapia stosowana jest w różnych
dziedzinach medycyny, takich jak rehabilitacja dzieci autystycznych i niepełnosprawnych, kardiologia,
geriatria, położnictwo, czy psychiatria. Umiejętność pojmowania dźwięków umiejscowiona jest w prawej
półkuli mózgu wraz z umiejętnością postrzegania oraz orientacji.
W muzykoterapii stosowanej wśród dzieci celem jest odkrycie i rozładowanie ukrytych emocji, integracja
z grupą, podniesienie obniżonej samooceny, odwrócenie uwagi od choroby, nabycie umiejętności
relaksacyjnych. Możemy wyróżnić pięć najistotniejszych etapów w muzykoterapii. Odreagowanie
poprzez klaskanie, tupanie, krzyk, podskoki, gesty, etap ten ma na celu zmniejszenie napięcia
psychicznego. Zrytmizowanie poprzez rytmiczne ruchy ciałem, jest to etap mający na celu pogłębienie
odreagowania przy tak zwanym „uporządkowaniu”, a także budowa poczucia wspólnoty z grupą.
Kolejnym etapem jest uwrażliwienie, który ma na celu zbudowanie świadomości u dzieci, a także
własnych emocji, które posiadają. Etap relaksacyjny polega na ćwiczeniach oddechowych, uspokajaniu
oddechu przy dźwiękach muzyki w celu osiągnięcia odprężenia psychicznego i fizycznego. Piątym
elementem jest aktywizacja, która powinna być łagodna i dynamiczna mająca na celu zmniejszenie
napięć psychofizycznych.
Do najważniejszych efektów osiąganych dzięki muzykoterapii należy podniesienie zdolności
psychoruchowych dziecka, spadek napięcia mięśniowego, wyrównanie ciśnienia krwi, pogłębienie
oddechu, poprawa nastroju dziecka, pozbycie się napięć i rozluźnienie, obniżenie poziomu negatywnych
emocji, twórcze myślenie, pobudzenie rozwoju umysłowego dziecka, umiejętność wyzwalania uczuć,
umiejętność nawiązywania kontaktów, podnoszenie samooceny dziecka.
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MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA I ZADAWANIA PASZ
DLA BYDŁA
Kamil Porowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
W hodowli bydła tak rzeźnego jak i mlecznego duże ułatwienie stanowi zmechanizowanie prac
związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz. Bydło w odróżnieniu od trzody chlewnej otrzymuje
dość urozmaicony pokarm. Pasze zjadane przez bydło można podzielić na: objętościowe suche (siano,
słoma), objętościowe soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe), treściwe (śruta i mieszanki) oraz
prasowane (granulowane lub brykietowane). Wymienione pasze mają różne właściwości co
uniemożliwia zastosowanie uniwersalnych maszyn i urządzeń do ich przygotowania i zadawania. Z tego
względu coraz częściej stosuje się żywienie monodietetyczne. Urządzenie do przygotowania pasz składa
się z następujących zespołów:
•   rozdrabniaczy bijakowych,
•   zestawu zbiorników na składniki paszowe,
•   mieszalników,
•   wycinaków do pasz objętościowych soczystych,
•   wozów paszowych,
•   ładowaczy,
•   taczek, wózków i przyczepek.
Przygotowanie pasz treściwych polega na rozdrabnianiu, mieleniu, miażdżeniu ziarna zbóż i nasion
roślin strączkowych, a następnie ich mieszaniu z koncentratami i dodatkami w celu uzyskania
jednorodnej mieszanki. Stopień rozdrobnienia ziarna na śrutę (wielkość cząstek ziarna) zależy od
zwierząt i wynosi: dla bydła do 3 mm, dla trzody i drobiu do 1 mm. Do rozdrabniania nasion można
stosować śrutowniki, rozdrabniacze i zgniatacze. Śrutowniki pracują na zasadzie rozłupywania,
rozrywania i rozcierania ziarna.
Przygotowanie pasz objętościowych polega na wymieszaniu w wozie paszowym w tzw. TMR - to
mieszanina pasz objętościowych i treściwych z dodatkiem składników witaminowo-mineralnych. Każda
porcja takiej paszy zawiera właściwe proporcje składników odżywczych i wymaganą strukturę,
zapewniającą właściwe funkcjonowanie żwacza. Popularność systemu TMR wynika z najwyższej
stabilności żywienia krów, co jest konieczne w żywieniu wysokowydajnych sztuk otrzymujących duże
ilości pasz treściwych.
Zalety tego systemu ujawnią się po spełnieniu następujących warunków:
•   Posiadanie dużego stada krów wysokowydajnych, o wyrównanym potencjale genetycznym.
•   Pasze objętościowe muszą być bardzo dobrej jakości.
•   Stado powinno być podzielone przynajmniej na trzy grupy żywieniowe - krowy zasuszone,
w pierwszym okresie laktacji do 120 dnia, od 120 dnia do zasuszenia. Różnica w wydajności krów
w grupie nie powinna przekraczać 10 litrów.
•   Każda grupa otrzymuje TMR o innym składzie, osobno przygotowany i zadany.
Duże stada krów - mała liczba krów powoduje, że spłaszcza się krzywa laktacji, gorzej są wykorzystywane
pasze treściwe, a krowy mniej wydajne nadmiernie się otłuszczają, co grozi komplikacjami zdrowotnymi.
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WPŁYW ELEKTROPORACJI NA PRZEŻYWALNOŚĆ KOMÓREK
GRUCZOLAKORAKA TRZUSTKI
Olga Wysocka
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii
Lekarskiej
Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Szybkie tworzenie się przerzutów,
a w konsekwencji fatalne rokowania dla pacjentów stawiają współczesną medycynę przed obliczem
poszukiwania skuteczniejszych metod diagnozowania i terapii. Elektroporacja jest innowacyjną techniką
w terapii nowotworów, umożliwiającą chwilowe zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych
poprzez działanie pola elektromagnetycznego. Stosowana samodzielnie może wywierać zróżnicowany
wpływ na komórki, jednak jej głównym zastosowaniem jest ułatwienie wnikania czynników
terapeutycznych do wnętrza komórki. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie wpływu, jaki
wywiera elektroporacja na dwie linie komórkowe: wrażliwą (EPP85-181P) i oporną na daunorubicynę
(EPP85 -181RDB). Oceny przeżywalności dokonano za pomocą testu MTT. Wyniki wskazują na spadek
przeżywalności komórek wraz ze wzrostem natężenia prądu, jednak tylko dla wyższych wartości
natężenia prądu. Niskie natężenie pola elektromagnetycznego może powodować brak różnicy
w przeżywalności, lub wręcz stymulować komórki do proliferacji. Powyższe wyniki umożliwią wybór
optymalnego natężenia prądu, które pozwoli na efektywną aplikację czynników terapeutycznych.
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WPŁYW WYBRANYCH LUDZKICH NEUROPEPTYDÓW NA FAGOCYTOZĘ
M. CATARRHALIS PRZEZ KOMÓRKI LINII THP-1
Paweł Jajor, Oskar Uchański
Uniwersytet Wrocławski
Moraxella catarrhalis jest jedną z trzech bakterii najczęściej izolowanych z dróg oddechowych osób
cierpiących na przewlekłą obturacyją chorobę płuc. Przez długi czas uznawana za organizm komensalny
okazała się groźnym patogenem posiadającym liczne czynniki wirulencji. Jednym z najważniejszych
czynników jest oporność na antybiotyki beta-laktamowe co ogranicza zastosowanie antybiotyków jako
skutecznej terapii. Fagocytoza przez płucne makrofagi jest kluczowa w eradykacji mikroorganizmów
z dróg oddechowych.
Neuropeptydy to niewielkie cząsteczki produkowane przez organizm posiadające rozmaite funkcję.
Część z nich działa modulująco na komórki fagocytarne co może zostać wykorzystane przy
opracowywaniu nowej terapii dla osób cierpiących na COPD. W naszych badaniach użyte zostały trzy
neuropeptydy mianowicie: Substancja P, Neuropeptyd związany z genem kalcytoniny oraz
Neuropeptyd Y.
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FRANCISELLA TULARENSIS, BACILLUS ANTHRACIS I YERSINIA PESTIS
JAKO KLUCZOWA TRIADA BRONI BIOLOGICZNEJ
Remigiusz Zieliński, Natalia Napieraj
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Tematem posteru jest zaprezentowanie Francisella tularensis, Bacillus anthracis i Yersinia pestis, które są
jednymi z kluczowych mikroorganizmów mogących mieć zastosowanie jako broń biologiczna.
Przedstawiony zostanie wpływ tych patogenów na organizm człowieka, tempo rozwijania się ognisk
chorobowych oraz wykorzystanie w/w mikroorganizmów na przestrzeni dziejów jako śmiercionośnego
narzędzia podczas wojny. Skupimy się również na regulacjach prawnych dotyczących bioterroryzmu
w Polsce i na świecie.
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CHARAKTERYSTYKA BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ OBECNYCH
W ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Katarzyna Ratajczak1, Marta Cieślik2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii
Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, 2Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Żywność fermentowana jest popularnym składnikiem tradycyjnej polskiej diety. W ostatnich latach
odnotowuje się wzrost zainteresowania naukowców produktami kiszonymi. Kwaszoną kapustę czy
ogórki otrzymuje się poprzez proces fermentacji mlekowej. Ze względu na swoje potencjalne
właściwości probiotyczne bakterie przeprowadzające ten proces od lat stanowią ważny obiekt badań
w biotechnologii żywności. Jednocześnie prowadzone są prace nad wykorzystaniem bakterii
fermentacji mlekowej do produkcji substancji biologicznie aktywnych, takich jak enzymy czy białka
rekombinowane. Obiecujące jest również wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i ich naturalnych
metabolitów, bakteriocyn, w bioprezerwacji żywności. Dzięki bezpieczeństwu stosowania bakterii
fermentacji mlekowej w żywieniu człowieka możliwe staje się ich wielokierunkowe wykorzystanie
w przemyśle.
Celem pracy jest krótka charakterystyka wybranych gatunków bakterii fermentacji mlekowej,
wykrywanych metodami tradycyjnych posiewów płytkowych oraz metodami molekularnymi, obecnych
w fermentowanej żywności pochodzenia roślinnego.
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ZASTOSOWANIE FLUOROFORÓW SPRZĘŻONYCH Z PRZECIWCIAŁAMI
W MIKROSKOPII FLUORESCENCYJNEJ
Oskar Uchański, Dominika Kwaśna
Uniwersytet Wrocławski
Przeciwciała sprzężone z fluoroforami znajdują szerokie zastosowanie w mikroskopii fluorescenyjnej i
konfokalnej. Wykorzystując specyficzność układów przeciwciał, możliwych do zastosowania w
preparatyce mikroskopii fluorescencyjnej, należy jednak pamiętać o podstawowych parametrach
związanych z długościami fal emisji i wzbudzenia zastosowanych fluoroforów, tak by uniknąć
wzajemnego wzbudzenia barwników.
Poster przedstawiać będzie przegląd zagadnień związanych z ww. metodyką.
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NATURALNE KORUNDY TRAKTOWANE SZKŁEM - WSTĘPNE BADANIA
NAD ROZWOJEM METODY
Marta Stasiak
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Prekursorem powstania metody traktowania szkłem był Zvi Yehuda, który w 1981 r. zastosował
wypełnienie szkłem do szczelin w diamentach, znanych pod nazwą „diamenty yehuda”. Dopiero
w 2004 r. metoda ta została wykorzystana dla kamieni kolorowych. Przez traktowanie (z francuskiego
traiter – leczyć) należy rozumieć wszelkie zabiegi mające na celu ulepszenie własności kamienia
jubilerskiego, uatrakcyjnienie go. Proces traktowania szkłem powoduje poprawę czystości korundów
jubilerskich poprzez wypełnienie pęknięć w nich obecnych, podczas wygrzewania z dodatkami
w temperaturach od 900 do 1400°C. Dodatek stanowią mieszanki proszkowe, najczęściej na bazie szkła
ołowiowego. Ostatnie badania nad tą metodą wykonywano w 2013 roku, od tej pory jej dalszy rozwój
nie był monitorowany.
Traktowanie szkłem powoduje uruchomienie surowca niskiej jakości i pozwala na uzyskanie bardzo
atrakcyjnego produktu jubilerskiego niewielkim kosztem. Niestety informacja o zastosowaniu tego
procesu często bywa zatajona wobec konsumenta. Implikuje to straty nie tylko bezpośredniego
nabywcy produktu, ale także straty gospodarcze kraju, w którym dochodzi do obrotu takim surowcem.
Przedmiotem badań są naturalne korundy jubilerskie traktowane szkłem. Populacja prób obejmowała
kamienie niefasetowane (15 prób), fasetowane (6 prób) oraz kaboszony (6 prób). W badaniach
wykorzystano różne odmiany barwne korundów: niebieskie, zielone, czerwone, różowe, pomarańczowe,
żółte, aż do niemal bezbarwnych. Ich masa wahała się od 1,66 ct do 11,71 ct.
Podjęto próbę oceny, w jakim kierunku rozwija się prezentowana metoda traktowania. W tym celu
przeprowadzono podstawowe badania optyczne (makro- i mikroskopowe), oceniono właściwości
fizyczne próbek, a następnie zastosowano metody aparaturowe tj.: spektroskopię w podczerwieni
z transformacją Fouriera (FTIR); spektroskopię UV-Vis; obrazowanie skaningowym mikroskopem
elektronowym (SEM) w trybie BSE z użyciem przystawki analitycznej EDS; fotoluminescencję
(w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu). Dodatkowo wykorzystano DiamondView- przyrząd
umożliwiający otrzymanie obrazu fluorescencji indukowanej krótkofalowym ultrafioletem. Już wstępne
wyniki analiz poszerzają dotychczasową wiedzę w zakresie traktowania naturalnych korundów
jubilerskich.
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TECHNOLOGIE 3D W OPOWIADANIU O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM
Małgorzata Budlewska
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
Kształtowanie się przeżycia emocjonalnego na podstawie autorskiego przetworzenia dokumentacji
historycznej w obraz cyfrowy, jest niejednokrotnie kluczowy w odbiorze danych źródeł. Zapewnienie
odpowiedniego środka przekazu może całkowicie zmienić odczucia emocjonalne odbiorcy. Nakierowuje
to na nowe aspekty w dziedzinie realizacji przestrzeni cyfrowej. Wprowadzenie nowych aspektów
w projektowanie, owocuje skróceniem mostu reakcyjnego na konkretne dane. Poprzez intencjonalne
dopasowanie technik do rodzaju przekazu tworzy się nowa jakość. Świadome przetwórstwo obrazów
i treści rozbudowuje treści o wartość dodaną, co może być wykorzystywane przy pracy nad obiektami
zabytkowymi. Sposoby kreacji omówione zostaną na podstawie prac własnych powadzonych przy
współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku.
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ZASTOSOWANIE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W
BADANIACH ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Małgorzata Świąder
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Rozwój regionów, aby był realizowany zgodnie z założeniami planowania strategicznego, wymaga
sprawnego i efektywnego monitoringu różnych procesów, w tym także w sferze społecznej
i gospodarczej. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego jest przy tym charakteryzowane
wielopłaszczyznowo. Wiąże się to z faktem, iż występuje wiele czynników, które wpływają na poziom
i jakość życia społeczeństwa, a co za tym idzie na poziom rozwoju.
Niegdyś rozwój utożsamiany był z osiąganą wartością PKB, odzwierciedlającego aktywność
gospodarczą. Alternatywą dla jednoaspektowego wskaźnika miały być metody wielowymiarowe oparte
na zestawie cech statystycznych. Jedną z pierwszych technik pomiarowych był Wskaźnik Rozwoju
Społecznego (ang. Human Development Index – HDI). Zmienne mające determinować badane zjawisko
dotyczyły przeciętnej długości dalszego życia (w latach), umiejętności czytania i pisania ze zrozumieniem
(wyrażonej w %), wskaźnika skolaryzacji brutto (w %) oraz PKB w $ na jednego mieszkańca, liczonego
według parytetu siły nabywczej waluty. Obrana grupa cech badawczych była jednak zbyt wąska, co
pozwalało jedynie na porównywanie krajów rozwijających się. Zauważyć przy tym należy, że HDI
zapoczątkował uwzględnianie innych, pozaekonomicznych aspektów dobrego społeczeństwa. Zmienne
mające warunkować poziom rozwoju zaczęły odnosić się do niemal wszystkich aspektów życia
społecznego. Dotyczyły zarówno rynku pracy, przemysłu, transportu czy wymiaru sprawiedliwości.
Mnogość uwzględnianych cech wpłynęła na spotęgowanie złożoności zjawiska, badanego za pomocą
Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP). WAP umożliwia stworzenie syntetycznego wskaźnika
rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniającego wszystkie zmienne przyjęte w badaniu. Wyniki
obliczeń pozwalają monitorować dysproporcje oraz tendencje rozwojowe na różnych poziomach
jednostek administracyjnych.
W pracy podjęto próbę obliczenia poziomu rozwoju województw w oparciu o dostępne w rocznikach
statystycznych dane za rok 2013. Pozwoliło to na ocenę zróżnicowania poszczególnych jednostek
terytorialnych. Wyniki obliczeń wskazują, iż dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczym
województw są znaczące. Po raz kolejny potwierdza się opinia o słabiej rozwiniętej wschodniej części
kraju i silniejszej centralno-zachodniej części. Rozszerzenie zmiennych o parametry pozaekonomiczne
sprawiło jednak, że uzyskany ranking województw nie pokrywa się ze wskaźnikami ogólnoeuropejskimi,
przyjętymi jako wartości referencyjne określające poziom rozwoju regionów w UE. Dla przykładu,
najbogatszy region kraju, jakim jest województwo mazowieckie (jedyne sklasyfikowane jako region
przejściowy pod kątem rozwoju - ponad 75% średniej unijnego Dochodu Narodowego Brutto),
uplasowało się dopiero na 6 pozycji. Pozostałe województwa Polski w unijnej klasyfikacji uznaje się za
słabiej rozwinięte regiony. Mimo to czynniki pozaekonomiczne uwzględnione w WAP dowodzą
relatywnie porównywalnej lub wyższej jakości życia w pięciu innych jednostkach niż mazowieckie.
Metoda ta pozwala na szersze spojrzenie na pojecie rozwoju, uwzględniając czynniki społeczne, a co za
tym idzie możliwe niedogodności wpływające na jakość i poziom życia w danym miejscu.
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KOMPUTEROWE WSPARCIE WYBORU OPTYMALNEJ LOKALIZACJI
ELEKTROWNI WIATROWYCH. COMPUTER-AIDED SUPPORT OF OPTIMAL
WIND POWER STATION LOCATION
Jan Kazak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Realizacja dokumentów strategicznych dotyczących polityki klimatycznej wymusza zmiany w polskim
sektorze energetycznym. Jednym z niezbędnych działań jest zwiększenie udziału energii pochodzących
z odnawialnych źródeł energii. Wśród najpopularniejszych źródeł zielonej energii jest natomiast energia
pozyskiwana z wiatru. W 2010 roku wśród poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii
udział elektrowni wiatrowych wynosił 56%, generując 6151 GWh. Celem do 2020 roku jest wzrost tej
wartości do 14218 GWh. Mimo wciąż wielu kontrowersji wokół zalet i wad energetyki wiatrowej udział
energii pochodzącej z tego rodzaju źródła cały czas rośnie i planowany jest jej dalszy rozwój. Raport NIK
dotyczący kontroli lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych wskazuje przy tym, że ok. 30%
skontrolowanych elektrowni wiatrowych w Polsce lokalizowano na gruntach należących do osób
pełniących funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Sytuacja taka niesie znamiona konfliktu interesów i stwarza zagrożenie wystąpienia zjawisk
o charakterze korupcyjnym, a także noszącym znamiona niedopuszczalnego lobbingu. Stąd też
konieczne jest pochylenie się nad racjonalnym inwestowaniem w odnawialne źródła energii, w tym
także wspierając proces wyboru optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Celem pracy jest
opracowanie komputerowego modelu wsparcia decyzyjnego w wyborze optymalnej lokalizacji
elektrowni wiatrowych. W ramach niniejszych analiz uwzględniono czynniki społeczno-gospodarcze
(związane z kosztami realizacji inwestycji, oddziaływaniu inwestycji na człowieka czy też ponoszonych
strat środowiskowych), jak i estetyczno-krajobrazowe (związane z zasięgiem widoczności obiektów
wysokościowych). Zdaniem autora zasadnym wydaje się odejście od arbitralnego podejścia w procesie
wyboru lokalizacji turbin wiatrowych. Osiągnięcie tego możliwe jest dzięki wprowadzeniu
usystematyzowanego procesu analizy obliczeniowej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wyrażenie
czynników lokalizacyjnych w postaci skwantyfikowanej może pomóc w wyeliminowaniu subiektywnych
czynników lokalizacyjnych. Umożliwia wykorzystanie jednolitych i porównywalnych analiz zwiększając
obiektywizm decyzji. Badania dowodzą możliwości wykorzystania systemów wsparcia decyzyjnego
opartych na strukturze GIS w analizach społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych czynników
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Badania stanowią przyczynek do dyskusji na temat metod
wyznaczania optymalnej lokalizacji oraz prawnych możliwości ich wdrożenia.
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POŁĄCZENIE ŚCINANE TYPU COMPOSITE DOWELS W KONSTRUKCJACH
ZESPOLONYCH
Kozioł Piotr
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Stalowo-betonowe konstrukcje zespolone powstają w wyniku połączenia elementu z betonu
zbrojonego lub sprężonego z elementem ze stali konstrukcyjnej. W większości przypadków współpracę
w przenoszeniu obciążeń pomiędzy stalowymi a betonowymi elementami wymusza się za pomocą
punktowych lub ciągłych ścinanych łączników mechanicznych. Łączniki te przenoszą siłę podłużną
zabezpieczając belkę zespoloną przed rozwarstwieniem w płaszczyźnie zespolenia i ograniczając
podłużny poślizg oraz zapobiegają oddzieleniu się (odrywaniu) jednej części konstrukcji zespolonej od
drugiej. Dzięki odpowiednio dobranym łącznikom, uzyskuje się połączenie posiadające dostateczną
nośność i sztywność, co umożliwia traktowanie obliczanych elementów jako jeden element
konstrukcyjny.
Podstawową zespolenia z wykorzystaniem łączników ciągłych było zespolenie typu listwowego
opracowane przez Leonharda na początku lat 80-tych ubiegłego wieku w postaci listwy
z perforowanego płaskownika – tzw. listwy perfobond przyspawanej automatycznie do półki górnej
dźwigara. Tak ukształtowane łączniki ciągłe charakteryzują się większym udziałem pola stali niż pola
betonu (patrząc w przekroju podłużnym). Sprawia to, że o nośności konstrukcji decyduje nośność
betonu w otworach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Także problem nośności zespolenia analizuje się
głównie w kontekście nośności części betonowej i stąd określenie połączenia jako concrete dowels.
Ze względu na fakt, że czynnikiem decydującym o kosztach elementu zespolonego jest koszt części
stalowej, to właśnie część stalowa została poddana znacznej optymalizacji. Opracowano więc łączniki
formowane poprzez rozcinanie środnika dwuteownika stalowego jedną ciągłą linią cięcia uzyskując
w ten sposób dwa elementy stalowe z wykształtowanymi łącznikami zespalającymi niemalże gotowe do
wbudowania. Jednakże powoduje to, że wspomniane pole betonu będzie równie lub większe polu stali,
a to z kolei generuje problem nośności łączników stalowych w otaczających ich betonie, stąd określenie
połączenia jako steel dowels.
Termin composite dowels odnosi się do łączników ciągłych przenoszących ścinanie podłużne między
stalą a betonem, w których zachodzi mechanizm zniszczenia połączenia zarówno w stalowej albo
betonowej jego części w zależności m.in. od kształtu łączników oraz parametrów materiałowych. Takie
modele zniszczenia towarzyszą stosowaniu łączników o kształcie symetrycznym: PZ (uzyskany
z rozcięcia środnika belki dwuteowej taką linią aby powstawały dwa identyczne przekroje teowe
z przesunięciem podłużnym o jeden skok), CL (wymagający dwóch linii cięć) oraz kształt MCL łączący
zalety kształtów PZ i CL z jednoczesnym wyeliminowaniem ich wad.
W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono wyniki prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących
aktualnych rozwiązań zespolenia oraz czynników decydujących o jego nośności. Opis różnych typów
łączników ciągłych został wzbogacony o przedstawienie prac, prowadzonych na Politechnice
Wrocławskiej, nad rozwiązaniem strefy zakotwienia kształtownika stalowego w elemencie zespolonym.
Wykorzystując łączniki otwarte MCL oraz otwory w środniku stalowym, przez które przeprowadzane
będzie zbrojenie, możliwe jest swobodnie kształtowanie przekroju podłużnego elementu zespolonego
oraz płynne przechodzenie przekroju zespolonego w betonowy. Koniecznym jest jednak opisanie
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zjawisk zachodzących w strefie zakotwienia oraz stworzenia jej modelu mechanicznego obrazującego
przenoszenie sił w tej strefie.
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SYNTEZA HYDROFOBOWYCH O-ALKILOPIRYDYNOAMIDOKSYMÓW ORAZ
ICH ANALIZA TECHNIKĄ LC-MS
Aksamitowski Przemysław1, Wieszczycka Karolina1, Wojciechowska Aleksandra1*, Wojciechowska
Irmina1, Zembrzuska Joanna2
1

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zakład Chemii Organicznej, 2Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii
i Elektrochemii Technicznej, Zakład Chemii Nieorganicznej
Celem realizowanych badań było wykazanie wpływu temperatury, czasu oraz budowy
reagentów: halogenku alkilowego oraz pirydynoamidoksymu, na wydajność syntezy
hydrofobowych O-alkilopirydynoamidoksymów. Badania prowadzono w stacji
badawczej EasyMax™ 102 firmy Mettler Toledo, a przebieg reakcji monitorowano za
pomocą chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas pracującego
w trybie MRM. W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano szereg nowych
związków, a szczegółowa analiza przebiegu reakcji pozwoliła na optymalizację czasu
i temperatury syntezy.
słowa kluczowe: pirydynoamidoksymy, O-alkilowanie, SN2, LC-MS, pochodne pirydyny, EasyMax 102
Advanced

Wstęp
Istotą budowy amidoksymów jest występowanie przy tym samym atomie węgla ugrupowania
hydroksyiminowego oraz aminowego, co sprawia, że związki te są wszechstronnymi reagentami
stosowanymi do syntezy wielu związków organicznych, a w szczególności złożonych ugrupowań
heterocyklicznych [1]. Zarówno pirydynoamidoksymy jak ich O-alkilowe pochodne, poza właściwościami
syntetycznymi, posiadają również ważne właściwości biochemiczne, które bezpośrednio przekładają się
na zastosowanie tego typu związków jako czynników antybakteryjnych, bakteriostatycznych,
insektycydowych, antywirusowych, a także jako czynnik o właściwościach herbicydowych
i fungicydowych. W ostatnim roku rozpoczęto również badania nad syntezą i zastosowaniem
hydrofobowych O-alkilopirydyno-2-,3-oraz 4-amidoksymów jako potencjalnych ekstrahentów metali
z roztworów wodnych powstałych po procesie ługowania złóż mineralnych lub wodnych roztworów
odpadowych. [2-7].
Celem realizowanych badań było wykazanie wpływu temperatury, czasu oraz budowy reagentów:
halogenku alkilowego oraz pirydynoamidoksymu, na wydajność syntezy hydrofobowych Oalkilopirydynoamidoksymów.

Metodyka badań
Synteza substancji wzorcowych
Pirydyno-2-, -3- oraz -4-amidoksym otrzymano według procedury opisanej przez Bernaska [8].
W metodzie tej 2-, 3- lub 4-cyjanopirydynę (0,25 mola; 98-99%, Sigma Aldrich) poddawano reakcji
z chlorowodorkiem hydroksyloaminy (0,25 mola; 99%, Sigma Aldrich) w obecności wodorowęglanu sodu
(0,25 mola; cz.d.a, POCH) stosując etanol jako rozpuszczalnik (96%, cz.d.a, POCH).
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Po 3 godz. intensywnego mieszania i ogrzewania w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika wydzielono
produkty, które w kolejnym etapie poddano trzykrotnej re-krystalizacji z etanolu. W efekcie
oczyszczania uzyskano pirydyno-2-amidoksym z wydajnością 85% (t.t. 118-120oC, lit. 118─119oC),
pirydyno-3-amidoksym z wydajnością 77% (t.t. 132-134oC, lit. 131─133oC) i pirydyno-4-amidoksym
z wydajnością 83% (t.t. 205-207oC, lit. 198─199oC).
O-alkilopirydynoamidoksymy (O-(2-etyloheksylo)pirydyno-2-amidoksym, O-(2-etyloheksylo)pirydyno-3amidoksym,
O-(2-etyloheksylo)pirydyno-4-amidoksym,
O-decylopirydyno-2-amidoksym,
Odecylopirydyno-3-amidoksym oraz O-decylopirydyno-4-amidoksym) syntezowano według mechanizmu
reakcji substytucji nukleofilowej (SN2). W pierwszym etapie odpowiedni pirydynoamidoksym (0,1 mola)
reaguje z ekwimolarną ilością NaOH (cz.d.a, POCH), by w kolejnym etapie powstały amidoksymowy
anion mógł brać udział w reakcji substytucji odpowiedniego halogenku alkilowego (0,12 mola; 1-bromo2-etyloheksan lub 1-bromodekan; 98%, Sigma Aldrich). Oba etapy reakcji prowadzono przez 3 godz.
w trójszyjnej kolbie w temperaturze 50 °C stosując jako rozpuszczalnik izopropanol (cz.d.a, POCH). Po
zakończeniu reakcji i oczyszczeniu produktu na drodze ekstrakcji ciecz-ciecz przeprowadzono destylację
próżniową wszystkich zsyntezowanych O-alkilopirydynomidoksymów. Strukturę związków
potwierdzono wykonując widma 1H NMR (Bruker Avance II 400 MHz UltraShield Plus).

C N
N

NH2OH.HCl
etanol/woda t.w.

N OH
N

NH2

N O

NaOH
izopropanol/woda

N
R-X

NH2

-
+

Na

izopropanol

N O R
N

NH2

Rys. 1. Schemat reakcji syntezy O-alkilowanych pirydynoamidoksymów
O-(2-etyloheksylo)pirydyno-2-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,91-0,96 (CH3, dd, 6H);
1,34-1,50 (CH2, m, 8H); 1,72-1,75 (CH, ttt, 1H); 4,04-4,06 (OCH2, d, 2H); 5,64 (NH2, s, 2H); 7,28-7,29 (Hpy,
dd, 1H); 7,69-7,01 (Hpy, dd, 1H); 7,99-8,01 (Hpy, d, 1H); 8,54 (Hpy, d, 1H).
O-(2-etyloheksylo)pirydyno-3-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,91-0,96 (CH3, dd, 6H);
1,34-1,50 (CH2, m, 8H); 1,72-1,75 (CH, ttt, 1H); 4,04-4,06 (OCH2, d, 2H); 5,64 (NH2, s, 2H); 7,54-7,55 (Hpy,
dd, 1H); 7,60-7,61 (Hpy, d, 1H); 8,53-8,55 (Hpy, d, 1H); 8,85-8,83 (Hpy, s, 1H).
O-(2-etyloheksylo)pirydyno-4-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,91-0,95 (CH3, dd, 6H);
1,33-1,48 (CH2, m, 8H); 1,71-1,74 (CH; ttt, 1H); 4,06-4,08 (OCH2, d, 2H); 5,01 (NH2, s, 2H); 7,75-7,77 (Hpy,
d, 2H); 8,65-8,66 (Hpy, d, 2H).
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O-decylopirydyno-2-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,87-0,90 (CH3, t, 3H); 1,15-1,16
(CH2, kt, 2H); 1,28-1,43 (CH2, m, 12H); 1,70-1,77 (CH2, tt, 2H); 4,13-4,16 (OCH2, t, 2H); 5,75 (NH2, s, 2H);
7,34-7,37 (Hpy, dd, 1H); 7,75-7,79 (Hpy, dd, 1H); 8,08-8,10 (Hpy, d, 1H); 8,55-8,53 (Hpy, d, 1H).
O-decylopirydyno-3-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,87-0,90 (CH3, t, 3H); 1,27 (CH2, m,
10H); 1,55-1,59 (CH2, tt, 2H); 1,70-1,74 (CH2, tt, 2H); 3,62-3,65 (CH2, tt, 2H); 4,11-4,15 (OCH2, t, 2H); 4,91
(NH2, s, 2H); 7,54-7,55 (Hpy, dd, 1H); 7,60-7,61 (Hpy, d, 1H); 8,63-8,65 (Hpy, d, 1H); 8,82-8,83 (Hpy, s, 1H).
O-decylopirydyno-4-amidoksym 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 0,87-0,90 (CH3, t, 3H); 1,15-1,16
(CH2, kt, 2H); 1,28 (CH2, m, 10H); 1,41-1,43 (CH2, tt, 2H); 1,72-1,77 (CH2, tt, 2H); 4,13-4,16 (OCH2, t, 2H);
5,75 (NH2, s, 2H); 7,75-7,77 (Hpy, d, 2H); 8,55-8,56 (Hpy, d, 2H).
Analiza przebiegu syntezy w stałych warunkach reakcji
Analizę wpływu budowy reagentów, czasu i temperatury na wydajność reakcji syntezy hydrofobowych
O-alkilopirydynoamidoksymów prowadzono w stacji badawczej EasyMax™ 102 (Mettler Toledo).
Urządzenie to umożliwia przeprowadzenie reakcji chemicznej w warunkach kontroli temperatury,
mieszania oraz dozowania reagentów.
Przebieg pomiaru: Do naczynia reakcyjnego dodano 0,01 mola pirydyno-2-, -3-, lub -4-amidoksymu,
a następnie wlano 100 mL izopropanolu. W kolejnym kroku dodano 0,01 mola wodorotlenku sodu.
Mieszaninę doprowadzono do temperatury 50°C, a następnie schłodzono do temperatury w której
prowadzono etap substytucji (25, 50 lub 70°C). Po uzyskaniu pożądanej temperatury dodano 0,01 mola
odpowiedniego bromku alkilowego (1-bromodekanu lub 1-bromo-2-etyloheksanu). W tracie procesu co
5 minut pobierano próbki mieszaniny reakcyjnej o objętości 50 μL, które następnie analizowano techniką
LC-MS/MS.

Rys. 2. Schemat stacji badawczej EasyMax™ 102: 1. chłodnica, 2. czujnik temperatury, 3. pierścień mocujący,
4. okno podglądu reaktora, 5. termostat, 6. panel sterowania, 7. przycisk on/off, 8. jednostka dozująca, 9.
przepływomierz, 10. pokrywa reaktora, 11. Dozownik.
Analiza LC-MS/MS
Analizę jakościowo-ilościową badanych próbek wykonano techniką łączoną LC-MS/MS. Wykorzystano
chromatograf cieczowy Ultimate 3000 RSCL firmy Dionex. Do rozdzielania chromatograficznego
pirydynoamidoksymów i O-alkilopirydynoamidoksymów zastosowano kolumnę Spherisorb ODS2
(50 mm × 4,6 mm × 5 μm) firmy Waters (USA). Jako fazę ruchomą zastosowano mieszaninę 5 mM
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roztworu octanu amonu (A) i metanolu (B). Anality z kolumny eluowano stosując elucję gradientową:
0 min 80% B, 20 min 100% B, 4,5 min 100% B. Przepływ fazy ruchomej przez kolumnę wynosił
0,6 mL/min. Rozdzielanie prowadzono w temp. 35°C, objętość wprowadzanej do kolumny próby
wynosiła 10 μL. Jako detektor zastosowano tandemowy spektrometr mas API 4000 QTRAP (Biosystems,
MDS Sciex, USA). Analizę jakościowo-ilościową przeprowadzono, stosując tryb pracy MRM
(monitorowanie wybranych reakcji) spektrometru masowego. Jonizację prowadzono poprzez
elektrorozpraszanie (ESI) w trybie jonów dodatnich. Warunki pracy spektrometru mas: temperatura
źródła jonów 400°C, ciśnienie gazu osłonowego 10 psi, ciśnienie gazu w rozpylaczu 40 psi, ciśnienie gazu
suszącego 40 psi, napięcie przyłożone do kapilary 5500 V. Monitorowane jony badanych związków
w trybie pracy MRM przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Optymalne parametry pracy MS/MS dla poszczególnych związków.

Związek

Czas retencji
[min.]

Jon
pseudomolekularny
+
[M+H] [m/z]

MRM przejście (jon pseudomolekularny [m/z]
→ fragment [m/z])

2P-EH

2,09

250

250→138

3P-EH

1,61

250

250→79

4P-EH

1,70

250

250→138

2P-D

2,57

278

278→105

3P-D

2,14

278

278→120

4P-D

2,24

278

278→105

Omówienie wyników
Na podstawie uzyskanych wyników analizy wpływu budowy halogenku alkilowego oraz
pirydynoamidoksymu na wydajność syntezy hydrofobowych O-alkilopirydynoamidoksymów można
stwierdzić, iż najistotniejszym parametrem decydującym o wydajności badanej reakcji jest położenie
ugrupowania aminohydroksyiminowego w pierścieniu pirydynowym. Szczególnie położenie tego
ugrupowania w pozycji 2 pierścienia pirydynowego znacząco obniża wydajność reakcji nawet o 55%
(Rys. 3A). Niestety zastosowanie w omawianej syntezie w miejsce prostołańcuchowego bromku
alkilowego1-bromo-2-etyloheksanu spowodowało nie tylko uzyskanie najniższej wydajności
w przypadku syntezy O-(2-etyloheksylo)pirydyno-2-amidoksymu, ale również w przypadku pozostałych
pirydynoamidoksymów reakcja O-alkilowania zachodziła z wydajnością nie wyższą niż 14% (Rys.3B).
Oczywiście efekt ten wynika z budowy stosowanego halogenku alkilowego, w którego przypadku
rozgałęzienie łańcucha węglowodorowego sprzyja reakcji eliminacji, a nie jak pierwotnie oczekiwano
reakcji substytucji. Zaobserwowano również, że zarówno w przypadku 1-bromodekanu, jak i 1-bromo-2etyloheksanu najbardziej wydajna reakcją substytucji jest reakcja, w której reagentem nukleofilowym
jest anion pirydyno-3-amidoksymowy.
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Rys. 3. Porównanie wydajności reakcji O-alkilowania pirydynoamidoksymów w zależności od czasu trwania
reakcji ((2P-EH) O-(2-etyloheksylo)pirydyno-2-amidoksym, (3P-EH) O-(2-etyloheksylo)pirydyno-3amidoksym, (4P-EH) O-(2-etyloheksylo)pirydyno-4-amidoksym, (2P-D) O-decylopirydyno-2-amidoksym, (3PD) O-decylopirydyno-3-amidoksym oraz (4P-D) O-decylopirydyno-4-amidoksym).
Przeprowadzone badania analizy wpływu temperatury na wydajność reakcji syntezy hydrofobowych Oalkilopirydynoamidoksymów wykazały, że w temperaturze 25 °C reakcja substytucji zachodzi
z półprocentową wydajnością, a podwyższenie temperatury do 50 °C powoduje wzrost wydajności
reakcji do 52 i następnie 65% odpowiednio po 30 i 60 minutach ogrzewania (Rys. 4). Dalszy wzrost
temperatury reakcji nieznacznie pogarsza wydajność syntezy O-alkilopirydyno-3- oraz -4-amidoksymów,
natomiast w przypadku O-decylopirydyno-2-amidoksymu wzrost temperatury reakcji do 70 °C pozwala
otrzymać związek z 35% wydajnością.

38

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Wydajność [%]

70

25oC

60

50oC

50

70oC

40
30
20
10
0
0

5

10

15

20
25
30
Czas reakcji [min]

40

50

60

Rys. 4. Porównanie wydajności reakcji syntezy O-decylopirydyno-3-amidoksymu w zależności od czasu
trwania reakcji oraz temperatury w jakiej syntezowano związek.
Ostatnim parametrem mającym wpływ na wydajność badanej syntezy był czas prowadzenia reakcji
substytucji. Doniesienia literaturowe wskazują na 3 godzinne lub dłuższe ogrzewanie reagentów jednak
przedstawione na rysunku 5 wyniki nie potwierdzają tak długiego czasu reakcji. Można zaobserwować,
że w przypadku syntezy O-decylopirydyno-3-amidoksymu najbardziej wydajnym czasem prowadzenia
reakcji jest 30 minut. Po tym czasie zaobserwowano 10% spadek wydajności, a po 90 minutach osiąga
się stan równowagi, który nie ulega zmianie nawet po 3h ogrzewania. W przypadku syntezy Odecylopirydyno-4-amidoksymu optymalną wydajność uzyskano po 150 minutach ogrzewania,
a w przypadku syntezy O-decylopirydyno-2-amidoksymu należy syntezę zakończyć po 60 minutach
ogrzewania, gdyż dłuższe trwanie wysokotemperaturowej reakcji może sprzyjać rozkładowi
zsyntezowanego związku.
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Rys. 5. Porównanie wydajności reakcji syntezy O-decylopirydyno-2-amidoksymu (2P-D), O-decylopirydyno3-amidoksymu (3P-D) oraz O-decylopirydyno-4-amidoksymu (4P-D) w zależności od czasu trwania reakcji
(temperatura reakcji 70 °C).

Wnioski
Zastosowana metodyka badawcza obejmująca reakcję syntezy w stacji badawczej EasyMax 102
Advanced oraz monitorowanie zawartości produktu reakcji za pomocą techniki LC-MS/MS pozwoliła na
dobór optymalnych warunków temperatury i czasu prowadzenia syntezy. Szczególnie w przypadku O(2-rtyloheksylo)-pirydyno-2-amidoksymu wykazano, że przeprowadzenie reakcji w temperaturze 70 °C
znacznie zwiększa wydajność syntezy, jednak reakcja ta nie powinna być prowadzona dłużej niż 1 godz.,
gdyż kontynuacja wysokotemperaturowego procesu może spowodować rozkład produktu.

Podziękowania
Badania realizowano w ramach sekcji „Chemia Bioorganiczna i Organiczna” Koła Naukowego
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Dziękujemy również firmie Mettler Toledo
za udostępnienie sprzętu pomiarowego, bez którego wykonanie powyższych prac byłoby niemożliwe.
Praca została sfinansowana ze środków na działalność statusową 03/32/DSMK/0520 oraz
03/32/DSPB/0500.
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FITOTOKSYCZNOŚCI OCTANU 3-[1-(HYDROKSYIMINO)UNDECYLO]-1PROPYLO-PIRYDYNIOWEGO ORAZ OCTANU 3-[1-(HYDROKSYIMINO)UNDECYLO]-1-PENTYLO-PIRYDYNIOWEGO
Wojciechowska Irmina1, Wojciechowska Aleksandra1, Aksamitowski Przemysław1, Framski Grzegorz2,
Parus Anna1*
1

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zakład Chemii Organicznej, 2Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Zakład Chemii Kwasów Nukleinowych
Czwartorzędowe sole pirydynowe charakteryzują się interesującymi właściwościami
fizyko-chemicznymi, a także wykazują aktywność biologiczną. W pracy podjęto temat
oceny fitotoksyczności nowo zsyntezowanych czwartorzędowych pirydynio
ketoksymów. Badania zostały podzielone na dwa główne zadania. Pierwsze polegało
na zsyntezowaniu octanów 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego
oraz 3-[1-(hydroksyimino)-undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego. Natomiast kolejnym
etapem badań była ocena fitotoksyczności zsyntezowanych związków w stosunku do
kukurydzy zwyczajnej (Zea mays). Badania te zostały przeprowadzone przy narażeniu
rośliny na kontakt z badanymi substancjami poprzez system korzeniowy. Otrzymane
związki wykazują zróżnicowany efekt działania na roślinę jednoliścienną. W znacznej
większości związki te hamują rozwój epikotyli w stosunku do próby kontrolnej,
natomiast w przypadku korzeni odpowiednie stężenie związku stymuluje ich wzrost
(50-100 mg/L).
słowa kluczowe: czwartorzędowe pirydynio-ketoksymy, sole pirydyniowe, fitotoksyczność, testy
Phytotoxkit

Wprowadzenie
Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania czwartorzędowymi solami amoniowymi oraz
cieczami jonowymi. Związane jest to między innymi z ich dużym potencjałem np. zastosowanie
w przemyśle lub możliwością zastąpienia powszechnie stosowanych lotnych rozpuszczalników
organicznych [1,2]. Jak podaje literatura ciecze jonowe mają doskonałe właściwości, m.in. niską
temperaturę topnienia (poniżej 100 °C), są stabilne termiczne, charakteryzują się wysoką przewodnością
jonową, wysoką lepkością, a także dużym oknem elektrochemicznym [3]. Duża możliwość kombinacji
kation anion sprawia, iż ciecze jon owe są w dużej mierze projektowalne, tak aby uzyskać substancję o
konkretnych właściwościach. Związki te nazywane są „zielonymi” oraz zaliczane do „przyjaznych” dla
środowiska ze względu na ich niską prężność par w stosunku do konwencjonalnych rozpuszczalników
organicznych [4,5]. Niemniej jednak, zwiększenie wykorzystania tych związków na dużą skalę może
doprowadzić do skażenia środowiska poprzez przypadkowe wycieki ścieków lub geologiczną adsorpcję
i zaleganie w podłożu glebowym. Wiele z tych substancji może swobodnie przemieszczać się w matrycy
glebowej i przedostać się do wód podziemnych ze względu na ich dobrą rozpuszczalność w wodzie [6].
Na przestrzeni lat pojęcie cieczy jonowych jako „zielonych rozpuszczalników” ewoluowało i stało się
jasne, że właściwości tych związków powinny być oceniane na zasadzie jednostkowych przypadków.
Analiza ekotoksykologiczna jest jednym z niezbędnych elementów systemu oceny przydatności i ryzyka
stosowania preparatów chemicznych. Przeprowadzono szereg badań dotyczących toksyczności cieczy
jonowych oraz czwartorzędowych soli amoniowych, a także poddano analizie zależność toksyczności od
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budowy tych związków. Między innymi prowadzono badania określające toksyczność imidazoliowych
i pirydyniowych cieczy jonowych względem bakterii morskich Vibrio ischeri oraz rośliny jednoliściennej
(jęczmienia zwyczajnego-Hordeum vulgare). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż
właściwości toksyczne tej grupy związków są zależne głównie od rodzaju kationu. Z kolei modyfikacja
anionu w cząsteczce cieczy jonowej wpływa zazwyczaj na zmiany właściwości fizyko-chemicznych
związku. Zauważono również, iż wydłużenie łańcucha w podstawniku alkilowym pochodnych
pirydyniowych lub imidazoliowych zwiększa właściwości toksyczne tych związków [8-20].
Czwartorzędowe sole pirydyniowe są związkami o szerokim spektrum zastosowania, m.in. znalazły
zastosowanie jako środki ochrony roślin, składniki preparatów grzybo- i bakteriobójczych, a także jako
ekstrahenty metali z roztworów wodnych [21-25]. Tak szerokie spektrum możliwości ich użyteczności
niewątpliwie wiąże się również z tym, iż mogą przedostawać się do środowiska naturalnego, zarówno
na etapie produkcji, jak i podczas niewłaściwego zagospodarowania produktów odpadowych. Miedzy
innymi, dlatego bardzo istotnym elementem badań nad nowo syntezowanymi związkami jest analiza ich
interakcji ze środowiskiem i organizmami żywymi, w tym również analiza fitotoksyczności.
Celem niniejszej pracy była synteza octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego
oraz octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego oraz ocena ich fitotoksyczności.

Metodyka
Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych
Octany pirydynio ketoksymów otrzymano w wyniku czteroetapowej syntezy. W pierwszym etapie
zsyntezowano 1-(3-pirydyno)-undekan-1-on, poprzez addycję 3-cyjanopirydyny do związku Grignarda. W
drugim etapie otrzymany keton poddano działaniu chlorowodorku hydroksyloaminy w obecności
wodorotlenku sodu w etanolu. Etap trzeci obejmował reakcję czwartorzędowania przy pomocy bromku
propylu lub pentylu, przy zastosowaniu 10% nadmiaru halogenku. Jako rozpuszczalnik zastosowano
metanol. Reakcja tą prowadzono przez 4h w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. W ostatnim etapie
przeprowadzono wymianę jonu bromkowego na octanowy poprzez reakcję z octanem sodu w stosunku
1:1 w metanolu. Reakcję prowadzono przez 1h.
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Rys. 1. Schemat syntezy
Ocena fitotoksycznośći
Badania wpływu octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego oraz octanu 3-[1(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego przeprowadzono z zastosowaniem
testów
Phytotoxkit. Na każdą płytkę naniesiono 100 g gleby zawierającej odpowiednie stężenie badanej
substancji tak, aby efektywne stężenie wynosiło 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 mg/kg s.m.g. Jako kontrolę
zastosowano glebę podlaną wodą dejonizowaną. Następnie naniesiono po 10 ziarniaków na każdą
płytkę. Test wykonano w 5 powtórzeniach. Tak przygotowane płytki pozostawiono na okres 7 dni,
w temperaturze 21 °C. Płytki przechowywano w inkubatorze zapewniając stałe warunki uprawy. Po
upływie określonego czasu analizowano ilość skiełkowanych ziarniaków, a także zmierzono długość
korzenia zarodkowego i epikotylu. Wartości te pozwoliły na obliczenie indeksu kiełkowania (GI) wg
następującego wzoru:
𝐺𝐼 = (

Gx
Gc

Lx
) ∗ 100%
Lc

(1)

gdzie,
Gx i Gc odpowiadają liczbie skiełkowanych nasion w x- próbie, c- kontroli,
Lx i Lc to długości korzeni odpowiednio x- próba, c- kontrola.
Uzyskane wartości pozwoliły także na obliczenie indeksu kiełkowania (GI) wg następującego wzoru:

GI = Σ(

Gt
)
Tt

(2)

gdzie:
Gt – liczba ziarniaków skiełkowanych w dniu t
Tt – liczba dni prowadzenia eksperymentu w którym dokonano pomiaru,
Wyniki te umożliwiły określenie wartość stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje
skutek w określonym czasie (EC50).

Wyniki
Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych
W wyniku czteroetapowej syntezy otrzymano octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy oraz octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowy z wydajnością 76-78%.
Struktury oraz czystość otrzymanych związków została potwierdzona metodami spektroskopowymi (IR,
1H i 13C NMR).
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Tab. 1. Struktury czwartorzędowych soli pirydyniowych.
Skrót

Struktura

3PC10PrBr

Nazwa

Wydajność
[%]
87

Temperatura
topnienia [ °C]
54-56

bromek
3-[1(hydroksyimino)undecyl]-1-pentylopirydyniowy

89

48-50

76

olej

CH3

octan
3-[1(hydroksyimino)undecyl]-1-propylopirydyniowy

78

olej

CH3

octan
3-[1(hydroksyimino)undecyl]-1-pentylopirydyniowy

OH

N

CH3
+

N

Br

bromek
3-[1(hydroksyimino)undecyl]-1propylopirydyniowy

-

CH3

3PC10PnBr

N

OH
CH3

+

N

Br

-

CH3

3PC10PrCOO

N

OH

+

N

O
H3C

O

-

CH3

3PC10PnCOO

N

OH

+

N

O
H3C

O

-

CH3

Dane spektroskopowe:
3PC10-PrBr
1

H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9.22 (s); 8.90 (s); 8.50 (d); 7.90 (t); 7.29 (d); 3.60 (t); 2.78 (t); 1.51 (q); 1.31-1.19
(m); 0.81 (m).
13

C NMR (CDCl3) δ w ppm: 156.2; 148.9; 147.1; 133.8; 132.3; 123.4; 62.5; 32.6; 31.7; 29.7; 29.5; 29.4; 29.1;
26.1; 25.7; 22.5; 18.1; 14.0; 10.3.
3PC10-PnBr
1

H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9.19 (s); 8.86 (s); 8.52 (d); 7.90 (t); 7.29 (d); 3.59 (t); 2.78(t); 1.52 (q); 1.31-1.22
(m); 0.84-0.76 (m)
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13

C NMR (CDCl3) δ w ppm: 156.1; 148.8; 147.0; 133.8; 132.3; 123.3; 62.5; 32.5; 31.7; 29.7; 29.5; 29.4; 29.1;
26.1; 2.6; 25.5; 22.5; 21.9; 18.1; 13.9; 13.6.
3PC10-PrCOO
1

H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9.20 (s); 8.80 (s); 8.45 (d); 7.90 (t); 7.30 (d); 3.45 (t); 2.98 (t); 1.51 (q); 1.33-1.10
(m); 0.96(m).
13

C NMR (CDCl3) δ w ppm: 172.8; 152.8; 148.3; 146.6; 145.1;131.7;128.6; 64.3;31.9;30.5; 29.7; 29.6;
29.5;29.4; 27.3; 25.6; 23.2;22.8; 22.7;14.1;12.5.
3PC10-PnCOO
1

H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9.28 (s); 8.79 (s); 8.60 (d); 7.97 (t); 7.32 (d); 3.40 (t); 2.88(t); 1.51 (q); 1.33-1.24
(m); 0.96-0.76 (m)
13

C NMR (CDCl3) δ w ppm: 173.0; 154.1; 148.8; 146.0; 143.8; 132.0; 129.3; 62.0; 32.2; 30.7;30.5; 30.3; 29.7;
29.5; 29.4; 29.1; 27.3;23,2; 22.8; 22.7; 22.5; 14.1;13.2.
Ocena fitotoksyczności
Badania dotyczące wpływu octanu 3-[1-hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego (3PC10PrCOO)
i octanu
3-[1-hydroksyimino)undecylo]-1-pentylopirydyniowego
(3PC10-PnCOO)
na
kiełkowanie kukurydzy przeprowadzono z wykorzystaniem płytek testowych Phytotoxkit. Po siedmiu
dniach przeliczono wykiełkowane ziarniaki, a następnie zmierzono długość epikotylu i korzenia.
Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów zależności długości korzeni lub części nadziemnej
od stężanie substancji (Rys. 2 i 3). Zastosowanie czwartorzędowej soli 3PC10-PnCOO w stężeniu 50
mg/kg s.m.g. powodowało stymulację wzrostu korzenia o około 15% w porównaniu z próbą kontrolną
nie narażoną na działanie substancji stresujących. Natomiast wzrost stężenia octanu w podłożu
powodował zahamowanie wzrostu korzeni kukurydzy.
Analizowane związki wywołały znaczne zahamowanie wzrostu i rozwoju epikotyli w całym
analizowanym zakresie stężeń. Zaobserwowano także, iż obecność 3PC10-PrCOO w stężeniu 50 mg/kg
s.m.g. w podłożu powoduje całkowite zahamowanie wzrostu epikotylu. Najmniejsze zahamowanie
wzrostu części nadziemnych powodował 3PC10-PnCOO w najniższych analizowanych stężeniach (10-25
mg/kg s.m.g.). Wzrost stężenia czwartorzędowych soli pirydyniowych powodował inhibicję rozwoju
epikotyli. Długość epikotyli w próbach narażonych na działanie czynników stresujących nie przekraczała
10% wysokości epikotyli w próbie kontrolnej.
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Rys.2. Wpływ stężenia substancji na wzrost epikotyli kukurydzy.
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Rys.3. Wpływ stężenia substancji na wzrost korzeni kukurydzy.
Na podstawie ilości wykiełkowanych nasion oraz długości korzeni obliczono indeks kiełkowania, który
został przedstawiony w postaci zależności indeksu kiełkowania od stężenia zastosowanej substancji
(Rys. 4.). Zaobserwować można, iż obecność octanów 3-pirydynio-ketoksymów w stężeniu 10 mg/kg
s.m.g. powoduje zahamowanie kiełkowania ziarniaków kukurydzy. Przy tym stężeniu zanotowano
najniższą wartość indeksu kiełkowania (około 20% dla 3PC10-PnCOO). Wzrost stężenia do 100 mg/kg
s.m.g powoduje wzrost indeksu kiełkowania do wartości 120% dla 3PC10-PnCOO oraz 80% w przypadku
3PC10-PrCOO. Dalszy wzrost stężenia octanów w podłożu spowodował spadek wartości indeksu
kiełkowania do około 60%. W przypadku octanu 3PC10-PrCOO dawka 1000 mg/kg s.m.g. wpływa
niekorzystnie, powodując dalsze obniżenie indeksu kiełkowania (20%). Natomiast stężenie 1000 mg/kg
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s.m.g. 3PC10-PnCOO oddziałuje korzystnie, na kiełkowanie ziarniaków powodując ponowny wzrost
indeksu kiełkowania.
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100,00
80,00

GI

3PC10 Pn-octan

60,00

3PC10 Pr-octan

40,00
20,00
0,00
10
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50
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Rys. 4. Zależność indeksu kiełkowania (GI) od stężenia substancji.
W badaniach przeliczono ilość wykiełkowanych nasion po 7 dniowej uprawie. Wyniki te posłużyły do
wyznaczenia zdolności kiełkowania (G) ziarniaków kukurydzy. Rozkład wartości zdolności kiełkowania
w zależności od stężenia analizowanych związków jest analogiczny do poprzedniego wykresu (Rys. 4.).
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Rys. 5. Zależność zdolności kiełkowania (G) od stężenia substancji.
Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczono wartość efektywnego stężenia powodującego 50%
zahamowanie kiełkowania kukurydzy i wzrostu korzenia (EC50) (Tabela 2.). Najniższą wartość EC50
charakteryzował się octan z łańcuchem propylowym, natomiast dla związku z łańcuchem pentylowym
obserwujemy dwie wartości EC50 (25 i 1000 mg/kg s.m.g.).
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Tabela 2. Wartość EC50 - efektywne stężenie powodujące 50% zahamowanie kiełkowania ziarniaków
i rozwoju korzenia kukurydzy w określonym czasie
Substancja
3PC10-PrCOO
3PC10-PnCOO

EC50 [mg/kg suchej masy gleby]
25
25 i 1000

Wnioski
Praca została podzielona na dwa główne etapy: syntezę nowych czwartorzędowych soli pirydyniowych
oraz analizę ich wpływu na wybraną roślinę jednoliścienną (kukurydzę zwyczajną – Zea mays). W wyniku
wieloetapowej syntezy otrzymano dwa związki, octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy oraz octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowy z zadowalającą
wydajnością (około 78%). Strukturę oraz czystość produktów potwierdzono za pomocą metod
spektroskopowych (IR, NMR). Analizowane związki wykazują niekorzystny wpływ na kiełkowanie oraz
rozwój kukurydzy. Oba związki powodują zahamowanie kiełkowania ziarniaków kukurydzy, a także
wpływają niekorzystnie na wzrost epikotyli. Octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylopirydyniowy w stężeniach 50 i 100 mg/kg s.m.g działa stymulująco na wzrost korzeni, natomiast
w pozostałych stężeniach wykazuje działanie inhibitujące. Octan 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1propylo-pirydyniowy wykazuje działanie hamujące we wszystkich przeanalizowanych stężeniach. W
przypadku octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowy zaobserwować można znaczny
spadek zdolności kiełkowania w przypadku dawki 500 mg/kg s.m.g., a następnie ponowny jego wzrost
przy stężeniu 1000 mg/kg s.m.g.
Praca została sfinansowana w ramach projektu „Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego Politechniki Poznańskiej - POKL.04.03.00-00-259/12” oraz ze środków na działalność
statusową 03/32/DSMK/0520.
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FTALOCYJANINY – POTĘGA MOŻLIWOŚCI
Nackiewicz Joanna, Mrugała Aleksandra*
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego, *adres email: olamrugala@interia.pl
Od momentu odkrycia ftalocyjaniny cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Przypadkowe odkrycie w 1928 roku na terenie szkockiej fabryki, wywołało lawinę
pytań odnośnie ich struktury i możliwości jej modyfikacji. Jak dotąd otrzymano
kilkadziesiąt pochodnych ftalocyjanin, różniących się właściwościami i mogących
znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Właściwości spektralne, które
tłumaczą intensywną barwę roztworów ftalocyjanin, decydują o możliwości
wykorzystywania tych związków jako barwników. Natomiast interesujące właściwości
związane z transferem energii zostały wykorzystane w medycynie do leczenia
nowotworów jako fotosensybilizatory w fotodynamicznej terapii – PDT. Rośnie
również zainteresowanie tymi związkami pod kątem ich wykorzystywania w aspekcie
proekologicznym, jako związki unieszkodliwiające węglowodory aromatyczne, czy
polichlorowane bifenyle. Molekuły te mogą odgrywać również rolę w monitorowaniu
środowiska. Ftalocyjaniny dzięki swoim właściwościom oksydoredukcyjnym mogą
pełnić funkcję powierzchni aktywnych w czujnikach chemicznych służących np. do
detekcji leków w ściekach komunalnych. Powyższe przykłady to jedynie kilka
zastosowań, pod kątem których prowadzone są intensywne badania w wielu
ośrodkach naukowych na całym świecie. Oczywiście wiele z tych możliwości znalazło
już zastosowanie w praktyce. Potęgę możliwości tych związków najlepiej przedstawi
liczba publikacji wydanych w samym minionym 2014 roku, średnio 4 publikacje
każdego dnia, co daje liczbę około 1500 publikacji rocznie. Ten fakt dowodzi, że
ftalocyjaniny cieszą się zainteresowaniem i dają wiele możliwości badawczych
i aplikacyjnych.
słowa kluczowe: ftalocyjaniny, terapia PDT, barwniki, sensory, katalizatory

Struktura ftalocyjanin
Ftalocyjaniny (Pc) to grupa związków będących analogami strukturalnymi porfiryny, które nie występują
naturalnie w przyrodzie [1]. Ze względu na ich duże podobieństwo strukturalne do chlorofilu czy hemu,
stały się one jednymi z najbardziej atrakcyjnych materiałów molekularnych [1].
Nazwa „ftalocyjaniny” pochodzi od greckich słów náphtha, co oznacza olej skalny i cyanine, co wskazuje
na ciemnobłękitną barwę tych związków [1]. Po raz pierwszy ftalocyjanina została otrzymana
przypadkowo w 1907 r. przez Brauna i Tcherniaca podczas ogrzewania o-cyjanobenzamidu i bezwodnika
octowego w etanolu [2]. W 1927 roku Diesbach i von der Wieb otrzymali ftalocyjaninę miedzi(II).
Podstawowe prace dotyczące syntezy, właściwości i struktury molekularnej kryształu CuPc, wykonał
zespół Linsteda.
Molekuła ftalocyjaniny (H2Pc), zbudowana jest z czterech pierścieni benzopirolowych, połączonych
atomami azotu w makropierścień. Wewnątrz pierścienia znajdują się cztery atomy azotu w tym dwa
połączone są z atomami wodoru, a cały układ sprzężonych wiązań ma charakter aromatyczny (Rys. 1) [1].
Ze względu na układ zawierający 18 zdelokalizowanych elektronów π, pierścień ftalocyjaninowy jest
ligandem chelatowym tworzącym trwałe kompleksy. W kompleksach z metalami centralny atom metalu
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oddziałuje z czterema wewnętrznymi atomami azotu, zatem molekuła kompleksu nie zawiera
wewnętrznych atomów wodoru [1].

Rys. 1. Wzór ftalocyjaniny bez metalu (H2Pc).
Ftalocyjaniny z metalami mogą mieć różne struktury molekularne:
•  

strukturę płaską – jon centralny położony jest w płaszczyźnie pierścienia ftalocyjaninowego,
np. MgPc,

•  

strukturę wklęsłą – jon centralny wysunięty jest
ftalocyjaninowego, np. kompleksy z ołowiem (II) i cyną (II),

•  

strukturę sandwiczową – jon metalu umieszczony jest pomiędzy dwoma ligandami
ftalocyjaninowymi, np. kompleksy z trójdodatnimi jonami lantanowców, z cyną(IV),
tytanowcami(IV) i aktynowcami(IV),

•  

strukturę wypukło-dwurdzeniową – ten typ struktury wykazano dla ftalocyjaniny ditalu,
Tl2Pc. Atomy talu umieszczone są w pozycji trans względem płaszczyzny makropierścienia,
tworząc z donorowymi atomami azotu układ oktaedru [3].

poza

płaszczyznę

pierścienia

Szerokie możliwości zastosowań ftalocyjanin wynikają z tego, że można zsyntetyzować
metaloftalocyjaniny większości metali układu okresowego. Ponadto ligand ftalocyjaniny (Pc) można
rozbudować, np. poprzez przyłączenie różnych podstawników lub poprzez aksjalne przyłączenie
ligandów do metalu centralnego. W ten sposób można projektować metaloftalocyjaniny o
poszukiwanych właściwościach [1].

Zastosowanie
Z powodu swojej intensywnej barwy ftalocyjaniny są stosowane przede wszystkim jako barwniki
i pigmenty [1]. Ponadto są one używane w wielu dziedzinach technologii, np. jako katalizatory, aktywne
składniki czujników gazowych, a także w optyce nieliniowej, w przetwarzaniu energii słonecznej i
w fotodynamicznej terapii PDT [1]. Ze względu na podobieństwo swojej budowy do porfiryn mogą one
służyć jako modele związków biologicznie czynnych [1].
Barwniki i pigmenty
Specyficzne właściwości spektroskopowe determinują barwę ftalocyjanin. Ich maksimum absorpcji
promieniowania znajduje się w zakresie światła czerwonego (600-800 nm), zatem barwy dopełniające
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stanowią różne odcienie barwy zielonej i niebieskiej. Pierwszą dziedziną, w której ftalocyjaniny znalazły
zastosowanie był przemysł barwników. Pod tym kątem najbardziej znana jest ftalocyjanina miedzi i jej
pochodne. Choć ftalocyjanina jest substancją trudno rozpuszczalną w większości rozpuszczalników, to
substytucja różnych grup do pierścieni benzenowych modyfikuje tę właściwość, sprawiając, że związki
te mogą być rozpuszczalne w rozpuszczalnikach polarnych lub niepolarnych.
Pierwszym opatentowanym barwnikiem zawierającym pierścień ftalocyjaninowy była pochodna
tetrasulfonowa ftalocyjaniny miedzi [4]. Poprzez podstawienie czterech grup sulfonowych do
pierścienia uzyskano bezpośredni, dyspersyjny oraz rozpuszczalny barwnik służący do barwienia
papieru, skóry czy tekstyliów. Stosowanie różnych modyfikacji strukturalnych tych związków pozwoliło
na poszerzenie gamy barw, którymi charakteryzują się ftalocyjaniny. Na przykład tetrasulfoftalocyjanina
miedzi charakteryzuje się turkusową barwą, natomiast ftalocyjaniny zawierające atomy niklu wewnątrz
makrocyklu mają barwę niebiesko-zieloną. Z kolei ftalocyjaniny bez metalu charakteryzują się barwą
zieloną [4].
Właściwości, które decydują, że ftalocyjaniny można stosować jako barwniki i pigmenty:
•  

stabilność na temperaturę i światło,

•  

odporność na działanie czynników chemicznych,

•  

doskonałe właściwości kryjące,

•  

duża moc barwienia.

Mieszaniny tych związków stosowane są jako tusze do drukarek laserowych i kserokopiarek. Ponadto
dzięki dużej mocy barwienia wykorzystuje się je do barwienia tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych
[4].
Ogniwa słoneczne uczulane barwnikiem
Układ sprzężonych wiązań podwójnych generuje charakterystyczne właściwości ftalocyjanin związane
z asocjacją i transferem elektronów. Te cechy, jak i absorpcja promieniowania z zakresu światła
widzialnego, sprawiły, że ftalocyjaniny zaczęto badać pod kątem wykorzystywania w układach
fotowoltaicznych, których zadaniem jest efektywna konwersja energii świetlnej na energię elektryczną.
Takie układy stanowią barwnikowe ogniwa słoneczne. Najważniejszymi elementami budowy ogniwa są:
barwnik, półprzewodzący materiał (najczęściej TiO2), elektrolit, fotoanoda oraz katoda. Promieniowanie
słoneczne pada bezpośrednio na barwnik ftalocyjaninowy zaadsorbowany na powierzchni TiO2.
Absorpcja promieniowania przez cząsteczkę ftalocyjaniny powoduje wybicie elektronu z jej
powierzchni. Dzięki obecności materiału półprzewodzącego możliwy jest przepływ strumienia
elektronów i wytworzenie prądu elektrycznego. Rolą elektrolitu, który stanowi roztwór jonów
jodkowych i trójjodkowych, jest transport elektronów z powrotem do cząsteczek barwnika (Rys. 2). W
budowie barwnikowych ogniw słonecznych preferuje się zastosowanie pochodnych karboksylowych lub
sulfonowych ftalocyjanin. Dzięki obecności grup karboksylowych i sulfonowych możliwe jest efektywne
przyłączenie pierścieni ftalocyjaninowych do powierzchni materiału półprzewodzącego. Jednakże to
tylko jedna metoda przyłączania barwników do powierzchni TiO2. W przypadku niepodstawionych
ftalocyjanin stosuje się metody fizycznej adsorpcji cząsteczek na powierzchnię TiO2, jednakże ta
technika obniża wydajności ogniwa, ze względu na powstawanie niewielu efektywnych połączeń
barwnik-TiO2 zdolnych do transportu elektronów. Inną możliwość dają również ftalocyjaniny
z sześciokoordynacyjnym atomem metalu skompleksowanym wewnątrz makrocyklu. Taka cząsteczka
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ftalocyjaniny ma zdolność aksjalnego przyłączenia ligandu, który z kolei stanowi element łączący
pierścień Pc z powierzchnią półprzewodzącą. Taka forma przyłączania barwników do tlenków metali,
jest o tyle dobrą metodą, że oprócz dobrej wydajności elektrycznej gwarantuje również redukcję
agregacji cząsteczek Pc, która powoduje zmniejszanie wydajności elektrycznej ogniw słonecznych [5].

Rys. 2. Budowa ogniwa słonecznego uczulanego barwnikiem.
Terapia fotodynamiczna – PDT
Lata 90. XX wieku to czas rozwoju i udoskonalania Terapii Fotodynamicznej [Photodynamic Therapy –
PDT]. Dzięki trzem składnikom, jakimi są fotosensybilizator, źródło tlenu cząsteczkowego oraz
promieniowanie świetlne o odpowiedniej długości fali, możliwe jest leczenie nowotworów skóry, piersi
czy układu krwiotwórczego. Ftalocyjaniny odgrywają w terapii PDT decydującą rolę – są
fotosensybilizatorami, czyli fotouczulaczami, gdyż „uczulają” tkankę zmienioną chorobowo, prowadząc
do jej destrukcji. Dzięki zdolności absorpcji energii świetlnej przez ftalocyjaniny oraz możliwości jej
bezpromienistego przeniesienia na cząsteczki tlenu, dochodzi do powstania wysoce reaktywnych
rodników tlenowych powodujących nekrozę komórek nowotworowych (Rys. 3). Synteza nowych
fotosensybilizatorów terapii PDT oraz analiza ich właściwości stanowi również bardzo ważną dziedzinę
badań, którymi zajmuje się wiele ośrodków naukowych na świecie.

Rys. 3. Schemat mechanizmu PDT.
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Ftalocyjaniny traktowane są jako tzw. fotouczulacze drugiej generacji. Przykładem takiego
fotouczulacza jest Photosens®, który jest mieszaniną izomerów tetrasulfoftalocyjaniny hydroksoglinu
(Rys. 4.) [6].

Rys. 4. Struktura tetrasulfoftalocyjaniny hydroksoglinu - fotouczulacza o nazwie handlowej Photosens®.
Potencjalne fotouczulacze powinny charakteryzować się m.in.:
•  

ograniczoną zdolnością do asocjacji,

•  

wysoką wydajnością tworzenia tlenu singletowego,

•  

niską toksycznością wobec komórek zdrowych,

•  

dobrą rozpuszczalnością w środowisku wodnym,

•  

fotostablinością.

Czujniki chemiczne
W zależności od mechanizmu detekcji oraz wykrywanej substancji wykorzystywanie ftalocyjanin w tej
dziedzinie opiera się na ich trzech właściwościach, mianowicie zdolności przyłączania ligandów do jonu
centralnego w pozycji aksjalnej, właściwościach spektralnych oraz przewodnikowych. Przyłączenie
ligandu do jonu centralnego cząsteczki Pc powoduje reorganizację gęstości elektronowej na jej
powierzchni, co wywołuje np.: zmiany związane z możliwością transferu elektronów czy energią
absorbowanego i emitowanego promieniowania. Te dwa zjawiska są podstawą do projektowania
powierzchni aktywnych potencjometrycznych [7, 8] oraz fluorescencyjnych sensorów chemicznych [9].
Mechanizm chemosensorów fluorescencyjnych opiera się na wzmacnianiu bądź wygaszaniu
fluorescencji w wyniku przyłączania analitu do cząsteczki ftalocyjaniny.
Czujniki potencjometryczne bada się pod katem detekcji salicylanów, askorbinianów, siarczków,
halogenków, siarczanów, azotanów a nawet leków takich jak diklofenak czy warfaryna. Koordynacja
oznaczanego związku do centrum Pc związana jest z oddziaływaniami elektrostatycznymi w układzie
analit—ftalocyjanina, co wywołuje zmiany wartości siły elektromotorycznej między elektrodą
jonoselektywną (membrana funkcjonalizowana ftalocyjaniną), a elektrodą odniesienia, co z kolei
stanowi odpowiedź potencjometryczną sensora (Rys. 5.).
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Rys. 5. Schemat mechanizmu detekcji analitów przez elektrodę funkcjonalizowaną molekułami
ftalocyjaniny w czujnikach potencjometrycznych.
Katalizatory
Strukturalne podobieństwo ftalocyjanin do porfiryn implikuje podobne właściwości chemiczne. Układy
porfirynowe enzymów monooksygenaz, czy peroksydaz, które stanowią ich centra aktywne, pełnią rolę
katalityczną w reakcji utleniania specyficznych substratów. Badania nad właściwościami katalitycznymi
ftalocyjanin mają na celu poznanie procesów występujących w przyrodzie i znalezienie najlepszego
modelu układów porfirynowych występujących w przyrodzie. Ponadto dostrzega się potencjał tych
związków związany z biomimetycznym mechanizmem utleniania związków stanowiących
zanieczyszczenia środowiska.
Model enzymatyczny katalizy reakcji degradacji/utleniania substratów opiera się na mechanizmie
aktywacji tlenu cząsteczkowego. To znaczy rolą centrum aktywnego, które w ujęciu biomimetycznym
stanowi ftalocyjanina, jest utworzenie takiej formy tlenu, która mogłaby łatwo przyłączyć się np.: do
pierścienia aromatycznego węglowodoru.

Rys. 6. Schemat mechanizmu reakcji utleniania 2,4,6-trichlorofenolu z udziałem FePc oraz H2O2¬.
Niezbędnym składnikiem układu reakcyjnego oprócz ftalocyjaniny oraz utlenianego substratu jest tzw.
oksydant, czyli związek stanowiący źródło tlenu. Oksydant może stanowić tlen cząsteczkowy
rozpuszczony w wodzie, nadtlenek wodoru, wodoronadtlenek tert-butylu lub kwas 3chloroperoksybenzoesowy [10]. Ftalocyjaniny mają zdolność utleniania różnych związków począwszy od
najprostszych alkanów po wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, czy
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związki siarki. Kataliza związana z utlenianiem alkanów, olefin czy prostych związków aromatycznych
badana jest pod kątem pozyskiwania cennych substratów przemysłu chemicznego, np.: epoksydów,
chinonów, związków zapachowych. Dodatkową zaletą stosowania ftalocyjanin jako katalizatorów do
syntezy tego rodzaju związków jest selektywność, gwarantująca otrzymanie pożądanego produktu
z dużą wydajnością [11]. Celem procesu degradacji zanieczyszczeń jest zniszczenie układu
aromatycznego, maksymalne utlenienie bądź częściowa mineralizacja. Na rysunku (Rys. 6.)
przedstawiono prawdopodobny mechanizm utleniania 2,4,6-trichlorofenolu stanowiącego jedno
z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska [12].

Podsumowanie
Powyższe przykłady zastosowań oraz najważniejsze cechy tych związków to zaledwie kilka
podstawowych informacji podawanych zazwyczaj w każdej pracy naukowej traktującej o właściwościach
tych specyficznych molekuł. Jednak są to informacje, które od momentu odkrycia ftalocyjanin
determinują kierunki rozwoju badań naukowych, a to za sprawą niezwykłych właściwości
spektroskopowych, oksydoredukcyjnych oraz asocjacyjnych tych kompleksów.
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PIREN, A SPEKTROSKOPIA FLUORESCENCYJNA
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Marii

Curie-

Spektroskopia fluorescencyjna pozwala na uzyskanie informacji o własnościach
strukturalnych i dynamicznych biocząsteczek i kompleksów bimolekularnych,
umożliwia ona również analizę związków powierzchniowo czynnych (surfaktantów).
Stąd też celem przeprowadzonych badań była rejestracja widm emisyjnych pirenu
w roztworach surfaktantu niejonowego, Tweenu 80, w temperaturze 298K
i wyznaczenie jego CMC (krytycznego stężenia micelizacji) za pomocą parametru I1/I3,
czyli stosunku intensywności pierwszego i trzeciego piku widma emisyjnego pirenu.
słowa kluczowe: piren, surfaktanty, spektroskopia fluorescencyjna

Wstęp
Elektrony atomów związków chemicznych znajdują się w stanach o zdefiniowanej wartości energii, czyli
na tzw. poziomach energetycznych. W stanie podstawowym energia cząstek osiąga wartość minimalną.
Po absorpcji kwantu promieniowania dochodzi do wzbudzenia, czyli przejścia elektronów na orbital o
wyższej energii. Ponieważ bardziej stabilnym jest stan podstawowy, wzbudzone elektrony natychmiast
powracają do stanu o najniższej energii, tym samym przekazując energię cząsteczkom rozpuszczalnika
lub innym cząsteczkom znajdującym się w roztworze [1]. Czasem jednak dzieje się tak, że wzbudzone
molekuły powracając do stanu podstawowego, emitują energię w postaci światła – proces ten nazywany
jest luminescencją. Gdy zachodzi on wystarczająco szybko(~10-8 s) jest to fluorescencja [2].
Spektroskopia fluorescencyjna jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych technik
spektroskopowych w biochemii i biofizyce molekularnej. Pozwala ona uzyskać informacje o
własnościach strukturalnych i dynamicznych biocząsteczek i kompleksów biomolekularnych. Cecha
charakterystyczną tej metody jest bardzo wysoka czułość i często wyjątkowa selektywność, co
powoduje, że spektroskopia fluorescencyjna jest coraz powszechniej stosowaną metodą również
w diagnostyce klinicznej [2]. Metoda ta jest także niezwykle pomocna w analizie związków
powierzchniowo czynnych.
Związki powierzchniowo czynne, inaczej surfaktanty, to substancje o amfifilowej budowie, które
składają się z dwóch części – hydrofilowej głowy i hydrofobowego ogona. Taka specyficzna budowa
powoduje, że surfaktanty mają wysoką aktywność powierzchniową, tzn. gromadząc się na granicy faz
już przy bardzo niskich stężeniach zmieniają właściwości powierzchniowe cieczy, w której są
rozpuszczone [3]. W roztworach rozcieńczonych przyjmują one formę monomeryczną. Powyżej
pewnego stężenia, zwanego krytycznym stężeniem micelizacji (CMC), surfaktanty zaczynają
spontanicznie porządkować się w fazie objętościowej, tworząc agregaty tzw. micele. Powstające
w roztworze micele różnią się właściwościami fizykochemicznymi od monomerów, a zmiana tych
właściwości w funkcji stężenia związków powierzchniowo czynnych jest wykorzystywana do
wyznaczenia CMC [4]. Jedną z metod wyznaczania CMC surfaktantów jest rejestracja widm emisyjnych
pirenu w ich wodnych roztworach.
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Piren jest układem czterech sprzężonych ze sobą płaskich pierścieni aromatycznych (Rys. 1). W
temperaturze pokojowej jest bezbarwną substancją krystaliczną. Piren powstaje w warunkach
niezupełnego spalania węgla kamiennego. Otrzymuje się go zwykle przez wyodrębnianie z sadzy.

Rys. 1. Wzór chemiczny pirenu. Źródło: opracowanie własne, 2015.
Piren jest słabo toksyczny, ale bardzo mocno rakotwórczy – atakuje nerki i wątrobę. Powszechnie
stosowany jest jako składnik pigmentów, pestycydów i środek plastyfikujący tworzywa sztuczne. W
laboratoriach służy często jako wzorzec do spektroskopii fluorescencyjnej [5].
Charakterystyczną cechą pirenu jako sondy fluorescencyjnej jest zdolność do tworzenia tzw.
ekscypleksów, które powstają, gdy cząsteczki w stanie podstawowym zderzają się z cząsteczkami
w stanie wzbudzonym. W wyniku tego procesu powstaje cząsteczka, która tylko gdy jest wzbudzona jest
stabilna. Gdy zderzają się dwie identyczne molekuły tworzą się ekscymery, gdy natomiast dwie różne heteroekscymery. W przypadku pirenu będą to ekscymery [6]. Aby ekscymery mogły się utworzyć
szybkość ich tworzenia musi być większa, niż szybkość ich rozpadu. Ekscymery pirenu są łatwe do
wykrycia ze względu na ich dysocjację w temperaturze 80 °C. Warto nadmienić, że piren był pierwszą
sondą dla której zaobserwowano tworzenie ekscymerów. Emisja ekscymerowa na widmie fluorescencji
objawia się szerokim, nieustrukturyzowanym pasmem, które ma mniejszą energię niż cząsteczka nie
tworząca ekscymeru [7].
W widmie emisyjnym pirenu występuje pięć charakterystycznych pików [8]. Wyznaczony na podstawie
tego widma parametr I1/I3, czyli stosunek intensywności pierwszego i trzeciego piku [9] zależy od liczby
agregacji surfaktantów, pojemności i grubości rdzenia miceli, a także oddziaływań hydrofobowych
i kwasowo-zasadowych. Znajomość tego parametru pozwala m.in. na wyznaczenie wartości CMC
badanych surfaktantów lub ich mieszanin, poprzez wykreślenie zależności I1/I3 w funkcji stężenia
surfaktantu. Stąd też celem przedstawionych badań była rejestracja widm emisyjnych pirenu w wodnych
roztworach surfaktantu niejonowego, Tweenu 80, w temperaturze 298K.

Materiały i metody
Przygotowano wodne roztwory surfaktantu niejonowego, Tween 80, w stężeniach 10-6-10-2M
z dodatkiem pirenu (C=2x10-6M). Następnie zarejestrowano widma emisyjne pirenu badanych układów
(λex=335 nm) w temperaturze 298K (spektrofluorymetr Hitachi F-2700).

Wyniki
Z przeprowadzonej analizy widm emisyjnych pirenu w wodnych roztworach surfaktantu niejonowego
Tween 80 w temperaturze 298K (Rys. 2) wynika, że wraz ze wzrostem stężenia Tweenu 80 rośnie
intensywność pików pirenu (Tabela 1). Wyznaczone na podstawie tych widm wartości parametru I1/I3
(Rys. 3) pozwoliły na wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji badanego surfaktantu. Wartość ta
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dla Tweenu 80 wynosi 1,2805•10-4 mol/dm3 w temperaturze 298K i różni się nieco od wartości
literaturowych [10-12]. Różnice te nie są związane z niedokładnością wykonywania pomiarów, a mogą
wynikać z faktu, że CMC nie jest jedną konkretną wartością, ale pewnym zakresem stężeń, w których
zaczynają powstawać agregaty micelarne.
Tab. 9. Wartości I1, czyli intensywność pierwszego piku pirenu, w wodnych roztworach Tweenu 80. Źródło:
opracowanie własne, 2015.
Stężenie roztworu Tweenu 80 [M]
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2

I1
25,44
32,28
47,63
90,1
100,4

Rys. 2. Widma emisyjne pirenu w wodnych roztworach Tweenu 80 o stężeniu 10-6 -10-2 M w temperaturze
T=298K. Źródło: opracowanie własne, 2015.
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Rys. 3. Wartości I1/I3 w wodnych roztworach pirenu i Tweenu 80 o stężeniu 10-6-10-2 M w temperaturze
T=298K w funkcji logarytmu ze stężenia surfaktantu (log C). Źródło: opracowanie własne, 2015.

Wniosek
Rejestracja widm emisyjnych pirenu w wodnych roztworach surfaktantu niejonowego Tween 80
pozwala na precyzyjne określenie wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC) surfaktantu zbliżonej
do tych otrzymanych za pomocą innych metod badawczych.
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NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CMC, A KĄT ZWILŻANIA I KRYTYCZNE
NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE ZWILŻANIA PTFE PRZEZ WODNE
ROZTWORY SURFAKTANTU FLUOROWĘGLOWEGO
Taraba Anna, Szymczyk Katarzyna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład
Zjawisk Międzyfazowych
Przeprowadzono pomiary napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania na powierzchni
politetrafluoroetylenu (PTFE) wodnych roztworów surfaktantu fluorowęglowego,
Capstone FS-3100, w szerokim zakresie stężenia i temperaturze 293K. Na podstawie
uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wpływu stężenia Capstone FS-3100 na
kąt zwilżania i krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania PTFE. Wykazano, że przy
stężeniach surfaktantu w roztworze odpowiadających nasyconej monowarstwie
adsorpcyjnej na granicy faz roztwór-powietrze i po CMC występują największe zmiany
wartości kąta zwilżania na PTFE oraz, że wraz ze wzrostem stężenia Capstone FS-3100
występuje zmiana wartości krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania
badanego polimeru.
słowa kluczowe: surfaktanty, zwilżanie, krytyczne stężenie micelizacji, krytyczne napięcie powierzchniowe
zwilżania

Wstęp
Związki powierzchniowo czynne, inaczej surfaktanty, obejmują dużą grupę związków chemicznych,
które gromadząc się w obszarze międzyfazowym mogą w znacznym stopniu zmieniać jego właściwości,
nawet przy bardzo niskich stężeniach. Drugą fundamentalną właściwością tych substancji jest ich
zdolność do tworzenia się miceli tj. koloidalnych rozmiarów klastrów w roztworze przy odpowiednim
stężeniu zwanym krytycznym stężeniem micelizacji CMC [1,2]. Tworzenie się miceli wewnątrz roztworu
wpływa również na właściwości obszaru międzyfazowego. Zdolność substancji powierzchniowo
czynnych do adsorpcji i micelizacji jest przyczyną szerokiego ich rozpowszechnienia w różnych gałęziach
przemysłu oraz w życiu codziennym. Stosowane są one przede wszystkim jako główny czynny składnik
środków piorących i myjących, jako substancje pomocnicze w przemyśle włókienniczym, papierniczym,
skórzanym, a także przemyśle tworzyw sztucznych, farmaceutycznym i rolnictwie. W zależności od ich
podstawowych zastosowań substancje powierzchniowo czynne dzieli się na: detergenty, zwilżacze,
emulgatory, dyspergatory, środki pieniące itd.
Zdolność substancji powierzchniowo czynnych do adsorpcji i tworzenia miceli wynika z asymetrycznej
budowy ich cząsteczek składających się z dwóch części o skrajnie różnych właściwościach - niepolarnej
(hydrofobowej), pochodzenia węglowodorowego, fluorowęglowego lub fluorowęglowodorowego,
oraz polarnej (hydrofilowej) jonotwórczej lub niejonotwórczej. Część hydrofobowa jest nieropuszczalna
w wodzie i cieczach silnie polarnych, zaś część hydrofilowa nierozpuszczalna w cieczach niepolarnych.
Bezpośrednio mierzalnym skutkiem adsorpcji substancji powierzchniowo czynnych na granicy faz wodapowietrze oraz ich micelizacji jest redukcja napięcia powierzchniowego wody. Redukcja ta ma
podstawowe znaczenie m.in. w ważnym z praktycznego punktu widzenia procesie zwilżania
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hydrofobowych i hydrofilowych ciał stałych. Zależność pomiędzy napięciem powierzchniowym a kątem
zwilżania determinującym ten proces określa równanie Younga [1]:
𝛾/0 − 𝛾/2 = 𝛾20 cos 𝜃

(1)

gdzie γSV-napięcie powierzchniowe ciała stałego pokrytego filmem cieczy, γLV- napięcie powierzchniowe
cieczy, γSL-napięcie międzyfazowe ciało stałe-ciecz i ΔΘ-kąt zwilżania.
Z równania (1) wynika, że wartość kąta zwilżania w zależności od kierunku zmian napięcia
międzyfazowego ciało stałe-ciecz (roztwór) może rosnąć, maleć lub nie ulegać zmianie ze spadkiem
wartości napięcia powierzchniowego cieczy (roztworu).
Pomimo licznych badań procesu zwilżania różnych ciał stałych przez wodne roztwory substancji
powierzchniowo czynnych nie ustalono jednoznacznego kryterium całkowitego rozpływania się tych
roztworów po ich powierzchni [2]. W przypadku hydrofobowych niskoenergetycznych ciał stałych nie
jest dostatecznie wyjaśnione czy warunkiem całkowitego rozpływania się roztworów po ich powierzchni
jest równość wartości napięcia powierzchniowego ciała stałego i roztworu przy zerowej wartości
napięcia międzyfazowego ciało stałe-roztwór i jak określać te wartości. Na podstawie równania (1)
można jedynie stwierdzić, że przy ustalonej wartości napięcia międzyfazowego ciało stałe-ciecz czym
niższa wartość napięcia powierzchniowego roztworu tym lepiej zwilżane jest dane ciało stałe.
Pierwsze kompleksowe badania dotyczące adsorpcji substancji powierzchniowo czynnych na granicach
faz woda-powietrze (olej) i ciało stałe-woda oraz jej wpływu na proces zwilżania różnego typu ciał
stałych zostały przeprowadzone przez Zismana i współ. [3-6].
Zisman i współpracownicy [3-6] wykazali, że dla szeregu homologicznego n-alkanów wartości kąta
zwilżania na danym niskoenergetycznym ciele stałym maleją, natomiast wartości cos rosną liniowo ze
spadkiem napięcia powierzchniowego cieczy. Wartość napięcia powierzchniowego cieczy dla której
cosΘ=1 nazwano krytycznym napięciem powierzchniowym zwilżania γC. Zatem dla γLV=γC kąt zwilżania
Θ równa się zero. W przypadku cieczy nie należących do tego samego szeregu homologicznego nie da
się przedstawić zależności cosΘ od γLV za pomocą jednej linii prostej. Dla takich cieczy Zisman
przedstawił cosΘ =f (γLV) w postaci zbioru linii prostych równoległych tworzących pasmo o danej
grubości i otrzymał szereg wartości γLV dla Θ=0 mieszczących się w przedziale około 10 mN/m dla
danego ciała stałego. Najmniejszą wartość γLV traktował jako krytyczne napięcie powierzchniowe
zwilżania ciała stałego. Wynika stąd, że wartość γC dla danego ciała stałego zależy od rodzaju cieczy
stosowanych do pomiarów kąta zwilżania na jego powierzchni.
Bargeman i van Voorst [7] w przeciwieństwie do Bernetta i Zismana [8] wykazali, że istnieje
prostoliniowa zależność, ale pomiędzy napięciem adhezyjnym (γLV cosΘ), a napięciem powierzchniowym
wodnych roztworów surfaktantów i że nachylenie linii dla niskoenergetycznych hydrofobowych ciał
stałych jest równe -1. Obserwacje poczynione przez Bargemana i van Voorsta [7] zostały potwierdzone
przez innych badaczy [9-11, 12, 13], chociaż ekstrapolacja funkcji γLV cosΘ od γLV do wartości cosΘ=1
dawała inne wartości γC dla tych samych ciał stałych od uzyskanych przez nich. Ponieważ większość
badań obejmujących wpływ surfaktantów na zwilżanie ciał stałych dotyczy surfaktantów
węglowodorowych, celem przedstawionej pracy była analiza wpływu wodnych roztworów niejonowego
surfaktantu fluorowęglowego, Capstone FS-3100, na kąt zwilżania i krytyczne napięcie powierzchniowe
zwilżania politetrafluoroetylenu (PTFE).
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Materiały i metody
Przygotowano wodne roztwory niejonowego surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100
w zakresie stężeń C=0,0001-0,075 g/100 ml. Następnie zmierzono napięcie powierzchniowe badanych
roztworów w temperaturze 293K metodą kroplową oraz kąt zwilżania na powierzchni
politetrafluoroetylenu (PTFE) za pomocą aparatu firmy Krüss-model DSA 30.

Dyskusja i wyniki
Z przeprowadzonych pomiarów napięcia powierzchniowego (γLV) i kąta zwilżania (Θ) wodnych
roztworów surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100 na powierzchni PTFE (Rys. 1) wynika, że
zarówno wartości γLV i Θ zmieniają się wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu w roztworze. Warto
podkreślić, że największe zmiany wartości kąta zwilżania na PTFE występują przy stężeniach surfaktantu
w roztworze odpowiadających nasyconej monowarstwie adsorpcyjnej na granicy faz roztwór-powietrze
i po CMC - wyznaczona z pomiarów napięcia powierzchniowego wartość krytycznego stężenia
micelizacji (CMC) Capstone FS-3100 wynosi 0.006g/100 ml. Interesującym jest także, że wraz ze
wzrostem stężenia surfaktantu zmienia się także wartość krytycznego napięcia powierzchniowego
zwilżania PTFE (Rys. 2), o czym świadczy brak prostoliniowej zależności pomiędzy napięciem adhezyjnym
a napięciem powierzchniowym w całym zakresie stężeń badanego surfaktantu. W zakresie stężenia
0,0001g/100 ml-0,001 g/100 ml wartość γC wynosi 5.35 mN/m, w zakresie stężenia 0,0025 g/100 ml0,0075 g/100 ml=12.46 mN/m, a po CMC=18.20 mN/m. Wartości te różnią się nie tylko od γC
wyznaczonego przez Bargemana i van Voorsta [7], lecz również od krytycznego napięcia
powierzchniowego zwilżania wyznaczonego z kątów zwilżania dla szeregu homologicznego
węglowodorów
alifatycznych
[11,12] (19,94
mN/m) i od
napięcia
powierzchniowego
politetrafluoroetylenu obliczonego na podstawie kątów zwilżania n-alkanów.
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Rys. 1. Wartości napięcia powierzchniowego (γLV) i kąta zwilżania (Θ) wodnych roztworów surfaktantu
fluorowęglowego Capstone FS-3100 na powierzchni PTFE w funkcji logarytmu. Źródło: opracowanie
własne.

Rys. 2. Wartości napięcia adhezyjnego (γLV cosΘ) w funkcji napięcia powierzchniowego (γLV) wodnych
roztworów surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100 dla PTFE. Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski
1.   Napięcie powierzchniowe i zwilżanie politetrafluoroetylenu (PTFE) przez wodne roztwory
surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100 zależy od stężenia surfaktantu.
2.   Przy stężeniach surfaktantu w roztworze odpowiadających nasyconej monowarstwie
adsorpcyjnej na granicy faz roztwór-powietrze i po CMC występują największe zmiany wartości
kąta zwilżania na PTFE.
3.   Wartość krytycznego stężenia micelizacji (CMC) Capstone FS-3100 wynosi 0,006g/100 ml.
4.   Wraz ze wzrostem stężenia Capstone FS-3100 występuje zmiana wartości krytycznego napięcia
powierzchniowego zwilżania PTFE,.
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KORELACJA POMIĘDZY ZWILŻALNOŚCIĄ A ADHEZJĄ WODNYCH
ROZTWORÓW SURFAKTANTU FLUOROWĘGLOWEGO DO POWIERZCHNI
POLITETRAFLUOROETYLENU
Taraba Anna, Szymczyk Katarzyna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład
Zjawisk Międzyfazowych
Przeprowadzono pomiary napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania wodnych
roztworów surfaktantu fluorowęglowego, Capstone FS-3100, na powierzchni
politetrafluoroetylenu
(PTFE)
w szerokim
zakresie
stężenia
surfaktantu
i temperaturze 293K. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono korelację
pomiędzy zwilżalnością a adhezją wodnych roztworów surfaktantu do powierzchni
badanego polimeru. Wykazano, że obliczone na podstawie napięcia
powierzchniowego, kąta zwilżania i równania Younda-Dupre wartości pracy adhezji
roztworów Capstone FS-3100 do powierzchni PTFE zmieniają się wraz ze wzrostem
stężenia surfaktantu i występuje charakterystyczne minimum wartości Wa przy
stężeniach surfaktantu bliskich krytycznemu stężeniu micelizacji surfaktantu.
słowa kluczowe: surfaktanty, zwilżalność, adhezja, politetrafluoroetylen

Wstęp
Związki powierzchniowo czynne, inaczej surfaktanty, ze względu na ich budowę strukturalną dzielimy
na anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczne, natomiast biorąc pod uwagę ich zastosowanie na
zwilżacze, dyspergatory, emulgatory, antyemulgatory, solubizatory, detergenty, środki pieniące
i kolektory. Wiele tych zastosowań obejmuje układy ciało stałe-roztwór. Ponieważ ciała stałe możemy
podzielić na apolarne, monopolarne i bipolarne, w praktyce istnieje bardzo wiele układów różniących się
znacznie właściwościami fizykochemicznymi. W układach aplikacyjnych, w których mamy do czynienia
z procesem zwilżania, głównym problemem jest obniżenie napięcia powierzchniowego wody
i międzyfazowego ciało stałe-woda przez surfaktanty.
Zgodnie z termodynamiczną definicją zwilżania zależy ono od różnicy pomiędzy pracą adhezji cieczy do
powierzchni ciała stałego (Wa) i pracą kohezji cieczy (Wc) - czym większa jest ta różnica tym większe
zdolności zwilżające posiada dana ciecz lub roztwór. Całkowite rozpływanie się cieczy po powierzchni
ciała stałego zachodzi wówczas, jeśli różnica pomiędzy pracą adhezji a kohezji jest równa lub większa od
zera [1]. Pracę adhezji wodnych roztworów substancji powierzchniowo czynnych można obliczyć
z równania Younga-Dupre na podstawie kątów zwilżania i napięcia powierzchniowego wodnych
roztworów surfaktantów i ich mieszanin pod warunkiem, że zmierzony kąt zwilżania na danym ciele
stałym jest dokładnie równy lub większy od zera [1,2].
Wa=γLV(cosθ+1)

(1)

Znając kąt zwilżania na danym ciele stałym oraz napięcie powierzchniowe roztworów można określić
współczynnik zwilżania cieczy czy roztworu dla danego ciała stałego:
SL/S= γLV(cosθ-1)

(2)
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Większość ze znanych substancji powierzchniowo czynnych redukuje napięcie powierzchniowe wody do
wartości minimalnej, większej jednak niż napięcie powierzchniowe wielu niskoenergetycznych
hydrofobowych ciał stałych mających duże znaczenie praktyczne [1]. Nie gwarantuje to całkowitego
rozpływania się wodnych roztworów substancji powierzchniowo czynnych po powierzchni tych ciał
stałych. Lepsze efekty w procesie zwilżania można uzyskać stosując roztwory surfaktantów innych niż
węglowodorowe np., surfaktantów fluorowęglowych. Surfaktanty fluorowęglowe pomimo wysokiej
ceny, ze względu na swoje doskonałe właściwości mają coraz większe zastosowanie. Są one
wykorzystywane, jako np. podkłady do farb i lakierów; powłoki ochronne tkanin, wyrobów skórzanych,
tapicerek i dywanów; pasty do podłóg; kleje; środki antystatyczne i przeciwmgielne; środki czyszczące;
piany i proszki gaśnicze. Bardzo obiecujące są także ich zastosowania medyczne, np. układy emulsyjne
w obecności surfaktantów fluorowęglowych ze względu na ich wysoką biokompatybilność
i nietoksyczność uważane są jako narzędzie transportu tlenu do komórek (tzw. „blood substitutes”) [35, 6-9].
Politetrafluoroetylen (PTFE) jest apolarnym ciałem stałym, którego swobodna energia powierzchniowa
wynika jedynie z oddziaływań międzycząsteczkowych Lifshitza-van der Waalsa [3]. Polimer ten ma
szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłowych i życiu codziennym. W wielu przypadkach
zastosowanie PTFE wymaga odpowiedniego zwilżania jego powierzchni przez wodne roztwory różnego
typu surfaktantów lub ich mieszanin. Mimo licznych badań zwilżanie PTFE nie zostało dostatecznie
wyjaśnione, a szczególnie przez wodne roztwory surfaktantów fluorowęglowych. Stąd celem
przeprowadzonych badań było ustalenie korelacji pomiędzy zwilżalnością a adhezją wodnych
roztworów niejonowego surfaktantu fluorowęglowego Capstone(r) FS-3100 do powierzchni PTFE.

Materiały i metody
Przygotowano wodne roztwory niejonowego surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100
w zakresie stężeń C=0,0001-0,075 g/100 ml. Następnie zmierzono napięcie powierzchniowe badanych
roztworów w temperaturze 293K metodą kroplową oraz kąt zwilżania na powierzchni
politetrafluoroetylenu (PTFE) za pomocą aparatu firmy Krüss-model DSA 30.

Wyniki i dyskusja
Z przeprowadzonych pomiarów napięcia powierzchniowego (γLV) i kąta zwilżania (Θ) wodnych
roztworów surfaktantu fluorowęglowego Capstone FS-3100 na powierzchni PTFE (Rys. 1) wynika, że
zarówno wartości γLV jaki i Θ zmieniają się wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu w roztworze (Rys. 1).
Również obliczone z równania (1) wartości pracy adhezji roztworów Capstone FS-3100 do powierzchni
PTFE zmieniają się wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu i występuje charakterystyczne minimum
wartości Wa przy stężeniach surfaktantu bliskich krytycznemu stężeniu micelizacji surfaktantu CMC
(Rys. 2 i 3) (CMC=0.006 g/100 ml). Zmiany wartości pracy adhezji badanych roztworów do powierzchni
PTFE nie są jednak proporcjonalne do zmian wartości kąta zwilżania (Rys. 4a i 4b) i nie istnieje
prostoliniowa zależność pomiędzy pracą adhezji badanych roztworów surfaktantu do powierzchni PTFE
i napięciem powierzchniowym roztworów. Również ze względu na to, że nawet przy wysokich
stężeniach surfaktantu kąt zwilżania na powierzchni PTFE nie jest równy zero, wartości obliczonego
współczynnika zwilżania roztworów Capstone FS-3100 (równanie 2) są ujemne (Rys. 5).
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Rys. 1. Zależność napięcia powierzchniowego(γLV) wodnych roztworów niejonowego surfaktantu
fluorowęglowego Capstone i kąta zwilżania (θ) na powierzchni PTFE w funkcji logarytmu ze stężenia
Capstone w roztworze w temp. 293K. Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Zależność pracy adhezji (Wa) wodnych roztworów niejonowego surfaktantu fluorowęglowego
Capstone FS-3100 do powierzchni PTFE i kąta zwilżania (θ) na powierzchni PTFE w funkcji napięcia
powierzchniowego (γLV) roztworów surfaktantu w roztworze w temp. 293K. Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Zależność pracy adhezji (Wa) wodnych roztworów niejonowego surfaktantu fluorowęglowego
Capstone FS-3100 do powierzchni PTFE w funkcji logarytmu ze stężenia Capstone FS-3100 w roztworze
w temp. 293K. Źródło: opracowanie własne.
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a)

b)
Rys. 4. Wartości kąta zwilżania (θ) i pracy adhezji (a), Wa wodnych roztworów Capstone FS-3100 o stężeniu
0,00 1g/100ml (log C=-3), (log C=-2,3) i 0,025 g/100ml (log C=-1,6) (b). Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Zależność współczynnika zwilżania (SL/S) wodnych roztworów niejonowego surfaktantu
fluorowęglowego Capstone FS-3100 po powierzchni PTFE w funkcji logarytmu ze stężenia Capstone FS3100 w roztworze w temp. 293K. Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
1.   Przy stężeniach Capstone FS-3100 w roztworze odpowiadających nasyconej monowarstwie
adsorpcyjnej na granicy faz roztwór-powietrze i po CMC występują największe zmiany wartości
kąta zwilżania na powierzchni PTFE.
2.   Obliczone na podstawie napięcia powierzchniowego, kąta zwilżania i równania Younda-Dupre
wartości pracy adhezji roztworów Capstone FS-3100 do powierzchni PTFE zmieniają się wraz ze
wzrostem stężenia surfaktantu i występuje charakterystyczne minimum wartości Wa przy
stężeniach surfaktantu bliskich CMC.
3.   Nie istnieje prostoliniowa zależność pomiędzy pracą adhezji badanych roztworów surfaktantu
do powierzchni PTFE i napięciem powierzchniowym roztworów.
4.   Wartości obliczonego współczynnika zwilżania roztworów Capstone FS-3100 są ujemne, co
wynika z wartości kąta zwilżania na powierzchni PTFE większych od zera.
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FLOTACYJNE WYDZIELENIE JONÓW CYNKU(II) I MANGANU (II)
Z ROZTWORÓW PO KWAŚNYM ŁUGOWANIU ZUŻYTYCH CHEMICZNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
Rudowicz Katarzyna1, Wierzbicka Weronika1, Sobianowska-Turek Agnieszka1*, Sobianowska Katarzyna2
1

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Odpadów i Remediacji
Gruntów, 2Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wydzielenia jonów cynku(II)
i manganu(II) z roztworów modelowych lub rzeczywistych po kwaśnym ługowaniu
odpadów bateryjnych Zn-C i/lub Zn-MnO2 w procesie flotacji jonowej.
Przeprowadzone badania na roztworze modelowym miały na celu optymalizację
procesu flotacji jonów z rzeczywistych roztworów, w tym zbadano wpływ odczynu
flotowanego roztworu czy rodzaju stosowanego związku makrocyklicznego na ten
proces. Badania prowadzono stosując w roli kolektorów jonizowalne etery lariatowe o
koronie: DB19C6 oraz DB22C7 z podstawnikami sulfonowymi oraz sulfoamidowymi
słowa kluczowe: chemiczne źródła energii, flotacja jonowa, cynk, mangan

Wprowadzenie
Hydrometalurgiczna przeróbka strumienia zużytych chemicznych źródeł energii cynkowo-węglowych
(Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn), polegająca na kwaśnym ługowaniu odpowiednio
przygotowanych baterii (po obróbce mechanicznej), jest coraz częściej wykorzystywaną metodą służącą
przeprowadzeniu cennych składników zgromadzonych w tego typu odpadach do roztworu [1-8].
Separacja i wydzielenie metali z powstałych roztworów jest kluczowym etapem procesów przeróbczych
i może być realizowana poprzez flotacje jonową [9-13]. Jak wynika z nielicznych publikacji proces ten
jest przeprowadzany w obecności nowej grupy związków makrocyklicznych, jaką stanowią jonizowane
etery lariatowe [14-21].
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wydzielenia jonów cynku(II) i manganu(II)
z roztworów modelowych lub rzeczywistych po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych Zn-C i/lub ZnMnO2 w procesie flotacji jonowej. Przeprowadzone badania na roztworze modelowym miały na celu
optymalizację procesu flotacji jonów z rzeczywistych roztworów, w tym zbadano wpływ odczynu
flotowanego roztworu czy rodzaju stosowanego związku makrocyklicznego na ten proces. Badania
prowadzono stosując w roli kolektorów jonizowalne etery lariatowe o koronie: DB19C6 oraz DB22C7
z podstawnikami sulfonowymi oraz sulfoamidowymi.

Materiały i odczynniki
Masa bateryjna
Badany materiał pochodzi z jednej z polskich firm zajmujących się recyklingiem odpadów bateryjnych.
Dostarczane do przedsiębiorstwa zużyte chemiczne źródła energii, pochodzące w głównej mierze
z selektywnej zbiórki, są poddawane na miejscu procesom segregacji rodzajowej i obróbce
mechanicznej. W wyniku jednostkowych operacji kruszenia, mielenia oraz separacji magnetycznej
uzyskuje się trzy frakcje: paramagnetyczną (stanowią ją metale m.in. Fe, Cr, Ni), diamagnetyczną
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(stanowią ją zmielone tworzywa polimerowe, papier i smoły) i ferromagnetyczną (stanowią ją odpady
metali nieżelaznych wraz z pozostałością po frakcji ferromagnetycznej).
Roztwór rzeczywisty
W celu uzyskania roztworu rzeczywistego przeprowadzono próby kwaśnego ługowania masy bateryjnej
składającej się z frakcji paramagnetycznej i diamagnetycznej, zmieszanej w stosunku wagowym 2:1.
Ługowano porcje 500 g materiału, które wprowadzano do 1,0 dm3 wody destylowanej i w trakcie
mieszania dodawano 95% r-r H2SO4 w ilości odpowiadającej stechiometrycznemu zapotrzebowaniu
z 5% nadmiarem. Po zakończeniu procesu ługowaniu układ sączono pod zmniejszonym ciśnieniem.
Uzyskano 1,5 dm3 roztworu o silnie kwaśnym pH, w którym oznaczono zawartość jonów metali cynku(II)
i manganu(II) metodą ASA. Ilość kationów cynku(II) i manganu(II) w roztworze rzeczywistym wynosiła
odpowiednio 55,0 g/dm3 i 25,7 g/dm3.
Roztwór modelowy
Badaniom wstępnym poddano roztwór modelowy, który zawierał jony cynku(II) i manganu(II)
w stosunku wagowym 2.14:1.00 (Zn:Mn), co odpowiadało zawartości tych metali w roztworze
rzeczywistym. Przygotowanie roztworów wodnych o odpowiednim stężeniu badanych kationów metali
polegało na rozpuszczeniu naważki czystych chemicznie związków ZnSO4∙7H2O i MnSO4∙5H2O w wodzie
demineralizowanej, której średnie przewodnictwo właściwe w temperaturze 20˚C wynosiło 5 µS.
Przeprowadzone badania na roztworze modelowym miały na celu optymalizację procesu flotacji jonów
z rzeczywistych roztworów. Skuteczność wydzielenia i/lub rozdzielenia jonów cynku(II) i manganu(II)
z rozcieńczonych roztworów wodnych była badana przy pH 7,0 oraz 9,0.
Związki makrocykliczne
Procesy flotacji jonowej cynku(II) i manganu(II) z rozcieńczonych roztworów po kwaśnym ługowaniu
frakcji paramagnetycznej i diamagnetycznej prowadzono w obecności związków makrocyklicznych
w roli kolektorów. Przebadaną grupę stanowią kwasowe pochodne jonizowanych eterów lariatowych
różniących się między sobą wielkością wnęki koronowej (DB19C6, DB22C7), rodzajem grupy kwasowej
(sulfoamidowe, sulfonowe) oraz długością łańcucha węglowodorowego (C4H9 bądź C7H15). Ich budowę
przedstawiono na Rys. 1, natomiast charakterystykę przedstawiono w Tabeli 1. Jonizowalne etery
lariatowe były syntezowane przez zespół prof. R. A. Bartscha z Department of Chemistry and
Biochemistry, Texas Tech University, Lubbock, USA (http://www.ttu.edu).

Rys. 1. Budowa jonizowanych eterów lariatowych. Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 1. Charakterystyka jonizowanych eterów lariatowych. Źródło: opracowanie własne.
Nr związku
1
2
3

-Y
DB22C7
DB22C7
DB19C6

-R
-C4H9
-C7H15
-C7H15

-X
-O(CH2)3SO3Na
-O(CH2)3SO3Na
-OCH2CONHSO2CF3

Metodyka badań
Procesy flotacji jonowej cynku(II) i manganu(II) z modelowych roztworów wodnych, jak i rozcieńczonych
roztworów wodnych po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych, prowadzone były w szklanej
kolumnie (wysokość 45,7 cm, średnica 2,4 cm) wyposażonej w generator pęcherzyków gazu o średnicy
otworów 20-30 µm. Dodatkowymi elementami aparatury do flotacji jonowej były pianowód oraz
odbiornik piany. Argon wprowadzany był do kolumny poprzez płuczkę wodną i przepływomierz.
Aparaturę do procesu flotacji jonowej przedstawiono na Rysunku 1. Objętość początkowa badanych
roztworów wynosiła 100 cm3, a temperatura roztworów podczas procesu flotacji jonowej wynosiła
20 °C±2 °C. Odczyn pH badanych roztworów wodnych był ustalany do wartości 7,0 i 9,0 za pomocą
roztworu kwasu siarkowego(VI) oraz amoniaku. Przepływ argonu w procesie flotacji jonowej wynosił
12,0 cm3/min. Flotację jonową prowadzono stosując w roli kolektorów związki makrocykliczne
wprowadzane do kolumny flotacyjnej w postaci roztworów w etanolu o początkowym stężeniu 5,0•105
mol/dm3. Objętość etanolu w kolumnie flotacyjnej stanowiła zawsze 1% objętościowy roztworu
wodnego. Ponieważ związki makrocykliczne nie wykazują wystarczających właściwości pianotwórczych
proces flotacji jonowej cynku(II) i manganu(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych za pomocą
związków makrocyklicznych prowadzono w obecności spieniacza niejonowego, tj. eteru
oktylofenylodekaetylenoglikolowego (Triton X-100). Czas trwania procesu ustalono na 20 minut.
Analizę jakościową i ilościową roztworów poflotacyjny wykonano metodą spektrofotometryczną za
przy użyciu aparatu firmy Lovibond.

Rys. 2. Aparatura do procesu flotacji jonowej. Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki i ich dyskusja
Roztwór modelowy
W pierwszej kolejności przeprowadzono serię badań dotyczącą flotacyjnego wydzielenia jonów cynku(II)
i manganu(II) z modelowych roztworów wodnych z zastosowaniem pochodnych eterów lariatowych 1-3
przy pH 7,0 i 9,0 – Tabela 2.
Tab. 2. Stopień wydzielenia cynku (II) i manganu (II). Źródło: opracowanie własne.
Nr związku

pH
7
9
7
9
7
9

1
2
3

WMn, %
99,11
99,23
99,63
99,43
99,14
99,49

WZn, %
83,33
80,00
53,33
63,33
83,33
73,33

Analizując otrzymane wyniki dla pH równego 7,0 i 9,0 stwierdzono, że odczyn flotowanego roztworu
wodnego ma istotny wpływ na stopień wydzielenia badanych jonów metali. Wykazano, że dla
jonizowalnego eteru lariatowego 1 możliwe jest skuteczne wydzielenie kationów cynku(II) i manganu(II)
dla wysokiego pH, równego 7,0 oraz 9,0. Stopień wydzielenia dla pH 7,0 wynosi odpowiednio dla Zn(II)
– 83,33% i Mn(II) – 91,11%. Natomiast dla pH 9,0 stopień wydzielenia jonów cynku(II) wyniósł 80,00%,
a dla jonów manganu(II) – 99,23%. Wykazano również, że możliwe jest uzyskanie wysokiego stopnia
wydzielenia kationów cynku(II) i manganu(II) z roztworów wodnych przy pH 5,0 oraz zadowalającego
stopnia wydzielenia kationów cynku(II) i manganu(II) przy pH 7,0 oraz pH 9,0 za pomocą sulfonowej
pochodnej eteru lariatowego z oktanową grupą lipofilową (2). W tym przypadku dla eteru 2 stopnie
wydzielenia poszczególnych jonów odpowiednio dla poszczególnych pH 7,0 oraz 9,0 wynosiły dla
cynku(II) 53,33% oraz 63,33%, a dla manganu(II) 99,63% oraz 99,43%. Ostatni badany kolektor 3
wykazywał dużą skuteczność wydzielania kationów dla pH 7,0 oraz 9,0.
Z przeprowadzonych badań wynika, że jest możliwe niemal całkowite (powyżej 99%) flotacyjne
wydzielenie jonów cynku(II) w obecności jonów manganu(II) z roztworów wodnych przy pH 7,0 bądź 9,0
za pomocą każdej przebadanej pochodnej jonizowanego eteru lariatowego. Z kolei zauważono, że na
stopień wydzielenia jonów cynku(II) z modelowej mieszaniny kationów cynku i manganu ma wpływ
wielkość wnęki koronowej oraz rodzaj grupy kwasowej zastosowanego związku makrocyklicznego.
Wyższe stopnie wydzielenia jonów cynku(II) otrzymano dla sulfoamidowej pochodnej eteru lariatowego
DB19C6 (3) odpowiednio przy pH 7,0 i 9,0, 83,33% i 73,33%. Natomiast dla eteru nr 2 o większej średnicy
wnęki koronowej (DB22C6) stopień wydzielenia był niższy i wyniósł maksymalnie 63,33% przy pH 9,0.
Tab. 3. Charakterystyka jonizowanych eterów lariatowych. Źródło: opracowanie własne.
Nr
związku

Symbol
wnęki

3

DB19C6

2

DB22C7

Rodzaj grupy
kwasowej
OCH2CONHSO2CF3
-O(CH2)3SO3Na

Średnica wnęki
kwasowej

pH =
7,00

pH =
9,00

3,0-3,5 Å

83,33%

73,33%

3,4-4,3 Å

53,33%

63,33%

Badania na modelowych roztworach wodnych pozwoliły na ustalenie najkorzystniejszych warunków
flotacji jonów cynku(II) i manganu(II) za pomocą jonizowalnych eterów lariatowych.
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Roztwór rzeczywisty
Badania roztworów rzeczywistych uzyskanych w procesie kwaśnego ługowania masy bateryjnej
przeprowadzono z użyciem związków makrocyklicznych 1, 2, 3 dla których uzyskano najlepsze wyniki
wydzielenia jonów z roztworów modelowych przy pH roztworu równym 7,0 i 9,0.
Tab. 4. Stopień wydzielenia cynku (II) i manganu (II). Źródło: opracowanie własne.
Nr związku
1
2
3

pH
7
9
7
9
7
9

WMn, %
55,00
45,00
90,00
65,00
60,00
90,00

WZn, %
98,77
96,70
99,02
99,51
98,03
99,26

Na podstawie przedstawionych wyników w Tabeli 4 można wnioskować, że istotny wpływ na stopień
wydzielenia badanych jonów ma odczyn flotowanego roztworu, jak również rodzaj zastosowanego
związku makrocyklicznego w roli kolektora. Zaobserwowano, że stopień wydzielania flotowanych jonów
manganu(III) z rzeczywistych roztworów wodnych w obecności eteru nr 1 i 2 wraz ze wzrostem odczynu
maleje. W przypadku kolektora nr 1 stopnie wydzielenia wyniosły odpowiednio dla pH 7,0 i 9,0, 55,00%
i 45,00%, z kolei dla eteru nr 2, 90,00% i 65,00%. Odwrotna sytuacja miała miejsce dla jonizowalnej
pochodnej eteru nr 3. Stopień wydzielenia jonów manganu(II) wzrastał wraz ze zmianą odczynu
flotowanego roztworu z pH 7,0 na pH 9,0 uzyskując 60,00% i 90,00% wydzielenia tych jonów. Podobnych
zależności nie otrzymano dla kationów metalu cynku(II). Okazało się, że jest możliwe flotacyjne
wydzielenie badanych jonów z roztworów rzeczywistych za pomocą eterów nr 1, 2, 3, a stopień
wydzielenia wynosi powyżej 96,07% w całym przebadanym zakresie pH roztworu. Zauważono
nieznaczny wzrost wydzielenia jonów cynku(II) w zależności od rodzaju zastosowanej pochodnej eteru
lariatowego. Odpowiednio dla sulfonowej pochodnej eteru lariatowego nr 2, stopień wydzielania
wynosił przy pH 7,0 i 9,0 odpowiednio 99,02% i 99,51%, a dla sulfoamidowej pochodnej eteru
lariatowego nr 3, 99,51% i 99,26%. Również odnotowano, że wraz ze wzrostem pH przy zastosowaniu
eterów nr 1 i 2 wzrasta jego stopień wydzielenia.

Wnioski końcowe
Zastosowanie nowej grupy związków makrocyklicznych w roli kolektora w procesie flotacji jonowej
cynku(II) i manganu(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu zużytych chemicznie źródeł energii
umożliwiło rozpoczęcie innowacyjnych badań dotyczących odzysku tych metali. Przedstawione wyniki
badań dotyczyły poznania wpływu podstawowych czynników determinujących proces flotacji jonowej
cynku(II) i manganu(II), tj.: odczyn flotowanego roztworu czy rodzaj pochodnej jonizowanego eteru
lariatowego. Wykazano, że zarówno z roztworów modelowych, jak i rzeczywistych po kwaśnym
ługowaniu bateryjnych, jest możliwe skuteczne wydzielenie jonów cynku(II) i manganu(II) w procesie
flotacji jonowej w obecności pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych.
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ZASTOSOWANIE POCHODNYCH JONIZOWALNYCH ETERÓW
LARIATOWYCH DO FLOTACYJNEGO WYDZIELANIA JONÓW METALI
Z ROZTWORÓW WODNYCH
Katarzyna Sobianowska, Barbara Szumilas
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej
Proces flotacji jonowej kationów metali z roztworów wodnych wykorzystuje zjawisko
adsorpcji substancji chemicznych na powierzchni międzyfazowej w układzie gaz-ciecz.
Na wydajność wydzielenia jonów metali mają wpływ różne czynniki, m. in.: natężenie
przepływu gazu, pH roztworu wodnego, temperatura. Jednak kluczowym elementem
jest dobór odpowiedniego kolektora, który dzięki swoim właściwością tworzy trwałe
połączenia jon-kolektor, umożliwiając koncentrację flotowanych jonów do piany.
Zastosowane związki makrocykliczne (w roli kolektora) posiadają odpowiednie grupy
funkcyjne, które umożliwiły wydzielenie jonów cezu(I) oraz baru(II), odpowiednio
w granicach od 70 do 90%.
słowa kluczowe: flotacja jonowa, cez, bar, związki makrocykliczne

Wprowadzenie
Proces flotacji jonowej należy grupy pianowych metod flotacyjnych umożliwiający znaczne zatężenie
kationów metali bądź anionów indywiduów chemicznych z dużych objętości roztworów do warstwy
piany. Możliwość zatężenia poszczególnych form jonów odbywa się za pomocą wprowadzenia do
flotowanego roztworu związku powierzchniowo-czynnego zwanego kolektorem. To on wraz z jonem
tworzy tzn. połączenie jon-kolektor, które na pęcherzyku gazu jest wynoszone ponad wodny roztwór
w postaci piany [1-4]. Podstawy procesu flotacji jonowej oraz ich bazowe zastosowania przedstawiono
w szeregu artykułach przeglądowych oraz monografiach [3, 5-18]. Należy podkreślić, że ogromną zaletą
procesu flotacji jonowej jest krótki czas przebiegu procesu, jak i nieskomplikowana aparatura badawcza.
Dlatego też zastosowanie flotacji jonowej do selektywnego bądź kolektywnego zatężania
radioaktywnych krótko bądź długożyciowych radionuklidów z dużych objętości roztworów wodnych
mogłaby nie tylko rozwiązać problem skażeń radioaktywnych związanych z awariami jądrowymi, ale
także ułatwiłoby to przechowywanie ciekłych odpadów promieniotwórczych na składowiskach
odpadów radioaktywnych.
Z przedstawionych badań umieszczonych w artykułach naukowych wynika, że jest szereg klasycznych
kolektorów, które umożliwiają jedynie kolektywne wydzielenie jonów indywiduów chemicznych. Jednak
niewiele jest związków powierzchniowo-czynnych stosowanych w roli kolektora w procesie flotacji
jonowej, za pomocą których jest możliwy rozdział jonów metali.
W przedstawionym artykule zaprezentowano podstawowe badania dotyczące flotacyjnego wydzielenia
jonów cezu(I) i baru(II) wraz z ich radioizotopami w obecności jonizowalnych eterów lariatowych.
Przebadano badania na roztworach wodnych zawierających pojedyncze kationy metali, jak i na
roztworach wodnych zawierających ich równopolową mieszaninę.
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Metodyka badań
Proces flotacji jonowej kationów cezu(I) i baru(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych prowadzono
w szklanej kolumnie wyposażonej w generator pęcherzyków gazu. Początkowe stężenia flotowanych
jonów w roztworze wodnym wynosiły 1,0•10-5 M, a objętość początkowa roztworów wodnych – 100 cm3.
Do kolumny wprowadzano z butli gazowy argon poprzez płuczkę wodną i przepływomierz. Temperatura
roztworów wodnych poddawanych flotacji jonowej wynosiła 20 °C±2 °C. Natężenie przepływu gazu
wynosiło 12.0 cm3/min, a pH 9.0 i było korygowane roztworem wodnym wodorotlenku amonu lub kwasu
azotowego(V). Flotacje jonowe cezu(I) i baru(II) prowadzano za pomocą związku makrocyklicznego (1
i 2) wprowadzając go do kolumny flotacyjnej w postaci roztworu w etanolu. Objętość etanolu
w kolumnie flotacyjnej stanowiła zawsze 1% objętościowy roztworu wodnego.
Tab. 1. Struktura związków makrocyklicznych 1 i 2
1

2

Pomiar stężenia badanych kationów w roztworze wodnym prowadzono w sposób ciągły techniką
wskaźników radioizotopowych używając gamma promieniotwórczego izotopu Cs-137 i Ba-133 mierząc
aktywność właściwą flotowanych jonów cezu(I) i baru(II) metodą spektrometryczną na skutek
rejestrowania w sposób ciągły promieniowania gamma o energii kwantów charakterystycznej dla tego
izotopu. W tym celu na wysokości 2/3 słupa cieczy w kolumnie flotacyjnej umieszczono w osłonie
ołowiowej sondę scyntylacyjną typu SS-3S połączoną z jednokanałowym spektrometrem
promieniowania gamma typu ZSG-1. Po ustaleniu się wskazań aktywności właściwej na stałym poziomie
do roztworu wprowadzano określoną objętość roztworu związku makrocyklicznego. Aparatura do
flotacji jonowej przedstawiona jest na poniższym rysunku.
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Rys. 1. Aparatura do flotacji jonowej, 1 - regulator natężenia przepływu gazu, 2 - płuczka wodna, 3 kolumna flotacyjna, 4 - zbiornik koncentratu, 5 - sonda scyntylacyjna, 6 - osłona ołowiowa, 7 jednokanałowy spektrometr promieniowania gamma, 8 - rejestrator, 9 – przetwornik A/C, 10 - komputer,
11 - otwór do wprowadzania kolektora
Korelacja pomiędzy aktywnością właściwą roztworu (A) a stężeniem analitycznym wydzielanych
kationów metali (c) umożliwia wyznaczenie krzywych zmian aktywności właściwej roztworu w procesach
flotacji jonowej. Zależność ta pozwala na odwzorowanie krzywych kinetycznych:

A = const ⋅ c

(1)

Z uzyskanych krzywych flotacyjnych obliczono procent wydzielenia jonów metali (W):

W = (1 −

cr
) ⋅100%
ci

(2)

gdzie:
ci–początkowe stężenie flotowanych jonów, mol/dm3,
cr–stężenie jonów po flotacji, mol/dm3.
Obliczono również współczynnik selektywności (SMe1/Me2) według poniższego wzoru:
(3)
gdzie:
WMe1, WMe2 – procent wydzielenia jonów metali (1) i (2).

Wyniki i ich dyskusja
W pierwszej kolejności prowadzono flotacyjne wydzielenie jonów cezu(I) i baru(II) z pojedynczych
roztworów wodnych za pomocą sulfonowych pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych DB14C4
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różniących się między sobą długością łańcucha węglowego. Wyniki badań przedstawiono na wykresie 2
oraz w tabeli 2.

Rys. 2. Flotacyjne wydzielenie cezu(I) i baru(II) z roztworów zawierających pojedyncze kationy
Stwierdzono, że jest możliwe wydzielenie jonów cezu(I) i baru(II) z pojedynczych roztworów wodnych
przy pH 9,0, a stopień wydzielenia był wysoki. W przypadku eteru nr 1 stopień wydzielenia badanych
jonów wyniósł odpowiednio: dla kationów cezu(I) 81%, zaś baru(II) 88%. Sulfonowa pochodna eteru
lariatowego z decylową grupą lipofilową (eter nr 2) umożliwiła 78% wydzielenie jonów cezu(I) i 90%
baru(II). Zauważono, że wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego nieznacznie wzrasta stopień
wydzielenia kationów baru(II), a w nieznaczny stopniu maleje dla jonów cezu(I).
Kolejna seria badań dotyczyła flotacyjnego wydzielenia jonów cezu(I) i baru(II) z roztworów
zawierających ich równomolową mieszaninę o pH 9,0. Wyniki przedstawiono na rysunku 3 oraz w tabeli
2.
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Rys. 3. Flotacyjne wydzielenie Cs+ i Ba2+ z roztworów zawierających ich równomolową mieszaninę
Zauważono, że jest możliwe efektywne wydzielenie jonów cezu(I) i baru(II) w obecności badanych
jonizowalnych eterów lariatowych pełniących rolę kolektora. Wykazano, że stopień wydzielenia
badanych kationów metali za pomocą eteru nr 1 wyniosił w przypadku obu tych jonów taką samą
wartość–70%. Nieznaczną różnicę w efektywności wydzielenia badanych jonów odnotowano dla
sulfonowej pochodnej eteru lariatowego z decylową grupą lipofilową, a wartość stopnia wydzielenia
wyniosła odpowiednio: dla jonów cezu(I) 78%, a dla baru(II) 81%. Stwierdzono, że wartość stopnia
wydzielenia badanych jonów metali rośnie w zależności od rodzaju grupy lipofilowej przyłączonej do
eteru koronowego w szeregu 2>1, zatem wzrost liczby atomów węgla w łańcuchu węglowodorowym
powoduje wzrost wydzielenie kationów metali.
Tab. 2. Stopień wydzielenia jonów cezu(I) i baru(II) z roztworów wodnych
Eter
W, %

Cs(I)
Ba(II)

Pojedyncze
1
81
88

2
78
90

Mieszanina
1
70
70

2
78
81

Zauważono, że stopień wydzielenia jonów w konkurencyjnej flotacji cezu(I) i baru(II) z użyciem eterów
lariatowych dla obu kationów był wysoki. Jednak biorąc pod uwagę selektywność procesów należy
uznać, że jest on niekorzystny. Współczynniki selektywności przedstawione w Tabeli 3 wyniosły
odpowiednio 1,00 dla eteru 1 oraz 1,04 dla eteru 2.
Tab. 3. Współczynniki selektywności Ba(II)/Cs(I)
Eter
Ba(II)/Cs(I)

1
1,00

2
1,04
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Wnioski
Przedstawione wyniki badań dotyczące flotacyjnego wydzielenia jonów cezu(I) i baru(II) z roztworów
wodnych w obecności związków makrocyklicznych w roli kolektora wykazują, że jest możliwe efektowne
kolektywne wydzielenie w/w kationów metali. Wydajność wydzielenia jonów cezu(I) i baru (II)
w procesie flotacji jonowej przy pomocy jonizowalnych eterów koronowych 1, 2 o wnęce 14C4 jest
wysoka i mieści się w przedziale 70-90%. Stopień flotacyjnego wydzielania jonów cezu(I) i baru(II)
z rozcieńczonych roztworów wodnych zawierających pojedyncze kationy jest wyższy niż w przypadku
roztworów wodnych równomolowych mieszanin tych kationów.
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PORÓWNANIE WPŁYWU ADSORPCJI KOPOLIMERÓW DIBLOKOWYCH
ORAZ TRIBLOKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH ŁAŃCUCH POLI(L-LIZYNY) NA
STABILNOŚĆ WODNYCH SUSPENSJI SiO2
Ostolska Iwona*, Szewczuk-Karpisz Katarzyna, Wiśniewska Małgorzata
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Zbadano wpływ długości łańcucha poli(L-lizyny) obecnego w makrocząsteczce
kopolimeru blokowego na trwałość wodnych suspensji tlenku krzemu (IV). Strukturę
polimerowej warstewki adsorpcyjnej określono na podstawie pomiarów wielkości
adsorpcji związku wielkocząsteczkowego, analizy krzywych elektrokinetycznych oraz
danych pochodzących z pomiarów potencjometrycznych. W celu określenia stabilności
koloidalnych zawiesin cząstek ciała stałego pod nieobecność oraz w obecności
makrocząsteczek jonowych polimerów wykorzystano metodę turbidymetryczną. Jest
to nowoczesna oraz wygodna technika pozwalająca na jednoczesny pomiar natężenia
światła przechodzącego przez suspensję oraz światła rozproszonego. Wszystkie
pomiary wykonywane były w temperaturze 25 °C w środowisku elektrolitu
podstawowego.
słowa kluczowe: adsorpcja, kopolimery blokowe, poli(L-lizyna), potencjał dzeta, stabilność suspensji

Wstęp
Adsorpcja polimerów na powierzchni ciał stałych jest procesem złożonym zależnym od wielu czynników,
lecz jednocześnie szeroko wykorzystywanym zarówno w przemyśle, jak i wielu obszarach działalności
człowieka [1-2]. Na mechanizm wiązania związków wielkocząsteczkowych na granicy faz ciało stałe–
roztwór wpływ mają między innymi pH roztworu, temperatura, struktura badanej substancji, jak również
właściwości powierzchniowe adsorbentu [3-5]. Wpływ wyżej wymienionych warunków na zjawiska
zachodzące w układach zawierających homopolimery został już dość gruntownie przebadany [6, 7].
Ze względu na niskie koszty otrzymywania, ale także odporność na zmiany pH roztworu oraz
temperatury, tlenek krzemu (SiO2) należy do grupy najczęściej wykorzystywanych adsorbentów [8]. W
wyniku zachodzenia procesu wiązania polimeru na powierzchni cząstek ciała stałego zostaje utworzona
warstewka adsorpcyjna. W zależności od zastosowanych warunków, siły elektrostatyczne obecne
w badanym układzie powodują, że zaadsorbowane łańcuchy związku wielkocząsteczkowego mogą
przyjmować odmienne konformacje, wpływając w ten sposób na stabilność suspensji tlenku metalu.
W przedstawionych pomiarach jako związki wielkocząsteczkowe zastosowane zostały dwa kopolimery
diblokowe oraz jeden triblokowy. Wszystkie substancje posiadały w strukturze makrocząsteczki łańcuch
kationowego poliaminokwasu – poli(L-lizyny) oraz niezdolnego do dysocjacji elektrolitycznej poli(glikolu
etylenowego). Ponadto, substancje te charakteryzowały się bardzo zbliżoną masą cząsteczkową, lecz
różną długością bloku jonowego. Celem badań było ustalenie zależności pomiędzy długością fragmentu
poli(L-lizyny) a właściwościami stabilizującymi (lub destabilizującymi) kopolimerów blokowych. Wyniki
otrzymane z pomiarów adsorpcyjnych i elektrokinetycznych posłużyły do określenia najbardziej
prawdopodobnej struktury warstewek polimerowych utworzonych na granicy faz ciało stałe–roztwór
związku wielkocząsteczkowego. Stabilność układów wyznaczono dzięki zastosowaniu nowoczesnej
metody turbidymetrycznej. Zbadanie struktury warstewki adsorpcyjnej ma szczególnie istotne
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znaczenie dla potwierdzenia mechanizmu wiązania makrocząsteczek na powierzchni ciała stałego.
Wyznaczenie wpływu pH roztworu na budowę warstewki adsorpcyjnej może doprowadzić do lepszego
wykorzystania analizowanej klasy związków jako stabilizatory (przemysł spożywczy, kosmetyczny,
agrochemia) lub destabilizatory (procesy oczyszczania wody pitnej oraz ścieków) suspensji koloidalnego
tlenku krzemu(IV).

Materiały i metody
W przedstawionych badaniach jako adsorbent zastosowany został tlenek krzemu(IV) (SiO2)
wyprodukowany przez firmę Sigma Aldrich. W celu usunięcia możliwych zanieczyszczeń związanych
z powierzchnią ciała stałego, materiał odmywano wodą redestylowaną do uzyskania przewodnictwa
supernatantu poniżej 2 μS/cm. Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą niskotemperaturowej
adsorpcji-desorpcji azotu (ASAP 2405; Micromeritics Instruments) wynosiła 145 m2/g, natomiast średnia
wielkość porów 11,4 nm. Średni rozmiar ziaren określony na podstawie spektroskopii korelacji
fotonowej (Zetasizer 3000, Malvern) był równy 225 nm. Wartość pHpzc ustalona na podstawie pomiarów
potencjometrycznych wynosi około 3-4 [8].
W celu zbadania wpływu obecności związku wielkocząsteczkowego na stabilność suspensji ciała stałego
wykorzystano trzy kopolimery blokowe – dwa polimery diblokowe (LP 16-20 i LP 33-1) oraz jeden
trójblokowy (LPL) zakupione w firmie Alamanda Polymers (Stany Zjednoczone). Analizowane substancje
charakteryzują się różną budową makrocząsteczki, jednakże ich średnie wagowo masy cząsteczkowe są
bardzo zbliżone. Wartość współczynnika polidyspersyjności wahała się w granicach 1,02-1,06, co
oznacza, że są to substancje praktycznie monodyspersyjne. Łańcuchy badanych liniowych kopolimerów
zbudowane są z dwóch typów bloków. Jednym z nich jest poli(glikol etylenowy)–PEG, niejonowy
polimer znakomicie rozpuszczający się w wodzie, drugi z fragmentów makromolekuły zbudowany jest
z poli(L-lizyny)-LYS. Segmenty tego jonowego poliaminokwasu zawierają grupy funkcyjne ulegające
procesowi jonizacji w roztworach wodnych. Właściwości strukturalne analizowanych substancji
polimerowych przedstawia Tabela 1. Wartość stałej dysocjacji grup aminowych obecnych w bloku poli(Llizyny), wyznaczona za pomocą metody Grana, wynosiła 10,55. Oznacza to, że wraz ze wzrostem stężenia
jonów hydroksylowych w roztworze, segmenty poliaminokwasu będą stopniowo traciły swój kationowy
charakter, przyczyniając się do zmian konformacji zbudowanych z nich łańcuchów [9].
Tab. 1. Struktura makrocząsteczek kopolimerów blokowych. Opracowanie na podstawie danych
producenta.
Kopolimer
LP 16-20
LP 33-1
LPL

Mw LYS [Da]
16 000
33 000
2•16 000

Mw PEG [Da]
20 000
1 000
1 000

Mw [Da]
36 000
34 000
33 000

Pomiary wielkości adsorpcji
Stężenia badanych kopolimerów blokowych po procesie adsorpcji zostały określone na podstawie
pomiarów spektrofotometrycznych (Cary 100, Varian) przy długości fali 210 nm. Wiązania peptydowe
zaczynają absorbować promieniowanie UV przy 280 nm, jednakże maksimum piku występuje w zakresie
230-210 nm. W celu wyeliminowania wpływ jonów hydroksylowych na mierzoną wielkość, wszystkie
pomiary, w tym także krzywe kalibracyjne zostały wykonane w funkcji pH roztworu. Odpowiednią
naważkę adsorbentu dodawano do kolb Erlenmeyera zawierających 10 cm3 kopolimeru o określonym
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stężeniu. W kolejnym etapie ustalano żądaną wartość pH roztworu, a następnie próbkę umieszczano
w wytrząsarce z łaźnią wodną (OLS 200, Grant) na 24 godziny, co podyktowane było kinetyką procesu
adsorpcji. Po tym czasie suspensje dwukrotnie odwirowywano (MPW-223e, Centrifuge) i 5 cm3
klarownego roztworu kopolimeru poddawano analizie spektrofotometrycznej.
Potencjał dzeta
Badania struktury podwójnej warstwy elektrycznej prowadzone były przy zastosowaniu techniki
mikroelektroforezy w zakresie pH 3-10 (Zetasizer Nano 90 ZS, Malvern). Pomiary obejmowały
wyznaczenie potencjału dzeta (ζ) cząstek ciała stałego przy braku oraz w obecności kopolimeru
triblokowego. W celu uzyskania suspensji ciała stałego w roztworze elektrolitu, do zlewki o pojemności
50 cm3 wprowadzono odpowiednie objętości elektrolitu podstawowego (NaCl) o stężeniu 0,01
mol/dm3. Następnie dodano 0,01 g tlenku. Otrzymaną suspensję poddawano działaniu ultradźwięków
przez 3 minuty. Następnie ustalono pH startowe równe 3, a badaną suspensję przeniesiono do naczynka
pomiarowego. Zmiany pH suspensji były możliwe dzięki wykorzystaniu automatycznego titratora.
Suspensje ciała stałego z polimerem przygotowywano w analogiczny sposób, dodając określoną
objętość związku wielkocząsteczkowego.
Gęstość ładunku powierzchniowego
W celu wyznaczenia gęstości ładunku powierzchniowego (σ0) cząstek ciała stałego pod nieobecność
związku wielkocząsteczkowego do termostatowanego naczynka teflonowego wprowadzono 50 cm3
roztworu elektrolitu podstawowego (NaCl) o stężeniu 0,01 mol/dm3. Następnie dodawano 0,2 cm3
roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm3, co zapewniło pH w granicach 3-3,5. Po ustaleniu się równowagi,
roztwór elektrolitu miareczkowano roztworem NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3. W ten sposób otrzymano
krzywe zależności ładunku powierzchniowego w funkcji pH roztworu. W podobny sposób
przeprowadzono miareczkowanie w układach zawierających tlenek krzemu(IV) oraz analizowany
kopolimer blokowy o stężeniu 100 mg/L. Gęstość ładunku powierzchniowego tlenku przy braku oraz
w obecności polimeru wyliczono przy użyciu programu „Titr_v3” autorstwa Władysława Janusza.
Pomiar stabilności metodą turbidymetryczną
Pomiary stabilności wykonane zostały przy wykorzystaniu metody turbidymetrycznej (Turbiscan
LabExpert połączony z modułem chłodzącym TLab Cooler oraz komputerem z odpowiednim
oprogramowaniem). Pomiar prowadzony był przez 15 godzin, podczas którego odpowiednie dane
zbierane były co 15 minut. Badania obejmowały wyznaczenie zmian stabilności wodnej suspensji ciała
stałego pod nieobecność oraz w obecności związku wielkocząsteczkowego o budowie blokowej. Próbki
przygotowywano przez dodanie 0,02 g SiO2 do 20 cm3 roztworu elektrolitu podstawowego. Otrzymane
suspensje sonikowano przez 3 minuty, a następnie ustalano ich pH poprzez dodanie 0,1 mol/dm3 NaOH
lub 0,1 mol/dm3 HCl. Próbki zawierające kopolimer blokowy były przygotowywane w analogiczny
sposób. Polimer o stężeniu 100 mg/L dodawany był do układu po procesie sonikacji. W celu zbadania
wpływu pH roztworu na stabilność suspensji tlenku krzemu(IV), pomiary wykonano w pH 4; 7,6 oraz 10.
Wyniki otrzymywano w postaci krzywych transmisji oraz światła wstecznie rozproszonego na cząstkach
zawiesiny. Ponadto, użycie specjalistycznego oprogramowania umożliwiło obliczenie parametru TSI
(Turbiscan Stability Index), który jest pomocny w ocenie stabilności układów koloidalnych. Współczynnik
ten obliczany jest z równania:
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TSI =

∑

n

i =1

( xi − x BS ) 2

(1)

n −1

Gdzie: xi oznacza średnie rozproszenie wsteczne mierzone dla każdej minuty pomiaru, xBS – średnią
wartość xi, a n jest liczbą wykonanych skanów.
Na wartość współczynnika TSI wpływ mają wszystkie zjawiska występujące w badanej suspensji takie jak
sedymentacja cząstek ciała stałego, powstawanie warstwy klarownej roztworu oraz grubość
utworzonego sedymentu. Parametr ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 (dla układów wysoce
stabilnych) do 100 (w przypadku suspensji skrajnie niestabilnych).

Dyskusja wyników
Wpływ pH oraz długości łańcucha poli(L-lizyny) na adsorpcję analizowanych kopolimerów blokowych
przedstawiony został na Rys. 1 i 2. Z analizy zamieszczonych danych wynika, że odczyn roztworu jest
kluczowym czynnikiem wpływającym na mechanizm wiązania obydwu bloków polimeru. W pH 4 ilość
zaadsorbowanych makrocząsteczek jest niewielka w porównaniu do wartości uzyskanych w środowisku
alkalicznym. W tych warunkach sumaryczny ładunek powierzchniowy SiO2 wynosi praktycznie zero, co
oznacza, że ilości dodatnio i ujemnie naładowanych centrów aktywnych są sobie niemal równe. Aby
dokładnie zrozumieć mechanizm wiązania łańcuchów polimerowych na granicy faz krzemionka –
roztwór należy przeanalizować oddziaływania występujące pomiędzy poszczególnymi segmentami
kopolimeru a powierzchnią ciała stałego. W kwaśnym pH wszystkie grupy aminowe fragmentu poli(Llizyny) ulegają jonizacji, co jest bezpośrednią przyczyną rozwiniętej przestrzennie konformacji
łańcuchów poliaminokwasu. Za wiązanie segmentów LYS odpowiedzialne są przede wszystkim mostki
wodorowe oraz nieliczne oddziaływania elektrostatyczne. Ze względu na brak grup zdolnych do
dysocjacji elektrolitycznej, blok niejonowego PEG ulega adsorpcji jedynie dzięki obecności wiązań
wodorowych utworzonych z dodatnio naładowanymi lub amfoterycznymi grupami powierzchniowymi
adsorbentu. Dlatego też zmiany stosunku długości obu jednostek strukturalnych kopolimerów
przyczyniają się do obserwowanych różnic w wielkości adsorpcji.
W przypadku kopolimeru triblokowego zawierającego dwa bloki poli(L-lizyny) o jednakowej masie
cząsteczkowej oraz krótki blok PEG, ilość zaadsorbowanych makrocząsteczek jest niewielka
i praktycznie nie zależy od początkowego stężenia związku. Jedną z przyczyn może być przesłanianie
pewnej liczby miejsc aktywnych adsorbentu przez łańcuchy polimeru o rozwiniętej konformacji.
Dodatkowo, wiązanie kopolimeru LPL jest utrudnione przez siły odpychania obecne pomiędzy
zaadsorbowanymi makromolekułami. Adsorpcja pozostałych polimerów diblokowych rośnie wraz ze
zwiększaniem się początkowego stężenia związku, przy czym wzrost ten jest bardziej widoczny
w układzie zawierającym kopolimer o podobnej długości obu jednostek strukturalnych (LP 16-20). Fakt
ten może być wyjaśniony w oparciu o zachodzenie zjawiska agregacji powierzchniowej. Za adsorpcję LP
16-20 odpowiada nieznacznie dłuższy blok PEG, który stanowi „kotwicę” polimeru, w konsekwencji
czego segmenty poli(L-lizyny) skierowane są w stronę fazy objętościowej. Wiązania wodorowe tworzące
się w tych warunkach pomiędzy sąsiednimi jednostkami PEG oraz LYS przyczyniają się do zwiększenia
się ilości makrocząsteczek związanych z powierzchnią koloidalnej krzemionki. Podobny efekt obserwuje
się dla układu zawierającego kopolimer LP 33-1, jednakże w tym przypadku krótki blok poli(glikolu
etylenowego) nie może w pełni kompensować wpływu odpychania związanego z większą liczbą
monomerów jonowego poliaminokwasu.
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Rys. 1. Wielkość adsorpcji analizowanych kopolimerów blokowych na powierzchni SiO2 w pH 4.
Wraz ze wzrostem pH zmienia się charakter cząstek krzemionki. W pH 10 powierzchnia adsorbentu
zyskuje ładunek ujemny, na granicy faz może znajdować się także pewna liczba grup o charakterze
amfoterycznym. W tych warunkach za wiązanie makromolekuł polimerów posiadających w strukturze
łańcucha bloki poli(L-lizyny) odpowiedzialne będą przede wszystkim siły przyciągania
elektrostatycznego obecne pomiędzy zjonizowanymi grupami aminowymi segmentów LYS i ujemnie
naładowanymi centrami aktywnymi krzemionki. Ponadto, w układzie możliwe jest powstawanie wiązań
wodorowych, a także występowanie oddziaływań o charakterze hydrofobowym. Dodatkowo, w wyniku
spadku wartości stopnia jonizacji grup NH4+ łańcuchy poli(L-lizyny) przyjmują bardziej zwartą
konformację, dzięki czemu większa ich ilość może zostać zaadsorbowana na jednostce powierzchni SiO2.
Zwiększenie się ilości ujemnie naładowanych grup powierzchniowych powoduje zmianę mechanizmu
wiązania bloku niejonowego PEG – traci on powinowactwo do materiału tlenkowego i zostaje
skierowany w stronę fazy objętościowej roztworu tworząc tzw. „boję” [10].
Jak wynika z danych zamieszczonych na Rys. 2, ilość zaadsorbowanych makrocząsteczek wszystkich
związków blokowych wzrasta w porównaniu z pH 4. Najwyższą adsorpcję obserwuje się w układzie
zawierającym polimer LP 33-1, co może być tłumaczone dużym wkładem sił elektrostatycznego
przyciągania pomiędzy licznymi segmentami LYS, a powierzchnią ciała stałego. W przypadku LP 16-20
posiadającego łańcuch LYS krótszy o połowę (w stosunku do LP 33-1), ilość makromolekuł
wprowadzonych na granicę faz jest widocznie mniejsza ze względu na efekty steryczne związane
z obecnością długich łańcuchów PEG zwróconych w stronę roztworu. Najniższą wartość wielkości
adsorpcji na powierzchni SiO2 uzyskano w obecności symetrycznego kopolimeru triblokowego LPL. Jest
to spowodowane tym, że część makrocząsteczek ulega wiązaniu przy pomocy obydwu bloków poli(Llizyny), natomiast łączący je fragment PEG, nie posiadający w tych warunkach powinowactwa do ciała
stałego, tworzy „pętlę”. W ten sposób określona ilość miejsc aktywnych zostaje przesłonięta,
uniemożliwiając tym samym wiązanie kolejnych łańcuchów.
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Rys. 2. Wielkość adsorpcji analizowanych kopolimerów blokowych na powierzchni SiO2 w pH 10.
Dane elektrokinetyczne otrzymane dla cząstek ciała stałego przy braku i w obecności związków
wielkocząsteczkowych przedstawia Tab. 2 (zmiany potencjału dzeta) oraz Rys. 3 (zależność gęstości
ładunku powierzchniowego od pH i struktury makrocząsteczek). Ich analiza posłużyła do potwierdzenia
ułożenia łańcuchów analizowanych kopolimerów blokowych na powierzchni koloidalnego SiO2. Jak
wynika z Rys. 3 obecność substancji o budowie blokowej w pH 4 praktycznie nie powoduje zmian
gęstości ładunku powierzchniowego tlenku krzemu (IV). Jest to konsekwencja niskiej adsorpcji
polimerów na granicy faz. Ponadto, wysoka wartość potencjału dzeta uzyskana dla wszystkich trzech
polimerów (w porównaniu do wyniku otrzymanego dla układu SiO2/elektrolit podstawowy) świadczy o
obecności dużej liczby ładunków dodatnich rozmieszczonych w warstewce dyfuzyjnej cząstek ciała
stałego. W oparciu o przedstawione dane można wywnioskować, że w kwaśnym pH za wiązanie
makrocząsteczek związków blokowych na powierzchni SiO2 odpowiedzialne jest w dużym stopniu
zjawisko powstawania wiązań wodorowych pomiędzy blokiem niejonowego PEG a powierzchnią
adsorbentu.
W pH 7,6 oraz 10 obserwuje się obniżenie gęstości ładunku powierzchniowego cząstek tlenku
krzemu(IV) w obecności kopolimerów blokowych w stosunku do wartości σ0 otrzymanych pod
nieobecność substancji polimerowych. Powodem jest indukcja ujemnych ładunków powstających
w wyniku oddziaływań grup powierzchniowych SiO2 z segmentami zawierającymi czwartorzędowe
grupy aminowe [6, 9]. W środowisku alkalicznym efekt ten jest częściowo neutralizowany przez liczne
ładunki dodatnie bloku poliaminokwasu zlokalizowane blisko powierzchni adsorbentu. Długość
łańcucha poli(L-lizyny) ma znaczący wpływ na zmiany potencjału elektrokinetycznego w przedziale pH
7,6-10. Redukcja potencjału ζ wraz ze wzrostem pH układu jest konsekwencją odsuwania płaszczyzny
poślizgu oraz wypychania coraz większej ilości przeciw-jonów z płaszczyzny Sterna przez
zaadsorbowane makrocząsteczki. Dla polimerów charakteryzujących się zbliżoną masą cząsteczkową
bloku LYS (triblokowy LPL oraz diblokowy LP 33-1), uzyskane wyniki są niemal identyczne. Różnice
pojawiają się w przypadku kopolimeru zawierającego podobną ilość segmentów LYS i PEG, co ma
związek ze zmianą konformacji łańcuchów zgromadzonych na granicy faz. Wraz ze wzrostem pH
roztworu, długie bloki niejonowego poli(glikolu etylenowego) zostają stopniowo wypychane
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w kierunku fazy objętościowej roztworu przyczyniając się do bardziej efektywnego odsuwania
płaszczyzny poślizgu.
Tab. 2. Zmiany potencjału dzeta cząstek SiO2 przy braku oraz w obecności kopolimerów blokowych
w funkcji pH roztworu.
Potencjał dzeta [mV]
pH 4
-0,64
41,93
41,60
37,43

Układ
SiO2
LP 16-20
LP 33-1
LPL

pH 7,6
-32,52
7,96
35,30
33,20

pH 10
-37,70
-24,00
-7,92
-6,32

W celu zobrazowania wpływu adsorpcji polimerów zawierających łańcuch poli(L-lizyny) na stabilność
koloidalnego SiO2 wykorzystano współczynnik TSI obliczony na podstawie danych turbidymetrycznych
(Tab. 3). Jak wynika z zamieszczonych danych, suspensja ciała stałego w obecności elektrolitu
podstawowego jest niestabilna w pH 4 ze względu na przyciąganie się różnoimiennych grup
zlokalizowanych na powierzchni sąsiednich cząstek. Wzrost ilości powierzchniowych ładunków
ujemnych stabilizuje próbki krzemionki w pozostałym przedziale pH.
  SiO2

  LP  16-20

  LP  33-1

  LPL

5
Gęstość  ładunku  
powierzchniowego  [µC/cm2]

pH
0
4

7,6

10

-5
-10
-15
-20

Rys. 3. Wpływ pH oraz struktury kopolimeru blokowego na gęstość ładunku powierzchniowego cząstek
SiO2.
Wprowadzenie do układu któregokolwiek z analizowanych kopolimerów blokowych zawierających
kationowy blok poli(L-lizyny) oraz niejonowy PEG poprawia trwałość suspensji w pH 4, pomimo niskiej
adsorpcji analizowanych substancji w tych warunkach. Jest to konsekwencja obecności w warstewce
dyfuzyjnej rozciągniętych łańcuchów LYS bogatych w zjonizowane grupy aminowe. Powoduje to
powstanie sił odpychających, dzięki czemu agregacja cząstek ciała stałego zostaje zahamowana.
Zjawisko to określane jest mianem stabilizacji elektrosterycznej. Proces ten obserwowany jest także
w układach zawierających LP 33-1 oraz LPL w warunkach obojętnego odczynu roztworu. W pH 7,6
kopolimer LP 16-20 przyczynia się, z kolei, do zmniejszenia trwałości suspensji SiO2. Krótsze bloki LYS,
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a także obecność części niejonowych segmentów w warstwie dyfuzyjnej sprzyja powstawaniu wiązań
wodorowych pomiędzy sąsiednimi agregatami prowadząc do ich sedymentacji.
Tab. 3. Wartości współczynnika stabilności TSI obliczonego na podstawie pomiarów turbidymetrycznych.
Współczynnik TSI
pH

SiO2

LP 16-20

LP 33-1

LPL

4

41,79

3,19

3,96

3,57

7,6

3,83

39,66

4,76

3,48

10

3,97

44,71

50,93

37,16

W warunkach alkalicznego pH wszystkie suspensje krzemionki z dodatkiem kopolimerów blokowych są
niestabilne (w porównaniu do koloidalnej krzemionki przy braku związków wielkocząsteczkowych
w tych samych warunkach odczynu roztworu). Obniżona trwałość analizowanych układów jest
konsekwencją zachodzenia dwóch procesów. Jednym z nich jest neutralizacja ładunku
powierzchniowego SiO2 przez zaadsorbowane makrocząsteczki, drugim natomiast powstawanie
mostków polimerowych na skutek adsorpcji łańcuchów poli(L-lizyny) na powierzchni sąsiednich cząstek
(flokulacja mostkowa). Mechanizm stabilizacji/destabilizacji wodnych suspensji SiO2 na przykładzie LP
33-1 schematycznie przedstawiono na Rys. 4.

Rys. 4. Wpływ adsorpcji kopolimeru blokowego na stabilność suspensji SiO2 na przykładzie LP 33-1 –
poprawa trwałości układu w pH 4 oraz destabilizacja próbki w pH 10.

Wnioski
Adsorpcja kopolimerów zawierających bloki różniące się charakterem jonowym na powierzchni ciała
stałego jest procesem wysoce zależnym od oddziaływań elektrostatycznych obecnych w analizowanym
układzie. Strukturę polimerowej warstewki adsorpcyjnej można łatwo regulować poprzez zmiany pH
roztworu wpływając tym samym także na stabilność suspensji. Pomimo niejonowego charakteru
fragmentu poli(glikolu etylenowego), odczyn roztworu pośrednio wpływa na możliwość wiązania tego
bloku na granicy faz SiO2–roztwór polimeru, a także rozmieszczenie segmentów w warstewce
dyfuzyjnej tlenku. Wysoki udział adsorpcji bloku PEG w kwaśnym pH zapewnia stabilizację
elektrosteryczną, pełniąc rolę „kotwicy” dla kationowych segmentów poliaminokwasu. W środowisku
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zasadowym, obecność łańcuchów PEG z dala od powierzchni tlenku przyczynia się do silnej agregacji
badanych suspensji.
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TRWAŁOŚĆ SUSPENSJI TLENKU CYRKONU W OBECNOŚCI
EGZOPOLISACHARYDU SINORHIZOBIUM MELILOTI
Szewczuk-Karpisz Katarzyna*, Iwona Ostolska, Małgorzata Wiśniewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Tlenek cyrkonu(IV) to białe krystaliczne ciało stałe, często stosowane w protetyce
i jubilerstwie. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny właściwości flokulacyjnych
egzopolisacharydu (EPS) syntetyzowanego przez bakterie Sinorhizobium meliloti
względem wybranego tlenku mineralnego. Innymi słowy, określono warunki,
w których EPS jest najskuteczniejszym destabilizatorem suspensji tlenku cyrkonu(IV).
W celu wyjaśnienia zaobserwowanych zmian stabilności przeprowadzono pomiary
adsorpcyjne, a także miareczkowanie potencjometryczne. Analiza zbiorcza
otrzymanych rezultatów wykazała, że egzopolisacharyd Sinorhizobium meliloti
powoduje destabilizację suspensji w całym badanym zakresie pH. Wyraźną zmianę
stabilności układu przed i po procesie adsorpcji EPS zaobserwowano w pH 6 i 9.
Prawdopodobnie w tych warunkach w badanym układzie zachodzi flokulacja
mostkowa.
słowa kluczowe: egzopolisacharyd, adsorpcja, tlenek cyrkonu(IV), stabilność, koloid

Wstęp
Ze względu na brak wody pitnej w wielu regionach świata, poszukiwanie nowych flokulantów pozostaje
aktualnym zagadnieniem. Nowo odkryte substancje mogą przyczynić się do wzrostu szybkości procesu
tworzenia aglomeratów cząstek ciała stałego, ułatwiając w ten sposób usuwanie zanieczyszczeń na
drodze sedymentacji. W ostatnich latach rozpoczęto badania nad wykorzystaniem substancji
polimerowych pochodzenia mikrobiologicznego jako flokulantów w procedurze oczyszczania wód
i ścieków. W porównaniu do tradycyjnych, syntetycznych flokulantów, substancje te są
biodegradowalne i nie wykazują toksyczności [1].
W niniejszej pracy sprawdzono, czy egzopolisacharyd syntetyzowany przez bakterie Sinorhizobium
meliloti wykazuje zdolności flokulacyjne względem tlenku cyrkonu(IV). Powyższy tlenek mineralny
został wybrany do prac doświadczalnych ze względu na to, że większość zanieczyszczeń wód
powierzchniowych ma charakter koloidalny. Ponadto, tlenek cyrkonu(IV) jest często wykorzystywany
w przemyśle, przez co jego obecność w ściekach jest nieunikniona [2]. Zdolności flokulacyjne
egzopolisacharydu określono głównie na podstawie wyników pomiarów stabilnościowych. Dostarczyły
one informacji o trwałości suspensji w obecności substancji pochodzenia bakteryjnego. W procedurze
oczyszczania wód i ścieków najbardziej pożądana jest destabilizacja układu, ponieważ sprzyja ona
tworzeniu agregatów szybko sedymentujących na dno zbiornika [3].

Materiały i metody
Adsorbent tlenkowy
W pracach doświadczalnych jako adsorbent wykorzystano tlenek cyrkonu(IV) (ZrO2). Jest to
drobnokrystaliczne ciało stałe o białej barwie. Powierzchnia właściwa tego ciała stałego, wyznaczona
metodą adsorpcji-desorpcji azotu, była równa 21,7 m2/g. Ponadto, w strukturze tlenku cyrkonu
99

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
stwierdzono obecność mezoporów o średnim rozmiarze 31 nm. Średni rozmiar cząstek wykorzystanego
adsorbentu był mniejszy niż 100 nm.
Biopolimer
Egzopolisacharyd (EPS) syntetyzowany przez bakterie glebowe Sinorhizobium meliloti został
wykorzystany w pracach badawczych jako adsorbat. Jest to sukcynyloglikan złożony
z oktasacharydowych podjednostek zawierających siedem cząsteczek glukozy oraz jedną cząsteczkę
galaktozy połączonych wiązaniami β-1,3-, β-1,4- oraz β-1,6-glikozydowymi. Sukcynyloglikan ma szkielet
cukrowy modyfikowany podstawnikami bursztynylowymi, pirogronylowymi i acetylowymi. Masa
wykorzystanego egzopolisacharydu mieści się w zakresie 106-107 Da [4,5].
Miareczkowanie potencjometryczne
Miareczkowanie potencjometryczne pozwoliło na wyznaczenie wartości punktu pKa oraz stopni
dysocjacji egzopolisacharydu, a także gęstości ładunku tlenku cyrkonu(IV) przy braku i w obecności
polimeru pochodzenia bakteryjnego. Początkowo miareczkowano roztwór elektrolitu podstawowego
(0,01 M NaCl) oraz roztwór egzopolisacharydu Sinorhizobium meliloti o stężeniu 1 ppm. Następnie
wykonano miareczkowanie suspensji tlenku cyrkonu(IV). Do sporządzenia suspensji stosowano naważkę
tlenku mineralnego o masie 0,8 g. Wszystkie układy miareczkowano roztworem NaOH o stężeniu 0,1 M
[6].
Pomiary adsorpcyjne
Oznaczenie ilościowe egzopolisacharydu przeprowadzano przy wykorzystaniu metody opracowanej
przez Dubois i in. [7]. Wielkość adsorpcji określono poprzez różnicę w stężeniu EPS w roztworze przed
i po procesie adsorpcji. Po przygotowaniu szeregu roztworów o objętości 10 ml zawierających elektrolit
podstawowy (0,01 M NaCl) oraz EPS (10-200ppm), do każdego z nich dodawano 0,035 g tlenku
cyrkonu(IV). Następnie ustalano pH suspensji do wartości 3, 4.6, 6 lub 9. Adsorpcję prowadzono
w warunkach ciągłego wytrząsania (ok. 120 rpm), w temperaturze 25 °C, przez 20 godzin (do momentu
osiągnięcia stanu równowagi przez badany układ). Po zakończeniu procesu suspensje odwirowano,
a następnie oznaczano stężenie polisacharydu w supernatancie. Pojedynczy wynik stanowił średnią
z trzech pomiarów. Błąd pomiarowy nie przekraczał 5%.
Pomiary stabilności
Pomiary stabilności suspensji tlenku cyrkonu(IV) bez i z zaadsorbowanym egzopolisacharydem
Sinorhizobium meliloti wykonano przy wykorzystaniu turbidymetru. Suspensje przygotowywano
poprzez dodanie 0,015 g tlenku mineralnego do roztworu elektrolitu podstawowego (0,01 M NaCl).
Suspensje zawierające egzopolisacharyd sporządzano przez dodanie identycznej naważki ZrO2.
Wszystkie próbki poddawano działaniu ultradźwięków przez 3 minuty. Następnie do wybranych
układów dodawano polimer oraz ustalano pH suspensji (3; 4,6; 6 lub 9). Wyniki pomiarów stabilności
otrzymano w postaci krzywych transmisji i rozproszenia wstecznego, a także wartości współczynnika
stabilności (TSI).

Wyniki oraz ich interpretacja
Na podstawie wyników miareczkowania potencjometrycznego obliczono, że punkt pKa
egzopolisacharydu wynosi 3,8. Oznacza to, że w roztworze o pH 3,8 stosunek zdysocjowanych grup
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karboksylowych (COO-) do niezdysocjowanych grup karboksylowych (COOH) w makrocząsteczkach
polimeru jest równa 1. W pH < 3,8 w makrocząsteczkach dominują niezdysocjowane grupy
karboksylowe, z kolei w pH > 3,8 – przeważają grupy zdysocjowane. Innymi słowy można stwierdzić, że
stopień dysocjacji egzopolisacharydu rośnie wraz ze wzrostem pH roztworu. Jego wartości
przedstawiono na poniższym diagramie.

Stopień dysocjacji
1
0,9
0,8
0,7

pH 3

0,6

pH 3,8

0,5

pH 4,6

0,4

pH 6

0,3

pH 9

0,2
0,1
0
pH 3

pH 3,8

pH 4,6

pH 6

pH 9

Rys. 1. Stopień dysocjacji egzopolisacharydu w funkcji pH roztworu.
Miareczkowanie
potencjometryczne
umożliwiło
również
określenie
gęstości
powierzchniowego tlenku cyrkonu(IV). Okazało się, że w pH 6 na powierzchni adsorbentu
dodatnich grup ZrOH2+ i ujemnych grup ZrO- są sobie równe (punkt zerowego
powierzchniowego, pH pzc). W pH > 6 powierzchnia cząstek ciała stałego jest naładowana
natomiast w pH < 6 jest ona naładowana dodatnio.

ładunku
stężenia
ładunku
ujemnie,

Przeprowadzone pomiary adsorpcyjne wykazały, że egzopolisacharyd adsorbuje się na powierzchni
tlenku cyrkonu(IV). Jednakże ilość zaadsorbowanych makrocząsteczek zmienia się wraz ze zmianą pH
roztworu. Na poniższym rysunku przedstawiono otrzymane izotermy adsorpcji.
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Rys. 2. Izotermy adsorpcji egzopolisacharydu na powierzchni tlenku cyrkonu w funkcji pH roztworu.
Zmiany wielkości adsorpcji wraz ze zmianą pH roztworu są powiązane z dwoma czynnikami: (1)
charakterem oddziaływań elektrostatycznych adsorbent-adsorbat, (2) konformacją makrocząsteczek
polisacharydu. W pH 3 wielkość adsorpcji jest najwyższa, ponieważ w tych warunkach makrocząsteczki
posiadają najbardziej upakowaną konformację, przez co wiele z nich może się adsorbować na
powierzchni ciała stałego. Ponadto, w pH 3 występuje silnie przyciąganie elektrostatyczne pomiędzy
tlenkiem mineralnym i polisacharydem, które sprzyja adsorpcji. Wraz ze wzrostem pH roztworu
konformacja makrocząsteczek ulega stopniowemu rozwinięciu. Jest to spowodowane wzrastającym
udziałem zdysocjowanych grup funkcyjnych w makrocząsteczkach, a tym samym wzajemnym
odpychaniem poszczególnych ujemnie naładowanych fragmentów łańcucha polimerowego. Co więcej,
wraz ze wzrostem pH roztworu zmienia się charakter oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy
„substratami”. W pH 9 ze względu na ujemny ładunek zarówno makrocząsteczek, jak i cząstek tlenku
cyrkonu(IV), w układzie występują siły odpychania elektrostatycznego, które utrudniają kontakt
polimeru i ciała stałego.
Pomiary stabilności suspensji tlenku cyrkonu(IV) przy braku i w obecności egzopolisacharydu wykazały,
że adsorpcja EPS powoduje spadek stabilności układu. Na poniższym wykresie przedstawiono uzyskane
wartości współczynnika stabilności TSI. Im wyższa jest jego wartość, tym mniej stabilny (trwały) jest
układ.
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Rys. 3. Wartość współczynnika TSI dla suspensji tlenku cyrkonu(IV) bez i z zaadsorbowanym
egzopolisacharydem w funkcji pH roztworu.
W pH 3 i 4,6 suspensja tlenku cyrkonu(IV) nie zawierająca egzopolisacharydu jest stosunkowo trwała.
Jest to związane ze zjawiskiem stabilizacji elektrostatycznej, która zachodzi w układzie. Każda dodania
cząstka tlenku metalu otoczona jest warstewką jonów chlorkowych pochodzących z roztworu
elektrolitu podstawowego. W ten sposób w układzie utworzona zostaje fizyczna blokada zapobiegająca
zderzaniu cząstek. Adsorpcja polisacharydu pochodzenia bakteryjnego przyczynia się do spadku
trwałości układu. Jest to podyktowane neutralizacją dodatniego ładunku powierzchniowego
adsorbentu przez ujemne makrocząsteczki EPS. Neutralizacja ta przyczynia się do osłabienia
wzajemnego odpychania pomiędzy cząstkami, przez co możliwa staje się ich agregacja.
W pH 6 suspensja tlenku cyrkonu(IV) bez EPS charakteryzuje się najmniejszą stabilnością spośród
wszystkich badanych wartości pH roztworu. Jest to związane z zerowym ładunkiem powierzchniowym
adsorbentu, który sprzyja wzajemnemu zderzaniu cząstek. W pH 9 suspensja charakteryzuje się wyższą
stabilnością ze względu na występowanie zjawiska stabilizacji elektrostatycznej w układzie. Dookoła
ujemnych cząstek stałych tworzy się warstewka jonów sodowych z elektrolitu podstawowego, która
zapobiega ich agregacji. Dodatek polimeru w pH 6 i 9 powoduje wyraźny spadek trwałości suspensji
tlenku cyrkonu(IV). Jest on spowodowany flokulacją mostkową, polegającą na tworzeniu mostków
polimerowych pomiędzy cząstkami ciała stałego na skutek adsorpcji jednego łańcucha EPS na
powierzchni co najmniej dwóch cząstek.

Wnioski
Egzopolisacharyd adsorbuje się na powierzchni tlenku cyrkonu(IV) w całym badanym zakresie pH,
powodując destabilizację układu. Jest to podyktowane neutralizacją ładunku powierzchniowego
adsorbentu lub flokulacją mostkową. W tych warunkach w układzie możliwa jest agregacja ciała stałego
i opadanie powstałych skupisk na dno zbiornika. A zatem, egzopolisacharyd bakterii S. meliloti wykazuje
zdolności flokulacyjne względem tlenku cyrkonu(IV) i może być wykorzystany jako potencjalny flokulant
w procedurze oczyszczania wód i ścieków.
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ACOUSTIC CAMERA AS A NOISE SOURCE LOCALIZATION TOOL LITERATURE SURVEY
Wróbel Jakub
Politechnika Wrocławska, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych
i Układów Hydraulicznych
This paper is a literature survey on acoustic cameras and its possible applications.
Several types of acoustic cameras and computing algorithms were presented.
Examples of noise localization in area of civil, mechanical and electrical engineering
were presented and discussed.
key words: acoustic camera, noise localization

Introduction
The harshness of noise is a commonly known problem. Strict regulations for emission of sound pressure
levels are being introduced in many branches of industry. The reduction of noise level can be obtained
by diffident methods. Indirect approach is based on decreasing of the negative impact of noise on the
environment by means such as noise barriers, changes in the architecture and acoustic adaptation [1].
Noise emission can be dealt with directly at the source. Identification of the phenomena responsible for
noise emission by localization of noise sources is the cornerstone in effective noise reduction [2, 3].
The localization of noise sources can be conducted by intensity probe measurements or an acoustic
camera. Intensity measurements allow to identify the noise sources quite accurately, unfortunately the
quality of noise localization is dependent on the number of measurement points what strongly increase
the time needed for investigations [4, 5]. Another problem with intensity probe measurements is the
fact that it can only be used for stationary conditions. Acoustic cameras can be applied for both
stationary and non-stationary noise sources. The measuring procedure is fast and simple in comparison
to the intensity probe method. The acoustic camera can be used in laboratory conditions such as an
anechoic chamber or at a filed site where the noise is emitted.
An acoustic camera incorporates sound pressure transducers, video transducer, digital signal processing
hardware and mathematical computing algorithms [6]. Acoustic data is acquired by an array of
microphones, arranged in a certain pattern. The pattern and the size of the array define parameters of
the acoustic camera such as frequency range, resolution and map dynamic [6]. The video camera is
placed in the centre of the microphone array. Signals of acoustic pressure registered by each
microphone are overlaid on the video image. Mathematical algorithms are used for computation of an
acoustic photo or an acoustic video where colour coded acoustic pressure distribution is shown and thus
the location of noise source is possible.
Although the roots of acoustic cameras reach as far the First World War, development of computational
methods and electronics allowed designing acoustic cameras that can be used for commercial
application in a wide branch of industry [6, 7]. Three-dimensional acoustic cameras and small hand held
ones extend the area of application even further.
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Calculation algorithms and arrays
Acoustic cameras can be used both in near-field and far field signal scenario. Most commonly used
computational solutions are Near Field Acoustic Holography (NAH), beamforming and spherical
beamforming [6-8].
Far-field
Far-field beamforming is a popular, well know solution used in commercial acoustic cameras. In the case
of far-field the microphone array is placed in a distance from the source of sound. So called free space,
where by an increase of distance from the sound source by factor of two the acoustic pressure level
decreases by 6 dB. This phenomenon is described by the Inverse Square Law [6]. Another feature of the
free space is the fact that the particles of the medium are displaced from their random motion in the
presence of a wave and the velocity of this displacement is in phase with the acoustic pressure.
The idea of beamforming used in acoustic cameras is based on the averaging of sound signals from
different microphones of the array [7]. In order to calculate the direction of arrival of an acoustic wave
the knowledge about the distance between the acoustic camera array and the sound source is needed.
Due to that the acoustic pressure distribution on the array surface can be computed. The far-field
beamforming is often used for initial noise investigations and then used as a focus tool for near field
methods.
Near-field
In near-field beamforming the microphone array is placed some wavelengths from the sound source[7]
where the article velocity is not in phase with the sound pressure and the sound pressure itself cannot
be described by the Inverse Square Law and the.
Near-field Acoustic Holography (NAH) the distance between the array and the sound source is defined
by the wavelength of the highest frequency of the in the frequency range of interest. The placement of
microphones on the array is defined by the Niquist criteria as half wavelength of the highest frequency
of interest. The size of the microphone array also defines the target measurement object, where the
target needs to be smaller than the array itself. Near-field acoustic holography is mainly used for lower
frequency ranges. NAH provides good results in cases of singular sound sources. Analysis of objects with
multiple emission sources can be problematic and more sophisticated methods are required [7].
Array types
Several types of microphone arrays are available on the market. The design of the array body the
number of microphones and their placement depends on the targeted application as well as the
manufacturer know-how. The size of the array has a strong influence on the frequency range,
recommended measuring distance and mapping dynamic. Figure 1 presents a set of universal array
types used both in laboratory and field conditions.
In case of ring arrays as presented in figure 1a), a number of microphones is placed on the circular body
and the video camera is placed in the canter of the circle. The size of this array cannot be changed so
there is no possibility to adjust the parameters of the acoustic camera. This type of array was one of the
first used in acoustic cameras.
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Figure 1. a) Ring array [9], b) Custom configurable array [9], c) Bionic array [10]
Custom configurable microphone array presented in figure 1b) implement a configurable array pattern
in order to extend the range of application. The number of measuring channels is often large in this type
of arrays and can reach 120 microphones. Arrays like this can be used in wind tunnels, automobile
industry or so called pass by measurements where the sound source is not stationary.
Figure 1c) presents a bionic microphone array developed by one of the manufacturer. The placement of
microphones can be compared to some patterns present in nature. The diameter of the array equals
170 cm what allows to investigate frequencies from 400 Hz. This type of array can be used in
investigations of large technical objects, environmental noise and wind turbines.

Figure 2. a) Sphere array [9], b) Handheld bionic array [10], c) Handheld array [10]
Sphere arrays such as presented in figure 2a), are used for 3D applications like acoustic of interiors and
rooms. Spherical array presented above implements 120 microphones, the diameter of the sphere is 60
cm and the frequency range equals 300Hz-10 kHz. An omnidirectional characteristic array maps the
acoustic pressure levels on a predefined 3D CAD model or a set of points from a 3D scan of the
surrounding environment. The distance from the source ranges from 0.5 to 25 m and is strongly
dependent from the frequency of interest.
Investigations of higher frequencies can be conducted with smaller and more mobile handheld arrays.
Figure 2b) presents a bionic handheld array which can be successfully applied for investigations of all
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kinds of rattle and high frequency noise. Another application for this type of array is localization of gas
leakage points. The small size of this device allows using the entire set up along pipelines etc. The lowest
frequency of interest should be higher than 1300 Hz.
Figure 2c) presents one of the smallest arrays currently available on the market. The diameter of 35 cm
and the lower frequency at 2000 Hz allow using this type of array for various applications as well as
a preliminary measure for noise source localization.

Area of application
Acoustic cameras can be used for various purposes. Localization of noise sources on a complex
machinery system can help to pinpoint the emission source and provide information about the
frequency nature of the problem. Introduction of changes in the design can be done in order to decrease
the overall noise emission from the system. Investigation of the acoustic of interiors with an acoustic
camera might provide crucial information for acoustic adaptation. Noise as a side effect caused by
normal operation of machinery, cars, aircrafts or industry areas can be localized and dealt with. In some
cases a change in the structure integrity, malfunctions of devices and system elements may influence
its acoustic behaviour. Probably everyone heard an occasional rattle or high frequency noise generated
by some kind of device. Due to reflections caused by the surroundings it is hard to pinpoint the noise
just by our hearing system. Gas leakage can be easily heard with ears but the localization of the leakage
just by sound is rather hard. This type of noise can be easily localized with an acoustic camera [11]. Some
examples of noise investigations are presented in the chapters beneath.
Mechanical engineering
Noise mitted by machinery is strongly connected to its vibration. Local resonances induce increased
vibration therefore enforced emission of noise takes place. Structural vibration caused noise can be
dealt with by means of modal analysis methods. In complex nonlinear systems investigations on
prototypes are needed. Figure 3a) presents an acoustic photo of a car wheel placed on a dyno. Another
possible application was presented in figure 3b) where the noise emission of a wind turbine was
investigated.

Figure 3. a) Acoustic photo of a car wheel [11], b) Acoustic photo of a wind turbine [12]
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Civil engineering
Acoustic cameras are used in civil engineering for investigation of the acoustics of urban environment,
communication lines, acoustics of interiors, localization of poor acoustic insulation places, etc. Figure
4a) presents a passing by train and the noise generated by the steel wheels due to friction [12]. Figure
4b) presents a acoustically leaky wall of a building. The leaky spot can be localized and additional
insulation may help to improve the acoustic properties.

Figure 4. a) Acoustic photo of a pass by train [12], b) Acoustic photo of a building [12]
Electrical engineering
Acoustic cameras can be used in the area of electrical engineering for localization of faulty insulators.
Local discharges that occur on high voltage lines cause wear of insulating materials. In order to prevent
an electrical breakdown the insulation material needs to be replaced. An acoustic photo can provide
crucial information on the localization of a faulty insulator without a need to power down the electrical
line. Figure 5a) presents an acoustic photo of a high voltage system, where partial discharges caused by
faulty insulators were detected [11].
Another, more standard application for the acoustic camera in electrical engineering was presented in
the figure 5b) where a noise source was localized on a power transformer [12].
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Figure 5. a) Acoustic photo of a partial discharge in high voltage system [11], b) Acoustic photo of a power
transformer [12]
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ENERGY HARVESTING - ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY
Wróbel Jakub
Politechnika Wrocławska, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych
i Układów Hydraulicznych.
The paper is a literature survey on matters connected with energy scavenging. Several
ambient energy sources, types of energy harvesters, the operation principles and the
potential application of such devices were presented. Ecological and economical
aspects of energy harvesting techniques were considered. Conclusions on future
development and use of energy harvesters were stated.
key words: energy harvesting, energy scavenging

Introduction
Growing demand for renewable energy sources or so called green energy in the last decade had a strong
impact on the industry and the technological development. Due to several law regulations e.g.
European Union Energy Efficiency Directive or The EU Energy Policy to 2050 [1] new trends in generally
understood energy production and consumption were set. There are two major aims in the new
approach towards energy. First, the power production should be environment friendly also referred to
as greener. In this aspect, the main attention is being focused on renewable and stable energy sources.
Secondly, the power consumption of all kinds of devices should be decreased. In order to do that the
efficiency should be increased. New technologies and designs may improve the power consumption and
as a result positively impact the environment and economy.
According to newest standards, machinery and device designs should fully serve the work purpose and
maintain low power consumption. In some cases it is possible to increase the efficiency of power devices
but not always. In order to decrease the power consumption, it is possible to scavenge the energy from
the environment and reuse the energy for various purposes. Acquisition of energy from ambient
sources is called as Energy Harvesting. The idea of energy harvesting or energy scavenging is to
transform the energy of potential sources available on site into electrical energy used to power
a standalone system or store it for further purposes.
Energy Harvesting is usually connected with the area of self-powered micro-systems [2] such as wireless
sensors grids [3] or structural health monitoring systems [4], biomedical implants, military devices or
small personal use electronics. Generally said energy harvesting is more likely to be associated with low
power and maintenance free MEMS [5] rather than high power generation. Typical energy harvesters
used for mentioned applications provide power in ranges of micro to milliwatt [6]. This power is
sufficient for some applications where maintenance of power supply due large number of batteries or
cable connections is not justified economically. Recent research shows new possibilities and solutions
for large scale energy harvesting from high amplitude vibration, motion transition and pressure
pulsation. According to literature [6] the harvested power in large scale energy harvesters can range
from 1 W to 100 kW.
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Energy sources
Energy can be harvested from several sources. Each one has its characteristics and can be efficiently
used only for certain purposes. Selection of energy harvesting method is strongly dependent on the
power demands. The energy types suited for energy harvesting are presented in figure 1.
Mechanical
energy
Natural energy

Human body

Thermal energy

Energy
Harvesting

Electromagnetic
energy

Figure. 1. Energy sources for potential energy harvesting
Human body can generate both thermal and mechanical energy but it is considered as an independent
energy source due to the nature of possible applications. Nerveless, harvesting energy from human
body is limited by the need of physical contact of the harvesting device with human body. Electrical
power generated by muscle power require targeted physical work and therefore such devices can be
described as power generators rather than harvesters. Small amounts of power can be harvested from
the thermal and electrical energy of human body, without noticeable load on the user. Small electronic
devices that use electrical energy can be supplied that way without additional means of any kind.
Natural energy consists of air and water flow, sunlight and ocean waves. This group is widely used for
energy generation purposes rather than harvesting. The amount of power depends on the size of the
power plant or power farm. Electromagnetic energy in form magnetic fields and electromagnetic waves
is the target of latest research, but up to date there are some limitations connected with low power
levels obtained with harvesters.
Regarding to the title of this paper, mechanical and thermal energy sources can be classified as
potential targets of energy harvesting in hydraulic systems. Energy sources mentioned in previous
paragraphs are less attractive in the aspect of energy scavenging in hydraulics. Mechanical energy in
form of vibration, pressure, strain or all kinds of movements are present in hydraulic systems and in
some cases e.g. pressure fluctuations, rotational movement, the energy density is high. Thermal energy
in form of heat, caused by friction and thermodynamics of the system can also be a rich source of energy.
Following this thought, from here on the main attention of the author will be paid to issues related to
mechanical and thermal energy harvesting.
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Mechanical and thermal energy transducers.
The purpose of energy harvesting is to generate electrical energy from ambient energy sources. In order
to obtain electrical power from both mechanical and thermal form of energy a need for transforming
devices is justified. Devices that transform a signal caring one type of energy into another type are
called transducers. The type of the transducer is depending on the nature of the transduction
mechanisms e.g. electrostatic, piezoelectric electromagnetic, thermoelectric.
Mechanical energy forms like motion or vibration can be transformed into electrical power trough
piezoelectric, electromagnetic and electrostatic transducers. Piezoelectric transducers generate
electric charge in response to mechanical load. Under influence of vibration or displacement the inertia
of a seismic mass element, attached to the piezoelectric, induces force acting on the piezoelectric
material and as a result voltage is generated. Commonly used piezoelectric materials: PZT - lead
zirconate titanate, PVDF - polyvinylidene fluoride [6]. To improve the power generation capacity of
piezoelectric harvesters a configuration of piezoelectric arrays is stacked together multiplying the
amount of generated power.

Figure 2. Micro-fabricated piezoelectric generator a) Diagram of the cantilever device b) SEM micrograph
of the cantilever beam only [7]
Electromagnetic transducers employ the Lorentz law. A magnetic mass moves relatively to a coil causing
changes in the magnetic field and as a result voltage is generated. Electromagnetic transducers are
especially suited for cases where large amplitudes and velocities occur. Electromagnetic transducers
are well known and commonly used for energy generation, but in last few years, various new designs
and applications were presented, especially in areas of medium and large scale energy harvesting [3, 6].
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Figure 3: Electromagnetic Vibration-based energy harvester: (a) 3-Dview, (b) Assembled prototype [8]
Electrostatic transducers are based on variable capacitance of a capacitor. Changes in the distance
between the two polarized electrodes of a capacitor induce voltage in the external current. Details on
the principle of operation and various types of electrostatic harvesters can be found in literature [3, 910]. Electrostatic transducers are especially useful for small energy harvesters.

Figure 4: Electrostatic energy harvester: a) In-plane gap-closing converter b) SEM image of an in-plane gapclosing converter prototype [11]
Thermal energy can be transformed into electric power with use of thermal energy transducers
consisting of two dissimilar semiconductors. The temperature differences on each side of the two
junctions causes so called Seeback effect, where due to the temperature deference an electric potential
is created [12]. The simplest thermal energy transducer is a thermocouple. In energy harvesting large
numbers of thermocouples are arranged in series creating thermopiles, similarly to stacks of
piezoelectric harvesters, to increase the amount of harvested energy. More information on
thermoelectric energy harvesters can be find in literature [6, 13].

Figure 5: Thermoelectric energy harvesters: a) schematic b) prototype [14]
Power densities levels found in literature [3, 15], characteristic to each energy transducer were
compared in figure 6.
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Conclusions
Rapidly emerging energy harvesting technologies can contribute to the solution of energy production
and environment pollution problems. Each ambient power source is suited for a certain harvesting
method and transducer. Devices presented in this paper are mainly focused on the small scale of energy
harvesting. Power levels that can be obtained are relatively low and the possible application area is
limited to powering small electronic devices e.g. wireless sensors. Research on small scale energy
harvesting provides new techniques of harvesting that in future can be used to generate higher
amounts of energy by multiplying the number of micro-engineered harvesters in forms of large arrays.
Another way to improve the harvesting devices is to conduct detail research on the possibility to use
resonance states to generate more power. The area of civil mechanical engineering is a good ground
for the application of energy harvesters especially in case of mechanical and thermal energy harvesting.
Structures such as skyscrapers, towers, bridges or roads are constantly exposed to dynamic loads.
Extraordinary examples of dynamic loads that act on structures are the famous Tacoma Narrow Bridge
case or the case of the Russian Volgograd Bridge over the Volga River. Vibration of such structures could
be used for large scale energy harvesting. Combustion engines produce a lot of thermal energy that
could be reused for example to power the electrical devices on-board. Another application of harvesters
in the automotive is to generate energy form the road excitation in the suspension. First experiments
showed that generated power levels can reach 100 W to 1600 W depending on the road class, velocity
and vehicle size. Hydraulic systems due to the characteristic high density of power provide many
possibilities to harvest reasonable amounts of electrical power especially in mobile applications.
Pressure pulsation is a unwanted phenomenon causing fatigue and noise. This problematic form of
energy could be used to generate electrical power instead of noise or vibration.
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PODSTAWY TEORETYCZNE ELASTYCZNEJ ELEKTRONIKI
Kutrowska Joanna
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej
Od czasu skonstruowania pierwszego tranzystora organicznego w 1986 roku uwaga
wielu badaczy jest skoncentrowana na poszukiwaniu nowych materiałów oraz
rozwiązań technologicznych umożliwiających ich zastosowanie na skalę przemysłową.
Jest to wynikiem bogactwa potencjalnych zastosowań, wynikających z możliwości
wytwarzania organicznych tranzystorów polowych w temperaturach bliskich
temperaturze pokojowej, co pozwala na wykorzystanie w produkcji elastycznych
podłoży polimerowych o dużych powierzchniach oraz obniżenie kosztów wytwarzania
tranzystorów. Dzięki temu organiczne tranzystory polowe mogą znaleźć zastosowanie
w produkcji m.in. elastycznych wyświetlaczy czy czujników. W niniejszej pracy
omówiona została zasada działania organicznych tranzystorów polowych wraz
z wyjaśnieniem
mechanizmów
przewodzenia
prądu
w półprzewodnikach
organicznych.
słowa kluczowe: elastyczna elektronika, organiczne tranzystory z efektem polowym, mechanizm
przewodzenia prądu w materiałach organicznych

Wstęp
Od czasu skonstruowania pierwszego działającego tranzystora przez Shockleya, Bardeena i Brattaina
w 1947 roku aż po dzień dzisiejszy rozwój elektroniki był głównym elementem napędzającym rozwój
techniki i cywilizacji. Udoskonalone wersje tranzystora – tzw. tranzystory polowe są dziś podstawowymi
elementami m.in. układów logicznych, wzmacniaczy, pamięci czy mikroprocesorów. Przez wiele lat
rozwijania tranzystorów elementem aktywnym były różnego rodzaju półprzewodniki nieorganiczne.
Sytuacja zmieniła się nieco w 1986 roku po opublikowaniu przez A. Tsumurę pracy omawiającej zasadę
działania tranzystora polowego, w którym elementem aktywnym był półprzewodnik organiczny [1].
Chociaż tranzystory bazujące na technologii krzemowej stanowią dziś więcej niż 99% wytwarzanych
tranzystorów [2], organiczne tranzystory polowe są przedmiotem intensywnych badań ze względu na
możliwość ich wytwarzania w temperaturach zbliżonych do temperatury pokojowej, co z kolei pozwala
na ich produkcję na elastycznych polimerowych podłożach, a nawet na papierze. Dzięki temu organiczna
elektronika wielkopowierzchniowa może okazać się atrakcyjną alternatywą dla klasycznej technologii
krzemowej, umożliwiając znacznie łatwiejszą i mniej kosztowną budowę prostych układów logicznych,
a także nieosiągalnych w technologii krzemowej wielkowymiarowych giętkich wyświetlaczy czy
elektronicznych czasopism. Dzięki bogactwu potencjalnych zastosowań organiczne tranzystory
z efektem polowym mogą z powodzeniem konkurować z ich nieorganicznymi odpowiednikami, pomimo
wad takich jak gorsze parametry, niższy stopień integracji i mniejsza trwałość.
Intensywne badania półprzewodników organicznych oraz ulepszenie metod produkcji tranzystorów
organicznych pozwoliły na znaczne polepszenie ich parametrów. Wytwarzane obecnie tranzystory
organiczne charakteryzują się ruchliwością nośników przewyższającą ruchliwość tranzystorów
bazujących na amorficznym krzemie, co w połączeniu z nieosiągalną dla technologii krzemowej
możliwością wytwarzania struktur na elastycznych podłożach otwiera pole do wielu interesujących
zastosowań.
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Mechanizm przewodzenia prądu w przewodzących materiałach organicznych
Struktura elektronowa materiałów organicznych
Stopień obserwowanego przewodnictwa zależy od wyboru materiału organicznego, jego czystości
chemicznej i mikrostruktury kryształu. W przypadku półprzewodników organicznych, ze względu na
obecność dużej liczby defektów i stanów pułapkowych, nie można opisywać transportu ładunków na
podstawie modelu pasmowego. Zamiast tego właściwości transportowe mogą być bezpośrednio
wyjaśnione poprzez odniesienie do stanów energetycznych: najwyższego zapełnionego orbitalu
molekularnego (ang. highest occupied molecular orbital–HOMO) oraz najniższego niezapełnionego
orbitalu molekularnego (ang. lowest unoccupied molecular orbital–LUMO). Nie są one prawdziwymi
pasmami energetycznymi i są wykorzystywane jako odniesienie w celu rozgraniczenia stanu
podstawowego od najbliższego stanu wzbudzonego. Często zakłada się, że gęstość stanów ma
charakter gaussowski z maksimum w poziomie HOMO bądź LUMO. Szerokość połówkowa gaussianu
zależy od uporządkowania struktury molekuł oraz zanieczyszczeń obecnych w półprzewodniku
organicznym.
Aby zrozumieć mechanizm transportu ładunków w materiałach organicznych omówmy szczegółowo ich
strukturę elektronową. Półprzewodniki organiczne są zbudowane z cząsteczek węglowodorów,
w których łańcuch główny tworzą atomy węgla. Silne wiązania kowalencyjne tworzące łańcuch główny
są wynikiem hybrydyzacji sp2 orbitali atomowych sąsiednich atomów węgla, których przekrywanie
prowadzi do powstania wiążących σ i antywiążących σ* orbitali molekularnych. Pozostałe orbitale
atomowe pz przekrywają się w mniejszym stopniu tworząc wiążące π i antywiążące π* orbitale
molekularne. W stanie podstawowym molekuły wszystkie orbitale wiążące aż do orbitalu HOMO są
zapełnione dwoma elektronami o przeciwnych spinach, podczas gdy orbitale antywiążące począwszy od
orbitalu LUMO pozostają niezapełnione. Występowanie wiązań π prowadzi do znacznego zmniejszenia
przerwy energetycznej pomiędzy poziomami HOMO i LUMO, co w wielu przypadkach prowadzi do
występowania przerwy energetycznej charakterystycznej dla półprzewodników.
Aby zaszło zjawisko transportu należy dostarczyć nośnik do materiału organicznego. Można tego
dokonać poprzez dostarczenie elektronu do orbitalu antywiążącego lub usunięcie elektronu z orbitalu
wiążącego. W kontekście organicznych tranzystorów z efektem polowym jest to osiągane poprzez
wstrzykiwanie elektronów lub dziur z metalowej elektrody [3]. Tu ujawnia się podstawowa różnica
pomiędzy materiałami organicznymi a nieorganicznymi: w przypadku materiału organicznego
przewodnictwo typu p określa łatwość wstrzykiwania dziur do układu związaną z dopasowaniem energii
jonizacji do poziomu Fermiego materiału elektrody. Analogicznie, materiał organiczny jest określany
jako półprzewodnik typu n, jeżeli jego powinowactwo elektronowe jest dopasowane do poziomu
Fermiego materiału elektrody, co wpływa na łatwość wstrzykiwania elektronów do układu [4]. W
praktyce znacznie częściej spotyka się materiały organiczne typu p, ponieważ przewodnictwo jest
ograniczone występowaniem głębokich poziomów pułapkowych, które znacznie częściej występują
w materiałach typu n. Rzadziej spotykane są materiały, w których możliwy jest łatwy transport obu
typów nośników.
W ogólności półprzewodniki organiczne można podzielić na dwie kategorie: małe molekuły i oligomery
oraz polimery. Półprzewodniki małomolekularne są zbudowane z pierścieni benzenowych, w których
wiązanie π jest zdelokalizowane. Przerwa energetyczna maleje ze wzrostem stopnia delokalizacji
i występuje w zakresie widzialnym. Związki małomolekularne mogą tworzyć kryształy molekularne,
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które w zależności od stopnia czystości oraz uporządkowania mogą charakteryzować się bardzo
dobrymi własnościami transportowymi, włącznie z transportem pasmowym. Molekuły mogą także
formować polikryształy lub materiały amorficzne. W tych przypadkach transport odbywa się
przeskokami (ang. hopping).
Z kolei długie łańcuchy polimerów przewodzących są zbudowane z atomów węgla połączonych na
przemian pojedynczymi i podwójnymi wiązaniami (w takiej strukturze atomy węgla łańcucha głównego
są połączone wiązaniami kowalencyjnymi). Jeden z czterech elektronów walencyjnych węgla ulega
delokalizacji wzdłuż łańcucha tworząc jednowymiarowy układ elektroniczny, co prowadzi do wzrostu
przewodności. Transport ładunku elektrycznego ma miejsce wzdłuż całego łańcucha cząsteczki
organicznej. Ze względu na słabe oddziaływania van der Waalsa między kolejnymi łańcuchami
organicznymi, chmura elektronowa nie pokrywa całej struktury kryształu. Jest ona zlokalizowana dla
określonej liczby molekuł lub dla pojedynczych atomów. Powstałe pasma energetyczne mają znaczą
szerokość. Właściwości transportowe takich polimerów są zazwyczaj ograniczone przez defekty
występujące wzdłuż łańcucha lub przez przeskoki pomiędzy łańcuchami. W związku z tym tego typu
materiały nie wykazują transportu pasmowego, lecz aktywowane termicznie zjawisko przeskoku.
Ze względu na ogromną różnorodność przewodzących związków organicznych istnieje kilka modeli
wyjaśniających transport nośników w materiałach przewodzących. Poniżej zostaną dokładniej
omówione modele wspomniane w powyższym opisie.
Transport pasmowy
W przypadku niezanieczyszczonych i uporządkowanych kryształów molekularnych możliwy jest
transport pasmowy podobny do zachodzącego w półprzewodnikach nieorganicznych. Główną cechą
charakteryzującą tego typu transport jest zależność temperaturowa ruchliwości, która przyjmuje
postać:

µ (T ) ∝ T − n , n = 1, 2,3...

(1)

Dodatnia wartość n prowadzi do wzrostu ruchliwości ze spadkiem temperatury. Ponieważ elektrony są
zazwyczaj słabo zdelokalizowane nawet w wysoce uporządkowanych kryształach organicznych,
szerokości pasm HOMO i LUMO są małe w porównaniu do pasm w półprzewodnikach nieorganicznych.
W rezultacie obserwowane ruchliwości są rzędu 1-20 cm2/Vs. Ten typ transportu jest obserwowany
w małomolekularnych i monokrystalicznych półprzewodnikach organicznych. Jednakże w większości
półprzewodników organicznych w procesie wytwarzania powstają defekty i poziomy pułapkowe, które
niszczą pasmowy charakter przewodnictwa [5].
Transport polaronowy
Swobodny elektron może przejść na poziom zlokalizowany przestrzennie. Takiemu przejściu towarzyszy
lokalna deformacja uporządkowania jonów sieci, a tym samym polaryzacja sieci. Elektron lokalizuje się
w jamie potencjału, którą sam stworzył, polaryzując sieć. Stan taki (elektron i indukowana lokalna
polaryzacja sieci) tworzy kwazicząstkę zwaną polaronem. Fizyczne właściwości polaronu są inne aniżeli
właściwości elektronu pasmowego. Jeśli w półprzewodniku organicznym umieścimy nieruchomy
ładunek punktowy, to polaryzując sieć, obniża on jej energię. To samo może się zdarzyć, jeśli elektron
pasmowy zostanie zlokalizowany w przedziale jednej komórki elementarnej kryształu. Wskutek
polaryzacji ośrodka energia potencjalna elektronu maleje i staje się niższa aniżeli energia dna pasma
przewodnictwa.
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Polarony mogą poruszać się pomiędzy molekułami podobnie do ładunków, z tą różnicą, że poruszają się
wraz z deformacją sieci. Przewodnictwo objętościowego polimeru jest ograniczone koniecznością
przeskoku elektronu pomiędzy łańcuchami.
Variable range hopping (VRH) – Transport o zmiennym zakresie przeskoku
Struktura molekularna większości półprzewodników organicznych jak polimery czy oligomery jest
wysoce nieuporządkowana oraz ma wiele defektów i stanów pułapkowych. W takim przypadku diagram
pasmowy nie jest odpowiedni do opisania gęstości stanów, gdyż stany energetyczne są w takim
przypadku zlokalizowane. Ponadto transport pasmowy nie wyjaśnia w takich przypadkach
obserwowanej małej ruchliwości ani jej wzrostu z temperaturą. Jednym z powszechnie akceptowanych
modeli jest variable range hopping (VRH) transport, używany do opisu procesu przewodzenia
w amorficznych warstwach półprzewodnikowych charakteryzujących się ruchliwością poniżej 10-2
cm2/Vs w temperaturze pokojowej. Model ten zakłada, że ładunek porusza się (przeskakuje) pomiędzy
stanami elektronowymi tunelując kwantowo-mechaniczne przez bariery energetyczne pomiędzy
stanami zlokalizowanymi.
Zamiast potęgowej zależności od temperatury jak to miało miejsce w przypadku transportu
pasmowego, zależność temperaturowa w modelu VRH ma postać [5]:

(

µ ( F , T ) ∝ exp ( −ΔE / kT ) ⋅ exp β F / kT

)

(2)

gdzie μ - ruchliwość, F - pole elektryczne, T - temperatura, ΔE – energia aktywacji, β - parametr związany
z nieporządkiem. Zatem ruchliwość opisywana modelem VRH zależy od energii aktywacji oraz od
przyłożonego pola elektrycznego. Prawdopodobieństwo zajścia zjawiska przeskoku jest określone
przez odległość przeskoku i rozkład energii stanu zlokalizowanego. W szczególności ładunek może
przeskoczyć krótki dystans z dużą energią aktywacji lub długi dystans z małą energią aktywacji.
Ponieważ zjawisko skoku jest aktywowane termicznie, ruchliwość elektronów wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury.
Wraz ze wzrostem napięcia na bramce, nośniki gromadzące się w kanale wypełniają niższe stany
energetyczne, co powoduje spadek wartości energii aktywacji i wzrost ruchliwości [2].
Prawdopodobieństwo tunelowania zależy silnie od przekrycia elektronowych funkcji falowych
pomiędzy początkowym i końcowym stanem przeskoku.
Multiple Trap and Release (MTR) Transport
Innym modelem stosowanym do opisu przewodzenia prądu we względnie uporządkowanych
małomolekularnych półprzewodnikach organicznych mających tendencję do tworzenia warstw
polikrystalicznych jest model MRT (ang. multiple trapping and release). Model MTR opiera się na dwóch
istotnych założeniach: (1) istnieniu pasma ciągłego zawierającego zdelokalizowane stany energetyczne,
w których nośniki mogą poruszać się swobodnie i (2) obecności dużej gęstości zlokalizowanych stanów
energetycznych (związanych z defektami strukturalnymi bądź chemicznymi) znajdujących się
w sąsiedztwie krawędzi pasma ciągłego, pełniących rolę pułapek. Podczas transportu ładunku nośniki
poruszają się swobodnie w paśmie ciągłym i z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać
spułapkowanie w zlokalizowanych stanach energetycznych. Takie spułapkowane nośniki są następnie
termicznie wprowadzone do pasma ciągłego.
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Efektywna ruchliwość µeff w modelu MTR jest w rzeczywistości mniejsza niż ruchliwość µ0, która wynika
z transportu pasmowego przy nieobecności stanów zlokalizowanych i można opisać ją zależnością:

µeff = µ0α exp ( − Et / kT )

(3)

gdzie α jest stosunkiem efektywnej gęstości stanów energetycznych na krawędzi pasma ciągłego oraz
gęstości pułapek w zlokalizowanych stanach energetycznych, zaś Et to odległość energetyczna
pomiędzy krawędzią pasma ciągłego a zlokalizowanymi stanami energetycznymi [5].
Model MTR jest często wykorzystywany do opisu transportu w OFET, ponieważ wyjaśnia obserwowaną
zależność ruchliwości od napięcia przyłożonego do bramki. Jak wspomniano wcześniej półprzewodnik
organiczny charakteryzuje się gaussowskim rozkładem gęstości stanów [5]. Przyłożenie napięcia do
bramki powoduje przesunięcie poziomu Fermiego na złączu izolator/półprzewodnik w kierunku pasma
ciągłego. Gdy poziom Fermiego znajduje się bliżej pasma ciągłego dochodzi do zapełnienia dużej ilości
stanów zlokalizowanych w pobliżu krawędzi pasma ciągłego. W wyniku tego zwiększa się ruchliwość
nośników, ponieważ zmniejsza się gęstość stanów pułapkowych, prowadząc do zmniejszenia wartości
Et. Zatem ilość nośników zdolnych do przewodzenia zależy od różnicy energii między poziomem
pułapkowym a pasmem stanów ciągłych, temperatury oraz napięcia na bramce. Model ten sprawdza się
w opisie półprzewodników organicznych o ruchliwościach przekraczających 0,1 cm2/Vs.

Zasada działania organicznego tranzystora polowego
Organiczne tranzystory z efektem polowym (OFET) to tranzystory typu MISFET (ang. metal-insulatorsemiconductor field effect transistor), w których wykorzystuje się półprzewodniki organiczne. Każdy
tranzystor polowy typu MISFET, zarówno nieorganiczny jak i organiczny, jest zbudowany z warstwy
półprzewodnika oddzielonej warstwą izolatora od metalowej elektrody stanowiącej tzw. bramkę, co
tworzy kondensator. Przyłożenie napięcia do bramki prowadzi do wytworzenia cienkiej warstwy
nośników o dużej ruchliwości w pobliżu granicy półprzewodnik/izolator (po stronie półprzewodnika).
Wytworzona warstwa równoważy ładunek o przeciwnej polaryzacji znajdujący się na elektrodzie bramki.
Zmieniając napięcie na bramce można w szerokim zakresie modulować gęstość nośników w kanale.
Dołączenie metalowych kontaktów do półprzewodnika (tzw. źródło oraz dren) umożliwia wydajne
kontrolowanie przepływu prądu przez wytworzony w ten sposób tranzystor poprzez zmianę napięcia na
bramce. Poniższy rysunek przedstawia schemat tranzystora polowego wytworzonego na bazie
kondensatora. Wszelkiego rodzaju tranzystory z efektem polowym działają zatem jako źródła prądowe
sterowane napięciem.
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Rys. 1. Schemat tranzystora polowego wytworzonego na bazie kondensatora.
Dla przykładu rozważmy zachowanie złącza metal–izolator–półprzewodnik typu p. W sytuacji, gdy
napięcie na bramce jest równe zeru, poziomy Fermiego metalu i półprzewodnika wyrównują się. W
przypadku idealnego izolatora pasma półprzewodnika nie ulegają zagięciu. W rzeczywistej strukturze
MIS zawsze istnieją nieskompensowane ładunki elektryczne na skutek np. różnych wartości prac wyjścia
z metalu
i półprzewodnika
albo
z powodu
stanów
powierzchniowych
na
granicy
półprzewodnik/izolator, prowadząc do zagięcia pasm półprzewodnika. W przypadku VG=0, nie ma ruchu
ładunku między źródłem i drenem. Przyłożenie ujemnego napięcia do metalu bramki powoduje
obniżenie poziomu Fermiego półprzewodnika względem poziomu Fermiego metalu oraz akumulację
dziur na interfejsie, co prowadzi do zagięcia pasm w górę. Wówczas wytwarzany jest przewodzący kanał
[6].
W ogólnym przypadku w tranzystorze z kanałem typu p dodatnio naładowane nośniki są gromadzone
w pobliżu warstwy dielektryka po przyłożeniu ujemnego napięcia do bramki, zaś w tranzystorze
z kanałem typu n ujemnie naładowane nośniki są akumulowane po przyłożeniu ujemnego napięcia do
bramki [2].
Wielkość prądu płynącego powstałym kanałem niemalże liniowo zależy od napięcia UDS spełniając
prawo Ohma (dla napięcia dren–bramka, które poprzedza stan nasycenia) – niewielka nieliniowość
wynika ze zmiany stanu polaryzacji bramki pod wpływem przepływu prądu przez kanał (napięcie bramka
– dren). Gdy kanał już istnieje, zwiększanie napięcia dren-źródło powoduje zwiększanie prądu drenu.
Odkładanie się napięcia na niezerowej rezystancji kanału powoduje zmniejszenie różnicy potencjałów
między bramką a kanałem, czego wynikiem jest zawężenie kanału. Ponieważ różnica potencjałów rośnie
od źródła do drenu, również przekrój kanału maleje w tym samym kierunku – w obszarze przy drenie
kanał uzyskuje najmniejszy przekrój (patrz: Rysunek 2). Jeśli UDS przekroczy wartość UGSoff, to
w pobliżu drenu kanał zniknie. Sytuacja ta odpowiada obszarowi nasycenia, w którym natężenie prądu
nie zależy od napięcia na drenie.
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Rys. 2. Przekrój tranzystora polowego ilustrujący odcięcie kanału.

Podsumowanie
Organiczne tranzystory z efektem polowym stanowią podgrupę tranzystorów, których zaletami są
elastyczność oraz niskie koszty produkcji. Ich zasada działania jest analogiczna do tych, które
wykorzystują właściwości związków nieorganicznych (tranzystory krzemowe). Ponadto posiadają one
liczne zalety. Ich wytwarzanie nie wymaga stosowania wysokich temperatur, co ułatwia proces produkcji
i nie jest konieczny dodatkowy wkład energetyczny. Dodatkowo elastyczność struktur umożliwia
formowanie cienkich warstw polimerowych o różnych kształtach i przy wykorzystaniu różnych technik.
Szeroka gama związków organicznych oraz liczne techniki ich syntezy na skalę przemysłową stwarzają
nieograniczone możliwości doboru odpowiedniego materiału do budowy najważniejszych elementów
układów logicznych, jakimi są tranzystory. W konstruowaniu urządzeń półprzewodnikowych na bazie
związków organicznych rozpatruje się ogromną liczbę struktur. Liczba projektów, publikacji i badań
wskazuje na bardzo duże możliwości znalezienia odpowiedniego materiału do produkcji tranzystorów
organicznych o konkretnej ruchliwości, powinowactwie elektronowym i możliwości stosowania ich
w różnych warunkach.
Głównymi problemami takich materiałów jest brak odporności na kontakt ze światłem, tlenem i wilgocią
powietrza, które ograniczają ich okres trwałości. W celu zapobiegania wpływom czynników
destrukcyjnych, syntezuje się nowe związki organiczne, wprowadza się zmiany strukturalne i steruje się
poziomem energetycznym HOMO. Dotychczas uzyskiwane ruchliwości przewodzących materiałów
organicznych nadal nie osiągają ruchliwości uzyskiwanych w materiałach opartych na krzemie, jednakże
wyraźna tendencja wzrostowa obserwowana na przełomie ubiegłych lat, związana z udoskonalaniem
metod oraz wzrostem czystości wytwarzanych materiałów stwarza obiecujące nadzieje na przyszłość.
Być może za kilka lat elastyczne wyświetlacze czy papier elektroniczny będą urządzeniami
powszechnego użytku.
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W KAMERACH TERMOWIZYJNYCH
W ZASTOSOWANIU BUDOWLANYM
Noszczyk Paweł
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli
i Komputerowych Metod Projektowania
W pracy opisana została budowa niechłodzonych kamer termowizyjnych
wykorzystywanych w pomiarach budowlanych. Porównano budowę i parametry
dawnych oraz obecnych kamer termowizyjnych. Przedstawiono i opisano szereg
nowoczesnych
rozwiązań
technicznych
i parametrów
stosowanych
w najnowocześniejszych urządzeniach tj. nagrywanie filmów w podczerwieni, funkcja
obrazu w obrazie, funkcja MSX, rozdzielczości i czułości urządzeń oraz przydatne
w budownictwie funkcje znaczników i punktu rosy. Artykuł porusza również kwestię
nowoczesnych dodatkowych akcesoriów, które ułatwiają i przyspieszają pomiary
w budownictwie. W podsumowaniu przedstawiono najnowsze modele kamer
termowizyjnych różnych producentów i zestawiono ich parametry wraz z kosztami
zakupu.
słowa kluczowe: pomiary termowizyjne, kamera termowizyjna, zastosowanie termowizji w budownictwie

Wstęp
Kamerę termowizyjną używa się do detekcji natężenia promieniowania podczerwonego
(promieniowania cieplnego), które jest emitowane przez każde ciało o temperaturze wyższej od zera
bezwzględnego (0K). Promieniowanie to jest zamieniane na obraz widzialny dla człowieka w postaci
termogramu. Pokazuje on rozkład pola temperatury na powierzchni badanego elementu w postaci
kolorowego zdjęcia. Każdy piksel na zdjęciu charakteryzuje się konkretnym kolorem, który odpowiada
określonej wartości temperatury. Taka informacja o rozkładzie pola temperatury jest przydatna w wielu
dziedzinach życia. Główne obszary stosowania kamer termowizyjnych to: elektronika, energetyka,
przemysł, weterynaria, wojsko, ratownictwo, medycyna oraz oczywiście budownictwo [1]. W
szczególności w tej ostatniej dziedzinie badania termowizyjne w ostatnim czasie stały się podstawowym
narzędziem do oceny jakości wykonania obudowy termicznej budynku, weryfikacji poprawności
wykonania instalacji HVEC (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) czy do detekcji nieszczelności
w obudowie budynku. Obecnie na rynku istnieje wielu producentów kamer termowizyjnych, a każdy
z nich posiada w swojej ofercie od kilkunastu do kilkudziesięciu kamer o przeznaczeniu budowlanym.
Mnogość wyboru urządzeń, ich parametrów i funkcji może przysporzyć wielu problemów przy wyborze
odpowiedniego urządzenia do stosowania w konkretnych sytuacjach pomiarowych w budownictwie. W
dalszej części artykułu przedstawiono budowę kamer termowizyjnych, pokazano różnice jakie zaszły
w urządzeniach na przestrzeni kilkudziesięciu lat, opisano ich parametry i nowoczesne funkcje
przydatne z uwagi na pomiary w budownictwie oraz zestawiono przykładowe ceny kamer
termowizyjnych różnych producentów.

Budowa kamery termowizyjnej
Zewnętrzną budowę kamery termowizyjnej przedstawiono na rys.1. Najważniejszymi elementami
urządzenia są: obiektyw, wyświetlacz, bateria, karta pamięci, aparat cyfrowy oraz oczywiście
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wewnętrzne moduły przetwarzania obrazu. We wnętrzu urządzenia znajduje się detektor
promieniowania podczerwonego (o określonej rozdzielczości), który jest połączony z układem zasilania,
układami przetwarzania analogowego i sterowania detektorem podczerwieni, modułem korekcji
obrazu oraz układem transmisji obrazu do wyświetlacza [2]. Wewnętrzna budowa kamery termowizyjnej
oraz zastosowany obiektyw w największym stopniu wpływają na jakość otrzymywanego obrazu oraz
jego dokładność.

Rys. 1. Zewnętrzna budowa kamery termowizyjnej z niższej półki cenowej.

Kamera dawniej i dziś
Pierwsze kamery termowizyjne zaczęły powstawać w latach 60' XX wieku. Były one produkowane dla
celów wojskowych. Miały duże rozmiary, ważyły kilkadziesiąt kilogramów, należało je chłodzić ciekłym
azotem, ponadto czas tworzenia obrazu wynosił kilka minut, a obraz termalny był widoczny dopiero po
wywołaniu zdjęć. Wszystkie te parametry utrudniały znacząco w ówczesnym okresie prowadzenie badań
za pomocą termografii. Jednakże przez ponad pół wieku zaszły ogromne zmiany co do parametrów
kamer termowizyjnych ich rozmiarów oraz uzyskiwanej jakości zdjęć termowizyjnych. Obecne kamery są
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znacznie mniejszych rozmiarów, charakteryzują się dużą rozdzielczością, dobrą dokładnością pomiaru
(czułością termiczną, rozdzielczością przestrzenną), są szybkie w stosowaniu. Na rys.2 po lewej stronie
przedstawiono historyczną kamerę AGA Thermovision 680. Obiektyw kamery musiał być chłodzony
ciekłym azotem. Na cały zestaw składało się kilkanaście elementów które razem ważyły kilkadziesiąt
kilogramów. Już sam transport sprzętu oraz jego rozstawienie sprawiał trudności i zajmował wiele
czasu. Rozdzielczość zdjęcia termowizyjnego wynosiła 74 piksele na 74 piksele, co jest wartością
niezwykle niską przy dzisiejszych rozdzielczościach dochodzących do wartości 1280 x 960 pikseli.
Obecnie kamera termowizyjna jest znacznie mniejszych rozmiarów, zdjęcia są widoczne od razu po ich
wykonaniu, a dokładność pomiaru temperatury znacznie wzrosła.

Rys. 2. Historyczna kamera AGA Thermovision 680 z lat 60 XX wieku (po lewej) oraz nowoczesna kamera
termowizyjna stosowana do pomiarów w budownictwie (po prawej) [3].

Nowoczesne kamery termowizyjne
Nowoczesne parametry i funkcje w urządzeniach
Najnowocześniejsze kamery termowizyjne dla budownictwa posiadają szereg przydatnych funkcji
i charakteryzują się licznymi parametrami. Jednym z najważniejszych jest rozdzielczość detektora.
Obecne kamery termowizyjne z przeznaczeniem budowlanym posiadają detektory podczerwieni o
rozdzielczości 640x480 pikseli. Różnice w jakości obrazu dla różnych rozdzielczości detektora pokazuje
rys.3. Im większa rozdzielczość kamery tym obraz jest bardziej dokładny i wyraźny. Można dostrzec na
nim więcej szczegółów i lepiej zanalizować termogram. Ważnym aspektem przy kupnie kamery
termowizyjnej jest rozróżnianie rozdzielczości detektora podczerwieni i rozdzielczości wyświetlacza
urządzenia. Są to dwa różne parametry. Ten drugi nie ma wpływu na jakość wykonanego zdjęcia
termowizyjnego, a jedynie wpływa na dokładność jego wyświetlania tylko bezpośrednio na urządzeniu.
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Rys. 3. Różnice w jakości i dokładności zdjęcia termowizyjnego dla różnych rozdzielczości detektora
podczerwieni kamer termowizyjnych, kolejno termogramy w rozdzielczości 120x120, 320x240 oraz
640x480 pikseli [3].
Kolejnym parametrem wyróżniającym nowoczesne kamery termowizyjne jest ich rozdzielczość
termiczna, czyli parametr określający minimalną różnicę temperatury między dwoma punktami, jaką
detektor jest w stanie wykryć. Nowoczesne kamery budowlane mogą rozróżniać temperaturę na
poziomie poniżej 30mK (naukowe kamery chłodzone 10-15mK). Im rozdzielczość termiczna jest niższa
tym termogramy są bardziej dokładne. Innymi ważnymi dla budownictwa parametrami są np.: zakres
pomiaru temperatury, możliwość nagrywania filmów w podczerwieni czy wbudowany aparat
fotograficzny.
Nowoczesne kamery termowizyjne, różnych producentów posiadają liczne przydatne funkcje,
najważniejsze z nich to:
- Technologia MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging), która łączy obraz widzialny ze zdjęciem
termowizyjnym w specjalistyczny sposób rys. 4. Obraz termowizyjny jest nadpisywany o kontrastowe
i ważne elementy ze zdjęcia w świetle widzialnym (kontury obiektów, numery, głębię) dzięki czemu jest
lepiej czytelny.
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Rys. 4. Termogram bez funkcji MSX (po lewej) oraz ten sam termogram z włączoną funkcją MSX (po prawej)
[3].
- Funckja thermalfusion - umożliwia nałożenie obrazu termicznego na obraz
w świetle widzialnym. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie wskazać dokładnie te obszary, na których
rozkład pola temperatury jest dla nas ważny (rys.5 po lewej).
- Funkcja obrazu w obrazie - na obraz w świetle widzialny zostaje nałożony dowolny czworokąt obrazu
termalnego. W taki sposób łatwiej jest przedstawiać wyniki pomiaru i lokalizować wady w badanych
elementach (rys.5 po prawej).

Rys. 5. Funkcja thermalfusion (po lewej) oraz funkcja obrazu w obrazie (po prawej) [3].
-Funkcje UltraMAX lub SuperResolution - różni producenci różnie nazywają tą funkcję. Polega ona na
dwukrotnej poprawie rozdzielczości otrzymanego termogramu na podstawie przetwarzania obrazu. W
konsekwencji zdjęcia termowizyjne można jeszcze bardziej przybliżyć bez utraty jakości zdjęcia.
Operator kamery dostrzega więcej szczegółów i dokładniej może zanalizować rozkład pola temperatury
(rys.6).
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Rys. 6. Termogram z funkcją zwiększenia rozdzielczości zdjęcia (po lewej) oraz to samo zdjęcie bez
włączonej funkcji (po prawej) [3].
Przydatne z uwagi na stosowanie pomiaru termowizyjnego w budownictwie są również funkcje analizy
obrazu za pomocą znaczników. Na ekranie można dodać punkt pomiarowy, linię pomiarową lub obszar,
z którego odczytywana jest wartość min, max oraz średnia temperatury. Wszystkie znaczniki mogą być
również dodawane na etapie analizy termogramu w specjalistycznym programie komputerowym.
Ważną opcją jest również automatyczna lokalizacja obszarów przekroczenia punktu rosy (obszary gdzie
istnieje ryzyko wykraplania się pary wodnej na powierzchni przegród budowlanych). Ważnymi dla
budownictwa dodatkowymi funkcjami są również: notatki głosowe i tekstowe, możliwość łączenia
urządzenia za pomocą Wi-Fi, wykonywanie szkiców w urządzeniu na wykonanym termogramie przy
pomocy dotykowego wyświetlacza, funkcja panoramy dzięki której kamera łączy ze sobą serię
pojedynczych zdjęć w jedną dużą panoramę, zapis filmów w podczerwieni, automatyczne wykonywanie
cyklicznych termogramów, kompas, GPS, przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym na urządzenia
mobilne, zoom, oraz wskaźnik laserowy.
Nowoczesne akcesoria dodatkowe
Do każdej kamery termowizyjnej mogą zostać zakupione liczne urządzenia dodatkowe, tj.: wzmacniana
walizka do transportu kamery, pokrowiec, dodatkowe akumulatory zwiększające czas pracy urządzenia
w terenie, ładowarki samochodowe, ładowarki akumulatorów, karty pamięci, kabel USB oraz statyw
(rys.7).
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Rys. 7. Akcesoria dodatkowe stosowane w kamerach termowizyjnych [3].
Najważniejszym akcesorium dodatkowym są jednak niewątpliwie obiektywy. Dobranie odpowiedniego
obiektywu może znacznie poprawić jakość zdjęć termowizyjnych i usprawnić ich wykonywanie.
Obiektyw należy dobrać biorąc pod uwagę odległość badanego elementu od kamery termowizyjnej,
wielkość badanego obszaru oraz warunki przestrzenne w jakim wykonywany będzie pomiar (problemem
mogą być małe pomieszczenia lub gęsta zabudowa obiektów budowlanych). Uzyskane możliwości
wykonywania zdjęć w ograniczonej przestrzeni za pomocą różnych typów obiektywów pokazuje rys.8.

Rys. 8. Różnice w polu widzenia badanej przestrzeni w zależności od użytego obiektywu [4].
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Przykładowe obiektywy to np.: 10 mm z polem widzenia 45°, 30 mm z polem widzenia 15°, 76 mm
i polem widzenia 6° lub obiektyw 4 mm z polem widzenia 90° (do zastosowań w ciasnych miejscach).
Należy pamiętać, że nie każdy obiektyw pasuje do zakupionej kamery termowizyjnej. Najczęściej każdy
model posiada możliwość dołączenia kilku dodatkowych obiektywów i konwerterów, dających
kilkukrotne powiększenia.

Koszty zakupu kamery termowizyjnej
Istnieje bardzo wielu producentów kamer termowizyjnych. Do czołowych firm, znanych na rynku można
zaliczyć: FLIR Systems, Fluke, Testo, Sonel, SAT, VIGO system, NEC-Avico, Nieaf-Smitt. Koszty zakupu
kamer termowizyjnych wyżej wymienionych producentów wymieniono w tab.1. Podano w niej
oddzielnie ceny przykładowej kamery termowizyjnej o niskiej oraz wysokiej jakości. W tabeli
wymieniono wartości parametru czułości termicznej oraz rozdzielczości detektora aby wskazać różnice
w możliwościach urządzenia. Oba parametry w bardzo dużym stopniu odpowiadają za jakość
otrzymywanego zdjęcia termowizyjnego co jest ważnym aspektem z punktu widzenia zastosowań
budowlanych. Oczywiście przedstawione kamery różnych producentów mogą znacząco różnić się
dodatkowymi parametrami i możliwościami. Przedstawione ceny są cenami orientacyjnymi aby móc
przybliżyć zakres cenowy kamer termowizyjnych.
Tabela 1. Orientacyjne ceny kamer termowizyjnych różnych producentów.
Lp Producent
1
2
3
4
5
6
7
8

FLIR Systems
Fluke
Testo
Sonel
SAT
VIGO System
NEC - Avio
Nieaf-Smitt

Niska jakość
Czułość
termiczna
[mK]
< 150
< 150
< 100
< 100
< 120
< 65
< 100
< 300

Rozdzielczość
detektora
[pixel x pixel]
80 x 80
80 x 60
160 x 120
160 x 120
160 x 120
384 x 288
160 x 120
47 x 47

Cena
brutto
[zł]
4691,22
5891,70
7995,00
7498,99
b.d.
b.d.
15375,00
12498,72

Najwyższa jakość
Czułość
Rozdzielczość
termiczna
detektora
[mK]
[pixel x pixel]
< 30
640 x 480
< 65
320 x 240
< 40
640 x 480
< 50
640 x 480
< 80
320 x 240
< 65
640 x 480
< 30
640 x 480
< 80
160 x 120

Cena
brutto
[zł]
130865,85
82846,65
93979,20
75269,00
b.d.
b.d.
130173,75
18855,90

Do mniej znanych producentów kamer termowizyjnych można zaliczyć takie firmy jak: Bosch, Samsung,
SDS, SKF, Micro-Epsilon, ULIS, Sofradir, HI Italia, Pelco, Irisys. Zdarza się, że konkretni producenci
specjalizują się w kamerach termowizyjnych tworzonych specjalnie dla konkretnej gałęzi przemysłu, jak
np. firma Bosch produkująca kamery termowizyjne do monitoringu i ochrony mienia. Planując zakup
urządzenia jakim jest kamera termowizyjna nie należy zapominać również o akcesoriach dodatkowych,
w szczególności o obiektywach, których cena może czasem przekraczać wartość samej kamery
termowizyjnej (ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Podsumowanie
W obecnych czasach zakup kamery termowizyjnej nie jest prostą czynnością. Z uwagi na licznych
producentów występujących na rynku oraz ich zróżnicowaną ofertę sprzętową, potencjalny użytkownik
kamery termowizyjnej musi wybierać z ponad kilkudziesięciu modeli urządzeń. Ważnym aspektem jest
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konkretne określenie celów do jakich będzie wykorzystywana kamera termowizyjna oraz przewidywany
budżet. Obecne, nowoczesne urządzenia posiadają wiele dodatkowych parametrów i funkcji, które
znacząco mogą przyśpieszyć pomiary termowizyjne i ułatwić interpretację zdjęć termowizyjnych.
Najważniejszymi parametrami kamery termowizyjnej są rozdzielczość termiczna detektora oraz czułość
termiczna urządzenia, obecne kamery dla budownictwa charakteryzują się wysokimi ich parametrami tj.
rozdzielczością detektora na poziomie 640x480 pikseli oraz czułością poniżej 30mK. Nowoczesne
rozwiązania w kamerach termowizyjnych sprawiły, że urządzenia te stały się znacznie mniejsze,
łatwiejsze w obsłudze, bardziej dokładne oraz funkcjonalne.
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NIEDOSKONALI
Wróbel Eliza1, Prochor Piotr2
1
2

Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów,
Politechnika Białostocka, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Główną specjalizacją założycieli portalu Niedoskonali jest inżynieria rehabilitacyjna. W
swoich portfoliach gromadzą różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne, przeznaczone
dla osób z niepełnosprawnością, a jednym z czołowych projektów, jest Handihouse –
projekt mieszkania dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Założyciele ściśle
współpracują z osobami niepełnosprawnymi, tak aby projekty były jak najbardziej
trafione i indywidualnie dopasowane. W przyszłości planują rozwijać się, zdobywając
nowe umiejętności i wyróżnienia, na wszelkiego rodzaju konferencjach, warsztatach
i praktykach, jednocześnie zaznaczając, iż sporo takowych już się odbyło. Autorzy
prezentują zrealizowane zadania, zainteresowania oraz kierunek działań.
Wyszczególniono te projekty, które udało się wykonać oraz plany na przyszłość
związane z przedsięwzięciem „Niedoskonali”.

słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, projektowanie, sprzęt medyczny

Wstęp
Prezentowane przedsięwzięcie aktywnie realizowane jest przez dwoje studentów inżynierii
biomedycznej II stopnia, pragnących rozwiązywać problemy w zależności od zaistniałych potrzeb.
Projektują różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt medyczny (i nie tylko) opierając się przede wszystkim
na współpracy z ludźmi. Ich prace prezentowane są w jak najbardziej atrakcyjnej dla oka formie. W
poniższym materiale autorzy prezentują szeroki zakres swoich zainteresowań oraz zdobytej w toku
nauczania wiedzy, które zaowocowały kolekcją materiałów tekstowych, jak i projektów z zakresu
inżynierii biomedycznej. Jednakowoż podkreślają, że działalność tą dedykują wszystkim – od zwykłych
osób zainteresowanych tematyką inżynierii biomedycznej, przez pasjonatów, do osób
niepełnosprawnych, którym na miarę możliwości starają się pomóc.

Geneza projektu „Niedoskonali”
Idea nawiązania współpracy zrodziła się w sierpniu 2014r., kiedy to pojawił się pomysł zaprojektowania
mieszkania dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W ramach wspólnej decyzji autorzy
postanowili dokumentować swoją działalność i założyć portal informacyjny ze zgromadzonymi
projektami, ale przede wszystkim tymi, które pragnęli realizować w przyszłości. Problem stanowiła
nazwa, która ostatecznie, nie jest przypadkowa. Każdy projekt rodzi się z zaistniałej potrzeby,
a potrzeba z braku lub niedoskonałości, które trzeba wypełnić „doskonałym” rozwiązaniem. Tak więc od
tamtej pory duet współpracuje pod nazwą „Niedoskonali” (logo: rys. 1). Adres internetowy, pod którym
można znaleźć wszystkie materiały to www.niedoskonali.info.pl.
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Rys. 1. Logo przedsięwzięcia „Niedoskonali” [1]

Działalność
Główną specjalizacją założycieli portalu jest inżynieria rehabilitacyjna. Autorzy w swoich portfoliach
gromadzą różnego rodzaju projekty sprzętów medycznych, głównie rehabilitacyjnych. Większość z prac,
to prace projektowe oparte na systemach CAD, CAM i CAE, z wykorzystaniem głównie oprogramowania
SolidWorks. Oprócz projektów, gromadzimy również materiały filmowe, jak np.: Robot NAO, prace
przeglądowe, czy wizytówki sławnych sportowców. Warto zaznaczyć, że wszystkie publikacje są
opracowywane przez autorów samodzielnie, a projekty posiadają prawa autorskie.
Projekt mieszkania HandiHouse
To pierwsza inicjatywa, która powstawała w efekcie współpracy. HandiHouse (logo: rys. 2) to projekt
mieszkania przeznaczonego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Głównym celem było
zagospodarowanie przestrzeni w taki sposób, aby pacjent mógł swobodne poruszać się po mieszkaniu
o przeciętnym metrażu. Zaprojektowane zostały również innowacyjne meble i urządzenia, specjalnie
dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nazwa projektu jest dwuczłonowa i stanowi
połączenie wyrazów handi (fragment z ang. handicap – niepełnosprawność) oraz house (dom).

Rys. 2. Logo projektu HandiHouse [1]
Pierwszym pomieszczeniem jest kuchnia (rys. 3). Zaprojektowane przez nas meble pozwalają zachować
ergonomię i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, przy czym najwyżej usytuowane powierzchnie
są w zasięgu ręki. Blat kuchenny umieszczony jest na wysokości 0,9m, przy którym osoba
niepełnosprawna może w łatwy sposób pracować ze względu na jego swobodne zawieszenie.
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Odpowiedni sprzęt AGD 1 umieszczony został na podwyższeniach, co z kolei umożliwia korzystanie
z niższych partii wyposażenia.

Rys. 3. Wizualizacja zaprojektowanej kuchni [1]
Do zaprojektowanych przez autorów mebli zaliczyć tu można: półkę obrotową (rys. 4a), szafki z pionowo
otwieraną szufladą (rys. 4b) oraz wyspę kuchenną z obrotowym blatem (rys. 4c).

1

Elementy dekoracyjne, drobne sprzęty AGD oraz wyposażenie kuchenne takie jak: ekspres do kawy, radio, ręcznik
papierowy, kwiaty, talerze, garnek, stojak na noże, noże, chlebak, miska, talerze, kubki, puszki i owoce pochodzą
ze strony www.grabcad.com. Fototapeta została pobrana ze strony www.fototapeta.net.
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Rys. 4. Zaprojektowane meble: a) półki obrotowe, b) szafka, c) wyspa kuchenna [1]
Kolejnym pomieszczeniem jest salon (rys. 5), który zaadaptowano do pełnienia funkcji zarówno pokoju
dziennego, jak i sypialni. Głównym projektem jest tu wielofunkcyjne łóżko (rys. 6a), które w łatwy
sposób można złożyć i rozłożyć. Kiedy pełni funkcję sypialną, wewnątrz dostępne są praktyczne półki,
natomiast kiedy jest złożone może być świetnym stanowiskiem biurowym.

Rys. 5. Wizualizacja salonu [1]
Zamontowane nad kanapą mobilne uchwyty ścienne (rys. 6b), ułatwiają siadanie i zsiadanie z wózka
inwalidzkiego na kanapę, a specjalna obudowa telewizora (rys. 5) pozwala na używanie go w dwóch
przeciwległych pomieszczeniach.
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Rys. 6. Zaprojektowane meble z salonu: a) wielofunkcyjne łóżko, b) uchwyty ścienne [1]
W najbliższej przyszłości autorzy planują zaprojektować łazienkę i pokój rehabilitacyjny. Projekt, choć
niedokończony, brał udział w konkursie Technotalenty, na który został przygotowany katalog (rys. 7).

Rys. 7. Kilka stron z katalogu [1]
IBoteka
Miejsce przeznaczone dla pasjonatów inżynierii biomedycznej, a w szczególności rehabilitacyjnej. To
źródło artykułów dotyczących projektów oraz ciekawych materiałów, które zostały opracowane przez
autorów. Od momentu powstania strony internetowej, udokumentowanych zostało kilka projektów
m.in.: składany elektryczny wózek inwalidzki, parapodium dynamiczne, płytki kostne, indywidualna
endoproteza stawu biodrowego, dystraktor żuchwy, czy proces technologiczny wytwarzania płytki
kostnej. Poniżej autorzy prezentują krótkie opisy niektórych z nich.
Indywidualna endoproteza stawu biodrowego
Projekt obejmował opracowanie rozwiązania koncepcyjnego endoprotezy stawu biodrowego (rys. 8a)
w oparciu o modele kostne konkretnego pacjenta. Endoproteza składa się z trzech części: trzpienia,
głowy i panewki. Projektowanie trzpienia oparte było o geometrię szpiku kostnego, a sam model
powstawał przez połączenie profili przekrojów w miejscach charakterystycznych szpiku kostnego.
Głowa została dobrana odpowiednio do stożkowej końcówki trzpienia, podobnie jak panewka do
warunków anatomicznych kości biodrowej.
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Rys. 8. Projekty: a) endoproteza stawu biodrowego, b) dystraktor żuchwy [1]
Dystraktor żuchwy
Zaprojektowany dystraktor (rys. 8b) dzięki dwumodułowej budowie pozwala na wydłużanie żuchwy
w dwóch płaszczyznach. Regulacja urządzenia odbywa się poprzez mechanizm śrubowy
z wykorzystaniem śruby drobnozwojnej dla lepszej i bardziej precyzyjnej kontroli wydłużania.
Zastosowane instrumentarium oraz przedłużniki pozwalają na proste i łatwe użytkowanie dystraktora
po jego implantacji. Wszystkie elementy urządzenia są tak zaprojektowane, aby móc je dopasować do
geometrii żuchwy każdego pacjenta.
Parapodium dynamiczne
Projekt urządzenia (rys. 9a) przeznaczony jest do pionizacji osób, które nie są wstanie samodzielnie
przyjąć pozycji stojącej. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie sprężyn gazowych umożliwiających
pionizację pacjenta z wózka inwalidzkiego. Takie rozwiązanie znacznie wspomaga pracę rehabilitanta.
Gabaryty płóz parapodium zostały znacząco zmniejszone, przy zachowaniu odpowiednich parametrów
wytrzymałościowych. Platformy na stopy zostały wyposażone w mechanizm, który pozwala na
zapewnienie stabilności w przypadku nierówności kończyn.

Rys. 9. Projekty: a) parapodium dynamiczne, b) płytki dokostne [1]
Płytki dokostne
Projekt obejmuje modele płytek kostnych (rys. 9b) dopasowanych do anatomii konkretnego pacjenta.
Odpowiednie rozmieszczenie otworów oraz ich różne wielkości pozwalają na dobór i umiejscowienie
śrub w zależności od rodzaju złamania. Płytki są przeznaczone do wykonania ze stopu tytanu lub stali
austenitycznej. Odpowiednio wyprofilowany kształt anatomiczny sprawia, że masa płytki jest niewielka.
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Podsumowanie
Zarówno osobno, jak i w duecie, „Niedoskonali” w miarę możliwości starają się pozostać aktywni. Brali
udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i projektach. Warto zaznaczyć, że na pierwszym
miejscu stawiają samorozwój, toteż pomimo spraw bieżących, mają mnóstwo planów na przyszłość. W
najbliższym czasie planują pomoc w projektowaniu roweru ręcznego dla konkretnego pacjenta oraz
wykonanie ortezy rehabilitacyjnej dla dziecka bez palców. W przyszłości pragną rozwijać swoje
umiejętności, tak aby efektem były owocne współprace z innymi projektantami oraz pacjentami.

Źródła
1.  

www.niedoskonali.info.pl
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ARCHITEKTURA, A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Chmielewska Jolanta
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska
Popularny obecnie trend zrównoważonego rozwoju opartego na trzech
podstawowych filarach tj. społeczeństwo, ekonomia i środowisko, w znaczącym
stopniu wpływa na wiele dziedzin ludzkiego życia. Architektura i budownictwo jest
jedną z nich. Ekorozwój, jak czasami określa się ten trend determinuje zmiany nie tylko
w przebiegu procesu inwestycyjnego, zastosowanych instalacjach, formie i estetyce
obiektu architektonicznego, ale również w wykorzystanych materiałach budowlanych.
słowa kluczowe: architektura, przemijanie, zrównoważony rozwój

Definicja rozwoju zrównoważonego
W drugiej połowie XX w. olbrzymią rolę odegrał problem ochrony środowiska oraz narastająca
świadomość skutków zanieczyszczeń atmosfery, gleby, wody i zachwianie naturalnej równowagi natury
spowodowane przez niekontrolowaną działalność człowieka. Pojawiające się katastrofalne wizje świata
stały się zaczątkiem przystąpienia do zdiagnozowaniem przyczyn tego zagadnienia poprzez tworzenie
sprawozdań i raportów mających na celu uświadomienie społeczeństwa, iż brak nadzoru nad wzrostem
gospodarczym zagraża nie tylko przyrodzie, ale przede wszystkim samej ludzkości.
Opublikowany w 1987 roku raport "Nasza Wspólna Przyszłość" sporządzony przez Światową Komisję ds.
Środowiska i Rozwoju ONZ, zawierający listę zagrożeń dla prawidłowej ewolucji ludzkości, a także
definicję zrównoważonego rozwoju określonego jako: "rozwoju stabilnego, który zaspokaja potrzeby
obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb" [1], podkreślił brak
możliwości rozwoju w oderwaniu od poszanowania środowiska i drugiego człowieka. Stwierdzono, iż
wszystkie państwa powinny respektować zasady zrównoważonego rozwoju, które zostały oparte na
pozostających we wzajemnej równowadze, trzech podstawowych filarach:
•  

środowisko (przemyślane i ostrożne korzystanie ze środowiska),

•  

ekonomia (rozwój gospodarczy, stymulowany przez postęp technologiczny),

•  

społeczeństwo (poprawa warunków życia, wyrównanie szans).

Architektura zrównoważona
Największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska oraz zachwiania równowagi w przyrodzie ma
działalność architektoniczno-budowlana, która jest przyczyną 42% końcowego zużycia energii, 35%
emisji gazów cieplarnianych, a także znaczącego zużycia wody i dóbr naturalnych. Z powyższych danych
wynika, iż obie dziedziny stanowią łącznie największy sektor gospodarczy pod względem przepływu
surowców. Dlatego w 1998 roku zostały one objęte zasadami zrównoważonego rozwoju uregulowanymi
w międzynarodowym dokumencie pt. "Zrównoważone budowle", będącym częścią Agendy 21. Do
najistotniejszych zobowiązań wynikających z przyjętej strategii należą:
•  

zminimalizowanie zanieczyszczeń środowiska i ich wpływu na zmiany klimatu,

•  

ograniczenie nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych,
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•  

propagowanie alternatywnych źródeł energii,

•  

zapewnienie wysokiej jakości życia.

Wiele obecnych publikacji w różnorodny sposób rozumie i definiuje cechy budynków zrównoważonych,
jednak bezkonfliktowe jest stwierdzenie, iż zasady zrównoważonego rozwoju obejmują szeroki
kontekst przestrzenny i odnoszą się do całego procesu inwestycyjnego, a także późniejszej eksploatacji
oraz rozbiórki obiektu, nie budzi wątpliwości. Istotnym aspektem jest ograniczenie zanieczyszczeń już
na etapie projektowania i realizacji budynków, którego głównym celem stanowi uwzględnienie potrzeb
użytkowników oraz określenie potencjalnych zagrożeń i długofalowych zmian zachodzących
w otoczeniu. Determinuje to rozwój zaawansowanych technologii z dziedziny budownictwa
i architektury pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej i komfortu obiektów, przy
równoczesnym skierowaniu uwagi na zachowanie oraz stymulowanie aktywności społecznych
i kulturowych.

Pięć cech zrównoważonego budynku
Obecnie architekturę zrównoważoną można scharakteryzować za pomocą pięciu cechy określających
wymagania jakościowe w stosunku do budynku:
1)  

Budynek i otoczenie

Najistotniejsze i pozostające we wzajemnej symbiozie aspekty to lokalizacja i kształtowanie zabudowy,
które należy rozumieć poprzez maksymalne oraz efektywne dostosowanie projektowanej zabudowy do
panujących lokalnych warunków klimatycznych, poszanowanie krajobrazu kulturowego, a także tradycji
miejsca. Efekt ten, uzyskać można dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych
wpływających na formę obiektu, tj.: zwarta bryła, optymalne pochylenie połaci dachowej, wysunięcie
okapu, orientacja względem stron świata, itp. Architektura powinna respektować ponadczasowe
wartości powiązane z pięknem i tożsamością miejsca- integracja architektury i krajobrazu.
2)  

Zagospodarowanie terenu

Dostęp do transportu miejskiego i usług stanowi jedną z podstaw oszczędności energii i minimalizacji
zanieczyszczeń powietrza. Jakość i bliskość komunikacji publicznej, a także rozwinięta infrastruktura
rowerowa wpływa pozytywnie na zmniejszenie ruchu prywatnych pojazdów mechanicznych.
Powstawanie ogólnodostępnych terenów publicznych i rekreacyjnych wpływa pozytywnie na rozwój
społeczny i kulturowy społeczeństwa.
3)  

Oszczędność energii, wody, miejsca; ochrona atmosfery

Zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii- wykorzystanie energii słonecznej, wiatru i wody, umożliwia
jednoczesną redukcję zależności od wyczerpujących się zasobów paliw kopalnianych. Efektywność
energetyczna uzyskana przez alternatywne źródła energii powinna zostać poprzedzona działaniami
projektowymi zmierzającymi ku zniwelowaniu mostków cieplnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na
problem marnotrawienia wody. Niezbędne staje się wykorzystywanie urządzeń do odzysku
i magazynowania.
4)  

Środowisko wewnętrzne

Każdy budynek stanowić ma nie tylko bezpieczne i komfortowe miejsce zamieszkania lub pracy, ale
również powinien zaspokajać wyższe potrzeby społeczne i kulturowe. Istotne jest również, aby podczas
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projektowania obiektów zrównoważonych zmierzać do najlepszego połączenia funkcji budynku
z dążeniem do uzyskania wysokiej sprawności energetycznej i niskich kosztów eksploatacji.
5)  

Materiały i surowce

Świadome stosowanie odpowiednio dobranych przegród budowlanych składających się z materiałów
lokalnych, nietoksycznych (niezależnie czy owa toksyczność dotyczy procesu produkcji, użytkowania czy
rozkładu) i pochodzących z wtórnego przetworzenia lub demontażu. Do wznoszenia elementów
konstrukcyjnych należy wykorzystywać materiały trwałe i odporne na zniszczenia.
Problematyka przemijania
zrównoważonej.

budynków

-

cykle

przemian

w kontekście

strategii

architektury

Trwanie i cykl przemian budynków dotyczy wszystkich budowli niezależnie od strategii zastosowanej
przy ich projektowaniu. Czas trwania tych procesów w odniesieniu do architektury uzależniony jest od
wielu czynników, wśród których możemy wyróżnić:
•  

użyte materiały,

•  

sposób budowy,

•  

wielofunkcjonalność/możliwość adaptacji,

•  

estetyka-piękno budynku,

•  

ponadczasowość,

•  

ekonomia.

Przemijanie obiektów architektonicznych stanowi częsty temat rozważań architektów. Stwierdzenie, iż
to elementy starzejące się najszybciej wyznaczają główne cykle życia oraz szybkość ich zmian nie budzi
kontrowersji. Starzenie jest naturalnym procesem wymuszającym podjęcie odpowiednich decyzji
związanych z przyszłością obiektu, np. możliwością jego adaptacji, modernizacji lub najbardziej
radykalnego posunięcia-wyburzenia.
W oparciu o w/w. czynniki została przeprowadzona analiza dwóch budynków zaprojektowanych, wg.
deklaracji projektantów, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Freie Universität- Wydział Filologiczny, Berlin
LOKALIZACJA: Habelschwerdter Allee 45,Berlin,
INWESTOR: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Wolny Uniwersytet w Berlinie,
PROJEKT: Foster and Partners,
KONSTRUKCJA: Pichler Ingenieure GmbH
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 42 600 m2, w tym biblioteka 6 290 m2,
KALENDARIUM:
— projekt (konkurs): 1997,
— realizacja: 2001–2005,
KOSZT: 18,5 mln euro.
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Rys. 1. Widok na bibliotekę Freie Universität od strony dziedzińca. Autor: Jolanta Chmielewska.
Obecną formę budynek Wydziału Filologicznego zawdzięcza przeprowadzonemu w 1997r.
międzynarodowemu konkursowi, który zakładał stworzenie projektu renowacji istniejącego, skażonego
azbestem obiektu oraz budowę centralnej biblioteki przeznaczonej na udostępnianie i przechowywanie
700 tys. woluminów.
Nieregularny, dwu- i trzykondygnacyjny kompleks wraz z fasadą zaprojektowaną w oparciu o
Corbusierowskiego Modulora przez wiele lat stanowiły wzorzec dla tego typu budynków, dlatego też
biuro Fostera podeszło do zadania z ogromnym poszanowaniem zastałej architektury. Dotychczasowe
stalowe panele zastąpiono niezwykle trwałymi elementami z brązu w niemal identycznym do oryginału
kolorze. Pokrycie stropodachów zastąpiono zielonymi dachami, które poprawiły statyczność cieplną.
Na potrzeby wybudowania nowej biblioteki, projektanci scalili sześć małych dziedzińców wewnętrznych,
na miejscu których znajduje się nowy owalny budynek. Forma biblioteki jest wynikiem rozważań nad
ekologicznymi rozwiązaniami klimatyzacyjnymi, stanowiącymi podstawę redukcji kosztów energii.
System naturalnej wentylacji maksymalnie wykorzystuje kubaturę, zamknięcie funkcji w jednorodną
otwartą przestrzeń i oddzielne obiegi powietrza w budynku oraz pomiędzy powłokami, tworzą
unikatowy mikroklimat wnętrza.
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Rys. 2. Wnętrze biblioteki. Autor: Jolanta Chmielewska.
Analizując budynek biblioteki Freie Universität pod względem procesu przemijania obiektów i cyklu
przemian, można zauważyć pewne ograniczenia wynikające z zastosowanych rozwiązań projektowych.
Gmach ze względu na gabaryty i niezależność konstrukcji względem pozostałych elementów może być
adaptowany na dowolne funkcje przy jednoczesnym zachowaniu jednoprzestrzennego podziału.
Powyższy warunek jest istotny ze względu na zachowanie istniejącego naturalnego systemu wentylacji,
który wpływa na ekonomiczne aspekty eksploatacji budynku oraz wytwarzanie specyficznego klimatu
wnętrza, gwarantującego komfort użytkowania budynku. Zastosowane materiały konstrukcyjne- stal
w połączeniu z solidnością wykonania zapewniają trwałość i odporność na zniszczenia. Okładzina
zewnętrzna wykonana z przeziernych i nieprzeziernych paneli szklanych, stanowi najprawdopodobniej
element będący stymulatorem cyklu zmian struktury "berlińskiego mózgu". Pomimo rozwoju
technologii nie wyeliminowano całkowicie wad szkła- wrażliwości na nagłe naprężenia, obciążenia lub
uderzenia.
Biblioteka to z pewnością najbardziej widowiskowa architektonicznie część Freie Universität. Dzięki
charakterystycznej obłej formie i prostocie rozwiązań materiałowych stanowi jedyną z wizytówek
Berlina, stając się tym samym dziełem ponadczasowym, z którego obecną funkcją i estetyka trudno
będzie konkurować przyszłym moderatorom obiektu. Elegancja formy wpisuje się w pojęcie
nowoczesnej architektury i architektury przyszłości. Dalsza obserwacja procesu starzenia się tego
obiektu będzie z pewnością bardzo interesująca i dostarczy wiele spostrzeżeń dotyczących przyjętych
rozwiązań.
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Media-TIC, Barcelona
LOKALIZACJA: Roc Boronat 117, dystrykt 22@Barcelona,
INWESTOR: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
PROJEKT: Cloud9,
KONSTRUKCJA: BOMA,
INSTALACJE: PGI Grup,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 23 104 m2,
KALENDARIUM:
— projekt: kwiecień 2006,
— realizacja: kwiecień 2009,
KOSZT: 28,5 mln euro.

Rys. 3. Widok budynku Media-TIC. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUoc-mediatic.jpg;
dostęp: 17.05.2015 r.
Media-TIC to przykład budynku zrównoważonego, w którym efekt "technologiczności" został uzyskany
dzięki nowatorskim rozwiązaniom architektonicznym i technicznym. Innowacyjność formy czyni z niego
ikonę zielonej i inteligentnej architektury. Powstały obiekt tworzy zwartą bryłę, opisaną sześcianem o
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wymiarach 40 x 40 x 40 metrów. Parter budynku to miejsce spotkań pracowników (budynek jest siedzibą
firm zajmujących się mediami audiowizualnymi i technologicznymi) i mieszkańców dzielnicy. Biurowiec
funkcjonalnie połączony jest z działającym przez internet Uniwersytetem Oberta de Catalunya, który
zajmuje trzy ostatnie piętra. Zwieńczeniem budynku jest zielony dach chroniący przed nadmiernym
nagrzewaniem.
Konstrukcja budynku oparta jest na potężnych stalowych ramach, które zapewniają swobodę
wykorzystania przestrzeni oraz determinują moduł elewacji. Koszt elementów nośnych stanowił 40%
całości inwestycji. Każda z czterech elewacji budynku to swoiste "żyjące organizmy" z przesłonami
sterowanymi komputerowo. Zróżnicowanie to wynika z orientacji względem stron świata i panujących
warunków klimatycznych. Zastosowane przesłony zostały wykonane z materiału nazywanego szkłem
przyszłości-poduszek ETFE (etylen- tetrafluoroetylen). Ten elastyczny materiał charakteryzuje się
przeźroczystością, niewielkim ciężarem i bardzo dużą odpornością na promieniowanie UV. Każda
poduszka wykonana jest z trójwarstwowej powłoki ETFE, wewnątrz której znajduje się powietrze pod
ciśnieniem zwiększonym w stosunku do atmosferycznego. Aby chronić budynek przed przegrzaniem na
elewacjach umieszczono czujniki samoczynnie uaktywniające filtry słoneczne- nadruki znajdujące się na
poduszkach, które po usunięciu powietrza z ich wnętrza nakładają się na siebie, tworząc jednorodną
nieprzezierną membranę odbijająca promieniowanie słonecznie. Budynek korzysta z energii
geotermalnej, biogazu i centralnego systemu dystrybucji energii.
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Rys. 4. Przesłony budynku Media-TIC. Źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A37_Edifici_Media-TIC%2C_c._Sancho_de_%C3%81vila.JPG;
dostęp: 17.05.2015 r.
Technologiczna wizja budynku Media-TIC jest nieco kontrowersyjnym przykładem architektury
zrównoważonej nie tylko pod względem spełniania wymagań ekologicznych, ale także ze względu na
przewidywany sposób starzenia się obiektu, który będzie z pewnością różnił się od sposobu, w jaki
starzeją się budynki "tradycyjne". Użycie zaawansowanych technologii niestety pociąga za sobą znaczne
dodatkowe koszty związane z wyprodukowaniem i efektywnym wykorzystaniem materiałów. Obiekty
oparte na idei technologii bardzo szybko ulegają procesowi przemiany cyklów życia budynków, czyli
starzenia się. Czynników wpływających na przyspieszenie tego zjawiska jest wiele, począwszy od
aspektów ekonomicznych (np. koszty związane z utrzymaniem sprawności instalacji w tym przesłon i ich
systemów sterowniczych, koszty eksploatacyjne -pobór energii), po czynniki estetyczne - „nieładne"
starzenie się i przemijanie atrakcyjności materiałów oraz utrata unikatowego charakteru. Niewątpliwym
atutem projektu jest natomiast zastosowanie stalowych ram umożliwiających w przyszłości adaptację
i modernizację budynku. Zastosowane rozwiązanie umożliwia użytkownikowi dostosowanie przestrzeni
do własnych potrzeb bez istotnej ingerencji w konstrukcję obiektu.
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Biurowiec swoją formą i estetyką ściśle nawiązuje do specyfiki firm oraz instytucji mających w nim swoją
siedzibę- śmiało można pokusić się o stwierdzenie, iż budynek stanowi ich swoistą wizytówkę. Wiele
spośród zastosowanych w nim rozwiązań jest nowością w branży architektonicznej. W chwili obecnej
sprawdzają się one doskonale, lecz wciąż pozostaje niepewność, jak będą się zachowywać np. za
kilkanaście lat, czy wciąż będą atrakcyjną i unikatową formą reklamy.

Podsumowanie
Obiekty architektoniczne poddane są działaniu czasu w dwojakim sensie. Po pierwsze, starzeją się,
w sensie fizycznym, zastosowane w nich materiały, zużywające elementy instalacji i wyposażenia. Po
drugie, architektura poddana jest działaniu "czasu" społecznego i cywilizacyjnego. Zmiany polityczne,
ekonomiczne i gospodarcze determinują rozwój wszystkich dziedzin w określonym kierunku, tworząc
różnorodne strategie. Budynki starzeją się ponieważ potrzeby, dla których zaspokojenia powstały,
zniknęły albo wymagają obecnie innych rozwiązań. Starzeją się ich formy, zmienia się percepcja wizualna.
Architektura zrównoważona wpisuje się w kontekst przemian w specyficzny sposób. Możemy w niej
zaobserwować tendencje do indywidualizacji charakteru obiektów, wykorzystanie nowoczesnych
materiałów, dążenie do możliwości łatwej adaptacji obiektu do nowych celów oraz wykorzystanie
ekologicznych rozwiązań.
Architekci prześcigają się w pomysłach stworzenia nowej unikatowej formy przy jednoczesnym
uzyskaniu możliwie najwyższej efektywności energetycznej, niejednokrotnie zapominając o istotnych
czynnikach wpływających na szybkość zmian cyklu życia obiektu. Z upływem czasu architektura niegdyś
dominująca i wyróżniająca się staje się jednym z wielu elementów w tkance miejskiej, materiały
zmieniają swoje właściwości (często w sposób nieestetyczny), użytkowanie obiektu jest
nieekonomiczne, a ich pozorna ponadczasowość zanika. Używanie zaawansowanych technologii, jakie
często są stosowane w architekturze zrównoważonej, zawsze niesie za sobą ryzyko szybkiego
przemijania, dlatego warto jest postawić pytanie: czy pragniemy oglądać architekturę-dzieło,
niezmienione przez wieki zyskujące szlachetność wraz z upływem czasu i budzącą nasz podziw, czy też
obiekty technologiczne-maszyny, działające tylko w określonym przedziale czasu i tracące po jego
upływie swój estetyczny wygląd oraz funkcjonalność?
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LUDZIE, PLANETA, ZYSK - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Młynarczyk Magdalena
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska
W dobie rozwijającej się gospodarki, temat zrównoważonego rozwoju staje się
pominięty. Człowiek przekształca przyrodę, coraz bardziej i częściej w nią ingeruje,
w skutek czego naturalne obszary przestają istnieć. Dlatego tak ważna jest ochrona
środowiska, nie tylko po przez tworzenie rezerwatów, parków czy obszarów Natura
2000.
Niestety obecnie ludzie są przekonani, że terenów zielonych jest jeszcze na tyle dużo,
że można wycinać kolejne lasy pod różne inwestycje. A przecież w momencie
powstawania nowych budynków, tracimy cenną przyrodę. Wskazanie celów i potrzeb
ochrony przyrody, a także pokazanie rozwiązań i przykładów z pewnością da wymierny
skutek. Miasta rozrastają się coraz bardziej, a budowane obecnie osiedla często nie
spełniają naszych oczekiwań. Deweloperzy stawiają sobie za główny cel, wybudowanie
atrakcyjnego i ekonomicznego bloku, zieleń jest pomijana albo zwyczajnie nie ma na
nią już miejsca. Co gorsza inwestorzy nie zastanawiają się jak ludzie będą jeździć do
centrum lub pracy. Osiedla są lokalizowane na obrzeżach miasta, zdarza się, że nie ma
w tym miejscu nawet komunikacji miejskiej. Ekologiczne osiedla to nie tylko osiedla
z zielenią, to przede wszystkim osiedla zapewniające podstawowe potrzeby ludzi:
społeczne, ekonomiczne i gospodarcze.
słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, środowisko naturalne, projektowanie ekologiczne, zrównoważone
osiedla

Wprowadzenie
Obecnie bardzo często można usłyszeć lub przeczytać, że coś jest zrównoważone. Mówi się o
zrównoważonym rozwoju, zrównoważonych osiedlach, ale czym jest zrównoważony rozwój i co się z nim
wiąże? Otóż jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym wszelkie działania polityczne,
społeczne i gospodarcze wzajemnie się integrują, przy czym zostaje zachowana równowaga
przyrodnicza, aby zagwarantować możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych [1].
Wzrost populacji, rozwój technologiczny, dynamiczny rozrost ośrodków miejskich, doprowadzają do
ciągłego poszerzania granic miast, przez co otaczający świat ulega ciągłym zmianom. Z tego też względu
kształtowanie obszarów uprzemysłowionych oraz krajobrazów miejskich powinno zmierzać do harmonii
miedzy techniką, a przyrodą, dzięki czemu będzie można stworzyć strefy optymalnych warunków dla
zdrowia, pracy i życia [2].

Ludzie
Projektując jakąkolwiek przestrzeń, zawsze należy pamiętać o ludziach. To właśnie z myślą o nich
powstają nowe osiedla i inne inwestycje. Tworząc każdą budowlę czy kreując przestrzeń, projektant
powinien skupić się na poprawie życia społeczeństwa, biorąc pod uwagę przestrzeń w skali regionu,
a nie tylko najbliższe otoczenie. Zrozumiałe jest, że podczas całego procesu planowania, nie wolno
zapominać o mieszkańcach, dlatego tak ważne jest organizowanie konsultacji społecznych, spotkań,
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ankiet czy sondaży. Takie działania z pewnością pozwolą poznać potrzeby i oczekiwania przyszłych
użytkowników [3].
Dobrym przykładem projektowania w zgodzie z równoważonym rozwojem może być chociażby
Holandia. Mieszkańcy tego kraju poradzili sobie z wodą, która zalewała im ląd. Mówiąc najprościej,
poddali się naturze i jej naturalnym cyklom, zaczęli budować na wodzie. W latach 90-tych powstało
osiedle Ecolonia w Alphen an der Rijn, które zostało oparte na trzech zasadach: poprawy jakości
i warunków życia, zachowania energii oraz zarządzania całym cyklem życia. Już podczas projektowania
zadbano o to, aby wykorzystać odnawialne źródła energii, materiały budowlane przyjazne środowisku
z wysoką termoizolacyjnością. Każdy dom został zaprojektowany indywidualnie, jeśli chodzi o użyte
technologie ogrzewania czy wentylacji. Cała zabudowa jest otoczona ekranem w postaci drzew
liściastych, co poprawia warunki termiczne, gdyż latem budynki nie nagrzewają się. Oczywiście nie
mogło zabraknąć na osiedlu wody w postaci naturalnego stawu, który stanowi centralny punkt
otoczenia. Dodatkowy atut stanowią zielone dachy, ponieważ dzięki nim pobierana jest woda do
podlewania i do toalet. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w obrębie każdego nowego osiedla preferuje
się ruch rowerowy, pieszy lub komunikację miejską. Osiedla są budowane w pobliżu miejsc pracy, szkół,
sklepów, ośrodków kultury, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z sytemu park&ride. Polega on na
dojechaniu autem do określonego miejsca w obszarze miasta, gdzie znajduje się parking, tam należy
pozostawić pojazd i w dalszą podróż udać się np. rowerem lub autobusem. Tego typu działania
ograniczają zanieczyszczanie powietrza. Inaczej sytuacja wygląda jeśli wokół zabudowy mieszkaniowej
można znaleźć szkoły, sklepy lub biura. Wtedy rozbudowuje się sieć rowerową i komunikację miejską,
tak żeby mieszkańcy nie korzystali z samochodów lub w miarę możliwości ograniczyli jazdę tym
środkiem transportu [4].
Oczywiście miejsce zamieszkania to nie wszystko, gdyż większość czasu ludzie spędzają poza domem
w pracy. Często nie mają czasu na relaks czy zwykły odpoczynek, zaabsorbowani różnymi obowiązkami.
Dlatego należy im stworzyć miejsce do odpoczynku. Firma Mars Polska wprowadziła w swoim systemie
pracy pięć zasad: jakość, odpowiedzialność, wydajność, wzajemność i wolność. W budynku funkcjonuje
tzw. "open space" (otwarta przestrzeń), każdy z pracowników widzi się nawzajem, łącznie z zarządem
firmy. Co ciekawe stanowiska pracy są oddzielone od siebie dużą ilością roślinności. W przerwie podczas
pracy można zjeść zdrowy posiłek w kawiarni, skorzystać ze ścieżki zdrowia, siłowni, sali fitness.
Dostępne jest także boisko futbolowe, centrum medyczne i las. Jak widać na powyższym przykładzie,
firma dba o swojego pracownika, a zapewniając mu te wszystkie udogodnienia może liczyć na
zadowolonego, wypoczętego i chętnego do pracy człowieka [5].

Planeta
Środowisko naturalne jest niezwykle cenne, nie tylko pod względem estetycznym, ale również pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym. Niszcząc kolejne zielone tereny pod inwestycje, człowiek
nigdy nie będzie w stanie odtworzyć naturalnego ekosystemu. Potrzeba wielu lat, żeby to co uległo
degradacji, mogło odrodzić się na nowo. Z tego powodu wyznaczono konkretne zalecenia dotyczące
lokalizacji i zasad, w jakich mają być zakładane i utrzymywane tereny zielone. Są one dostępne w postaci
różnych ustaw, konwencji krajobrazowych, a nawet obwieszczeń dotyczących opłat za wycinkę drzew.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaje zasady
kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego czy administrację
rządową, ponieważ to właśnie te organy władzy w dużej mierze decydują o przyszłości miast
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i podległych im terenów. Dokument ten określa również zakres i sposoby postępowania podczas
przeznaczania terenów na określone cele i ich zagospodarowanie wraz z zabudową. Całość oparta jest
o zrównoważony rozwój i ład przestrzenny, jak również ochronę środowiska, walory ekonomiczne,
krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe czy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
Jeśli z jakiegoś powodu inwestor musi wkroczyć w środowisko naturalne, powinien to robić przy jak
najmniejszej ingerencji w jego obszar. Na przykład jeśli chce wybudować ścieżkę zdrowia w pobliskim
lesie, winien wykonać ścieżkę z naturalnego kruszywa, sprzęty do ćwiczeń ustawić w wolnej przestrzeni,
w taki sposób, żeby nie wycinać i nie niszczyć żadnych roślin. Zrozumiałe jest, że duża część inwestycji
powstaje na terenach, które pokrywa trawa lub łąki. Mogłoby się wtedy wydawać, że przecież tak na
prawdę nic wielkiego się nie dzieje, bo w zasadzie to jest tylko trawa. Jednakże mimo wszystko jest to
teren zielony, który zostaje zamieniony na budynek. Co w takiej sytuacji? Dobrym zwyczajem jest
wprowadzanie zielonych dachów i ścian. Jest to jedyna możliwość, aby odzyskać utracone zielone
miejsce. W wielu rejonach świata często stosuje się tego typu rozwiązanie, a efekty są niesamowite.
Warto zwrócić uwagę na ustawy wprowadzane w tym celu. W Toronto stworzono Green Roof for
Healthy Cities, gdzie pokrycie każdego nowego budynku ma składać się w co najmniej 50% z zieleni.
Bejrut utworzył Wonder Forest zakładający, że szczyty budynków zostaną przekształcone w ogrody
z drzewami, łatwo dostosowującymi się do tamtejszego klimatu. Natomiast 19 marca 2015 roku, we
Francji weszła w życie ustawa nakazująca w nowo wybudowanych nieruchomościach komercyjnych,
pokrycie dachu zielenią, bądź panelami słonecznymi [6]. W Polsce również powoli zaczyna się dostrzegać
potrzebę odtwarzania zielonych miejsc i można zaobserwować powstawanie kolejnych budynków
z zielonymi dachami.

Zysk
Zrównoważony rozwój to nie tylko ludzie i środowisko. To także czynniki ekonomiczne, które wciąż mają
główny wpływ na kierowanie się w projektowaniu tą ideą. Wielu inwestorów często z braku wiedzy, nie
decyduje się na nowoczesne rozwiązania. Ważne jest, żeby już na etapie rozmów i wczesnego
planowania przedstawić inwestorowi dwa główne czynniki, które wpływają na wybór tych rozwiązań.
Jest to zysk bezpośredni czyli oszczędności w zużyciu wody, energii, ponieważ nowsze technologie
pozwalają na ograniczenie w korzystaniu z niektórych surowców, ochronę krajobrazu i poprawę życia.
Opisane wcześniej zielone dachy zwiększają różnorodność biologiczną, ograniczają przed nadmiernym
hałasem, zmniejszają problem odpływu wód poprzez zatrzymywanie części wody deszczowej, stanowią
izolację budynku, co przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania i chłodzenia. Natomiast drugim
czynnikiem jest zysk pośredni, którym jest pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Ale to nie tylko zysk
dla samych inwestorów, ale zysk dla środowiska naturalnego i samych ludzi mogących cieszyć się życiem
wśród zieleni.

Podsumowanie
Tak więc wszelkie rozwiązania projektowe, będące ściśle powiązane z równoważonym rozwojem,
z pewnością przyniosą wymierne skutki, a co najważniejsze pozytywnie wpłyną na poprawę
mikroklimatu i środowiska, a co za tym idzie poprawę życia, gdyż dobre samopoczucie człowieka
przekłada się na jego efektywność w życiu codziennym, a także w pracy.
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WSPÓŁCZESNE FONTANNY JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY ESTETYKĘ
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WROCŁAWIA
Kosieradzka Angelika
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej,
Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych
Obecność aranżacji wodnych w krajobrazie ceniona była już w starożytności.
Powstawały one nie tylko ze względów estetycznych, ale co najważniejsze
i użytkowych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz związanym z nim postępem
technologicznym wygląd fontann przeszedł wiele transformacji, w wyniku których
stały się one bogatsze w formie oraz bardziej atrakcyjne. We współczesnym świecie
aranżacje wodne występują w różnorodnej postaci, począwszy od małych
wodotrysków, przez większe kaskady, aż po zjawiskowe fontanny multimedialne. Ze
względu na bogate formy architektoniczno-rzeźbiarskie, stały się dziś swoistymi
dziełami sztuki. Urządzenia wodne dodają przestrzeni niepowtarzalnego uroku,
tworzą przyjemny klimat, a swoją atrakcyjną oprawą przyciągają i zachwycają ludzi. Bez
wątpienia należą one do jednych z najpiękniejszych komponentów miejskiego
krajobrazu. Obecnie coraz częściej życie miejskie koncentruje się w miejscach
wyposażonych w aranżacje wodne. Na zatrzymywanie się w nich ludzi ma wpływ
głównie ich wymiar estetyczny. Podjęte badania nad rolą fontann w estetyzacji
przestrzeni publicznych dotyczyć będą miasta Wrocław. Analizując funkcję
dekoracyjną aranżacji wodnych zwrócono uwagę na ich fenomen. Sukces przestrzeni
publicznych powiązanych z owymi urządzeniami tkwi bowiem nie tylko w atrakcyjnej
oprawie, lecz przede wszystkim w niezmiennej od tysiącleci fascynacji płynącą wodą.
słowa kluczowe: fontanny, Wrocław, przestrzeń publiczna, aranżacje wodne

Wstęp
Obecność aranżacji wodnych w krajobrazie ceniona była już w starożytności. Powstawały one nie tylko
ze względów estetycznych, ale co najważniejsze, i użytkowych. Woda w przestrzeni miejskiej jest
spójnikiem pomiędzy sztucznym tworem zurbanizowanego krajobrazu, a pięknem otaczającej go
przyrody. Od niepamiętnych czasów emanowała magią, była pełna symbolicznych znaczeń, co
powodowało, że ludzie wykorzystywali ją do obrzędów religijnych, traktując tym samym jako sacrum.
Urządzenia wodne, zajmujące najczęściej centralne miejsce placów, ogrodów czy też parków, dowodzą
o niezmiennej od tysiącleci fascynacji płynącą wodą. Jedną z najpopularniejszych aranżacji ją
ujarzmiających są fontanny, czyli wodne urządzenia o zróżnicowanej wielkości i formie, składające się
z basenu oraz trzonu z dyszą wyrzucającą wodę pod ciśnieniem [1]. Pierwotne urządzenia nie były jednak
tak zaawansowane. Woda wówczas przepływała jedynie przez krawędź mniejszej misy do większego
zbiornika.
Obecnie wyróżnia się dwa podstawowe typy fontann: europejską i arabską. Fontanna europejska
została rozpowszechniona w Europie na przełomie XV i XVI wieku. Charakteryzuje ją tryskająca ponad
zbiornik woda, która opadając burzy lustro wody w basenie. Fontanny europejskie są obecnie
najpopularniejszym i najczęściej stosowanym rodzajem architektoniczno-wodnych aranżacji. Drugi typ
to fontanna arabska. Jest ona dużo mniej zjawiskowa, ponieważ wyprowadzana z niej woda nigdy nie
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znajduje się w powietrzu, a jedynie spływa po elementach konstrukcyjnych urządzenia. Tego typu
fontanny budowane były przez Muzułmanów, w krajach arabskich [2].
Współczesne aranżacje wodne znacznie różnią się od pierwotnych form wodno-architektonicznych.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz związanym z nim postępem technologicznym wygląd fontann
przeszedł wiele transformacji, w wyniku których stały się one bogatsze w formie oraz bardziej
atrakcyjne. Obecnie aranżacje wodne można podziwiać zarówno w postaci małych poidełek czy
wodotrysków, jak i większych kaskad oraz rozbudowanych formach architektoniczno-rzeźbiarskich. Ich
dekoracyjna rola wzrastała z każdą epoką, stając się dzisiaj istotnym elementem przestrzeni publicznej.
Dzięki swej dynamice, walorom kompozycyjnym i kulturowym ożywiają one miejski krajobraz, mając tym
samym fundamentalne znaczenie dla podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej. Postępujący rozwój
innowacyjnych technologii pozwolił projektantom na nieograniczoną inwencję twórczą, czego efektem
są zaawansowane technicznie fontanny, łączące na pozór trzy odległe od siebie zjawiska - wodę, światło
i dźwięk. Występujące w dzisiejszym świecie formy wodnej małej architektury wyróżniają się
oryginalnością i różnorodnym zastosowaniem. Nowoczesne aranżacje wodne są odpowiedzią na
zmieniające się potrzeby i oczekiwania społeczne. Tradycyjny wodotrysk nie stanowi już wystarczającej
atrakcji. Współczesne społeczeństwo oczekuje większych wrażeń. Wzrasta zapotrzebowanie na
spektakle wodne z udziałem dźwięku i światła oraz możliwość kąpieli w upalne dni. Naprzeciw
wyzwaniom stawianym przez mieszkańców stanęły władze i projektanci Wrocławia, wynikiem czego jest
powstanie w ciągu ostatnich czternastu lat kilkunastu nowych i niezwykle atrakcyjnych aranżacji
wodnych. Imponujący postęp technologiczny poszerzył możliwości projektantów, którzy pozwolili sobie
na stworzenie odmiennych wodotrysków, o wyszukanej oprawie architektonicznej.
W pracy analizie poddano wpływ współczesnych aranżacji wodnych, powstałych po 2000 roku, na
estetykę przestrzeni publicznej miasta Wrocław. Przeprowadzone badania nad ich architektoniczną
formą oraz pełnioną przez nie funkcją, a także wyciągnięte na ich podstawie wnioski mają ukazać jak
ważnym elementem dla wizualnej jakości miejskiego otoczenia jest fontanna. Urządzenia wodne
spełniają jednak nie tylko rolę pięknej i niekiedy unikatowej formy architektoniczno-rzeźbiarskiej, ale
przede wszystkim korzystnie oddziałują na klimat i psychikę człowieka. Szum wody niesie bowiem
specyficzny nastrój i ukojenie.

Geneza, przemiany form aranżacji wodnych oraz ich pierwotna funkcja
Geneza fontann sięga starożytności. Już wtedy układy i aranżacje wodne stanowiły nieodłączny element
wyposażenia parków i ogrodów zamożnych Egipcjan, o czym świadczą zachowane do dzisiaj na ścianach
grobowców malowidła [3]. Publiczne aranżacje wodne znane były w starożytnej Persji. Wówczas to
fontanny przyjęły bardziej wyszukane formy architektoniczne. Początkowo pełniły one głównie funkcje
użytkowe bądź dekoracyjno-użytkowe. Jedne były źródłem wody pitnej, inne używano do wykonywania
codziennych czynności (m.in. służyły do mycia i prania), a jeszcze inne przeznaczone były do pojenia
zwierząt [4]. W ich pobliżu skupiało się życie miejskie.
Rozkwit wodnej małej architektury przypada na okres starożytnej Grecji i Rzymu. Ze względu na
niedostatek wody w krajobrazie greckim, miejsca w nią obfitujące były szczególnie cenne. Fontanny
stanowiły element ozdobny parków i ogrodów wypoczynkowych. Jednak ich dominującą rolą była
funkcja użytkowa. Aranżacje wodne wykorzystywano również w dekoracji prywatnych ogrodów, ściśle
powiązanych z domem. W części domostw zwanej atrium, znajdował się basen z wodotryskiem [5]. W
architekturze antycznej Grecji po raz pierwszy zastosowano połączenie wody i dźwięku w postaci
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organów wodnych. Fontanny w starożytnym Rzymie miały służyć przede wszystkim ochłodzeniu
w upalne dni. Już wtedy w aranżacjach wodnych doszukiwano się efektywniejszych form. Aby uzyskać
wrażenie ruchu wodotrysków wykorzystywano barwne mozaiki lub kolorowe ryby. Fontanny zostały
wzbogacone o formy architektoniczno-rzeźbiarskie. Za przykład posłużyć może wodotrysk w pobliżu
Panteonu, którego basen zwieńczony został rzeźbą szyszki pinii [6]. Aranżacje wodne umieszczano na
zakończeniu głównych osi kompozycyjnych. Obiekty te stanowiły wówczas stałe elementy publicznych
ogrodów, term i parków rzymskich. Podobnie jak w Grecji stanowiły one element centralny rzymskiego
atrium. Do budowy fontann w okresie antyku wykorzystywano łatwo dostępne materiały. W Grecji
popularnym tworzywem był kamień głównie marmur, natomiast w Rzymie początkowo formy aranżacji
wodnych wykonywano z ceramiki. Marmur, a później puste odlewy z brązu, zaczęto stosować w Rzymie
dopiero na przełomie IV i V w. p.n.e [7].
Rozwój techniki w epoce średniowiecza przyczynił się do powstania nowych form i układów aranżacji
wodnych. Charakterystyczne dla tego okresu były zdroje i studnie ujęte kamienną lub drewnianą
cembrowiną. Fontanny lokalizowano najczęściej w wirydarzach klasztornych lub świeckich – hortus
conclusus. Hortus conclusus był to zamknięty ogród, wydzielony z otoczenia murem. Zazwyczaj
zakładały go osoby świeckie przy zamkach bądź rezydencjach [3]. Woda w średniowieczu posiadała
wartość symboliczną. Wykorzystywano ją jako element dekoracji oraz w celach kultowych. Ochładzała
wnętrza oraz uznawana była za źródło życia wiecznego i odrodzenia. Fontanna zajmowała centralne
miejsce w ogrodzie i obdarzona była wyszukaną, gotycką oprawą rzeźbiarską [8]. W średniowieczu
dominującym materiałem był biały i czarny marmur oraz granit.
Renesans to czas powrotu do wzorców antycznych. Ilość aranżacji wodnych wówczas znacznie się
zwiększyła. Zaczęły powstawać rozmaite baseny wodne, sadzawki oraz fontanny o zgeometryzowanych
formach. Budowano je zazwyczaj na planie koła, kwadratu lub regularnego wieloboku. Najczęściej
stosowanym materiałem budowlanym był marmur lub inny kamień. Główny element konstrukcji
renesansowych fontann stanowił basen. W jego centralnym miejscu umieszczano wysoki i bogato
zdobiony trzon, podtrzymujący dwie lub trzy czasze wodne. Ze zwieńczającej trzon, okazałej rzeźby,
tryskały strumienie wody, które następnie opadały do płaskich zbiorników. Dzięki ułożeniu czasz według
schematu: największe u dołu, najmniejsze u góry, woda mogła kaskadowo przelewać się przez misy na
coraz to niższe poziomy [3]. W okresie renesansu budowano również fontanny przyścienne.
Lokalizowano je na ważnych pod względem kompozycyjnym, zakończeniach głównych osi widokowych.
Zaczęto również wówczas poszerzać skalę założeń architektoniczno-wodnych, które miały stanowić
złożone układy, obejmujące liczne i różnorodne elementy. Pierwsze fontanny w Polsce zaczęły
powstawać w okresie renesansu, pod koniec XVI wieku. Wśród nich najbardziej zjawiskową był
napędzany grawitacyjnie obiekt w Pińczowie, który ufundowany został przez Zygmunta Myszkowskiego
[2].
W okresie baroku dominującym elementem stała się rzeźbiarska oprawa fontanny, a woda stanowiła
jedynie siłę ożywczą dekoracyjnej rzeźby. W przeciwieństwie do renesansowych urządzeń wodnych,
barokowe fontanny kształtowano najczęściej w układach bez piętrowych. Zajmowały one centralne
miejsca w ogrodach lub parkach, a zwłaszcza na osiach widokowych. Coraz częściej wówczas stosowano
partery wodne i kaskady [3].
Wiek XIX to czas zmian funkcji fontanny. Stopniowo przestawały być one źródłem wody pitnej i stały się
swoistymi dziełami sztuki. Stawiane były ku chwale bohaterów narodowych i miały upamiętniać ważne
wydarzenia historyczne. Kolejne tysiąclecie było przełomem w tworzeniu aranżacji wodnych. Do ich
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budowy wprowadzono nowe materiały m.in. szkło, beton, stal i tworzywa sztuczne, a rozwój technologii
przyczynił się do połączenia efektów wodnych ze zjawiskiem światła i dźwięku.

Współczesne aranżacje wodne wrocławia jako swoiste dzieła sztuki – analiza formy
w kontekście urbanistycznym
W XXI wieku do tradycyjnych aranżacji wodnych dołączyły nowe typy fontann: ożywione, kąpielowe oraz
multimedialne, którym oprócz efektów świetlnych towarzyszy dodatkowo muzyka. Każde z nich
odznacza się oryginalną formą architektoniczną i zaawansowaną technologią. Skala współczesnych
urządzeń wodnych jest bardzo zróżnicowana. Ciągły postęp technologiczny, wymagania społeczne oraz
wzmożona konkurencja skłaniają projektantów do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych
technicznie, wyszukanych pod względem oprawy architektonicznej oraz atrakcyjniejszych założeń
architektoniczno-wodnych. Współcześnie twórcy nie ograniczają się do pojedynczych fontann, lecz
budują wielkoskalowe kompozycje składające się z wielu mniejszych elementów. Mają one zachwycać,
być źródłem emocji, a jednocześnie stanowić rozrywkę. Nowoczesne aranżacje wodne są bardzo
ważnym elementem kształtującym kompozycję przestrzenną architektoniczno-urbanistycznych
zespołów tkanki miejskiej. Zachowanie ładu przestrzennego i odpowiednich proporcji ma służyć
kształtowaniu pozytywnych relacji pomiędzy człowiekiem a otaczającą go przestrzenią. Aby uzyskać
zamierzony efekt, przy budowie zarówno wielkoskalowych jak i pojedynczych aranżacji wodnych ważne
jest odpowiednie położenie elementów, będące wynikiem porządkowania, a niekiedy zestawienia ich na
zasadzie kontrastu. Umiejętne dobranie kształtów, kolorów, proporcji i faktur sprawia, że elementy
wodnej małej architektury stają się swoistymi dziełami sztuki. Wytryskującym strumieniom wody coraz
częściej towarzyszą efekty świetlne. Instalowane również do tradycyjnych wodotrysków sprawiają, że
zyskują one na atrakcyjności. Celem iluminacji fontann jest przede wszystkim podniesienie estetyki
przestrzeni publicznej, także nocą. Przy budowie dzisiejszych fontann wykorzystuje się różnego rodzaju
materiały począwszy od tradycyjnego kamienia poprzez tworzywa sztuczne, aż po szkło i kryształy.
Jednym z wodotrysków, do którego budowy jako materiał posłużyło m.in. szkło jest fontanna na
wrocławskim rynku nazywana od nazwiska ówczesnego prezydenta miasta Zdrojem (Rys. 1.). Stanowi
ona jedno z pierwszych wzniesionych we Wrocławiu urządzeń wodnych o współczesnej formie.
Atrakcyjny wodotrysk zlokalizowany został w zachodniej części urbanistycznego wnętrza (na miejscu
tzw. wielkiej wagi), którego ściany stanowią pierzeje historycznej, zabytkowej zabudowy. Do jego
budowy wykorzystano opływające wodą i podświetlane od dołu szklane tafle, podtrzymywane przez
granitowe elementy, będące imitacją skał. Podstawą całego założenia jest prostokątny wykonany
z granitu basen, w którym gromadzi się tryskająca woda [9]. Wzdłuż krawędzi architektonicznej oprawy
zainstalowano dodatkowe dysze wytryskujące do wnętrza zbiornika wodę. Początkowo kontrowersyjne
rozwiązanie, stanowi dziś inspirację dla wielu projektantów. Fontanna w pewnym stopniu stała się
symbolem wrocławskiego rynku i obecnie stanowi jego główną atrakcję. Swą wyszukaną a zarazem
skromną oprawą dopełnia i ożywia historyczną część miasta, jednocześnie nie zaburzając zabytkowego
wnętrza. Aranżacja wodna stanowi akcent wrocławskiego placu rynkowego. Na tle zabytkowych pierzeji,
pomimo na pozór sprzecznej i kontrastującej z historyczną tkanką formy, prezentuje się wyjątkowo
atrakcyjnie. Wodotrysk pretenduje do roli pierwszoplanowego aktora w miejskim spektaklu, tworząc
węzeł kompozycyjny wnętrza urbanistycznego. Jego formę architektoniczną charakteryzuje
odmienność, co nie oznacza jednak, że jest on obcy w zabytkowej przestrzeni. Z pewnością natomiast
zmienił charakter wrocławskiego rynku. Urządzenie wodne widoczne jest, ze znajdujących się
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w narożnikach północnej pierzei, wylotów ulic rynkowych, dzięki czemu przykuwa ono uwagę człowieka
już w momencie wejścia na plac. Fontanny lokalizowane w takich częściach miast pełnią głównie funkcje
dekoracyjne. Dla mieszkańców i turystów są natomiast miejscem spotkań i ochłody w słoneczne, gorące
dni.

Rys. 1. Fontanna Zdrój na wrocławskim Rynku. Źródło: fot. A. Kosieradzka
Równie ważnym komponentem stanowiącym o walorach estetycznych aranżacji wodnych jest ich forma
architektoniczna. Projektanci współczesnych fontann za główny cel stawiają sobie stworzenie takiej
oprawy architektoniczno-rzeźbiarskiej, aby można było wydobyć z wodnego dzieła sztuki maksimum
korzystnych efektów wizualnych, które dodatkowo spotęgowane zostaną światłem i dźwiękiem.
Zaprojektowane w taki sposób urządzenia stanowić mają ozdobę miejskiego krajobrazu. Wyszukaną
bryłą poszczycić się mogą wodotryski zlokalizowane przy Wybrzeżu Wyspiańskiego (Rys. 2.). Zespół
składający się z trzech fontann usytuowano przy ciągu pieszym biegnącym wzdłuż rzeki Odry.
Wodotryski połączone są ze sobą sztucznym strumieniem, którym woda płynie kaskadowo od
pierwszego najwyżej położonego zbiornika do basenu ostatniej fontanny. Wyróżnia je nieregularna
bryła ze szczeliną, z której wydobywa się spiętrzona woda, spływająca następnie po marmurowych
ścianach do niewielkiego basenu. Urządzenie wodne bardzo dobrze wpisuje się w otoczenie. Stanowi
ważny element kompozycyjny, który widoczny jest z zarówno z przebiegającej obok głównej arterii
komunikacyjnej jak i drogi podrzędnej. Nieprzyjazny do niedawna nadodrzański skwer, dzięki
wprowadzenie elementów wodnej małej architektury ożył i obecnie jest jednym z popularniejszych
miejsc wypoczynku, przeważnie wśród studentów, zlokalizowanym nieopodal Politechniki
Wrocławskiej.
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Rys. 2. Aranżacja wodna przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego. Źródło: fot. A. Kosieradzka
Niezwykle ciekawą formą architektoniczną charakteryzuje się fontanna krasnoludków zlokalizowana na
Placu Teatralnym przed Teatrem Lalek. Głównym elementem podnoszącym jej walory estetyczne jest
rzeźbiarska kompozycja, składająca się z siedmiu wrocławskich krasnoludków, będących symbolem
miasta. Aranżacja wodna włącza się w układ Promenady Staromiejskiej. Jest elementem ożywczym
przestrzeni publicznej, który wraz z Teatrem Lalek zamyka powstałą wzdłuż ulicy Widok oś
kompozycyjną. Wodotrysk jest szczególnie atrakcyjny dla dzieci, które traktują go jako wodny plac
zabaw. Interaktywne formy fontann służą nie tylko celom rekreacyjnym i rozrywkowym, ale również są
źródłem edukacji. Bezpośredni kontakt dzieci z wodą, pozwala im na poznanie i doświadczenie jej
fizykochemicznych cech oraz różnorodnych form.
Dość prostą lecz nowoczesną formą charakteryzuje się fontanna przed Wydziałam Filologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Składa się ona z niewielkiego, okrągłego basenu, w którego centralnej
części usytuowano kulę. Z mnóstwa niewielkich umieszczonych w niej otworów wytryskują, rozchodzące
się na zewnątrz po parabolicznej trajektorii, strumienie wody. Fontanna bardzo dobrze wpisuje się
w tkankę miejską, stanowiąc jednocześnie akcent w przestrzeni. Jej walory estetyczne po zmroku
podkreśla iluminacja zainstalowana wokół umieszczonej centralnie kuli. Podświetlone diodami
strumienie wody sprawiają, że po zmroku fontanna prezentuje się niezwykle efektywnie.
Coraz bardziej popularne stają się fontanny ożywione. Ich fenomen polega na wykorzystaniu
laminarnych dysz dostarczających wodę, której przepływ następuje przy małych prędkościach. Wypływ
kulek lub strumieni wodnych następuje skokowo, poruszając się po parabolicznej trajektorii,
przypominającej tor ruchu piłeczki ping-pongowej. Wypluwane przez fontannę kulki wodne eksplodują,
zraszając przechodniów delikatną mgiełką. Wytryskująca na różną wysokość woda pozwala na tworzenie
spektakularnych widowisk, od których ciężko oderwać jest wzrok. Taki rodzaj fontanny najczęściej
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spotkać można w zamkniętych przestrzeniach, m.in. w galeriach handlowych. Przykładem tego może być
wodotrysk w galerii Dominikańskiej (Rys. 3.). Został on zlokalizowany w centralnej części pasażu.
Nowoczesnego charakteru fontanna nabrała dopiero po przebudowie, kiedy to jej basen został
wyłożony żółto-bordowym kamieniem. Głównym elementem aranżacji wodnej są jednak figury żab,
stojące na krawędzi zbiornika, z których po parabolicznej trajektorii wytryskuje woda. Ustawione przy
fontannie ławki są najpopularniejszym miejscem odpoczynku.

Rys. 3. Fontanna ożywiona w Galerii Dominikańskiej. Źródło: fot. A. Kosieradzka.
Ożywione aranżacje wodne pojawiają się również w otwartym krajobrazie. Za przykład może posłużyć
fontanna na placu przed kościołem p.w. św. Marii Magdaleny. Swoją architektoniczną oprawą nawiązuje
do tradycyjnego urządzenia wodnego ze zbiornikiem gromadzącym wytryskującą wodę. Kształt basenu
przypomina plan kwadratowego założenia obronnego z bastejami, znajdującymi się w każdym z jego
naroży. W zaokrąglonych bastejach usytuowano kryształowe kule, z których wyrzucane są po
parabolicznej trajektorii strumienie wody. Do zbudowania basenu fontanny użyto granitu, natomiast
kule zostały wykonane z błękitnego kryształu. W centralnej części fontanny zainstalowano dodatkowe
dysze, które wyprowadzają wodę na różne wysokości. Aranżacja wodna znakomicie wkomponowuje się
w otoczenie, stanowiąc równocześnie atrakcję przedkościelnego placu i dając ochłodę w upalne dni.
Zajmuje ona centralne miejsce przedkościelnego placu, pełniąc tym samym rolę węzła kompozycyjnego.
Innym rodzajem współczesnych urządzeń wodnych są fontanny kąpielowe. Ze względu na to, że
umożliwiają one nieograniczony dostęp do wody, nazywane są fontannami z pełnym dostępem. Służą
głównie możliwości ochłodzenia się w nich ludzi w słoneczne, gorące dni. Konstrukcja fontanny
kąpielowej dostosowana została do jej przeznaczenia. Lokalizowane są one bowiem na płaskim terenie
i pozbawione naziemnego zbiornika gromadzącego wodę. Ich nawierzchnia pokryta jest
antypoślizgowym tworzywem, dzięki czemu zarówno dorośli jak i dzieci mogą z niej bezpiecznie
korzystać. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w przestrzeni publicznej Wrocławia pojawiły się trzy tego
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typu aranżacje. Na szczególną uwagę zasługują wodotryski na placu Grunwaldzkim (Rys. 4.) i przed
dworcem głównym PKP. Powstałe w ostatnim czasie znacznie odmieniły szarą przestrzeń miejską.
Szczególnie atrakcyjnie prezentują się po zmroku, kiedy to wytryskującej z płaskiej nawierzchni wodzie,
towarzyszą efekty świetlne. W słoneczne dni natomiast stają się oazą orzeźwienia zarówno dla
mieszkańców miasta jak i turystów. Taki rodzaj urządzeń wodnych, pozbawiony architektonicznorzeźbiarskiej oprawy, ukazuje plastyczne właściwości wody, która wytryskując na różne wysokości
tworzy zmieniającą się w czasie kompozycję. Jej różnorodna forma, przeźroczystość, ruch, dźwięk
i zmieniający się za sprawą efektów świetlnych kolor, pozwala na wykreowanie w przestrzeni wnętrza
specyficznej atmosfery i nastroju. Fontanny kąpielowe stanowią istotny element kompozycji
urbanistycznej, bowiem wytryskująca z posadzki woda tworzy różnorodne formy, które uznać można za
specyficzne dzieła sztuki. Wydobywające się strumienie wody dodają znajdującej się za wodotryskami
architekturze dynamizmu.

Rys. 4. Fontanna kąpielowa na Placu Grunwaldzkim. Źródło: fot. A. Kosieradzka.
Wśród wrocławskich fontann kąpielowych oryginalnym kształtem nawierzchni wyróżnia się wodotrysk
na ulicy Oławskiej. Aranżacja wodna zaprojektowana została na planie łuku, przedstawiającego
symbolicznie zarys Bramy Oławskiej. Składa się ona z niecki, w którą zostało wkomponowanych kilka
kamiennych, falujących płyt. Nocą tryskającej wodzie towarzyszy gra świateł, stanowiąca obecnie
obowiązkowe zjawisko asystujące ujarzmionemu w fontannach żywiołowi. Jest ona jedną
z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez mieszkańców wrocławskich fontann.
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Zarówno fontanny ożywione jak i kąpielowe odznaczają się wysokim poziomem zaawansowania
technicznego oraz walorami estetycznymi, jednak mimo to nie są w stanie dorównać muzycznym
(multimedialnym) wodotryskom, które dzięki najnowszym technologią łączą zsynchronizowane efekty
wodne, świetlne i dźwiękowe. Ich istotą jest widowiskowa animacja z udziałem tańczących w rytm
muzyki strumieni wody. Wodny pokaz nie jest wynikiem przypadku, lecz zamierzonym, według
autorskiego pomysłu, układem choreograficznym. Wytryskujące strumienie wody są zsynchronizowane
z efektami świetlnymi, tak że całość wodnego show dostarcza widzowi niesamowitych wrażeń.
Fontanny muzyczne najefektywniej prezentują się po zmroku. Właśnie wtedy najczęściej się je ogląda.
Celem ich powstawania oprócz funkcji dekoracyjnej jest przede wszystkim zapewnienie widzom
rozrywki.

Rys. 5. Fontanna multimedialna przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Źródło: fot. A. Kosieradzka.
W kategorii tej Wrocław poszczycić się może jednym z najbardziej znanych i największych w Polsce oraz
jednym z większych w Europie urządzeń wodnych - fontanną multimedialną skonstruowaną w 2009 roku
(Rys. 5.). Na wodnej podłodze o powierzchni ok. 1 ha, zlokalizowanej w parku Szczytnickim, na terenie
zabytkowej Pergoli przy Hali Stulecia, zainstalowane zostały dysze dynamiczne, pieniste, mgielne,
palmowe i ogniowe, łącznie 271 [10]. Wysokość wyrzucanego w atmosferę strumienia wody dochodzi
do 15 metrów. Ponadto w centralnej części umieszczono cztery gejzery, z których największy wytryskuje
wodę na wysokość 35 metrów [11]. Całościowy efekt dopełnia, imponujących rozmiarów ekran wodny,
który w kompozycji założenia zajmuje centralne miejsce. Rozproszone kropelki wody padające na
płaszczyznę ekranu stwarzają wrażenie trójwymiarowości. Efekt spektakularnego show dopełniają
efekty świetlne składające się z ośmiuset kolorowych, ledowych lampek. Specjalnym spektaklom
towarzyszy pokaz fajerwerków. Obowiązkowym zjawiskiem wyświetlanych wizualizacji jest różnorodna
pod względem gatunku muzyka – od klasycznej aż po współczesną. Ideą fontann muzycznych jest
oddziaływanie na ludzkie zmysły. Pokazy mają zachwycać, pobudzać wyobraźnię oraz stanowić źródło
rozrywki. Multimedialny wodotrysk został dostosowany do klasycznych form założenia. Poprzez swoją
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rozległość dominuje i wyróżnia się w przestrzeni, a także pełni przewodnią rolę w otoczeniu. Fontanna
urozmaiciła nudną powierzchnię, odpowiadając jednocześnie na rytmikę całego założenia.
Skrystalizowała otoczenie, tworząc czytelne centrum porządku przestrzennego, a ponadto przyczyniła
się do zmiany jego charakteru.

Woda w kompozycji wnętrz urbanistycznych
Rola dekoracyjna aranżacji wodnych w przestrzeni publicznej wydaje się być bezsprzeczna. Fontanny
uznawane są dziś za jedne z najpiękniejszych elementów małej architektury. Ta teza skłania do
postawienia zasadniczego pytania: co sprawia, że współczesne urządzenia wodne cieszą się takim
prestiżem? Odpowiedzi na to pytanie z pewnością nie należy szukać w atrakcyjnej architektonicznorzeźbiarskiej oprawie, lecz w żywiole, bez którego owe urządzenia nie mogłyby istnieć.
Od najdawniejszych czasów woda występuje w ścisłym związku z tworem człowieka jakim jest
architektura. Symbolizuje przemiany, odrodzenie, oczyszczenie oraz źródło życia [6]. Należy do jednej
z podstawowych kategorii piękna jakim jest piękno przyrody i naturalnego krajobrazu. Jego odczuwanie
określa się jako przeżycie estetyczne, obejmujące wszystkie wywołane przez nie doznania tj.: dźwięki,
obrazy i myśli [12]. Ponadto pełni bardzo ważną rolę w kompozycji wnętrz urbanistycznych
i architektonicznych. To tworzywo sztuki o zmiennej formie, fakturze i kolorze. Może być punktem, linią,
płaszczyzną lub obłokiem pary [4], co pozwala na kształtowanie dowolnej kompozycji wnętrza.
Bogactwo form wodnych ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
w wymiarze estetycznym. Ta plastyczna, odległa od regularnych kształtów abstrakcyjnej geometrii
i względnej trwałości forma, odznacza się oryginalnymi walorami estetycznymi. Woda oczarowuje,
pobudza wyobraźnię, wywołuje obrazowo-metaforyczne skojarzenia oraz doznania sensualne, wiążące
się z zapachem, dźwiękiem, a także bezpośrednim kontaktem z ciałem człowieka [6].
Skala założeń wodnych w miejskiej przestrzeni jest nieograniczona. Występujące w krajobrazie
aranżacje możemy oglądać zarówno pod postacią całych płaszczyzn (np. zespół urządzeń wodnych przy
Wybrzeżu Wyspiańskiego) jak i pojedynczych elementów (m.in. fontanna przed Wydziałam Filologii
Uniwersytetu Wrocławskiego). Wodotryski sytuuje się zazwyczaj w centralnej części wnętrz
urbanistycznych czy też placów (np. fontanna przed kościołem p.w. św. Marii Magdaleny), na przecięciu
osi kompozycyjnych lub ich zakończeniu, jak np. wodotrysk przed Teatrem Lalek. Pełnią one niezwykle
ważną funkcję w kompozycji wnętrza, bowiem stanowią akcent w jego przestrzeni. Przykładem tego
może być wodotrysk przy ulicy Oławskiej lub przed Wydziałam Filologicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego. Aranżacje wodne są punktem orientacyjnym otoczenia, czego potwierdzeniem jest
fontanna Zdrój na wrocławskim rynku. Ożywione przez wodę fontanny dodają wnętrzu
urbanistycznemu czy też architektonicznemu dynamizmu oraz zwiększają komfort jej użytkowania.

Fontanny – nie tylko ozdoba
W dzisiejszych czasach fontanny są istotnym, a niekiedy nieodłącznym elementem miejskiego
krajobrazu. Bardzo często pełnią centro-, a nawet miastotwórczą rolę, ponieważ to właśnie w ich pobliżu
skupia się życie miejskie. Dzięki nim place ożywają, stają się punktami spotkań, a przestrzenie w nie
wyposażone sprzyjają zawieraniu znajomości. Fontanny to oaza dla zakochanych, miejsce zabaw dla
dzieci oraz wypoczynku dla dorosłych. Jednak dominującą rolą aranżacji wodnych w miejskim otoczeniu
jest funkcja dekoracyjna. Wodotryski są istotnym komponentem kompozycji urbanistycznej. Podnoszą
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walory estetyczne przestrzeni, zachwycają architektonicznie, a tym samym przyciągają mieszkańców
i turystów. Wyposażenie placów, skwerów czy parków w elementy wodnej małej architektury sprawia,
że świecące do tej pory pustkami przestrzenie otrzymują nowy wymiar, stając się popularnymi i chętnie
odwiedzanymi miejscami (np. skwer przy Wybrzeżu Wyspiańskiego). W oczach ludzi nabierają nowego
charakteru, dodając mu jednocześnie wzniosłości i majestatyczności oraz podkreślając rangę danego
miejsca. Rola ozdobna fontann i związany z nią fenomen spowodował, że zaczęły się one pojawiać
w centrach i galeriach handlowych. Właściciele obiektów wykorzystują ich atuty do tworzenia
niepowtarzalnego klimatu, który przyciągnie klientów.
Funkcja dekoracyjna wodotrysków nie jest jedyną. Woda w krajobrazie miejskim ma bardzo ważne
znaczenie z punktu widzenia psychologicznego. Podobnie jak inne komponenty natury m.in. szum drzew
na wietrze czy też płynące chmury na niebie, tak samo i woda - uspakaja, niesie ukojenie i niesamowite
doznania zmysłowe oraz wywołuje błogi nastrój. Relaksujące oddziaływanie na psychikę człowieka
tworzy doskonałą atmosferę do wypoczynku, dlatego też w ich pobliżu lokalizowane są ławki.
Wyposażone w fontanny miejskie przestrzenie, dla mieszkańców i turystów stanowią enklawy
wytchnienia i relaksu. Dominującej do tej pory funkcji dekoracyjnej fontann coraz częściej towarzyszy
rozrywka. Ideą wodnych spektakli z dźwiękiem i światłem jest zapewnienie widzom niesamowitych
wrażeń i dobrej zabawy.
Fontanny pełnią ponadto funkcję klimatyczną, zdrowotną i oczyszczającą. Tryskające strumienie wody
nawilżają powietrze, obniżają jego temperaturę oraz efektywnie wychwytują pył i kurz. Wodotryski
przyczyniają się również do podtrzymywania różnorodności biologicznej. Są bowiem poidłami, służącymi
szczególnie ptakom.

Podsumowanie
Obecnie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na ilość i atrakcyjność fontann. Dekoracyjna rola tych
urządzeń stała się dla lokalnych społeczności niezwykle ważna, bowiem miejsca w nie wyposażone
przyciągają nie tylko mieszkańców danego ośrodka, ale i turystów. W związku z powyższym
bezsprzeczne jest, że współczesne aranżacje wodne dodają przestrzeni miejskiej uroku, decydują o jej
walorach estetycznych oraz rozwijają funkcje turystyczne miasta. Tryskająca woda dostarcza
niezwykłych zmysłowych doznań, daje ochłodę w słoneczne dni oraz zachęca do zatrzymania się
w wyposażonej w nią przestrzeni, dzięki czemu nieprzyjazne miejskie place zamieniają się w skupiające
mieszkańców i turystów małe oazy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat walory estetyczne wrocławskiej
przestrzeni miejskiej zyskały na jakości. Stało się to m.in. za sprawą wyposażenia ich w fontanny,
stanowiące siłę ożywczą krajobrazu. Ponadto niektóre z wprowadzonych do miejskiej przestrzeni
urządzeń wodnych awansowały do rangi symbolu Wrocławia (np. fontanna Zdrój), stanowiąc
jednocześnie jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Zastosowanie innowacyjnych technologii
w projektach nowoczesnych fontann z pewnością miało duży wpływ na osiągnięty przez nie sukces,
niemniej jednak nad atrakcyjną oprawą nadal dominuje niezmienna od tysiącleci fascynacja płynącą
wodą. Wprowadzając wodne założenia w mieście należy pamiętać, że utrzymanie ich walorów
estetycznych wymaga ciągłych nakładów finansowych. Tylko odpowiednia pielęgnacja, pozwoli
zachować ich swoiste piękno, a tym samym uchronić przed niekorzystnym oddziaływaniem na
przestrzeń publiczną.
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JEŻYCE – PROJEKT I WYKONANIE OGRODU DLA MIESZKAŃCÓW
W POZNANIU
Dawidowicz Luiza1*, Lorenc Marek2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra
Warzywnictwa, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Koło Naukowe Ogrodników
Podejmując się próby stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, odpowiadającej
różnym potrzebom i oczekiwaniom Koło Naukowe Ogrodników wzięło udział
w projekcie Generator Malta. Jest on częścią szerszego projektu wpisanego
w topografię miasta, zakładającego tworzenie nowych miejsc – małych ogrodów dla
lokalnych społeczności. Inicjatywa ruszyła w pięciu dzielnicach Poznania: na Jeżycach,
Łazarzu, Chwaliszewie, Śródce, Wildzie i na Placu Wolności. Budowaniu ogrodów
towarzyszył program wspólnych aktywności, o których decydowali sami mieszkańcy. W
ramach projektu wraz z mieszkańcami dzielnicy, we współpracy ze studentami School
of Form, przy wsparciu socjologów, antropologów, lokalnych aktywistów,
zaprojektowano i stworzono wspólną przestrzeń – mały ogród. W połowie lutego 2013
roku wykonano badania terenowe w miejscu przyszłego ogrodu – skwer przy zbiegu
ulic Jackowskiego i Gorczyczewskiego, dzielnica Jeżyce. Na podstawie zebranych
danych stworzono projekt i wizualizację Ogrodu Jeżyce. W oparciu o powstały projekt
zrealizowano przedsięwzięcie. Celem pracy było przystosowanie pustego
i zaniedbanego miejsca do użytku oraz udostępnienie terenu mieszkańcom. Dlaczego
ogród? Uprawa roślin wpływa na nowe pojmowanie ekologii. Zakładanie ogrodów
użytkowych to nowy styl życia i bycie blisko natury. Urządzono tą przestrzeń tak, by
stała się miejscem spotkań, lokalnym centrum warsztatów animacyjnych
i edukacyjnych.. Dobrze jest rewitalizować zaniedbane okolice, ale są też miejsca, takie
jak mały skwer na Jeżycach, które wymagają niewielkiej interwencji a mogą stać się
świetnym miejscem spotkań.
słowa kluczowe: Poznań, projekt ogrodu, Jeżyce, generator Malta, ogród społeczny

Wprowadzenie
Dzielnica Jeżyce położona jest w północno zachodniej części miasta Poznania. Początkowo była to
odrębna osada i jedna z najzamożniejszych podpoznańskich wsi. Pierwsze wzmianki o Jeżycach
pochodzą z dokumentu lokacyjnego miasta z 1253 r. Początkowo zabudowania Jeżyc tworzyły
charakterystyczny kształt wsi owalnicy. W drugiej połowie XIX w. rozpoczęło się przekształcanie Jeżyc
w przedmieście. Wybudowano kamienice a także siedziby zakładów przemysłowych. W 1900 r. Jeżyce
zostały włączone do Poznania i nastąpił dynamiczny rozwój dzielnicy. Wznoszone w tym okresie domy
i gmachy otrzymały secesyjne i eklektyczne formy, wzrosła liczba mieszkańców, a dzielnica zyskała
wielkomiejski charakter. Na Jeżycach zlokalizowano dworzec kolejowy, zajezdnię tramwajową, ogród
zoologiczny oraz ogród botaniczny. Obecnie Jeżyce pełnią głównie funkcję mieszkalną i rekreacyjną.
Znajdują się tu osiedla o zabudowie wielorodzinnej, zwarte obszary zabudowane XIX-wiecznymi
kamienicami oraz zabudowa jednorodzinna. W części południowo-zachodniej dominują tereny zielone,
w tym lasy komunalne oraz port lotniczy Poznań-Ławica i koszary Wojska Polskiego. Na terenie Jeżyc
położone są również duże zbiorniki wodne–Jezioro Kierskie, Jezioro Strzeszyńskie i Jezioro Rusałka
(Rys. 1) [1-4].
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Rys. 1. Lokalizacja Jeżyc w granicach miasta Poznania. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCyce
[dostęp: na 10.05.2015]
Podejmując się próby stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, odpowiadającej różnym
potrzebom, gustom, oczekiwaniom Koło Naukowe Ogrodników wzięło udział w projekcie Malta Festival
Poznań o nazwie Generator Malta. Jest to platforma kreatywności, wymiany idei, sztuki, zabawy,
refleksji oraz debaty. Stanowi także nazwę szerszego projektu wpisanego w topografię miasta,
zakładającego tworzenie nowych miejsc – małych ogrodów, wspólnych agor lokalnych społeczności.
Inicjatywa ruszyła w pięciu dzielnicach Poznania: na Jeżycach, Chwaliszewie, Łazarzu, Wildzie, Śródce
i na Placu Wolności. Budowaniu ogrodów towarzyszył program wspólnych aktywności,
międzypokoleniowych warsztatów, projektów artystycznych, o których decydowali sami mieszkańcy.
Ogrody społeczne zyskują coraz większą popularność w miastach. Ich celem jest zwiększenie liczby
terenów zielonych, poprawa estetyki, redukcja zanieczyszczeń oraz przede wszystkim integracja,
aktywizacja i odbudowa więzi sąsiedzkich. Ogrody społeczne są otwartą dla wszystkich przestrzenią,
pełniącą funkcje ekologiczne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne. Postanowiono stworzyć ogród
społeczny dla mieszkańców dzielnicy Jeżyce. Niniejszy artykuł ukazuje wpływ wykonanego ogrodu na
ożywienie małego skweru i stworzenie zielonego miejsca spotkań.

Cel projektu
Celem projektu było przystosowanie pustego i zaniedbanego miejsca do użytku oraz udostępnienie
terenu mieszkańcom (Rys. 2). Postanowiono stworzyć im miejsce, gdzie mogliby wspólnie wypoczywać
na świeżym powietrzu, usiąść i porozmawiać. Postanowiono również zainteresować skwerem
przechodniów. Przyciągnąć ich zielenią i małą architekturą ogrodową. Ogród na Jeżycach miałby być też
miejscem do spotkań edukacyjnych i kulturalnych, gdzie mogłyby odbywać się różnego rodzaju
warsztaty, pokazy, wystawy, projekcje filmowe, dyskusje, koncerty czy też spotkania z interesującymi
ludźmi. Założono, że uda się to osiągnąć poprzez zaprojektowanie zieleni i małej architektury
ogrodowej.
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Rys. 2. Miejsce wybrane na Ogród Jeżyce. Źródło: www.googlemaps.pl [dostęp: na 10.05.2015]

Wyniki projektu
W ramach projektu wraz z zespołem Generator Malta, mieszkańcami dzielnicy Jeżyce, we współpracy ze
studentami School of Form, przy wsparciu socjologów, antropologów, lokalnych aktywistów i liderów,
zaprojektowano i stworzono wspólną przestrzeń – mały ogród. Eksperyment uprawy roli – owoców,
warzyw, kwiatów – początek tworzenia więzi, zapowiedź procesu, który prowadzi od uprawy do
partycypacji. W projekcie tym Koło Naukowe Ogrodników zajęło się ogrodem od strony botanicznej –
zaaranżowało go pod względem doboru gatunków, odmian roślin i ich rozmieszczenia. Zajęło się
również praktycznym wykonaniem projektu zieleni w terenie.
W połowie lutego 2013 r. rozpoczęto badania terenowe w miejscu przyszłego ogrodu - niewielki skwer
u zbiegu ulic Maksymiliana Jackowskiego i Jana Gorczyczewskiego, w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu.
Skwer ten zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części dzielnicy, niedaleko obecnego Starego
Zoo, w otoczeniu zadbanych kamienic i niskich bloków oraz warsztatu samochodowego. W celu realizacji
projektu przeprowadzono inwentaryzację znajdującej się tam zieleni oraz dokonano pomiarów terenu
za pomocą taśmy mierniczej oraz dalmierza laserowego. Zrobiono również dokumentację fotograficzną.
Następnie wykonano mapę terenu, na której zaznaczono rosnące rośliny drzewiaste, znajdujące się
obiekty oraz wpisano pomiary (Rys. 3). Na podstawie zebranych danych stworzono wizualizację
przyszłego Ogrodu Jeżyce. W oparciu o powstały projekt rozpoczęły się prace, mające na celu realizację
przedsięwzięcia.
Budowie ogrodu towarzyszył program wspólnych aktywności, o których decydowali sami mieszkańcy.
Odbyły się m. in. liczne pikniki, mini koncerty, wieczorki poetyckie, teatralne, warsztaty tworzenia donic
z banerów reklamowych, pokazy kulinarne, warsztaty ogrodnicze dla dzieci i dorosłych. Hasłem
przewodnim Festivalu Malta w roku 2013 był szeroko pojmowany recykling. Dlatego też wszystkie
meble do ogrodów oraz donice wykonane zostały własnoręcznie przez mieszkańców oraz projektantów
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z materiałów takich jak palety, płyty wiórowe, drewniane skrzynki, beczki, plastikowe butelki, banery
reklamowe, szpule po kablach, deski.

Rys. 3. Wstępny projekt Ogrodu Jeżyce. Źródło: Joanna Januszewska, Luiza Dawidowicz, Marek Lorenc
Jednocześnie zespół badawczy socjologów i antropologów przeprowadził serię wywiadów
z okolicznymi mieszkańcami. Starano się pozyskać informacje jak ma wyglądać ogród, co powinno się
w nim znaleźć, a także jak wygląda życie sąsiedzkie na Jeżycach. Ogrody powstające w ramach projektu
Generator Malta mają charakter projektu partycypacyjnego, dlatego ważne było, aby dowiedzieć się
czego potrzebują mieszkańcy poszczególnych dzielnic, dostosować ogrody do ich potrzeb oraz zachęcić
jak najwięcej osób do włączenia się w prace związane z budową tych wspólnych przestrzeni.
Mieszkańcy Jeżyc stwierdzili, że przestrzeń ogrodu powinna być dostosowana dla potrzeb osób
starszych, spacerowiczów oraz rodzin z dziećmi. Teren ma być otwarty dla przechodniów i nie może być
w żaden sposób ogrodzony. Przydało by się jednak osłonięcie zielenią warsztatu samochodowego ze
względu na duży ruch pojazdów i generowany hałas. Koniecznie muszą pojawić się miejsca do siedzenia
dla osób spragnionych wypoczynku oraz stoliki przydatne podczas kulinarnych spotkań. Wszystkie
urządzenia zainstalowane w ogrodzie powinny być wykonane z wytrzymałych materiałów – najczęściej
wymienianym tworzywem było drewno. Mieszkańcy wspominali, że największym zagrożeniem dla
planowanego przedsięwzięcia są ewentualne dewastacje oraz osoby wyprowadzające na skwer psy.
Ankietowani zgodnie twierdzili, że powinny pojawić się krzewy oraz drzewa umożliwiające schronienie

169

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
się przed słońcem, a także kolorowe kwiaty i zioła. Ważnym elementem w odpowiedziach były również
tabliczki informacyjne oraz kosze na śmieci.
Sugestie mieszkańców zostały wzięte pod uwagę podczas realizacji projektu. Tak więc od strony
warsztatu samochodowego zastosowano gęste nasadzenia ozdobnych krzewów, aby osłonić ogród od
hałasujących pojazdów. Wykorzystano takie gatunki jak: forsycja pośrednia (Forsythia xintermedia
Zabel), pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa L.), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius L.)
– odmiany: czerwonolistną ‘Diabolo’ i żółtolistną ’Luteus’ oraz dereń biały (Cornus alba L.) [5]. W
pojemnikach, przy scieżce, zaplanowano posadzić wszystkie dostępne wykonawcom ogrodu w danym
okresie zioła oraz kwitnące rośliny jednoroczne i byliny. Wybrano gatunki takie jak: lewkonia
długopłatkowa, inaczej maciejka (Matthiola longipetala Vent. DC.), wyżlin wiekszy – lwia paszcza
(Antirrhinum majus L.), kosmos (Cosmos sp. Cav.), ostróżka (Delphinium sp. L.), cynia (Zinnia sp. L.), celozja
(Celosia sp. L.), czarnuszka siewna (Nigella sativa L.), lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia Mill.),
firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica L.), łubin ogrodowy (Lupinus hybridus Hort.), orlik ogrodowy
(Aquilegia ×hybrida Hort.) [6]. Wyposażenie ogrodu wsparły trzy ławki, postawione wcześniej przez
Miasto wzdłuż ścieżki przecinającej ogród. Centralna przestrzeń ogrodu służyć miała jako miejsce
spotkań, dlatego też pozostawiono tam trawnik, na środku którego Maciej Kurak, artysta mieszkający
i tworzący w Poznaniu, wykonał instalację–stół pt. „Spółka z.o.o.”. Stół ten jest wygięty w formę
podkowy. Większa jego część kryje się pod ziemią. Ponad powierzchnię gruntu wystają oba jego końce.
„Spółka z.o.o.” jako określenie stołu niesie ze sobą pozytywistyczne przesłanie: komunikacja, a szerzej
wymiana kulturowa, stanowi szczególnego rodzaju lokatę kapitałową, której powodzenie nie jest
pewne, gdyż jest ściśle zależne od woli i zaangażowania porozumiewających się stron. Dzieło Macieja
Kuraka stanowi parabolę zarówno pod względem swojej formy jak również treści [7]. Efektem
wykonanej pracy jest ogród społeczny, który został oddany do użytku w czerwcu 2013 roku. W ogrodzie
odbywały się spotkania mieszkańców, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz różne wydarzenia kulturalne.
W okresie letnich wakacji organizowane były wycieczki rowerowe oraz piesze z przewodnikiem,
zakończone piknikiem w Ogrodzie Jeżyce.

Podsumowanie
Uprawa roślin ozdobnych i ziół wpływa na nowe pojmowanie ekologii, uczy, skąd się biorą kwiaty, jak je
pielęgnować, jak chronić środowisko. Dla niektórych mieszkańców zakładanie ogrodów społecznych to
nowy styl życia, bycie blisko natury. Mały ogród na skwerku na Jeżycach w Poznaniu postanowiono
urządzić tak, by stał się miejscem spotkań, lokalnym centrum warsztatów animacyjnych i edukacyjnych.
Wybrany przykład pokazuje, iż rewitalizacja zaniedbanych miejsc, ich przemiana, niewielka interwencja,
może istotnie ożywić przestrzeń, stać się ważnym miejscem spotkań mieszkańców, przechodniów jak
również turystów. Okazało się, iż inicjując ogródek na opustoszałym skwerze, udało się ożywić to miejsce
nie tylko wprowadzając nową zieleń i małą architekturę ogrodową, ale zachęcając mieszkańców do
aktywnego włączenia się do akcji. Poprzez wspólne sadzenie roślin mogli się poznać i zintegrować.
Dzięki ogrodowi można było wziąć udział w wielu wydarzeniach, takich jak: warsztaty artystyczne,
edukacyjne, kulinarne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, dyskusje, konkursy, prelekcje. Jest to także
budowa platformy kreatywności i codziennego życzliwego współdziałania. Ogród społeczny na
Jeżycach jest miejscem otwartym na pomysły wszystkich, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą oraz
umiejętnościami lub mają ochotę skorzystać z tej przestrzeni czy też zorganizować tam różnego rodzaju
aktywności.
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BEZPŁATNE APLIKACJE DO TWORZENIA ZAAWANSOWANEJ GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
Łukasz Debita
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Artykuł dotyczy bezpłatnych aplikacji służących do tworzenia zaawansowanej grafiki
komputerowej. W artykule zostały scharakteryzowane programy, które autor artykułu
wybrał spośród wielu dostępnych w Internecie, kierując się kryterium jak największych
możliwości programu, bezpłatności i wygody pracy.
słowa kluczowe: trójwymiarowa, grafika, komputerowa

Dlaczego grafika komputerowa jest ważna?
Grafika komputerowa jest dziedziną informatyki zajmującą się wykorzystaniem technik komputerowych
do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Z efektami wykorzystania jej
w praktyce stykamy się codziennie, głównie w reklamie która ostatnio atakuje nas dosłownie wszędzie.
Pragnę jednak podkreślić rolę grafiki komputerowej w nauce i technice. Dzięki trójwymiarowym
animacjom wyjaśniającym działanie np. zjawisk fizycznych łatwiej jest odbiorcom zrozumieć dane
zagadnienie. Podręczniki szkolne do takich przedmiotów jak chemia czy fizyka przepełnione są
ilustracjami stworzonymi przy pomocy aplikacji graficznych, a im bardziej edytory graficzne ewoluują
dostarczając więcej narzędzi ułatwiających wykonanie takich ilustracji, tym chętniej są wykorzystywane.
Programy do tworzenia grafiki komputerowej wspierają także projektowanie różnego rodzaju urządzeń
oraz graficzną reprezentację ich zasad funkcjonowania.

Przegląd bezpłatnych aplikacji do tworzenia grafiki komputerowej
Kierując się największymi możliwościami programów oraz wygodą pracy wybrałem 4 bezpłatne aplikacje
służące do oddzielnych zadań w grafice komputerowej.
Podkreślę na wstępie, iż wszystkie wymienione aplikacje komunikują się z tabletami graficznymi.
Praca w tych programach może być ograniczona przez nasz hardware (sprzęt komputerowy). Chociaż
wszystkie zaprezentowane aplikacje są „lekkie” jeśli chodzi o zużywanie zasobów komputerowych, to
jednak musimy być świadomi, że np. edytowanie projektu graficznego w formacie A0 w programie Gimp
czy Krita składającego się z kilkudziesięciu warstw mieszanych ze sobą za pomocą różnych trybów może
być powolne, lub nawet niemożliwe na słabszych komputerach, a problem ten spowodowany jest tylko
i wyłącznie ograniczeniami sprzętowymi. Komercyjne aplikacje tego typu, przy edycji zaawansowanych
i wielkoformatowych projektów graficznych, również nie będą działać płynnie na słabszych
komputerach.
Krita 2.9.2
Krita (dostępne platformy: Windows, Linux, OSX) jest zaawansowaną aplikacją do szkicowania
i malowania rysunków 2d.
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Przyjazny interfejs oraz mnogość opcji i narzędzi sprawiają, iż jest to poważna konkurencja dla
komercyjnych aplikacji tego typu.
W Kricie możemy korzystać z takich narzędzi wspomagających rysowanie jak np. rysowanie symetryczne
(rysując jedną część postaci program w czasie rzeczywistym rysuje odbicie lustrzane naszego szkicu),
rysowanie w szyku (rysując jeden płatek kwiatu program w czasie rzeczywistym rysuje w szyku kołowym
inne płatki tworząc w ten sposób koronę kwiatu) czy płynne rysowanie (program łagodzi zakręty
podczas naszego rysowania i eliminuje drgania).

Rys. 1. Interfejs programu Krita 2.9.2.
W Kricie pracujemy na różnego rodzaju warstwach, które dodatkowo możemy między sobą łączyć
korzystając z różnych trybów mieszania warstw.
Standardowo do wyboru mamy 112 pędzli (gdzie każdy pędzel ma dodatkowe ustawienia), jednak nic
nie stoi na przeszkodzie by stworzyć własne pędzle lub pobrać dodatkowe z Internetu.
Krita korzysta z wielu wbudowanych filtrów i efektów poprawiających wygląd naszego rysunku oraz
dodatkowo korzysta z zewnętrznej biblioteki filtrów G’MIC sprawiając, iż aplikacja świetnie nadaje się
również do post processingu naszych prac.
Dzięki skrótom klawiszowym oraz tzw. pie menu włączanym prawym przyciskiem myszy (tudzież
przyciskiem na piórze) praca w programie jest szybka i efektywna.
Sculptris Alpha
Sculptris Alpha (dostępne platformy: Windows, OSX) jest zbiorem narzędzi służącym do rzeźbienia
i malowania obiektów 3d.
Prosty interfejs graficzny oraz mała ilość narzędzi do rzeźbienia i malowania sprawiają na początku
wrażenie, iż Sculptris Alpha służy bardziej do zabawy, aniżeli tworzenia zaawansowanych,
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profesjonalnych modeli obiektów, jednak jest to tylko złudzenie. Tak naprawdę narzędzia zgromadzone
w tej aplikacji są zbiorem najpotrzebniejszych narzędzi i za ich pomocą jesteśmy w stanie stworzyć
praktycznie każdy kształt i pomalować go wedle własnego uznania.
Sculptris Alpha oferuje m. in. wyciąganie, naciąganie, spłaszczanie czy nacinanie geometrii, ale też
skalowanie, obracanie i przesuwanie wybranej części kształtu (lub całego modelu) oraz bardzo
przydatny tryb rzeźbienia symetrycznego dzięki któremu rzeźbiąc jedną stronę modelu, druga strona
automatycznie rzeźbiona jest w identyczny sposób.

Rys. 2. Interfejs programu Sculptris Alpha.
Ponieważ Sculptris Alpha korzysta z dynamicznej topologii (wierzchołki są dodawane podczas rzeźbienia
tylko w tych miejscach gdzie jest to potrzebne przy danym pociągnięciu pędzla), to możemy z kuli o
małej ilości wierzchołków uzyskać praktycznie dowolny kształt. Warto wspomnieć, iż w palecie narzędzi
mamy też jedno o nazwie „reduce brush”, które redukuje w wybranych przez nas miejscach ilość
wierzchołków by uniknąć redundancji.
Program oferuje bibliotekę materiałów matcap, które możemy nałożyć na rzeźbiony model, by lepiej
przypominał docelowy materiał obiektu. Gdy model będzie już miał interesujący nas kształt to możemy
go ręcznie pomalować m. in. korzystając z własnych tekstur (lub tekstur pobranych z Internetu) oraz
możemy też stworzyć tzw. normal mapę (mapę wypukłości).
Sculptris Alpha pozwala importować i eksportować modele w popularnym formacie „*.obj” czyniąc
program kompatybilnym z większością edytorów grafiki 3d.
Blender 2.74
Blender 2.74 (dostępne platformy: Windows, Linux, OSX) jest wieloplatformowym kombajnem grafiki
3d.
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Choć w chwili obecnej interfejs graficzny Blendera moim zdaniem jest bardzo dobry, to jednak
w Internecie wciąż możemy się natknąć na mnóstwo negatywnych opinii dotyczących interfejsu sprzed
6 lat, gdzie ustawienia, narzędzia i opcje dostępne były w panelu u dołu ekranu. Te opinie oczywiście są
nieaktualne, jednak dużo osób na tyle się zraziło do Blendera przy pierwszym spotkaniu z tą aplikacją,
że nie dadzą jej już drugiej szansy, pomimo tego iż obecna wersja programu znacząco różni się od tego
co oferował Blender przed 2009 r. Gdy proporcje ekranów monitorów coraz częściej były panoramiczne,
korzystanie z takiego interfejsu stało się bardzo niewygodne i dlatego z wersją 2.5 wygląd programu
znacząco się zmienił.

Rys. 3. Interfejs programu Blender 2.74.
Wielu użytkowników skarży/skarżyło się również na rozmieszczenie skrótów klawiszowych, których nie
można było niegdyś zmienić na dogodniejsze. Od wersji 2.5 można ustawić własne skróty klawiszowe,
albo nawet skorzystać z gotowych szablonów skrótów z innych edytorów grafiki 3d.
Problemem również był/jest sposób zaznaczania obiektów w programie, gdyż w przeciwieństwie do
większości aplikacji tego typu w Blenderze obiekty standardowo zaznacza się prawym przyciskiem
myszy, a nie lewym. Te niedogodne dla większości użytkowników ustawienie również można obecnie
zmienić w panelu User Preferences w zakładce Input.
Blender oferuje ogromną ilość imponujących narzędzi służących do tworzenia obiektów 3d za pomocą
tzw. box modelingu, czyli metody modelowania 3d, gdzie końcowy kształt obiektu uzyskuje się poprzez
dzielenie i modyfikację podstawowych obiektów geometrycznych takich jak płaszczyzna czy sześcian.
Oprócz tego Blender umożliwia rzeźbienie obiektów za pomocą topologii dynamicznej i zwykłej
(dzielącej całą siatkę obiektu).
W Blenderze możemy tworzyć wszelakie animacje 3d jak i 2d. Można nawet połączyć technikę 2d i 3d
tworząc trójwymiarową animację w stylu kreskówkowym (z tej stylistyki korzysta nagrodzona Oscarem
krótkometrażowa animacja Walta Disney’a „Paperman” z 2012 roku). Animowane w Blenderze mogą
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być praktycznie wszystkie parametry obiektów i materiałów, można tworzyć zautomatyzowane systemy
animowania postaci oraz jest też możliwość animowania symulacji takich systemów cząsteczek jak np.
woda, chmury czy ogień.
Blender posiada silnik do tworzenia gier-Blender Game Engine. Gry oparte na tym silniku możemy pisać
w skryptowym języku Python lub korzystać z edytora bloków logicznych zastępujących skrypty.
W 2011 roku został wprowadzony silnik renderowania Cycles, który umożliwia osiągnięcie bardzo
fotorealistycznych rezultatów pracy w Blenderze. Kompleksowy edytor materiałów pozwala uzyskać
świetne realistyczne efekty, czego najlepszym dowodem są prace umieszczane na portalu
www.blenderartists.org.
Gimp
Gimp (dostępne platformy: Windows, Linux, OSX) jest programem do tworzenia i edytowania grafiki
rastrowej.
Chociaż Gimp posiada wiele narzędzi, filtrów i efektów pozwalających uzyskać bardzo ciekawe
i profesjonalne grafiki to trzeba przyznać, że pierwszą rzucającą się w oczy cechą programu jest jego
niekonwencjonalny wygląd, który odstrasza wielu użytkowników powodując, że już nigdy się nie
przemogą by znów go zainstalować. Ja również uważam, iż tryb wielu okien w Gimpie nie jest dobrym
lay out’em, natomiast można (dużo osób o tym nie wie) zmienić wygląd aplikacji na tryb jednookienkowy
poprzez kliknięcie w menu Okna/Tryb jednego okna. Można też zmienić skórkę zmieniającą ikony
i kolorystykę interfejsu na takie, które zmienią styl Gimpa na podobny do innych komercyjnych aplikacji.
W Gimpie tak jak w Kricie pracuje się na warstwach, które dodatkowo możemy grupować i ustawiać dla
nich tryby mieszania (zarówno dla warstw jak i dla całych grup warstw).
Dzięki linijkom i prowadnicom praca w Gimpie jest precyzyjna, co jest niezbędne w edytowaniu grafik
przeznaczonych na witryny internetowe.
Gimp posiada ogromną bibliotekę narzędzi korygujących kolory oraz filtrów i efektów poprawiających
efektowność naszej grafiki, a oprócz tego pozwala na integrację z biblioteką filtrów G’MIC.
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Rys. 4. Zmodyfikowany interfejs programu Gimp.
Chociaż standardowo Gimp nie posiada wielu narzędzi/funkcji które mogłyby się przydać przy
profesjonalnej pracy grafika 2d, to pozwala na uruchamianie skryptów i dodatkowych wtyczek
napisanych w języku Python. Dzięki tym darmowym dodatkom, które można znaleźć w Internecie,
możemy poszerzyć funkcjonalność Gimpa o takie funkcje jak dodawanie efektów warstwom, zmiana
tekstury na normal mapę czy inteligentne usuwanie obiektów ze zdjęć (algorytm skryptu uzupełni puste
po wycięciu miejsce otoczeniem).
Jako jedyny program w tym zestawieniu Gimp jest dostępny w całości w języku polskim.

Efekt wykorzystania
komputerowej

wybranych

bezpłatnych

aplikacji

do

tworzenia

grafiki

Podczas konferencji Puzzel 2015 autor zaprezentował poster pt. „Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji
do stworzenia efektownego plakatu postaci”, który w całości został wykonany za pomocą aplikacji
przedstawionych w niniejszym artykule.
W programie Krita naszkicowano wygląd twarzy postaci, który następnie posłużył jako referencja
podczas rzeźbienia i malowania twarzy w aplikacji Sculptris Alpha. W Blenderze stworzono resztę
postaci oraz otoczenie wraz z ogniem w tle, a wyrenderowaną grafikę wzbogacono o dodatkowe efekty
w Gimpie.
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POLSKA MYŚL TECHNICZNA NA PRZYKŁADZIE ROLNICZYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH
Reut Justyna1, Karaś Robert2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Studenckie Koło Naukowe
Zarządzania i Ergonomii, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Studenckie
Koło Naukowe Transportu i Spedycji
Przed II Wojną Światową polskie jak i zagraniczne wytwórnie lotnicze nie produkowały
maszyn stricte agrolotniczych. Prowadzono co prawda próby wykorzystania
aeroplanów do ochrony upraw i lasów przed szkodnikami, jednak wszystkie te
operacje przy pomocy maszyn wojskowych zaadaptowanych do nowej roli. Prawdziwa
historia polskich konstrukcji agrolotniczych rozpoczęła się po wojnie. Szczególny
rozwój tego typu konstrukcji nastąpił na początku lat 60. XX w. Wówczas
w Państwowych Zakładach Lotniczych w Mielcu uruchomiono produkcję licencyjną
takich samolotów jak AN-2, PZL-101 Gawron w WSK Warszawa – Okęcie. W tym samym
czasie w WSK w Świdniku rozpoczyna się produkcja śmigłowca Sm-1 i Mi-2.
Poszczególne wersje tych wielozadaniowych statków powietrznych od podstaw były
przystosowane do użytku cywilnego jako maszyny rolnicze. Wszystkie te statki
powietrzne produkowano na licencji radzieckiej. Zakłady w Świdniku pozostają
jedynym miejscem, w którym produkowano helikopter Mi-2. Równocześnie
z wytwarzaniem samolotów prowadzono szkolenie załóg oraz personelu obsługi
naziemnej. Świadczyli oni swoje usługi w wielu krajach nie tylko w RWPG. Latano
w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. W latach 70. XX wieku następuje rozwój
polskiej myśli technicznej. Warszawskie zakłady zaprezentowały samolot PZL-106
Kruk, natomiast w mieleckiej fabryce powstaje kilka konstrukcji, między innymi M-18
Dromader oraz M-15 Belphegor. Ten ostatni był maszyną bardzo nowatorską. Do
dzisiaj pozostaje jedynym dwupłatowcem z napędem odrzutowym oraz jedynym
odrzutowcem rolniczym. Mimo takich pionierskich jak na maszyny tej klasy rozwiązań,
nie była to konstrukcja zbyt udana. M-18 Dromader okazał się jednak bardzo dobrym
samolotem, który świetnie nadaje się do swojej roli, dzięki dużemu udźwigowi oraz
niezawodności. Jego produkcja oraz eksport prowadzone są do dziś.
słowa kluczowe: agrolotnictwo, produkcja, samoloty

Wstęp
Agrolotnictwo w Polsce wzięło swój początek po I Wojnie Światowej, kiedy to w połowie lat
dwudziestych na Warmii zaczęto wykorzystywać samoloty do likwidowania szkodników atakujących
lasy. Pierwszymi samolotami wykorzystywanymi do owych zabiegów, były bombowce z czasów wojny
produkcji francuskiej, do których przymocowano zbiorniki z atomizerami, gdzie mieściło się 100 kg
środka ochronnego. Dwa lata później jeden z samolotów bombowych wyposażono w zbiornik o
pojemności 500 kg proszku. W późniejszym okresie wykorzystywano też samoloty do opryskiwania
upraw zaatakowanych przez grzyby i pasożyty. Szybko dostrzeżono zalety takiego rozwiązania, jednak
praktyki te przestały być kontynuowane po wybuchu wojny. W 1945 roku reaktywowano polskie
lotnictwo cywilne. Jedynym przedsiębiorstwem mogącym wykonywać loty były PLL LOT. Zlecano im
także przeprowadzanie zabiegów ochraniających lasy i uprawy. LOT dysponował wówczas dużą ilością
samolotów produkcji radzieckiej Lisunow Li–2. Na kilku z nich zamontowano zbiorniki na chemikalia
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i urządzenia rozpylające. Modyfikacje te umożliwiły skuteczne wykonywanie ich zadań. W drugiej
połowie lat pięćdziesiątych rozpoczęto wykonywanie operacji za granicą (Bułgaria). Zalety samolotów
jako maszyn służących do wykonywania zabiegów rolniczych wynikają przede wszystkim z dużej
prędkości postępowej oraz dużej szerokości zespołu opylającego, co ma ogromne znaczenie przy
ochronie upraw wielkoobszarowych. Takie rozwiązania sprawdzały się szczególnie na trudno dostępnym
terenie. Pozwalało to na szybsze i skuteczniejsze zwalczanie szkodnika, na dużych obszarach bez
przekraczania terminów agrotechnicznych. Samoloty nie wpływały w negatywny sposób na glebę, gdyż
nie doprowadzały do jej ugniatania i zagęszczania oraz nie niszczyły upraw, tak jak w przypadku maszyn
naziemnych. Oprócz ochrony roślin samoloty wykonywały także nawożenie, siew oraz zwalczanie
szkodników, zapobieganie eutrofizacji, czy ochrona upraw bawełny, gdzie wykorzystanie sprzętu
naziemnego było niemożliwe. Dodatkowo używano samolotów do zabiegów mieszanych, czyli łączono
zabieg siewu z nawożeniem. Poza rolnictwem maszyny te wykorzystywane były w leśnictwie do
gaszenia pożarów, niszczenia szkodników znajdujących się w wyższych partiach drzew oraz ogólnego
patrolowania obszarów leśnych. Ograniczeniami jakie występowały przy zabiegach agrolotniczych były
przede wszystkim warunki atmosferyczne, uwarunkowania terenu, czy też przeszkody takie jak budynki,
linie wysokiego napięcia, czy pojedyncze drzewa. Dodatkowo wykonywanie zabiegów pochłaniało duże
pokłady finansowe, ze względu na koszt maszyn, szkoleń załogi czy dostosowanie terenu do startowania
i lądowania. Do zabiegów agrolotniczych wykorzystywano środki trwałe, w postaci preparatów
proszkowych i sypkich oraz nasiona, które uwalniano przy pomocy tuneli aerodynamicznych. Niektóre
samoloty zaś posiadały system spryskiwaczy wykorzystywanych do oprysku substancjami ciekłymi. W
zależności od warunków i potrzeb uprawowych były to systemy grubo, średnio lub drobnokropliste.
Każdy zabieg agrolotniczy zawiera w sobie takie elementy jak: prace na lotnisku, gdzie dochodzi do
napełnienia zbiorników środkami chemicznymi, bądź tankowania, lotu na pole, wykonanie pracy, powrót
lub przelot w inne miejsce. Różnicą jaka występuje przy poszczególnych zabiegach jest wysokość na
jakiej znajduje się maszyna. Ważne jest jednak by była ona utrzymywana jako stały parametr. Jednym
z trudniejszych elementów pracy jest wykonanie nawrotu, szczególnie gdy zbiorniki są z dużą ilością
środka. Dlatego najlepiej jest pracować na kilku powierzchniach bez konieczności częstego zawrotu.
Prace agrolotnicze łatwiej wykonuje się przy pomocy śmigłowców, gdyż helikopter potrzebuje
mniejszego obszaru do nawrócenia, dzięki czemu czas pracy jest krótszy i efektywniejszy. Ciąg
powietrza jaki jest wytwarzany przez łopaty wirnika sprawia, że substancje szybciej wnikają w rośliny.
Jednym z trudniejszych procesów jest wykorzystanie materiałów sypkich. Początkowo wykonywano tą
czynność ręcznie, później wykorzystywano podajniki rurowe i taśmociągi. W pracy na polu piloci
wykorzystują systemy GPS, dzięki którym łatwiej jest naprowadzić samolot na właściwy obszar pola.
Dodatkowo pozwala on na odtworzenie całego lotu i trybu pracy. Koszty zabiegu agrolotniczego są
pokrywane przez zleceniodawcę za wykonanie usługi, natomiast przelot i załadunek pokrywane są przez
wykonawcę [9].

Polscy agrolotnicy na świecie
Polska górowała nad innymi krajami w dziedzinie agrolotnictwa. Rodzime zakłady wyprodukowały
tysiące samolotów i helikopterów dostosowanych do prac w rolnictwie i leśnictwie. Maszyny te oprócz
prac w kraju były też eksportowane do innych krajów. Wraz z nimi za granicę wyruszali polscy piloci. Było
to konieczne ze względu na to iż w kraju prace polowe mają charakter sezonowy i występowały okresy
martwe, gdzie tej pracy nie było w ogóle lub sporadycznie. Głównymi krajami, gdzie polscy agrolotniczy
emigrowali to państwa Afryki i Półwyspu Arabskiego. Dzięki temu oprócz miejsc pracy powstał rynek
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zbytu produkowanych maszyn. Samoloty wykorzystywane były nie tylko do ochrony i nawożenia upraw,
ale również pomagały w likwidacji szkodników. Polskie maszyny miały tą przewagę nad produkcjami
zachodnimi, że były w trybie natychmiastowym gotowe do pracy, a maszyny budowane miały większy
zasięg i większą zasobność zbiorników. Dodatkowym atutem też był fakt iż firmy produkcyjne
współpracowały z wytwórniami, dzięki czemu w łatwiejszy sposób pozyskiwano potrzebne części
i sprzęt wykorzystywany w pracy, a to sprawiało, że zagraniczni kontrahenci częściej i chętniej korzystali
z usług Polaków. Przez dziesiątki lat polscy agrolotnicy prowadzili swoje działania w krajach Afryki i Azji,
najbardziej intensywnym okresem ich pracy, były lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. Przebazowano
wtedy dziesiątki samolotów i śmigłowców na inne kontynenty. Największe zapotrzebowanie na loty
opylające występowało w Sudanie, Egipcie i Iranie. Operacje te przeprowadzano głównie w miesiącach
letnich.
W Egipcie prace Polacy rozpoczęli pod koniec lat sześćdziesiątych. Dotyczyły one ochrony upraw
pszenicy, bawełny i ryżu. Dodatkowo też zwalczano szarańcze, hiacynty wodne i komary. Ze względu na
długość sezonu pracy, jak również ilości zaangażowanych maszyn powstała baza, gdzie znajdowały się
wiaty i hangary dla samolotów. Wykorzystywano ją do zmniejszenia kosztów napraw oraz była miejscem
gdzie można było zatankować. Gdy w Egipcie zaczęły powstawać regionalne firmy, kupowały one polskie
samoloty. Warunki w jakich polskie ekipy pracowały w Egipcie do najlepszych nie należały. Pola
znajdowały się miejscach, gdzie było dużo przeszkód. Taki stan doprowadził do kilku wypadków ze
skutkami śmiertelnymi. Mimo to Polska dalej współpracowała z Egiptem, czego zwieńczeniem był zakup
samolotów. PZL–104 Wilga. Oprócz tych maszyn korzystano też z PZL–106 Kruk i Mi–2. Prace
zakończono na początku lat dziewięćdziesiątych.
Innym krajem, który korzystał z usług polskiego agrolotnictwa był Iran, gdzie w latach siedemdziesiątych
pracowano na Mi–2. Na początku skupiano się głównie na pastwiskach. W późniejszym okresie latano
nad uprawami palm, pszenicy i bawełny. W okresie 1992–2005 samoloty An–2 były na stałym
wyposażeniu dla miejscowej firmy. Początkowo latali na nich polscy piloci, z czasem wprowadzono
szkolenia dla Irańczyków. Warunki pracy w Iranie były bardzo dobre. Firma zapewniała transport oraz
sprawowała pieczę nad samolotami. Jedną z ostatnich dłuższych misji polskich agrolotników była praca
w Sudanie. Tam z powodu dużej ilości upraw bawełny potrzebne były samoloty do zwalczania
szkodników. Warunki w jakich latały maszyny można zaliczyć do idealnych, gdyż ukształtowanie terenu
i brak przeszkód terenowych sprzyjały pracy. Okres w jakim wykonywane były prace agrolotnicze
pozwalał na to, że nie potrzebowano oddzielnej ekipy, a korzystano z tej, która w danym sezonie latała
w Egipcie, jak również pozwalało to na powrót do kraju. Loty odbywały się nad plantacjami bawełny,
słonecznika, trzciny cukrowej i pszenicy oraz do zwalczania szarańczy, hiacynta i komarów. Przy
zwalczaniu szkodników samoloty An–2 były bezkonkurencyjne, Ze względu na trudną sytuację
polityczną współpracę Polaków z Sudanem zakończono po 42 latach w 2009 roku. Innymi krajami, gdzie
służyli polscy lotnicy to: Tunezja, Hiszpania, Czechosłowacja, Bułgaria, Chile, Arabia Saudyjska, itd. W
sumie usługi agrolotnicze pełnione były w 22 krajach, a do 38 eksportowano samoloty polskiej
konstrukcji [8].

Przegląd maszyn agrolotniczych
Samoloty, które wykorzystywano w pracach agrotechnicznych były głównie konstruowane w polskich
zakładach lotniczych. Początkowo opierano się na projektach radzieckich, z czasem jednak zaczęły
powstawać rodzime maszyny. Budowano je głównie w fabrykach w Mielcu, Świdniku i w Warszawie.
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Jednym z takich samolotów był PZL–101 Gawron. Powstał z modyfikacji radzieckiej wersji Jak–12 M.
Produkowano go w zakładach WSK Okęcie. Jest to górnopłatowiec z jednym silnikiem konstrukcji
metalowej ze skrzydłami z płótna. Podwozie ma stałe, z kołem ogonowym i hamulcami
pneumatycznymi. Do napędzania maszyny służy gwiazdowy silnik turbośmigłowy. Wyposażony jest
w tunel z mieszadłem bądź agregat z pompą w zależności do jakich środków było jego przeznaczenie.
Produkcja seryjna ruszyła w latach sześćdziesiątych. Oprócz wersji rolniczych powstały też sanitarne
i dyspozycyjne. Większość wyprodukowanych egzemplarzy zostało sprzedane za granicą. Samoloty te
służyły między innymi w Sudanie i Egipcie. W tym ostatnim miejscu zakończyły swój żywot. Obecnie
zobaczyć je można w aeroklubach [3].
Innym samolotem wykorzystywanym w agrolotnictwie jest An–2. Powstał on z wykorzystanej licencji
radzieckich konstruktorów. Jego konstrukcja była metalowa, posiadał jeden silnik i należał do
dwupłatowców o skrzydłach pokrytych płótnem. Do jego napędzania służył silnik gwiazdowy z 9
cylindrami. Zbiorniki na substancje chemiczne znajdowały się w górnej części skrzydeł. Samolot ten
może pracować w trudnych warunkach oraz transportować dodatkowy ładunek. Może również latać na
dalekie dystanse. Samolot produkowany był w WSK Mielec i na chwilę obecną spotkać go można
w aeroklubach [2].
Jedną z rodzimych konstrukcji był samolot PZL–104 Wilga. Zaprojektowano go jako samolot
wielozadaniowy. Jego zbiorniki mogły pomieścić 250kg środków ochrony roślin, nie są one jednak
integralną częścią maszyny i wystają poza obrys kadłuba. Układ konstrukcyjny samolotu to wolnonośny
górnopłat, z trójpunktowym podwoziem stałym i tylnym kółkiem. Maszynę tę cechuje dobrze
przeszklona kabina, co zapewnia doskonałą widoczność, która ma znaczenie przy obserwacji i ocenie
efektywności oprysku. Produkowano go w WSK Okęcie [4].
PZL–106 Kruk to maszyna, która od początku była zaprojektowana do celów agrolotniczych. Docelowo
miał zastąpić PZL–101 Gawron. Jego układ konstrukcyjny to zastrzałowy dolnopłat z podwoziem stałym.
Jego załogę stanowi jeden pilot. Posiada dobre własności pilotażowe, jednak piloci zwracali uwagę na
małą stateczność podłużną. Jego zbiorniki mogły pomieścić 1500 litrów. Produkowano go w WSK
Okęcie [5].
M–15 Belphegor to rodzaj nowatorskiego samolotu. Była to pierwsza maszyna dwupłatowa z silnikiem
turboodrzutowym i pierwszy samolot rolniczy z tym rodzajem napędu. Konstrukcja ta okazała się jednak
mało udana, ze względu na rozmieszczenie zbiorników z chemikaliami, które znajdowały się pomiędzy
płatami. Posiadał dwa zbiorniki po 1450 litrów. Zastosowany silnik odrzutowy odznaczał się dużym
zużyciem paliwa przez co samolot był nieekonomiczny. Problemem była prędkość przelotowa, która
przy odrzutowcach jest stosunkowo duża, co utrudniało prowadzenie operacji agrolotniczych, które
powinny być wykonywane przy niewielkich prędkościach. Produkowany w WSK Mielec [6].
M–18 Dromader jest najbardziej udaną maszyną tego typu produkowaną w Polsce. Powstaje w WSK
Mielec. Jego zbiorniki mają pojemność 2500 litrów. Powstał jako modyfikacja amerykańskiego samolotu
Rockwell Trush Commander. Napęd stanowi jeden silnik gwiazdowy, identyczny jak w An–2. Jego duży
udźwig sprawdza się szczególnie w akcjach przeciwpożarowych, przy zrzucaniu tzw. bomb wodnych.
Produkcja Dromadera trwa po dzień dzisiejszy, a wiele jego egzemplarzy wyeksportowano do wielu
krajów [7].
Oprócz samolotów do zabiegów agrolotniczych wykorzystywano śmigłowiec Mi–2. Powstał on na
licencji radzieckiej. Do napędu wykorzystuje dwa silniki. Jego produkcja odbywa się w PZL Świdnik. W
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wersji rolniczej wyposażony jest w zbiornik na 600 litrów substancji chemicznych lub materiałów
sypkich. Zawiera też odpowiednie aparaty do rozpylania substancji [1].

Podsumowanie
W sektorze agrolotnictwa od połowy lat osiemdziesiątych można zaobserwować zmniejszenie
zainteresowania usługami oferowanymi przez polskie firmy. Przyjęcie tych przedsiębiorstw przez osoby
prywatne po roku 1989 i nastałych przeobrażeniach ustrojowych przyniosło zmianę stylu ich
działalności. Wraz z nowym ustrojem politycznym zniknęły wielkoobszarowe Państwowe Gospodarstwa
Rolne. Rolnicy, którzy posiadają własne gospodarstwa licząc się z ogromnymi kosztami ich prowadzenia
nie wykazują potrzeby zabiegów agrotechnicznych przy użyciu statków powietrznych. W związku z tym
także firmy musiały liczyć się z optymalizacją kosztów. Musiały także podjąć walkę o klienta. Nie tylko
czynniki ekonomiczne miały wpływa na słabą kondycję polskiego agrolotnictwa. Od 1 maja 2004 roku
Polska należy do struktur Unii Europejskiej. Jej regulacje prawne w dużym stopniu ograniczają
rozpylanie chemicznych środków ochrony roślin z powietrza. W 2016 roku planowane jest
wprowadzenie całkowitego zakazu rozprzestrzeniania takich substancji za pomocą statków
powietrznych. Pomimo spadku zainteresowania takimi zabiegami przez rolników prywatnych, operacje
te mają wciąż spore zainteresowanie przy ochronie lasów. W Polsce obszary leśne zajmują bardzo duża
powierzchnię. Całkowita rezygnacja z wykonywania lotów agrotechnicznych może stanowić zagrożenie
dla polskich lasów. Pomimo trudnej sytuacji polskiego agrolotnictwa ludzie, którzy przyczynili się do
jego rozwoju spotykają się na corocznym „Zjeździe agrolotników” odbywającym się w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Leśnictwa w Szreniawie. Są to zarówno piloci i mechanicy jak i inżynierowie,
menadżerowie, logistycy czy pracownicy administracyjni związani z lotnictwem rolniczym.
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PERSPEKTYWY EKSPLOATACJI KOSMOSU – JAK ZMIENIAŁY SIĘ
TECHNOLOGIE I PRIORYTETY
Karaś Robert1, Reut Justyna2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Studenckie Koło Naukowe
Transportu i Spedycji, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Studenckie
Koło Naukowe Zarządzania i Ergonomii
Właściwa historia podboju kosmosu rozpoczęła się w październiku 1957r. wysłaniem
pierwszego sztucznego satelity – Sputnika. Od tamtej chwili ludzkość dąży do jak
najobszerniejszego i jak najdokładniejszego zbadania przestrzeni jaka znajduje się
poza atmosferą Ziemi. Oprócz wysyłania satelitów i sond kosmicznych ważnym
elementem był również program załogowych lotów kosmicznych. Początkowo
kilkugodzinne loty stawały się całodobowymi misjami. Lata 60. XX w. były okresem
najintensywniejszej rywalizacji w wyścigu zbrojeń oraz w wyścigu kosmicznym.
Amerykanie realizowali program Mercury, Gemini oraz Apollo, którego zwieńczeniem
było lądowanie na księżycu 20 lipca 1969 roku. Następnym krokiem było utworzenie
stacji kosmicznej, która stale okrążałaby glob na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).
Miałby to być kompleks badawczy z załogą, która zmieniałaby się co kilka miesięcy.
Amerykański program tego typu nosił nazwę Skylab, a radziecki Salut. Pierwszym
przedsięwzięciem międzynarodowym był Radziecko–Amerykański lot Sojuz – Apollo
w 1975 roku. Następnie Rosjanie rozpoczęli program Interkosmos. Był to program
wspólnych lotów kosmonautów radzieckich i ochotników z państw Układu
Warszawskiego. Loty odbywały się pojazdami typu Sojuz na stacje kosmiczne Salut 6,
Salut 7 i Mir. Ta ostatnia była w późniejszym czasie jedynym obiektem na orbicie o
charakterze międzynarodowym. Gościli na niej astronauci z amerykańskiej,
europejskiej i japońskiej agencji kosmicznej. Zwrotem w badaniach kosmosu było
utworzenie w 1998 roku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to jak dotąd
najdroższy obiekt wybudowany przez człowieka. Powstał przy współpracy wielu
państw, a jego budżet wynosi docelowo 100 mld dolarów. Obecnie dąży się do
założenia stałej bazy na Księżycu, a dalekosiężne plany zakładają eksploracje Marsa. Ze
względu na cykl życia Słońca, od którego zależy życie na Ziemi oraz inne globalne
zagrożenia takie jak asteroidy, wybuchy supernowych, eksploracja kosmosu będzie
rozwijana nie tylko w kontekście badawczym, ale również w celu stałej kolonizacji.
słowa kluczowe: kosmos, eksploatacja, loty załogowe

Wstęp
Człowiek od początku swojego istnienia dążył do poznawania świata i przekraczania granic. Gdy natrafił
na rzekę postanowił wybudować most. Ciekawość świata doprowadziła do odkrycia Ameryki oraz
wynalezienia wielu urządzeń, z których korzystamy do dziś. Równocześnie jednym z marzeń była chęć
latania. Dlatego doszło do wynalezienia balonu, sterowca, samolotu. Wszystkie te maszyny ograniczały
jednak prawa fizyki, które uniemożliwiają poruszanie się poza atmosferą. Silnik spalinowy, tłokowy jak
i odrzutowy potrzebuje do pracy tlenu. Na określonej wysokości jego stężenie jest zbyt niskie, aby mógł
zachodzić proces spalania paliwa. Przełom przyniósł rozwój techniki rakietowej. Silnik rakietowy działa
na takiej samej zasadzie co odrzutowy, jednak ten drugi pobiera tlen z atmosfery. Silnik rakietowy
posiada własny zbiornik tlenu, dzięki czemu uniezależnia się od obecności tego pierwiastka. II Wojna
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Światowa przyniosła przełom w konstruowaniu rakiet. W III Rzeszy nową broń opracował Werner von
Braun. Były to pociski rakietowe V2. Rakiety te wznosiły się na wysokość 50km i pokonywały odległość
ponad 300 km. Ośrodek badawczy znajdował się w Peenemünde na wyspie Uznam. Jeden z poligonów,
na którym testowano tą broń mieścił się w Polsce na Podlasiu. Istnienie nowej technologii odkryli
wówczas Rosjanie, kiedy front zbliżył się do terytorium Polski. Również oficerowie AK zdobyli części
rakiety V2, gdy jedna z nich wpadła do Bugu i nie eksplodowała. Części pocisku przewieziono wówczas
do Londynu. Alianci, jak i Sowieci dowiedzieli się o istnieniu technologii, która dałaby przewagę
w wyścigu zbrojeń. Ponadto Amerykanie aresztowali von Brauna i przewieźli go do Stanów
Zjednoczonych w celu opracowywania rakiet. W Rosji także znajdował się wybitnie uzdolniony pod tym
kątem człowiek. Był nim Siergiej Kordow. W latach trzydziestych w ramach czystek stalinowskich został
on aresztowany i osadzony w gułagu. Zwolniono go jednak ze względu na jego szczególne zdolności.
Obydwaj z von Braunem byli idealistami i ich celem nie były zbrojenia, lecz podbój kosmosu. Czasy
Zimnej Wojny zmusiły ich jednak do pracy wbrew swoim przekonaniom, jednak była to jedyna okazja do
pracy nad pojazdami kosmicznymi. Rakiety, które budowano w USA i ZSRR były bronią dalekiego zasięgu
zdolną do przenoszenia głowic jądrowych [1]. Zrozumiano wtedy, że dzięki nim możliwe jest także
opuszczenie atmosfery. Pierwszym krokiem w tym celu było wystrzelenie w październiku 1957 roku
Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Było to proste urządzenie w kształcie kuli o średnicy
około 50cm. Nadawało ono proste sygnały radiowe oraz informacje telemetryczne z orbity. Był to
umowny początek wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Radzieckim.

Rosyjski program kosmiczny
Początkowo Rosjanie prowadzili w wyścigu kosmicznym. Jeszcze w 1957 roku z kosmodromu Bajkonur
wystrzelono na orbitę okołoziemską pierwsze żywe stworzenie – psa Łajkę. Pojazdem jaki wykorzystano
w tym celu był Sputnik 2. Była to kapsuła bardzo podobna do Sputnika 1. Posiadała jednak komorę
umożliwiającą przebywanie w jej wnętrzu zwierzęcia. Pod koniec lat pięćdziesiątych nie dysponowano
jeszcze technologią, która pozwoliłaby bezpieczne sprowadzenie statku kosmicznego na Ziemię. Łajka
miała zakończyć życie w przestrzeni kosmicznej. Zakładano, że po dziesięciu dniach lotu specjalny
automat poda jej zatruty pokarm. Czynniki występujące podczas lotu – hałas, duży poziom wibracji oraz
wysoka temperatura wywołały ogromny stres, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia około 5 godzin po
starcie. Przez wiele lat władze ZSRR ze względów propagandowych nie podawały tej informacji do
wiadomości. Oficjalna wersja mówiła o wypełnieniu zakładanego dziesięciodniowego planu lotu. Misja
Łajki przyniosła natomiast ważne informacje na temat fizjologii ssaków znajdujących się w przestrzeni
kosmicznej. Nie stwierdzono wówczas negatywnych skutków przebywania w stanie nieważkości, czy
oddziaływania promieniowania kosmicznego. Przełom nastąpił w sierpniu 1960 roku wraz z lotem
Sputnika 5. Na jego pokładzie znajdowały się dwie suczki: Biełka i Striełka. Oba psy były pierwszymi
żywymi organizmami, które odbywszy lot kosmiczny powróciły żywe na Ziemię. Naukowcy oraz
inżynierowie przekonali się wówczas, że jest możliwe skonstruowanie odpowiedniej kapsuły,
spadochronów oraz osłony termicznej, które umożliwią lot kosmiczny i bezpieczne lądowanie [2].
Niedługo po locie Sputnika 2 w ZSRR rozpoczęto poszukiwania kandydatów do misji załogowej. Nabór
prowadzono w jednostkach lotniczych. Priorytetem było znalezienie pilotów myśliwskich. Odznaczali się
oni nienagannym zdrowiem oraz dużą odpornością na przeciążenia. Zagadkową kwestią była natomiast
ocena psychiki człowieka przebywającego w kosmosie. Przypuszczano, że pilot statku kosmicznego po
opuszczeniu atmosfery może doświadczyć halucynacji, bólu głowy, dziwnego samopoczucia czy nawet
obłąkania. Władze Związku Radzieckiego przykładały dużą wagę do życiorysu kosmonautów.
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Obowiązkiem była przynależność do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Kandydat na
kosmonautę nie mógł pochodzić z rodziny o szlacheckich korzeniach. Największym szacunkiem władz
cieszyły się rody o tradycjach chłopskich i robotniczych. Łącząc wszystkie założenia wybrano pierwszą
grupę radzieckich kosmonautów – WWS–1. Należeli do nich: Iwan Anikiejew, Paweł Bielajew, Walentin
Bondarenko, Walerij Bykowski, Jewgienij Chrunow, Walentin Fiłatjew, Jurij Gagarin, Wiktor Gorbatko,
Anatolij Kartaszow, Władimir Komarow, Aleksiej Leonow, Gieorgij Nielubow, Adrijan Mikołajew, Pawło
Popowicz, Mars Rafikow, Gieorgij Szonin, Gierman Titow, Walentin Warłamow, Borys Wołynow, Dimitrij
Zaikin. Tak liczna grupa została wyłoniona wśród tysięcy lotników Radzieckich Sił Powietrznych.
Wymagania dla kandydata na pierwszy lot kosmiczny określono następująco: wiek około 30 lat, wzrost
około 170 cm, masa ciała około 70 kg. Siergiej Kordow spotykał się osobiście z każdym z członków WWS–
1. Jednak od razu zauważono jego szczególną sympatię do Gagarina. Wybrano go do pierwszego lotu
orbitalnego. Jego zastępcą był Gierman Titow. Titow uzyskał nieco lepsze od Gagarina wyniki w testach
psychologicznych. Zdecydowano jednak posłać Gagarina. Wpłynęła na to kwestia propagandowa. Titow
nosił imię Gierman (Herman), które ma pochodzenie niemieckie. Ponadto jednym z zadań podczas
treningów było wygłoszenie przemówienia z trapu prowadzącego na stanowisko startowe. Najlepiej
w tej próbie wypadł Gagarin. Moment startu nastąpił 12 kwietnia 1961 roku. O godzinie 6:07 rakieta R–
7 wystartowała z kosmodromu Bajkonur. Wyniosła na orbitę statek kosmiczny Wostok–1 z Jurijem
Gagarinem na pokładzie. Człowiek po raz pierwszy opuścił Ziemię. Wostok–1 orbitował przez około
półtorej godziny. Cały lot kontrolowany był z Ziemi. Kosmonauta nie miał bezpośredniego wpływu na
jego przebieg. Nie stwierdzono negatywnych skutków przebywania w kosmosie na organizm ludzki oraz
psychikę. Gagarin dobrze czuł się podczas przebywania na orbicie. Po okrążeniu Ziemi statek wszedł
w atmosferę. Podczas tego procesu w wyniku tarcia kapsuła rozgrzana była do temperatury 1500°C.
Doskonale zaprojektowana osłona termiczna ochroniła jednak statek i jego pilota. Na wysokości około
7000m Gagarin katapultował się z kapsuły i lądował na spadochronie. Kapsuła Wostoka–1 również
opadła na spadochronie, jednak ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na oddzielne lądowanie
kosmonauty i statku. Lot Wostoka–1 okazał się ogromnym sukcesem radzieckiego programu
kosmicznego. Osiągnięcia te wykorzystano w celach propagandowych, ale również przyniosły wiele
odpowiedzi na pytania nurtujące naukowców [3].
Kolejnym sukcesem Rosjan było odbycie spaceru w otwartej przestrzeni kosmicznej. Dokonał tego
Aleksiej Leonow podczas lotu statku Woschod–2 18 marca 1965 roku. Statek ten był zmodyfikowaną
wersją pierwotnej kapsuły. Różnił się przede wszystkim dodatkowym silnikiem hamującym oraz liczbą
załogi. Woschod mógł zabrać na pokład trzech kosmonautów. Jednak wraz z Leonowem w kosmos
poleciał tylko Paweł Bielajew jako dowódca statku. Sam spacer kosmiczny nie odbywał się
bezproblemowo. Po wyjściu w otwartą przestrzeń okazało się, że powietrze wypełniające skafander
Bierkut pod wpływem panującej próżni na zewnątrz, a zatem zerowego ciśnienia zwiększyło swoją
objętość. Gdy kosmonauta miał wracać do statku, okazało się że nie może zmieścić się we włazie śluzy.
Po kilku minutach udało się zmniejszyć ciśnienie w kombinezonie używając ręcznego zaworu. Leonow
bezpiecznie powrócił do kapsuły. Przebywał poza nią 12 minut. Kłopoty Wschoda–2 objęły także
lądowanie. Automatyczny system uruchamiający silnik hamujący uległ awarii przez co manewr ten
należało przeprowadzić ręcznie. Opóźniło to moment wejścia w atmosferę i kosmonauci, zamiast na
stepach Kazachstanu wylądowali w Syberyjskiej Tajdze. Musieli oni oczekiwać wiele godzin na przybycie
służb poszukiwawczych [2].
Loty Sputnika, Łajki, Gagarina i Leonowa zrealizowano za pomocą rakiety R–7, specjalnej wersji
międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Nagła śmierć Siergieja Kordowa w 1966 roku zatrzymała
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pasmo sukcesów Radzieckiego Programu Kosmicznego. Był to bowiem czas rozpoczęcia wyścigu na
Księżyc. Jeszcze za życia Kordowa rozpoczęto prace nad nową rakietą o nazwie N–1. Miała ona umożliwić
załogowy lot i lądowanie na Srebrnym Globie. Odejście głównego konstruktora spowodowało serię
porażek w konstruowaniu rakiet nośnych. W ZSRR nie było bowiem człowieka o tak wszechstronnym
umyśle.
W 1967 roku skonstruowano nową serię statków kosmicznych, których docelowym zadaniem mogło być
dotarcie do Księżyca. Opracowano także również nowy typ rakiety i nadano im wspólną nazwę – Sojuz.
Pierwszy próbny lot odbył się 23 kwietnia 1967 roku. Jego pilotem był Władimir Komarow. Lot od
samego początku zakłócały różne awarie. Nie działał między innymi jeden z paneli słonecznych. Usterce
uległ też system chłodzenia. Komarow zakończył orbitowanie wcześniej i skierował kapsułę ku Ziemi.
Już po wejściu w atmosferę nastąpiła następna, śmiertelna w skutkach awaria. Spadochrony hamujące
nie rozwinęły się prawidłowo, a splątały się ze sobą. Kapsuła Sojuza uderzyła w Ziemię z prędkością 800
kilometrów na godzinę, a kosmonauta poniósł śmierć. Po usunięciu usterek kontynuowano loty
statkami Sojuz [2,4].
Mimo iż nie doszło do lądowania Rosjan na Księżycu, używano ich do dostarczania załóg na stacje
kosmiczne typu Salut. Salut-1 była pierwszą stacją orbitalną na świecie, która okrążała Ziemię przez
ponad 6 miesięcy między kwietniem, a październikiem 1971 roku. Idea stacji kosmicznych zakłada stałe
orbitowanie, wymianę załóg i prowadzenie badań naukowych. Po sukcesie Amerykanów i udanym
lądowaniu na Księżycu Rosjanie zerwali ze zwyczajem utajniania misji kosmicznych i ich przebieg Na
bieżąco transmitowano w telewizji i radiu. Jednak w czerwcu 1971 roku doszło do tragedii. Załoga
Sojuza 11 powracająca ze stacji orbitalnej Salut 1 poniosła śmierć w wyniku rozszczelnienia się kapsuły.
Ta wylądowała prawidłowo, jednak ubytek tlenu doprowadził do utraty przytomności i śmierci Gieorgija
Dobrowolskiego, Wiktora Pacajewa i Wladislawa Wołkowa. Stacje kosmiczne okazały się bardzo udaną
inwestycją. Za ich pomocą można było prowadzić badania nad długotrwałym oddziaływaniem
mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego. W połowie lat siedemdziesiątych zainaugurowano
program Interkosmos. Miał ona na celu odbywanie lotów kosmicznych kosmonautów z państw Układu
Warszawskiego wraz z kosmonautami radzieckimi. Taki lot wykonał w czerwcu 1978 roku mjr pil.
Mirosław Hermaszewski wraz z drugim członkiem załogi Piotrem Klimukiem. Po przycumowaniu na
stację Salut 6 przeprowadzili oni wiele eksperymentów i badań naukowych opracowanych przez
naukowców polskich i radzieckich. W 1986 roku wystrzelono na orbitę pierwszy moduł radzieckiej,
a potem rosyjskiej stacji kosmicznej Mir. Okrążała ona Ziemię przez 15 lat, aż do jej deorbitacji w 2001
roku. Na jej pokładzie gościło wielu astronautów z różnych krajów, w tym z Francji, Japonii, Włoch,
a nawet Stanów Zjednoczonych [3].

Amerykański program kosmiczny
Amerykański program Kosmiczny początkowo rozwijał się wolniej od radzieckiego, jednak skrupulatnie
posuwał się do przodu. W przeciwieństwie do rosyjskiej praktyki utajniania wszystkich informacji
Amerykanie podawali do mediów wiadomości o rozwoju w dziedzinie astronautyki. Powszechne znane
było nazwisko głównego konstruktora rakiet nośnych. Opinia publiczna była zbulwersowana, że został
nim Werner von Braun - Niemiec, były członek SS. Mimo trudności wizerunkowych rząd powołał
Narodową Agencję Astronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Jej pierwszym sukcesem było
wystrzelenie pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity Explorera 1. W przeciwieństwie do
Sputnika był to satelita w pełni naukowy. Odkrył między innymi magnetosferę Ziemi, tak zwane pasy
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Van Allena. Następnie rozpoczęto przygotowania do lotów załogowych. Poprzedzały je wystrzelenie
zwierząt. Amerykanie wykorzystali w tym celu małpy naczelne- rezusy i szympansy. Tym, którym udało
się przeżyć lot nadawano imiona. Należeli do nich szympansy Ham i Enos oraz rezus Sam. Małpy te
zostały przeszkolone w kierunku obsługi prostych urządzeń statku np. odstrzelenia osłony balistycznej.
Jeszcze w 1959 roku powołano pierwszą grupę amerykańskich astronautów w ramach programu
Mercury. Grupie nadano nazwę Mercury Seven. Należeli do niej Scot Carperter, Gordon Cooper, John
Glenn, Virgil „Gus” Grissom, Walter Shirra, Alan Shepard oraz Donald “Deke” Slayton. Przygotowania
zwieńczył lot Alana Sheparda 5 maja 1961 roku. Misja ta nosiła nazwę Mercury 3. Był to jednak lot
balistyczny i Shepard nie osiągnął orbity okołoziemskiej. Po osiągnięciu wysokości ponad 180 km
kapsuła Freedom 7 opadła do Atlantyku. Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem w przestrzeni
kosmicznej. Lot orbitalny odbył dopiero John Glenn 20 lutego w ramach misji Mercury 6. Rakieta, która
umożliwiła osiągnięcie orbity nosiła nazwę Atlas–D. Miała ona większą moc niż jej poprzednik Redstone,
dzięki czemu pozwoliła na osiągnięcie pierwszej prędkości kosmicznej i wejście na orbitę.
Kolejnym amerykańskim programem załogowych lotów kosmicznych był program Gemini. Stanowił on
podwalinę do przyszłej wyprawy na Księżyc. Dokonano między innymi pierwszego połączenia dwóch
statków na orbicie w misji Gemini VIII oraz przeprowadzono pierwszy amerykański spacer kosmiczny.
Astronautą, który wyszedł w przestrzeń był Ed White w czasie lotu Gemini IV.
W 1966 roku rozpoczęto program księżycowy o nazwie Apollo. Pierwsza misja załogowa planowana była
na 21 lutego 1967 roku. Podczas ostatnich prób naziemnych doszło jednak do tragedii. W wyniku zwarcia
instalacji elektrycznej nastąpił pożar kapsuły modułu dowodzenia. Ponieważ pojazd wypełniony był
czystym tlenem ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Służby ratunkowe nie mogły otworzyć włazu ze
względu na wyższe ciśnienie panujące w kabinie. Cała załoga: Virgil Grissom, Ed White i Roger Chaffe
poniosła śmierć na miejscu. Wypadek ten przyczynił się do zmodernizowania modułu dowodzenia statku
Apollo oraz przeprowadzenia kilku lotów bezzałogowych. Pierwszą misją załogową był lot Apollo 7.
Przeprowadzono wtedy test modułu dowodzenia oraz modułu serwisowego na orbicie. Następnym
osiągnięciem było okrążenie Księżyca przez załogę Apollo 8. Podczas lotu Apollo 9 przetestowano na
orbicie lądownik księżycowy. Testy lądownika na orbicie okołoksiężycowej przeprowadzono w trakcie
misji Apollo 10. Statek Apollo składał się z trzech segmentów: modułu dowodzenia, modułu
serwisowego oraz modułu księżycowego. W module dowodzenia (CM) znajdował się główny komputer,
przedział załogowy i system podtrzymywania życia. Był to jedyny element statku, który lądował
w atmosferze ziemskiej po oddzieleniu się od modułu serwisowego i księżycowego. Posiadał on osłonę
termiczną i spadochrony i inne elementy umożliwiające bezpieczne wodowanie. Moduł serwisowy (SM)
zawierał główny silnik, zapasy paliwa oraz urządzenia telemetryczne. Lądownik księżycowy (LM) po
osiągnięciu orbity księżyca oddzielał się od modułu dowodzenia i serwisowego zabierając dwóch
astronautów na powierzchnię Księżyca. W module dowodzenia pozostawał trzeci członek załogi. Po
wykonaniu zadań LM startował z Srebrnego Globu i łączył się ponownie z modułem dowodzenia.
Realizację swojego największego sukcesu NASA rozpoczęła 16 lipca 1969 roku. Rakieta Saturn V
wystartowała z kosmodromu im. Kennedyego wynosząc statek Apollo 11, który rozpoczął swoją podróż
na Księżyc. W skład załogi wchodzili: Neil Armstrong jako dowódca, Edwin „Buzz” Aldrin jako pilot
modułu księżycowego oraz Michael Collins pilot modułu dowodzenia. Po czterech dniach lądownik o
kryptonimie „Orzeł” osiadł na powierzchni naszego naturalnego satelity. Następnie dwaj astronauci
Armstrong i Aldrin zeszli po drabinie na powierzchnię. Armstrong był pierwszym człowiekiem, który
chodził po innym ciele niebieskim. Po przeprowadzeniu serii eksperymentów mężczyźni powrócili na
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Ziemię, a Amerykanie wygrali w wyścigu księżycowym. Mimo osiągnięcia sukcesu medialnego
i wyprzedzeniu Rosjan loty na Księżyc były kontynuowane. Naukowcy chcieli dokładniej zbadać jego
powierzchnię. Umożliwiłoby to poznanie jego pochodzenia oraz pochodzenia Ziemi.
Po drugiej załogowej misji księżycowej w NASA zaczął panować nastrój rutyny. Lądowania na Srebrnym
Globie nie były już tak niezwykłym wydarzeniem jak na początku. Podczas misji Apollo 13 w 55 godzinie
lotu kontrolerzy wydali załodze polecenie zamieszania tlenu w zbiornikach. Cewka elektryczna
znajdująca się w module serwisowym w wyniku wady konstrukcyjnej zaiskrzyła, powodując wybuch.
Zniszczeniu uległy zbiorniki z tlenem oraz ogniwa paliwowe. Statek stracił prawie całe zapasy tlenu oraz
energię elektryczną. Nienaruszony pozostał natomiast lądownik. Astronauci posłużyli się nim jak łodzią
ratunkową. Okrążyli oni Księżyc i wykorzystując jego asystę grawitacyjną skierowali pojazd ku Ziemi.
Problemem stał się bowiem nadmiar dwutlenku węgla. Moduł księżycowy zaprojektowany był dla
dwóch astronautów, tymczasem po awarii przebywało w nim trzech członków załogi. Skonstruowali oni
jednak prowizoryczny filtr powietrza, który redukował poziom trującego gazu. Moduł dowodzenia
został uruchomiony tuż przed wejściem w atmosferę. Po oddzieleniu lądownika i modułu serwisowego
astronauci James Lovell, Fred Haise i Jack Swigert bezpiecznie wodowali na Pacyfiku. Lot Apolla 13
sklasyfikowano jako „porażkę zakończoną sukcesem”. Nie doszło do lądowania na Księżycu, jednak
z powodzeniem sprowadzono załogę na Ziemię.
Człowiek wykonał jeszcze cztery loty księżycowe. W misjach Apollo 15, 16, 17 do eksploracji satelity
użyto specjalnego pojazdu LRV. Misje Apollo 18, 19, 20 zostały odwołane z powodu cięć budżetowych.
Dlatego podczas ostatniego lotu Apollo 17 jednym z członków załogi był Harrison Shmit- geolog
przeszkolony na astronautę. Była to bowiem ostatnia okazja posłania naukowca na Księżyc. Pojazdy
z serii Apollo wykorzystywane były jeszcze do transportu ludzi na amerykańskie stacje kosmiczne
Skylab, będące odpowiedzią na radziecki program Salut. W 1975 roku w ramach poprawy stosunków
amerykańsko – radzieckich zdecydowano się na przeprowadzenie wspólnego lotu i połączenia dwóch
pojazdów na orbicie. Rosjanie wysłali Sojuza 19 z Aleksjejem Leonowem i Walerijem Kubasowem na
pokładzie. Załogę Apolla stanowili Thomas Stafford, Vance Brand i Deke Slayton. Inżynierowie z obydwu
krajów opracowali kompatybilne urządzenia cumownicze, które umożliwiały połączenie statków
i wspólny lot oraz przejście załóg między pojazdami [4, 5].
Jedną z przyczyn odwołania ostatnich misji księżycowych była decyzja o przeznaczeniu środków na
program wahadłowców kosmicznych. W założeniu miały być to statki, które wyniosłyby załogi i materiały
na orbitę szybko, bezpiecznie i przy stosunkowo niedużych kosztach. Promy kosmiczne były pojazdami
wielokrotnego użytku. Miało to obniżyć koszty eksploatacji i produkcji. Na pokładzie było miejsce dla
siedmiu astronautów. Cały wahadłowiec składał się z orbitera, w którym mieściły się główne silniki,
ładownia i przedział załogowy. Orbiter kształtem przypominał samolot i mógł lądować na pasie
startowym podobnie jak szybowiec. Jego silniki nie miały wystarczająco dużo mocy aby wynieść
wahadłowiec na orbitę. Start wspomagany był przez dwie dodatkowe rakiety na paliwo stałe. Po dwóch
minutach od startu oddzielały się one od promu i opadały na spadochronach do Atlantyku. Trzecim
elementem zespołu wahadłowca był zbiornik zewnętrzny. Mieścił się w nim zapas paliwa, wodoru
i tlenu. Po wypaleniu tych substancji zbiornik oddzielał się i spalał w atmosferze. Pierwszy lot
wahadłowca odbył się 12 kwietnia 1981 roku. W sumie wybudowano pięć orbiterów: Columbia,
Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour. Miały one latać po kilkadziesiąt razy w roku. Problemy
z serwisowaniem sprawiły jednak, że założenia NASA okazały się zbyt górnolotne. Doprowadziło to do
jednej z największych tragedii w dziejach amerykańskiej astronautyki. 28 stycznia prom Challenger
eksplodował 70 sekund po starcie. Przyczyną była między innymi zbyt niska temperatura panująca na
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kosmodromie. Spowodowała ona zesztywnienie gumowej uszczelki rakiety wspomagającej, co
doprowadziło do utraty przez nią elastyczności i pęknięcia w skutek wibracji. Płomienie wydobywające
się na zewnątrz przepaliły zbiornik z paliwem doprowadzając do jego eksplozji. Inżynierowie zgłaszali
zastrzeżenia co do temperatury w dniu startu. Sygnalizowano ryzyko jakie niósł wielostopniowy mróz.
Menadżerowie lotu zdecydowali jednak o podjęciu lotu ze względu na naciski rządu i opinii publicznej.
Rutyna i niedbalstwo spowodowały także katastrofę promu Columbia 1 lutego 2003 roku. Podczas
wznoszenia się w przestrzeń kosmiczną 16 dni wcześniej od zewnętrznego zbiornika odpadł duży
fragment pianki izolacyjnej, który uderzył w krawędź natarcia lewego skrzydła orbitera, wybijając otwór
o średnicy 25 cm. Moment uderzenia pianki o prom był widoczny na nagraniach z chwili startu.
Zignorowano jednak ten fakt jako mogący stanowić zagrożenie dla wahadłowca i załogi. Podczas wejścia
w atmosferę do wnętrza orbitera dostały się gazy o temperaturze około 1500 stopni Celsjusza
powodując jego dezintegrację na wysokości około 70 km. Osłona termiczna składające się z tysięcy
ceramicznych płytek okazała się bezużyteczna.
Promy kosmiczne wykonywały szereg bardzo istotnych zadań. Przy ich pomocy wynoszono na orbitę
satelity oraz ludzi. W 1990 roku umieszczono w kosmosie teleskop Hubble’a, który poszerzył wiedzę
człowieka na temat wszechświata. Ładownia wahadłowca mogła być również przebudowana jako
laboratorium, co umożliwiało przeprowadzenie badań naukowych na orbicie. Promy mogły wynosić
ładunki o maksymalnej masie 20 ton, co miało ogromną zaletę przy zaopatrywaniu stacji kosmicznych
[6, 7].

Międzynarodowa stacja kosmiczna
Lata dziewięćdziesiąte były czasem zakończenia wyścigu zbrojeń, a także wyścigu kosmicznego. Agencje
kosmiczne Stanów Zjednoczonych, Rosji i innych krajów nawiązały ścisłą współpracę w dziedzinie badań
kosmosu. Do rosyjskiej stacji kosmicznej Mir mogły dokować amerykańskie wahadłowce dostarczając
zaopatrzenie i załogi. W 1998 roku rozpoczęto budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to jak
dotąd najdroższy obiekt wybudowany przez człowieka. Jej budżet ma docelowo wynieść 100 mld
dolarów. ISS (International Space Station – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) składa się z szesnastu
modułów. Na jej pokładzie może przebywać sześciu astronautów. Prowadzą oni badania z zakresu
biologii, fizyki, medycyny, geofizyki, inżynierii materiałowej oraz wielu innych dziedzin. „Zmiana” załogi
trwa około pół roku. Do transportu ludzi na pokład stacji służą statki typu Sojuz. Ostatni lot promu
kosmicznego odbył się bowiem w 2011 roku. Zaopatrzenie jest dowożone bezzałogowymi pojazdami
Progress i Dragon. Astronauci przebywający na pokładzie ISS oprócz badań zmuszeni są również do
prowadzenia intensywnego treningu fizycznego. Długotrwałe przebywanie w stanie nieważkości
powoduje osłabienie organizmu oraz prowadzi do pewnego rodzaju zaniku mięśni. Aby zniwelować te
objawy przebywający w kosmosie ludzie ćwiczą przy pomocy specjalnej bieżni, stacjonarnych rowerków
i innych urządzeń. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest obiektem, który w założeniach ma służyć całej
ludzkości i żaden kraj nie ma wyłączności na jej eksploatację [8].

Podsumowanie
Odkrywanie tajemnic kosmosu w przyszłości posłużyć ma nie tylko celom naukowym. Już dzisiaj
wiadomo, że nasza planeta nie będzie trwać wiecznie. Za 4,5 mld lat obumrze Słońce, od którego zależy
życie na Ziemi. Aby ludzkość przetrwała konieczne będzie znalezienie takiego ciała niebieskiego, na
którym możliwe będzie życie. Już dzisiaj istnieją plany założenia baz na Księżycu i Marsie.
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Uniezależniłoby to ludzi od zagrożeń występujących na Ziemi, takich jak zmiany klimatyczne, czy kolizje
z asteroidami. Nie uchroni to nas jednak przed takim zagrożeniami jak śmierć Słońca, wybuchy
Supernowej, czy zderzenie galaktyk. Człowiek zmuszony będzie do szukania schronienia poza Układem
Słonecznym, a nawet poza Drogą Mleczną. Sytuację rodzaju ludzkiego można porównać np. do populacji
ryb żyjących w jednym stawie. Ziemia jest jedynym miejscem występowania człowieka, wszystkich
osobników jednego gatunku. Stwórzmy analogię do gatunku ryb, której cała populacja żyje w jednym
stawie. Jeżeli w tym stawie pojawi się drapieżnik polujący na tę rybę lub choroba, która jest dla niej
śmiertelna wówczas cały gatunek zagrożony jest wyginięciem. Jeżeli dana ryba występuje w kilku
stawach, to nawet wystąpienie zagrożenia w jednym z nich nie spowoduje zagłady całego gatunku. O
tym jak niewielka i delikatna w skali kosmicznej jest nasza planeta napisał Carl Sagan w książce „Błękitna
kropka” komentując zdjęcie Ziemi „Pale Blue Dot” wykonane przez sondę Voyager, która przelatywała
obok Saturna. "Spójrz ponownie na tą kropkę. To Nasz dom. To my. Na niej wszyscy, których kochasz,
których znasz. O których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam
swoje życie. To suma Naszych radości i smutków. To tysiące pewnych swego religii, ideologii i doktryn
ekonomicznych. To każdy myśliwy i zbieracz. Każdy bohater i tchórz. Każdy twórca i niszczyciel
cywilizacji. Każdy król i chłop. Każda zakochana para. Każda matka, ojciec i każde pełne nadziei dziecko.
Każdy wynalazca i odkrywca. Każdy moralista. Każdy skorumpowany polityk. Każdy wielki przywódca
i wielka gwiazda. Każdy święty i każdy grzesznik w historii Naszego gatunku, żył tam. Na drobinie kurzu
zawieszonej w promieniach Słońca. Pomyśl o rzekach krwi przelewanych przez tych wszystkich
imperatorów, którzy w chwale i zwycięstwie mogli oni stać się chwilowymi władcami fragmentu tej
kropki. Naszym pozom. Naszemu urojonemu poczuciu własnej ważności, naszej iluzji posiadania jakiejś
uprzywilejowanej pozycji we wszechświecie, rzuca wyzwanie ta oto kropka bladego światła"
~Carl Sagan "Błękitna Kropka"
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WŁASNOŚCI WYBRANYCH PALIW ALTERNATYWNYCH – WPŁYW NA
PROCESY SPALANIA ORAZ UNOS ZANIECZYSZCZEŃ
Cholewiński Maciej1*, Dzimitrowicz Anna2, Kamiński Michał3
1

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych,
Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych; 2Politechnika Wrocławska, Wydział
Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej; 3Politechnika Wrocławska, Wydział
Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych
W artykule przedstawiono zagadnienie możliwości wykorzystania paliw
alternatywnych (RDF, osadów ściekowych, wybranych frakcji odpadów komunalnych)
w energetyce zawodowej. Opisano technologie stosowane w celu wykorzystania
potencjału chemicznego zawartego w tego typu nośnikach oraz problemy
eksploatacyjne występujące podczas pracy urządzeń. Ponadto w pracy
zaprezentowano wyniki badań nad wybranymi właściwościami fizykochemicznymi
paliw alternatywnych w odniesieniu do powszechnie stosowanych węgli kamiennych,
brunatnych oraz biomas, opatrując je stosowanym komentarzem dotyczącym
odnotowywanych różnic.
słowa kluczowe: paliwa alternatywne, unos zanieczyszczeń, spalanie

Wstęp
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, ograniczone zasoby paliw
kopalnych oraz kwestie ekonomiczne (wzrost cen paliw konwencjonalnych) i ekologiczne
(rygorystyczne narzędzia polityki proekologicznej) skutkują podejmowaniem przez współczesny
przemysł energetyczny wzmożonych poszukiwań i rozwoju nowych, niezawodnych źródeł energii. W
przypadku technologii spalania, powszechnie stosowanych w obrębie polskiego systemu
energetycznego (około 89% energii elektrycznej generowanej w kraju w 2012 roku pochodziło właśnie
z jednostek opalanych różnymi paliwami kopalnymi), wyzwanie to zbiega się m.in. z identyfikacją takich
grup nośników energii chemicznej, które stanowić będą, w możliwie jak największym stopniu,
substytuty popularnych obecnie węgli energetycznych, gazu ziemnego oraz różnych frakcji ropy
naftowej. Jednym z rozwiązań powyższego zagadnienia może być wykorzystanie potencjału
energetycznego zakumulowanego w generowanych odpadach komunalnych i przemysłowych, których
zwiększający się wraz z rozwojem cywilizacyjnym strumień stanowi istotny problem natury nie tylko
ekologicznej. Możliwość utylizacji materiałów odpadowych z wykorzystaniem prowadzonych
współcześnie technologii spalania wymaga jednak opracowania odpowiednich instalacji do wytwarzania
paliw z odpadów, optymalizacji ich własności użytkowych oraz ustalenia wpływu stosowania na emisję
zanieczyszczeń oraz warunki eksploatacyjne bloków energetycznych.
Za energetycznym użytkowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych przemawiają aspekty
techniczne, ekologiczne i ekonomiczne. Do głównych korzyści, które gwarantuje wykorzystywanie ich
jako paliwa w różnych technologiach energetycznych, należą m.in.:
•  

oszczędność w eksploatacji paliw kopalnych (węgli, gazu ziemnego, ropy), które stanowią
cenny surowiec dla przemysłu chemicznego oraz farmaceutycznego,
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•  

możliwość ograniczania poziomów emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń (m.in. SOx, NOy czy
pyłów), towarzyszących działalności sektora energetycznego i przemysłu cementowego,

•  

ograniczenie problemu składowania odpadów dzięki zmniejszeniu ich objętości na drodze
spalania.

Znaczne strumienie tego typu materiałów, generowane praktycznie we wszystkich funkcjonujących
skupiskach ludności (a więc także odbiorców różnych form użytecznych energii), gwarantują także
relatywnie stabilny strumień energii chemicznej możliwy do wprowadzania do jednostki energetycznej
w skali roku. Dane statystyczne traktujące o skutkach działalności człowieka wskazują, iż w przypadku
odpadów komunalnych są one wytwarzane przez statystycznego Polaka w liczbie około 315 kg na rok
[4], co stanowi łącznie nawet 12 mln ton rocznie. Sumarycznie jest to jedynie 10% wszystkich odpadów
generowanych w Polsce [8]. Tak duże ilości substratów sugerują, iż nawet dzięki częściowemu tylko
wykorzystywaniu potencjału produkcyjnego tego typu nośników energii uzyskać można strumień
energii pierwotnej możliwy do wykorzystania, w skali nie tylko lokalnej, przez energetykę cieplną
skupiającą duże moce wytwórcze. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy paliwa będą spełniały
odpowiednie normy środowiskowe (emisja zanieczyszczeń) i eksploatacyjne (jednorodność, korzystne
składowanie, parametry przemiałowe, brak negatywnego wpływu na pracę urządzeń).
Jednym z podstawowych ograniczeń w przypadku procesów spalania „surowych” paliw odpadowych
jest ich niejednorodność. W większości przypadków stanowią one bowiem wieloskładnikową mieszaninę
substancji palnych (papier, tworzywa sztuczne, żywność, tkaniny, drewno, gumy) oraz niepalnych
(metale, kamienie, szkło), których udziały (tab. 1.) w całkowitej masie odpadów są zmienne w zależności
od miejsca odbioru (miasto, wieś), czasu (pora roku) oraz techniki ich zbiórki [5]. Z tego względu ich
bezpośrednie wykorzystanie w przemyśle energetycznym może być utrudnione, głównie ze względu na
różną kaloryczność, gęstość, porowatość czy też zawartość metali ciężkich tworzących ją frakcji.
Powyższa niejednorodność skutkuje bowiem problemami w utrzymaniu stabilnej pracy kotła,
infrastruktury przygotowania paliw oraz instalacji ochrony atmosfery. Co więcej, udział poszczególnych
frakcji w niedostatecznie zabezpieczonych odpadach może ulegać zmianom – w czasie składowania
mogą mieć w ich objętości miejsce procesy gnilne, fermentacja beztlenowa oraz transformacje
strukturalne, utrudniające określenie ich faktycznych właściwości fizykochemicznych w procesach
spalania w siłowniach cieplnych oraz stwarzające dodatkowe problemy dla prowadzącego obiekt
(pożary, niezorganizowana emisja metanu, spadek kaloryczności).
Tab. 1. Średnie udziały różnych frakcji w miejskich odpadach komunalnych (w latach 2008-2010). Źródło:
[5].
Frakcja
odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
papier i tektura
tworzywa sztuczne
materiały tekstylne
szkło
metale
odpady organiczne pozostałe
odpady mineralne pozostałe
frakcja podsitowa (średnica poniżej 1 cm)

Udział [%]
17,1
1,9
18,0
22,7
4,1
10,1
3,6
2,9
3,7
15,9
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Co zrozumiałe, materiały tworzące odpady cechować się będą pewną zmiennością w przypadku
kaloryczności oraz zróżnicowaną stosowalnością w technologiach spalania paliw stałych. Analiza składu
morfologicznego typowych odpadów komunalnych wskazuje na znaczny udział w ich objętości tworzyw
sztucznych (butelki, opakowania), papieru i tektury oraz odpadów spożywczych pochodzenia
roślinnego. Co ważne, tego rodzaju odpady stanowią potencjalne źródło energii chemiczne dzięki
odpowiedniej wartości opałowej w przypadku wspomnianego przedsięwzięcia technicznego [2]. W
obrębie tworzącej je mieszaniny mogą jednak występować również materiały niepalne, cechujące się
niekorzystnymi właściwościami przemiałowymi (szkło, kamienie, metale) lub też przyczyniające się do
zwiększonej emisji różnych grup zanieczyszczeń (lakiery, urządzenia elektroniczne, zanieczyszczona
biomasa itp.). Z tego względu zastosowanie powstających odpadów komunalnych lub przemysłowych
w procesach energetycznych może być możliwe jedynie po ich odpowiedniej segregacji, rozdrobnieniu
i ewentualnym zagęszczeniu (np. dzięki peletyzacji). Tak przetworzone materiały odpadowe, o ile ich
właściwości fizykochemiczne spełniają wymagania środowiskowe i eksploatacyjne, mogą osiągnąć
status substytutu paliw podstawowych. Niejednokrotnie, w celu poprawy wspomnianych wielkości,
niezbędne staje się włączenie w ich strukturę dodatków funkcyjnych (m.in. CaO, stosowanego w celu
ograniczenia intensywności procesów gnilno-fermentacyjnych) o odpowiednim składzie chemicznym,
właściwościach i kaloryczności.
Rozpatrując potencjał energetyczny odpadów pod kątem możliwości ich utylizacji w konwencjonalnych
siłowniach cieplnych, pod uwagę powinno się wziąć jedynie pewne grupy materiałów wchodzących w ich
skład lub też implementować rozwiązania techniczne ku ich odpowiedniej waloryzacji. W ten sposób,
poprzez selekcję oraz kontrolowaną obróbkę surowych materiałów odpadowych, uzyskać można grupy
nośników energii o nazwie paliwa alternatywne. Wg różnych definicji nazwać nimi można wszelkie
odpady komunalne i przemysłowe, które, dzięki swojej kaloryczności lub zbliżonych właściwości
fizykochemicznych, mogą stanowić zamiennik paliw konwencjonalnych w kotłach przemysłowych
i energetycznych (rusztowych, fluidalnych, pyłowych, specjalnych) [3]. W przypadku nośników stałych,
paliwa alternatywne mogą stanowić substytut węgli kamiennych i brunatnych lub też typowych
biopaliw (peletów, brykietów, zrębków drzewnych). Co niezwykle istotne z punktu widzenia technik
utylizacji, pojęcie „paliwo alternatywne” jest w wielu przypadkach zdefiniowane w odpowiednich
dyrektywach i ustawach prawnych. Przykładowo, wg normy EN-15359:2005 stanowi je paliwo o
unormowanych właściwościach jakościowych (kaloryczność, matryca pierwiastkowa), wytworzone
z odpadów innych niż niebezpieczne, stosowane jako źródło energii chemicznej w procesach spalania
lub współspalania. Jego akronim w tym przypadku to SRF (ang. Solid recovered fuels). Poza typowymi
spalarniami odpadów (obiektami energetycznymi przystosowane do spalania paliwa alternatywnego
klasyfikowanego wciąż jako odpad), ich wykorzystanie może mieć miejsce także w przemyśle
cementowym (piece obrotowe) oraz kotłach energetycznych będących na wyposażeniu siłowni
cieplnych (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie). W zależności od unormowań prawnych, różne
będą wymagania procesowe narzucane na instalacje je wykorzystujące - gdy paliwo alternatywne
klasyfikowane jest wciąż jako odpad, należy spodziewać się bardziej restrykcyjnych norm
eksploatacyjnych i środowiskowych. Ważniejsze źródła paliw alternatywnych zostały przedstawione na
rys. 1.
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Rys. 1. Podział paliw alternatywnych ze względu na pochodzenie. Źródło: opracowanie własne na
podstawie [3].
Należy w tym miejscu pamiętać, iż odzyskiwana frakcja organiczna (tzw. frakcja biodegradowalna)
odpadów komunalnych zaliczana może być do biomasy, przez co jej zastosowanie w myśl funkcjonującej
polityki energetycznej może być ułatwione. Zalicza się do niej przede wszystkim substancje pochodzenia
roślinnego, zawarte w masie odpadowej m.in. ze względu na obecność w nich frakcji ogrodniczych,
makulatury, resztek jedzenia. Na cele niniejszego artykułu, pomimo pewnych różnic występujących
w obowiązujących aktach prawnych, wszelkie frakcje odpadów nazywa się ogólnie paliwami
odpadowymi (pochodzenia komunalnego i przemysłowego), w odróżnieniu od biomasy generowanej
przez sektor rolny i leśnictwa.
Poza typowymi odpadami stałymi, generowanymi w gospodarstwach domowych i przemyśle,
aktywności człowieka towarzyszy także proces powstawania ścieków. W dużym skrócie stanowią one
mieszaninę wody oraz różnej wielkości cząstek stałych, niejednokrotnie zawierających liczne patogeny,
bakterie czy też związki odorotwórcze. Odzysk wody poprzez wychwyt powyższych substancji stałych
oraz jej neutralizację ma miejsce w oczyszczalniach ścieków. Produktem tego typu procesów są jednak
osady, skupiające w swojej strukturze przetworzony materiał (organiczny i nieorganiczny), pierwotnie
zawieszony w cieczy surowej. Procesy ich składowania, ze względu na znaczną inwazyjność na otoczenie,
są ograniczane do minimum, a jedynym sposobem ich neutralizacji staje się kontrolowana termiczna
dekompozycja w komorach spalania kotłów lub pieców różnej konstrukcji. Uwzględniono go w ramach
definicji paliw alternatywnych, włączając osady ściekowe do potencjalnych nośników energii
chemicznej, wykorzystywanych w energetyce. Powstające obecnie ustawy o odnawialnych źródłach
energii mogę je klasyfikować jako biomasę [3].
Niezależnie od rodzaju, miejsca powstawania czy też rodzaju instalacji, każde z powstających paliw
alternatywnych, wytwarzanych na bazie generowanych odpadów komunalnych i przemysłowych, winno
spełniać określone normy techniczne (m.in. PN-EN 15359:2012), gwarantujące ich zbywalność oraz
stosowalność jako paliwo. Istotnym aspektem w tym przypadku stają się również właściwości
fizykochemiczne tego typu nośników energii, bezpośrednio bądź pośrednio wpływające na stosowane
instalacje ochrony środowiska, dyspozycyjność maszyn i urządzeń energetycznych oraz koszty
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. W przypadku energetycznego wykorzystania paliw
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odpadowych, niezbędne staje się m.in. ograniczanie zawartości wilgoci, usuwanie ciał inertnych
(akumulując ciepło w trakcie spalania czy pirolizy, przyczyniają się do strat) oraz metali (wpływ na
procesy rozkładu papieru, polietylenu) czy też homogenizacja (rozdrabnianie, przesiewanie,
zagęszczanie).
Paliwa alternatywne, w zależności od pochodzenia, składu morfologicznego mogą cechować się różną
kalorycznością. Do substancji o relatywnie niskiej wartości opałowej (do 15 MJ/kg) zalicza się osady
ściekowe, makulaturę oraz odpady zielone – wszystkie ze względu na dość wysoką zawartość wilgoci
w swojej objętości. Znacznie większą kaloryczność (nawet do 46 MJ/kg) posiadają takie frakcje jak
tworzywa sztuczne czy też gumy. Wynika z tego, iż na ekonomię wytwarzania oraz transportu (gęstość
energetyczna) większości paliw alternatywnych zasadniczy wpływ mają zachowania konsumenckie takie
jak selektywna zbiórka, recycling czy ograniczanie generowania frakcji inertnych. Ograniczanie
generowania mieszanin zawierających niekorzystne pod kątem późniejszej segregacji materiały bądź
domieszki (metale ciężkie) pozwoli z kolei na lepsze współczynniki jakościowe tej grupy nośników
energii chemicznej.

Charakterystyka wybranych paliw alternatywnych
Jak wskazano we wstępie, stałe paliwa alternatywne mogą stanowić mieszaniny różnych frakcji stałych
odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne) przemysłowych, w obrębie których należy dążyć do
zwiększania obecności wysokokalorycznych substancji niezawierających prekursorów zanieczyszczeń
oraz niekorzystnych zjawisk eksploatacyjnych (korozja, erozja, żużlowanie i popielenie). Ze względu na
różne technologie wytwarzania, kraje pochodzenia, uwarunkowania prawne oraz używane substraty,
w przypadku wykorzystywania odpadów jako paliw spotyka się wiele nazw handlowych i akronimów
(m.in. BRAM–niem. Brennstoff aus Müll, RDF–ang. Refuse Derived Fuel, pre-SRF–ang. Solid Recovered
Fuel, PAKOM–pol. Paliwa Komunalne, EBS–niem. Ersatzbrennstoffe, CDR–wł. Combustibili Derivato di
Rifiutti). Wszystkie powyższe nazwy w dużym skrócie dotyczą nośników energii chemicznej,
odzyskiwanych z różnych materiałów odpadowych. Część z nich może dodatkowo podlegać przeróbce
do tzw. wtórnych paliw (np. SRF). Ich użyteczność w przypadku współspalania w blokach węglowych czy
cementowniach jest wtenczas znacznie wyższa [9].
Zastosowanie każdego z paliw alternatywnych w istniejącym jednostkach (głównie na drodze
współspalania z węglem) wymaga jednak pełnej analizy pierwiastkowej i fizycznej nośnika energii pod
kątem tak substancji organicznej, jak i mineralnej – ze względu na temperaturę mięknięcia popiołów, ich
granulację oraz skład chemiczny. Do przykładowych problemów towarzyszących spalaniu
i współspalaniu paliw alternatywnych zalicza się korozję chlorkową, żużlowanie i popielenie (spiekanie
się popiołu, defluidyzacja złoża, zanieczyszczanie powierzchni ogrzewalnych), ryzyko wzrostu emisji
zanieczyszczeń oraz pogorszenie jakości popiołów (m.in. wzrost udziału metali ciężkich) [1, 2]. Obecny
w tworzywach sztucznych chlor przyczynia się także do emisji dioksyn i furanów. Ryzyko to można np.
ograniczyć poprzez uprzednią termolizę odpadów [2] bądź też spalanie w wysokich temperaturach
(powyżej 800°C, tj. charakterystycznych dla kotłów energetycznych dużych mocy).
W ramach opisywanych w dalszej części artykułu badań analizowano wybrane własności trzech frakcji
morfologicznych odpadów komunalnych (PET oraz dwa rodzaje makulatury), osad ściekowy oraz
wysokokaloryczne frakcje paliwa komunalne (RDF). Opis materiałów tworzących każdą z próbek podano
poniżej.
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Politereftalan etylenu – PET
Akronimem PET - poli(tereftalanem etylenu) - oznacza się termoplastyczny, bezbarwny,
nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników polimer z grupy poliestrów. Stanowi materiał zaliczany
do tworzyw sztucznych. Jest on chemicznie odporny (z wyjątkiem mocnych alkaliów), dzięki czemu
znajduje szerokie zastosowanie w produkcji włókien sztucznych, folii poliestrowych, butelek, kształtek,
odzieży (polartec, tergal), obudów urządzeń. PET jest powszechnym składnikiem odpadów zmieszanych
oraz istotną frakcją w przypadku segregacji produkowanych odpadów – zawierają go zarówno odpady
komunalne, jak i przemysłowe.
Osady ściekowe
Wspomniane osady stanowią produkt oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
z zastosowaniem konwencjonalnych metod fizycznych, chemicznych i biologicznych. Najczęściej
składają się z dwóch faz: ciekłej (woda z rozpuszczonymi w niej substancjami) oraz stałej (cząstki
nierozpuszczalne). Osady ściekowe różnią się między sobą ze względu na skład chemiczny oraz
strukturę. W zależności od pochodzenia (ścieki komunalne, przemysłowe) zawierają różne ilości fazy
organicznej, patogennych mikroorganizmów, zmienna jest także ich matryca pierwiastkowa, wielkości
cząstek stałych itd.
Świeży osad, zawierający jedynie do 5-10% suchej masy (której 70% stanowi substancja organiczna),
przed energetycznym wykorzystaniem podlega m.in. procesom separacji grawitacyjnej, sedymentacji
oraz fermentacji. Przyczyniają się one do przemian poszczególnych związków oraz poprawy
kaloryczności (wartości opałowej), silnie zależnej od zawartości wilgoci w stanie roboczym. Osiągnięcie
stanu granulowanego pozwala na uzyskanie paliwa o udziale wody na poziomie 10-25%.
Skład pierwiastkowy osadów ściekowych zależy w znacznym stopniu od miejsca powstawania ścieków
oraz prowadzonej działalności. Determinują go także stosowane w trakcie wytwarzania procesy
odwadniania oraz stabilizacji (fermentacja, wapnowanie oraz obróbka termiczna).
Papier, karton i inne związki celulozy
Papier stanowi produkt obróbki zawieszonych w wodzie włókien (głównie roślinnych) oraz substancji
pomocniczych (wypełniacze, kleje, barwniki). Stosowane podczas produkcji substraty oraz dodatki
funkcyjne bezpośrednio wpływają na skład papieru i jego stosowalność w procesach spalania. Karton
(tekturę) z kolei stanowi wytwór papierniczy produkowany z surowców włóknistych o gorszej jakości niż
w przypadku produkcji papieru. Wskazuje się w tym przypadku na włókna celulozowe, makulaturę, ścier
drzewny oraz masy celulozowe. W kartonach wielowarstwowych skład każdej z warstw może być różny
(szczególnie w przypadku opakowań) – ze względu na estetykę produktu handlowego, chłonności farby
drukarskiej czy też dodatkowe powłoki (folie, tworzywa sztuczne).
Podobnie jak tworzywa sztuczne, selektywna zbiórka odpadów pozwala na odzysk materiałów
celulozowych oraz ich efektywne wykorzystanie jako relatywnie jednolity materiał.
Wysokokaloryczne paliwa komunalne – RDF
Paliwa typu RDF (ang. Refuse derived fuel) stanowią mieszaniny wyselekcjonowanych,
wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych lub przemysłowych, poddane uprzedniej waloryzacji
mechanicznej (ujednorodnienie, poprawa gęstości energetycznej). Podlegają odpowiednim normom –
w odniesieniu do kaloryczności, wilgotności, czy też zawartości poszczególnych pierwiastków (Cl, S, Pb,
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Cr, Cu) [3]. Zasadniczo stanowią produkt instalacji technologicznej. Do ich produkcji wykorzystuje się
najczęściej tworzywa sztuczne, makulaturę, biomasę odpadową, osady, tekstylia, gumę. Jako dodatek
można w nich spotkać również osady ściekowe.
Ich wytwarzaniu towarzyszą operacje sortowania, przesiewania (z surowych odpadów usuwa się m.in.
metale, szkło oraz kamienie), rozdrabniania, separacji, suszenia, zagęszczania. W zależności od
intensywności powyższych procesów, uzyskuje się paliwo RDF odpowiedniej klasy (ze względu na
obecność metali, stopień rozdrobnienia, gęstość lub postać – pył, brykiety, pelety). Co istotne, produkcja
każdej grupy wymaga specyficznych urządzeń, co bezpośrednio rzutuje na koszty ich produkcji oraz
stopień przetworzenia (a więc także jakości paliwa).
Na drodze segregacji (ręcznej i mechanicznej, umożliwiających usunięcie z mieszaniny odpadów frakcji
niepalnych bądź też wielkogabarytowych), rozdrabniania, suszenia, waloryzacji (dodatek wapna lub
miału węglowego) oraz zagęszczenia (brykietowanie, granulowanie lub peletyzacja) uzyskuje się
relatywnie jednolite paliwo alternatywne o określonych parametrach (skład chemiczny, reaktywność,
kaloryczność, temperatura zapłonu), zbliżonych do drewna [2]. W stosunku do biomasy może ono
zawierać większe ilości substancji mineralnej oraz mniejsze wody. W zależności od składu odpadów
surowych mogą skupiać znaczne ilości azotu (odpady ogrodowe, żywność), siarki (guma, skóra), chloru
(tworzywa sztuczne, papier, guma, skóra) oraz rtęci.
Biomasa obecna w odpadach
Analiza morfologii odpadów wskazuje na obecność w ich strukturze biomasy pochodzenia drzewnego.
Tzw. drewno poużytkowe stanowią tu m.in. stare elementy konstrukcyjne, zużyte meble, okna i drzwi
czy też podkłady kolejowe. Ze względu na zawartość szeregu syntetycznych substancji chemicznych
(wprowadzanych celem poprawy wytrzymałości lub ochrony przed korozją), skutkujących potencjalną
emisją wielu niebezpiecznych związków, jego bezpośrednie spalanie jest ograniczone, a normy prawne
mogą traktować je z tego powodu jako odpad.

Metody badawcze
W celu określenia właściwości fizykochemicznych wybranych paliw alternatywnych wykonano szereg
oznaczeń fizycznych i pierwiastkowych, wyselekcjonowanych próbek oraz ustalono kaloryczność każdej
z nich. Opisywane analizy zostały przeprowadzone w Katedrze Technologii Energetycznych, Turbin
i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, działającej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym
Politechniki Wrocławskiej. W tym celu posłużono się szeregiem dostępnych norm oraz standardów
laboratoryjnych.
Pierwszym krokiem było odpowiednie przygotowanie oraz ujednolicenie prób paliwowych (rys. 2.). Wraz
z badaniami nad paliwami alternatywnymi dokonano równoległych oznaczeń przykładowych węgli:
kamiennego oraz brunatnego, oraz biomasy stałej typu agro (pellet zbożowy). W obrębie każdej
z próbek wykonywano co najmniej dwa równoległe oznaczenia, sprawdzając powtarzalność
otrzymywanych wartości.
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Rys. 2. Wybrane paliwa poddane analizom, od lewej: osad ściekowy, węgiel kamienny oraz węgiel brunatny.
Źródło: materiały własne (W9/K3).
W przypadku zawartości wilgoci, popiołu oraz części lotnych wykorzystano metody grawimetryczne,
oparte na termicznej obróbce materiałów w podwyższonej temperaturze oraz analizie ubytku masy,
stanowiącego miarę udziału oznaczanego składnika. Kształt naczynek pomiarowych, czasy przebywania,
temperatury procesowe były dobierane w zależności od analizowanego paliwa oraz badanej wielkości
zgodnie z normami. W badaniach wykorzystano programowalny piec muflowy CARBOLITE CWF 1300
(rys. 3.) oraz wagę laboratoryjną Ohaus Explorer.
Ciepło spalania próbek paliwowych wyznaczono z wykorzystaniem zautomatyzowanego kalorymetru
IKA C2000 basic (wg PN-ISO 1928:2002). Wartość opałowa stanowiła wielkość pośrednią, a w jej
obliczeniach uwzględniano obecność w paliwie wilgoci oraz wodoru, będących źródłem pary wodnej
w spalinach w temperaturze wyższej niż punkt rosy – zgodnie z PN-ISO 1928:2002.
Do oznaczeń zawartości pierwiastka węgla, wodoru, azotu oraz siarki posłużył zintegrowany układ
analizatorów CHNS TruSpec LECO (wg PN-G-04571). Stanowi go absorpcyjny spektrometr atomowy (rys.
3.) współpracujący z dedykowanymi źródłami promieniowania emisyjnego, charakterystycznego dla
analizowanych pierwiastków. Prześwietlany strumień spalin (generowanych poprzez spalenie próbki
w czystym tlenie), dzięki uprzedniej kalibracji oraz wzorcowaniu urządzenia, umożliwiał detekcję
zawartości danych pierwiastków w strukturze paliwa dzięki zjawisku absorpcji fali elektromagnetycznej
(quasi-proporcjonalnie do stężenia danego związku).
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Rys. 3. Aparatura laboratoryjna wykorzystana w badaniach, od lewej: analizator rtęci AMA 254, układ do
oznaczeń składu pierwiastków CHNS TruSpec, programowalny piec muflowy. Źródło: materiały własne
(W9/K3).
Oznaczenia zawartości rtęci całkowitej przeprowadzono na oddzielnym spektrometrze atomowym AMA
254 LECO (wg PN-ISO 15237:2007; rys. 3.). Jego zasada działania jest bliska do określania zawartości
pozostałych pierwiastków. W przypadku metalu ciężkiego źródłem promieniowania była lampa
katodowa, natomiast długością charakterystyczną promieniowania – 253,7 nm.

Wyniki badań i analiza
W tabeli 2. Zaprezentowano wyniki oznaczeń uzyskanych w czasie analizy technicznej, a w tabeli 3.
w czasie oznaczeń matrycy pierwiastkowej.
Tab. 2. Wyniki analizy fizycznej wybranych paliw. Źródło: opracowanie własne, 2015. Kolejne oznaczenia:
Wtr – zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym, W – zawartość wilgoci w stanie analitycznym, A –
zawartość popiołu w stanie analitycznym, V – zawartość części lotnych w stanie analitycznym, Q – ciepło
spalania paliwa w stanie analitycznym, Qi – wartość opałowa paliwa w stanie analitycznym
Paliwo
PET
RDF
osad ściekowy
makulatura kartonowa
makulatura papierowa
węgiel kamienny
węgiel brunatny
biomasa

r

Wt %
17,1
29,1
45,1
7,6
7,7
6,9
37,6
12,2

W%
0,4
3,5
3,3
3,2
3,3
3,7
2,0
4,0

A%
3,4
17,0
42,3
9,5
9,7
10,4
17,5
6,8

V%
87,3
68,3
46,5
74,0
74,2
33,0
46,6
72,5

Q kJ/kg
26775
22859
12148
16449
16449
26786
22814
16770

Qi kJ/kg
25216
21321
11198
15155
15155
25795
21720
15332

Wartości zostały podane dla stanu analitycznego (powietrzno-suchego) paliw. W celu przeliczeń na
pozostałe stany użytkowe (roboczy, suchy, suchy i bezpopiołowy) podano zawartość wilgoci całkowitej
w paliwie w stanie roboczym. Wspomniane wielkości można wyznaczyć za pomocą wzorów zawartych
w PN-91/G-04510.
Jak już wspomniano, obecność wilgoci w paliwie obniża wartość opałową danego nośnika. Popiół, a więc
podlegająca przeobrażeniom substancja mineralna, determinuje ilość stałych odpadów paleniskowych,
zmniejsza kaloryczność paliwa oraz może stanowić źródło osadów i korozji występujących w komorze
paleniskowej oraz ciągu spalinowym. Udział części lotnych wpływa na warunki zapłonu oraz dynamikę
spalania danego nośnika. Kaloryczność z kolei wskazuje na strumień niezbędnego do dostarczenia,
w celu uzyskania zadanej mocy, paliwa, a więc pośrednio także jednostkową emisję zanieczyszczeń
przypadającą na porcję energii chemicznej zakumulowanej w paliwie.
W przypadku wilgoci, znaczne jej udziały w stanie roboczym (ponad 25% masy) odnotowano
w przypadku osadu ściekowego, paliwa RDF oraz węgla brunatnego. Jej usuwanie w przypadku
procesów spalania będzie dla paliw alternatywnych o tyle zasadne, iż znacząco obniża ona wartość
opałową stosowanego paliwa - technologie spalania węgla brunatnego na ten cel wykorzystują m.in.
rurosuszarki, zasilane ciepłem odpadowym pochodzącym ze spalin. Ponad 10% wody w próbce surowej
odnotowano w przypadku PET oraz biomasy (typu agro), poniżej 10% - dla obu form makulatury
(najprawdopodobniej magazynowane w suchych pomieszczeniach) oraz węgla kamiennego. Jak widać,
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odpowiednie magazynowanie w suchych pomieszczeniach oraz implementacja ewentualnych procesów
suszarniczych mogą być niezbędne do ekonomicznego wykorzystania paliw alternatywnych.
Jak wykazały badania, procesy suszarnicze prowadzące do osiągniecia stanu równowagi z powietrzem
otoczenia umożliwiają na osiągnięcie zawartości wilgoci w paliwach na poziomie 2-4%.
Paliwo RDF stanowi nośnik energii o właściwościach fizycznych (zawartość popiołu, kaloryczność)
zbliżonych do węgli brunatnych, makulatura (kaloryczność, zawartość części lotnych)–do biomasy.
Paliwo PET, cechujące się wysoką kalorycznością (na poziomie węgla kamiennego), ze względu na
znaczny udział części lotnych może przyczyniać się do zmiany charakterystyki zapłonu mieszaniny
wielopaliwowej opartej na wysokouwęglonych stałych paliwach kopalnych.
Tab. 3. Wyniki analizy pierwiastkowej wybranych paliw. Źródło: opracowanie własne, 2015. Kolejne
oznaczenia stanowią udziały pierwiastków w stanie analitycznym: węgla (C), wodoru (H), azotu (N), siarki
(S), tlenu (O) oraz rtęci (Hg)
PET
RDF
osad ściekowy
makulatura kartonowa
makulatura papierowa
węgiel kamienny
węgiel brunatny
biomasa

C%
64,7
51,4
29,8
41,8
42,0
76,0
59,0
43,3

H%
7,1
6,7
4,0
5,6
5,7
4,1
4,8
6,1

N%
0,1
0,7
3,8
0,3
0,4
1,2
0,5
1,4

S%
0,2
0,2
2,3
0,3
0,4
1,6
1,3
0,2

O%
24,0
20,6
14,5
39,4
39,6
2,9
14,8
38,2

Hg ppb
71
1480
1246
90
185
97
290
45

Najwięcej popiołu odnotowano w przypadku osadów ściekowych, co może stanowić niekorzystny
parametr w przypadku żużlowania i popielenia komory paleniskowej.
Matryca pierwiastkowa każdego z paliw pozwala na wstępne szacowanie spodziewanego unosu różnych
zanieczyszczeń (wpływającego z kolei na kształt instalacji ochrony środowiska) oraz samego procesu
spalania. Węgiel stanowi główne źródło energii chemicznej uwalnianej z utlenianego paliwa. Obecność
azotu oraz siarki w paliwie stanowi źródło emisji tlenków azotu (tzw. paliwowych) oraz siarki,
przyczyniających się m.in. do powstawania odpadów atmosferycznych o odczynie kwaśnym. Także
związki rtęci (gazowa metaliczna, gazowa utleniona oraz zaadsorbowana na popiołach lotnych)
wprowadzane ze spalinami do otoczenia stanowią zagrożenie dla organizmów żywych, a kształtowana
obecnie polityka środowiskowa (Konwencja rtęciowa, Dyrektywa IED) zwraca szczególną uwagę na
ograniczanie występowania tego metalu ciężkiego w spalanych w siłowniach cieplnych i indywidualnych
systemach grzewczych paliwach. Tlen występujący w nośnikach energii zasadniczo determinuje
strumień utleniacza kierowanego do komory spalania (wydajność wentylatorów) oraz przyczynia się do
procesów zapłonu oraz transformacji materii w trakcie odgazowywania paliwa. Zawartość wodoru
przyczynia się z kolei do obniżania wartości opałowej paliwa (źródło pary wodnej w spalinach), stanowi
jednak źródło energii cieplnej spalin z procesów spalania. Poza samą zawartością azotu, istotne staje się
określanie jego specjacji zaraz po uwolnieniu z paliwa w trakcie jego spalania. Przykładowo,
w przypadku biomas wskazuje się w tym miejscu na dominujący udział amoniaku (w przeciwieństwie do
cyjanowodoru i węgli energetycznych), przez co spodziewać się można występowania zjawisk
częściowej redukcji tlenków azotu [3]. Pomimo powyższego faktu, głównie ze względu na
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niejednorodność paliw alternatywnych, w pierwszej kolejności należy ograniczać zawartość tego
pierwiastka w obrębie wprowadzanego paliwa.
W przypadku zmieszanych paliw wysokokalorycznych (RDF) oraz osadu ściekowego odnotowano ponad
10-cio krotnie większą zawartość rtęci. Pierwiastek śladowy w przypadku makulatury (2-krotnie większa
ilość w papierowej) oraz analizowanego tworzywa sztucznego zawierał się na poziomie węgli
energetycznych (większy udział w przypadku węgli brunatnych). Najmniejsze stężenie tego metalu
ciężkiego odnotowano w biomasie.
Matryca pierwiastkowa poszczególnych paliw odpadowych różniła się w pod względem zawartości
tlenu, węgla oraz rtęci. Odnotowano (poza osadem ściekowym) niższe zawartości siarki i azotu
w stosunku do węgla kamiennego. Wśród analizowanych nośników ciężko znaleźć substytut węgla
kamiennego (głównie ze względu na rozbieżność w zawartości tlenu oraz węgla), zaś w przypadku
biomasy zasadne staje się użycie makulatury. Węgiel brunatny charakteryzuje się zbliżoną z matrycą
pierwiastkową do paliwa RDF (poza zawartością rtęci).

Podsumowanie
Analiza wybranych paliw alternatywnych potwierdziła występowanie pewnych różnic we właściwościach
fizykochemicznych rozpatrywanych nośników energii chemicznej oraz stałych paliw kopalnych
i biomasy. Z tego względu niezbędna staje się wstępna analiza substratów wykorzystywanych
w procesie wytwarzania paliw alternatywnych oraz odpowiedni wybór technologii energetycznych pod
kątem ich utylizacji - w zależności od źródeł, sposobu segregacji czy też zaimplementowanych procesów
przeróbki wstępnej, mogą one charakteryzować się parametrami użytkowymi (matryca pierwiastkowa,
zawartość części lotnych, kaloryczność, udział substancji mineralnej) umożliwiającymi prowadzenie
procesów współspalania z węglem. Ograniczanie udziału paliwa dodatkowego do poziomu 5-10%
energii chemicznej mieszanki pozwoli na zachowanie stabilnych warunków spalania oraz odpowiedniej
dyspozycyjności instalacji [7].
Dokładna analiza własności fizykochemicznych paliw alternatywnych umożliwia wybór
najoptymalniejszej pod katem środowiskowym technologii energetycznej lub samego reżimu spalania.
Przykładowo, w przypadku odpadów komunalnych składających się głównie z substancji organicznych
spodziewać się można tu mechanizmu zbliżonego do tego, który opisuje biomasę. Jest on przede
wszystkim zdeterminowany przez spalanie znacznych ilości części lotnych, któremu towarzyszy
wydłużony płomień oraz stosunkowo niska temperatura, skutkująca m.in. dużym udziałem CO
w spalinach. W przypadku udziału innych frakcji (np. tworzyw sztucznych) trend ten ulega zmianie.
W przypadku osadów ściekowych spodziewać się można znacznych różnic w stosunku do węgla
kamiennego, co może ograniczać możliwości współspalania obu nośników. Ma to uzasadnienie
w znacznym uwodnieniu tego typu paliwa alternatywnego, dużej zawartości substancji mineralnej
(popiołu) oraz znacznej zawartości części lotnych w substancji palnej. Co więcej, w przypadku węgla
brunatnego paliwo to charakteryzuje się większą dynamiką wydzielania części lotnych, co może
przyczyniać się do problemów z zapłonem mieszanin wielopaliwowych. Pewnym rozwiązaniem w tym
przypadku może być spalanie w kotłach fluidalnych, gdzie znaczna pojemność cieplna złoża, wydłużony
czas przebywania w strefach wysokich temperatur oraz korzystniejsze możliwości suszarnicze skutkują
wzrostem efektywności procesu energetycznego wykorzystania osadów ściekowych. Innym ze
sposobów wykorzystania osadów ściekowych może być m.in. technologia wytwarzania tzw.
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granulowanego paliwa PBS, stanowiącego mieszaninę wspomnianego paliwa alternatywnego z mułem
węglowym (w stosunku 1:1) oraz wapnem palonym (składnik wiążący).
Celowe staje się wykorzystywanie jedynie takich instalacji energetycznych, które zagwarantują możliwie
wysoką sprawność konwersji energii chemicznej paliwa na formę użytkową oraz jak najniższą emisję
zanieczyszczeń przy jednoczesnej wysokiej dyspozycyjności urządzeń technicznych i korzystnej stronie
ekonomicznej przedsięwzięcia (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne – stałe i zmienne). W tym miejscu
należy wskazać na fakt, iż w przypadku większości paliw alternatywnych korzystniejszym (ekonomicznie,
technicznie, środowiskowo) od stosowania w obrębie energetyki zawodowej rozwiązaniem może być,
szczególnie w przypadku materiałów wysokokalorycznych, ich współspalanie w piecach cementowych
[4][9]. Panujące w nich warunki procesowe (stabilna temperatura ponad 1300°C, czas przebywania
ponad 10 sekund, środowisko zasadowe) przyczyniają się do redukcji niekorzystnych zjawisk i emisji
zanieczyszczeń, występujących w przypadku realizacji zagadnienia w kotłach energetycznych
pracujących w elektrowniach i elektrociepłowniach. Dużą zaletą w przypadku pieców obrotowych jest
także zjawisko wiązania powstającego popiołu przez klinkier. Do stosowanych na ten cel paliw
alternatywnych zaliczać można tak wysokokaloryczne frakcje odpadów (RDF), jak i osady ściekowe czy
też biomasę. Jednym z wymogów w tym przypadku jest jednak kaloryczność, która przykładowo nie
powinna być niższa niż 15 MJ/kg w stanie roboczym (tab. 4.). W porównaniu do wymagań innych
technologii, wymagania w przypadku pieców obrotowych i paliw alternatywnych uznać można za dość
liberalne [3].
Tab. 4. Przykładowe parametry paliw alternatywnych wymagane przez cementownie. Źródło: [6]
parametr
zawartość wilgoci, %
wartość opałowa, MJ/kg
zawartość siarki

wartość w stanie roboczym
max. 20
min. 15
max. 1

Ostateczna decyzja w odniesieniu do możliwości spalania bądź współspalania paliw alternatywnych
(pod kątem środowiskowym, technicznym i eksploatacyjnym) wymaga bardzo szczegółowych oznaczeń,
obejmujących m.in. skład tlenkowy popiołów (obecność alkaliów przyczynia się do spadku temperatur
ich topliwości), dynamikę zachodzących podczas ogrzewania procesów odgazowania i spalania
pozostałości koksowej, zawartość chloru i bromu czy też własności przemiałowe i magazynowe
(charakterystyka samozapłonu, biodegradowalność, higroskopijność). Należy ograniczać ryzyko
pogorszenia stabilności płomienia, zwiększania emisji zanieczyszczeń (np. pyłów, CO, WWA, dioksyn
i furanów), występowania zjawiska spadku jakości popiołów lotnych (stanowiących, jako m.in. dodatek
do betonów, produkt handlowy) oraz intensyfikacji procesów erozyjnych i korozyjnych. Każda analiza
wpływu paliw alternatywnych na emisje zanieczyszczeń i dyspozycyjność instalacji wymaga więc
znajomości:
•  

właściwości chemicznych i składu pierwiastkowego paliwa,

•  

zachowania substancji palnej (części lotne, koksik) i niepalnej (popiół) w warunkach spalania,

•  

właściwości unosu w warunkach spalania (specjacja różnych pierwiastków).

Należy mieć na uwadze fakt, iż część wzmiankowanych w pracy paliw stanowi kontrolowany jakościowo
produkt linii technologicznych. Proceder spalania odpadów (surowych bądź wstępnie
wyselekcjonowanych frakcji morfologicznych) w indywidualnych systemach grzewczych jest o tyle
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niebezpieczny, iż przyczynia się (ze względu na brak dotrzymania odpowiednich warunków spalania) do
emisji m.in. dioksyn, furanów czy też WWA, oddziałujących bezpośrednio na okoliczną ludność.
Stosowanie paliw alternatywnych w instalacjach dużych mocy, dzięki współpracy z wysokosprawnymi
instalacjami ochrony środowiska oraz odpowiednimi parametrami procesowymi, praktycznie eliminuje
wprowadzanie powyższych związków do otoczenia. Stąd też traktowanie spalania odpadów
komunalnych i paliw alternatywnych na równi w przypadku elektrowni oraz kotłów małej mocy jest
błędne.

Rys. 4. Modelowy system gospodarki odpadami współpracującej z sektorem energetycznym. Źródło:
opracowanie własne na podstawie [9]
Wskazuje się, iż ze względu na krajowy zakaz składowania osadów ściekowych oraz odpadów
komunalnych o określonych parametrach użytkowych (od 1 stycznia 2016 roku), wykorzystywanie
odpadów w procesach spalania w energetyce zawodowej i przemysłowej stanowić będzie istotny
element rynku odpadami (cementownie – popyt na 1,5 mln ton odpadów rocznie, SRF – potencjał blisko
6 mln ton w tym samym czasie). Na kierunki rozwoju wspomnianych technologii energetycznej wpłynie
jednak realizowana polityka środowiskowa (sposób traktowania paliw odpadowych – OZE, odpad,
produkt – oraz standardy jakościowe) wraz z ekonomią procesów wytwórczych (powszechność
wykorzystania odpadów jako paliwa, stopień ich przetworzenia w stosunku do „surowych” odpadów,
rynek zbytu) [9].
Na rys. 4. zaprezentowano modelowy system gospodarki odpadami, który, w opinii autorów, przyczynić
się może do zwiększenia stopnia wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych w obrębie
energetyki zawodowej i przemysłowej opartej na procesach spalania. Obejmuje on zarówno
odpowiednią selekcję materiałów odpadowych, jak i optymalizację procesów technologicznych
w obrębie różnych grup odpadów (osady ściekowe, frakcje organiczne–fermentacja metanowa, palne
frakcje odpadów – paliwa typu SRF) wraz z możliwością recyclingu (makulatura, tworzywa sztuczne).
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BUDOWA POJAZDU O NAPĘDZIE PNEUMATYCZNYM NA PRZYKŁADZIE
PNEUMOBILA
Biernacki Jakub, Kassolik Paweł, Mysior Marek
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
Obecnie duży nacisk w rozwoju pojazdów kołowych kładziony jest na źródło energii
wykorzystywane do ruchu. Głównymi kryteriami są tutaj m. in. dostępność energii,
wydajność układu napędowego czy ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest użycie do
tego celu sprężonego powietrza. Ideą naszego Pneumobila jest zastosowanie
siłowników pneumatycznych dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym do
wprawienia pojazdu w ruch, co wiąże się z koniecznością zamiany ruchu posuwistego
na ruch obrotowy. Zaprezentowane zostały również poszczególne elementy składowe
pojazdu, takie jak budowa ramy nośnej, struktura układu kierowniczego i zawieszenia
czy sterowanie na przykładzie rzeczywistych konstrukcji sprawdzonych w poprzednich
i konstruowanych na potrzeby kolejnych edycji zawodów Pneumobil. Przedstawione
zostały również zalety i wady każdego rozwiązania, jak również obserwacje, wnioski
oraz potencjalne rozwiązania istniejących problemów. Podsumowaniem tematu
będzie przedstawienie planów na dalszy rozwój pojazdów biorących udział
w zawodach Pneumobil.
słowa kluczowe: Pneumatyka, Pojazd, Ekologia, Alternatywne napędy

Wstęp
Obecnie duży nacisk w rozwoju pojazdów kładziony jest na alternatywne źródło energii z uwagi na
rosnące ceny ropy naftowej [1]. Głównymi kryteriami są tutaj m.in. dostępność paliwa, wydajność układu
napędowego czy ochrona środowiska. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest użycie do tego celu
sprężonego powietrza. Ideą pojazdu, który budujemy w kole Hydro+, jest zastosowanie siłowników
pneumatycznych do wprawienia pojazdu w ruch, poprzez wykorzystanie energii sprężonego gazu
w postaci powietrza. Według Szenajcha [2], głównymi zaletami sprężonego powietrza jako źródła
energii są:
•   ogólnodostępność,
•   brak konieczności wymiany zużytego paliwa,
•   bezpieczeństwo eksploatacji,
•   czystość układu,
•   duża trwałość komponentów,
•   łatwość wymiany zużytych części.
Na rynku motoryzacyjnym stosowane są już układy hybrydowe, które używają napędu pneumatycznego,
wraz z silnikiem spalinowym, do wprawiania pojazdu w ruch [3]. W niniejszej pracy przedstawiona
została koncepcja zastosowania wyłącznie sprężonego powietrza do napędu pojazdu, poprzez
zastosowanie siłowników pneumatycznych dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym.
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Ogólna budowa pojazdu
Rama
Głównym elementem pojazdu, determinującym jego wymiary jest rama. Jej zadaniem jest przenoszenie
obciążeń statycznych i dynamicznych działających na pojazd. Istotna jest również trwałość
eksploatacyjna konstrukcji [4]. Rama najczęściej wykonana jest ze stopów metali. Pierwsza wersja
Pneumobila charakteryzowała się konstrukcją stalową, natomiast wersja druga i nowo budowana wersja
trzecia posiadają ramę wykonaną ze stopów aluminium. Przy projektowaniu ramy należy uwzględnić
układ napędowy. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy zastosujemy siłownik o długim skoku
i listwę zębatą. Taki zestaw ma znaczną długość i wymaga wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni.
Układ siłowników o krótkim skoku, połączonych w wał korbowy, ma bardziej zwartą budowę. Dobór
materiału, wymiarów profili oraz budowa ramy mają wpływ na sztywność i masę konstrukcji.

Rys. 1. Warianty konstrukcyjne ramy pojazdu. Po lewej: pierwsza wersja pojazdu, po prawej: wersja druga.
Źródło: Opracowanie własne.
Układ kierowniczy
Układ kierowniczy jest ważnym elementem pojazdu, który odpowiada za jego zwrotność. Zapewnia on
odpowiednią kierowalność i sterowalność pojazdu [5]. W tego typu konstrukcjach układ ten powinien
mieć możliwie prostą budowę. Kierowanie pojazdem powinno być precyzyjne, proste i intuicyjne. To
zapewnia bezpieczeństwo poruszania się. W pojazdach, gdzie na osi skrętnej, nadającej kierunek ruchu
pojazdu, znajduje się jedno koło, sprawa odpowiedniej geometrii jest prosta. Natomiast, gdy tak jak
w każdym z naszych Pneumobili, na osi przedniej są dwa koła skrętne i to one odpowiadają za kierunek
poruszania się pojazdu, problem jest bardziej złożony. Podczas jazdy po łuku koło wewnętrze musi być
skręcone względem osi pojazdu o większy kąt niż koło zewnętrzne. Uzyskanie odpowiednich kątów
zapobiega tworzeniu się dodatkowych sił poprzecznych na kołach. By zapewnić odpowiedni skręt kół
można zastosować geometrię Ackermanna [5]. Nieodpowiednia geometria może prowadzić do efektu
hamowania na zakrętach jak i obciążenia układu kierowniczego oraz kół.
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Rys. 2. Układ kierowniczy drugiej wersji pojazdu. Źródło: Opracowanie własne.
Zawieszenie
Do tematu zawieszenia podejście twórców pojazdów, które startowały w zawodach Pneumobil jest
bardzo różne. Niektóre pojazdy mają sztywne zawieszenie, a niektóre bardzo zaawansowane. W wersji
drugiej naszego pojazdu na przedniej osi zastosowane są dwa wahacze oraz amortyzator z regulowanym
zakresem pracy. Tylna oś jest sztywna. Wersja trzecia natomiast posiadać będzie niezależne zawieszenie
na wszystkich czterech kołach, co znacząco poprawi komfort jazdy na nierównym podłożu oraz zwiększy
atrakcyjność konstrukcji.

Rys. 3. Zawieszenie pojazdów. Po lewej: wersja pierwsza, po prawej: wersja druga. Źródło: Opracowanie
własne.
Automatyka
Sterowanie siłownikiem realizowane jest przez sterownik PLC firmy Bosch zasilany przez dwa
akumulatory połączone szeregowo, dające sumaryczne napięcie 24 V. Sterownik kontroluje
elektrozawory pneumatyczne, które sterują strumieniem gazu. Informacje o położeniu tłoka dostarczają
magnetyczne czujniki zamontowane w obudowie siłownika. Ze względu na duże ciśnienie panujące
w butli, około 200 barów, stosuje się reduktor. Dzięki temu w całym układzie maksymalne ciśnienie to
10 barów. Pomaga to zapewnić układ bezpiecznym.
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Silnik pneumatyczny
Do napędu pierwszej wersji Pneumobila wykorzystany został mechanizm korbowy, znany z silnika
spalinowego. Jego konstrukcja opierała się na zastosowaniu trzech siłowników pneumatycznych
dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym. Rozwiązanie to, z racji na mnogość
komponentów, wpływało na znaczący wzrost masy pojazdu oraz poprzez konieczność ścisłej korelacji
ruchu wszystkich trzech siłowników, stwarzało trudności w układzie sterowania całym mechanizmem.
Druga wersja pojazdu, podobnie jak planowana wersja trzecia, bazują na zastosowaniu listwy zębatej.
Rozwiązanie to jest proste w wykonaniu, cechuje się dużą niezawodnością oraz niskim kosztem
wykonania. Zastosowanie sprzęgieł jednokierunkowych pozwala na obroty wału napędowego
w ustalonym kierunku zarówno przy wysuwie siłownika jak i przy jego wsuwie. W tym wypadku, do
napędzania pojazdu, wystarczy jeden siłownik.

Rys. 4. Zdjęcie przedstawiające układ napędowy drugiej wersji pojazdu. Źródło: Opracowanie własne.

Wady i zalety obecnych konstrukcji
Każda z trzech konstrukcji ma swoje wady i zalety. Stalowa konstrukcja ramy zastosowana w pierwszej
wersji Pneumobila charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością. Pojazd zbudowany na czterech
kołach stabilnie prowadzi się w szybszych zakrętach. Pewności kierowcy dodawała wygodna pozycja
w fotelu. Nie ma obawy, że kierowca wypadnie z pojazdu na ostrzejszym łuku. Małe koła dobrze radzą
sobie z przeciążeniami na zakrętach. Taka konstrukcja ma jednak i swoje wady. Stalowa konstrukcja
ramy ma dużą masę. Układ napędowy złożony z trzech siłowników połączonych wałem korbowym nie
ma dużej sprawności. Ze względu na cztery, niedużej średnicy koła oraz znaczną masę, pojazd stawia
dość duże opory ruchu.
Druga wersja Pneumobila to konstrukcja z założenia mająca zapewnić jak największy zasięg na
określonej energii powietrza. Lekka aluminiowa konstrukcja oraz duże, lekkie i tylko trzy koła generują
mniejsze opory ruchu. Wydajny napęd realizowany poprzez listwę zębatą oraz zestaw sprzęgieł
jednostronnych ograniczają zużycie gazu. Jednak i ta konstrukcja ma swoje wady. Jest delikatniejsza od
poprzednika oraz mniej stabilna na zakrętach. Pozycja leżąca, jak na motocyklu sportowym, nie pomaga
w szybszym pokonywaniu łuków, gdyż siła odśrodkowa znacząco wpływa na kierującego pojazdem.
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Rozwiązaniem tego problemu może być wychylne zawieszenie. Pojazd na zakrętach przechylałby się
podobnie jak motocykl. Jednak skonstruowanie takiego systemu do pojazdu trójkołowego wiąże się
z szeregiem problemów.
Nowo budowana wersja trzecia ma połączyć zalety obu poprzednich konstrukcji. Rama ma być sztywna,
lekka i możliwie niewielkich rozmiarów. Wygodna i pewna pozycja ma zapewnić możliwość szybkiego
pokonywania zakrętów. Wydajny układ napędowy na wzór tego z wersji drugiej, ograniczy zużycie
energii skumulowanej w butli ze sprężonym powietrzem.

Działania doskonalące
Cele, jakie postawione są konstruktorom pojazdów na zawody Pneumobil wynikają z trzech konkurencji:
•   zasięg,
•   sprawność w slalomie
•   próba przyspieszenia.
By uzyskać jak największy zasięg trzeba konsekwentnie eliminować opory ruchu oraz skonstruować
wydajny układ napędowy. Jednym z problemów dotyczących układu napędowego jest proces
rozprężania powietrza, w wyniku którego następuje obniżenie jego temperatury. Utrata temperatury
gazu powoduje spadek jego energii. Jako rozwiązanie tego problemu stosuje się zbiorniki wstępnego
rozprężania, minimalizujące ten efekt, a dodatkowo pozwalające na chwilowe zwiększenie przepływu
gazu do siłownika. Co więcej, wskutek ogrzewania zbiornika przez promienie słoneczne wzrasta w nim
ciśnienie, co jest korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia ekonomii jazdy. Jednak to rozwiązanie ma
tez swoje wady, takie jak: dodatkowa masa zbiornika oraz potrzeba wygospodarowania dodatkowej
przestrzeni w pojeździe.
Innym zagadnieniem, jest stworzenie wydajnego układu napędowego oraz dobór siłowników o takiej
średnicy oraz skoku, by zapewnić duży zasięg oraz wystarczającą dynamikę. Tutaj pojawiają się pomysły
na sterowanie ciśnieniem oraz tymczasowe załączanie dodatkowych siłowników.
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Rys. 5. Druga wersja pojazdu podczas tegorocznych zawodów w Eger, Węgry. Źródło: Opracowanie własne.
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MIARY NIERÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
Kowerski Sebastian
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk
Celem referatu jest przybliżenie czytelnikom problematyki oceny nierówności
nawierzchni drogowych. Problem rozpatrzono w dwóch skalach: mega oraz makro
(mikro). Pod względem cech widocznych gołym okiem autor opisał metodologię oraz
wymagania stawiane nawierzchniom w trakcie pomiarów równości podłużnej
(wskaźnik IRI) i poprzecznej (głębokość koleiny). Przedstawione zostały wyniki
i interpretacja własnych pomiarów. W drugiej części referatu autor wnikliwe
przeanalizował sposoby oceny tekstury nawierzchni. Przedstawiono aspekty
topografii powierzchni oraz sposoby analizy mikroprofili nierówności. Jest to wstęp do
opisu parametrów używanych powszechnie w drogownictwie takich, jak średnia
głębokość tekstury (MTD) oraz średnia głębokość profilu nierówności (MPD). Na
podstawie własnych pomiarów przedstawiona została metodologia oraz wyniki
pomiarów tekstury nawierzchni. W przygotowanym referacie kompleksowo
przedstawiono tematykę nierówności nawierzchni.
słowa kluczowe: równość nawierzchni, wskaźnik IRI, głębokość koleiny, tekstura

Wprowadzenie
Nawierzchnie bitumiczne (wykonane z mieszanek mineralno-asfaltowych) jezdni drogowych ze swej
natury ulegają mniejszym bądź większym odkształceniom. Jednym z podstawowych czynników jakości
nawierzchni jest równość. W niniejszym artykule autor rozważa pojęcie równości w dwóch skalach: mega
oraz makro (mikro). Pod pojęciem równości w mega skali należy rozumieć równość nawierzchni, która
widzialna jest gołym okiem i mierzona jest w dwóch kierunkach- równoległym i prostopadłym do osi
jezdni. Charakteryzuje ona zarówno stan drogi, jak również poziom bezpieczeństwa na drodze i komfort
jazdy. Warstwy bitumiczne w miarę starzenia stopniowo tracą właściwości plastyczne, powstają
wizualne objawy zużycia takie, jak odkształcenia, nieciągłości, ubytki, zapadnięcia, nieszczelności,
wyboje i inne uszkodzenia zmęczeniowe. Im droga znajduje się w wyższej klasie, tym bardziej zaostrzone
są kryteria wymaganego poziomu równości. Nierówności podłużne (badane wzdłuż osi) powodują
niedogodności w ruchu drogowym i generują ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa zmniejszenia
oddziaływań między kołami a nawierzchnią. Równość podłużną nawierzchni klasyfikuje się poprzez
porównanie rzeczywistej niwelety nawierzchni z niweletą projektowaną lub potrzebną. Właściwie
odwzorowana niweleta nawierzchni powinna przebiegać płynnie w płaszczyźnie pionowej, bez
gwałtownych uskoków i załamań [1]. Nierówności nawierzchni implementują powstanie oddziaływań
pionowych pojazdu na nawierzchnię o wielkości proporcjonalnej do wielkości nierówności i ciężaru
pojazdu, powodując znacznie szybsze zniszczenie zarówno pojazdu jak i nawierzchni [2]. Ponadto, jak
wykazano w [3] oddziaływania dynamiczne winny być uwzględniane w trakcie projektowania
i modelowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Natomiast w przypadku równości w makro (mikro) skali należy rozumieć wszelkie nierówności związane
z makroteksturą nawierzchni. Ma ona wpływ na bezpieczeństwo ruchu, opór toczenia i hałas pojazdów
samochodowych, a ponadto wraz z mikroteksturą decyduje o właściwościach przeciwpoślizgowych
nawierzchni drogowych, w szczególności przy wyższych prędkościach pojazdów samochodowych.
Prawidłowa ocena tekstury pozwala na modelowanie zjawisk w płaszczyźnie opona-nawierzchnia.
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Równość podłużna i poprzeczna
Równość podłużna
Zgodnie z [4] równość podłużna definiowana jest jako cecha warstwy nawierzchni określająca stopień,
w jakim powierzchnia warstwy mierzona wzdłuż kierunku jazdy jest zbieżna z powierzchnią wymaganą.
Określa ona również zdolność nawierzchni jezdni do niewzbudzania wstrząsów i drgań pojazdów [3].
Dotychczas najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do badań równości podłużnej nawierzchni był
planograf (rys. 1). Urządzenie to wprowadzone zostało na podstawie normy [5]. Pomiar nierówności
podłużnej polega na pomiarze prześwitu pomiędzy kółkiem rejestrującym znajdującym się w połowie
belki a linią odniesienia (krzywą wierzchołkową) teoretycznie wykreśloną przez pozostałe kółka
planografu.

Rys. 1. Planograf. Źródło: materiały własne.
Kolejnym parametrem opisującym równość podłużną jest międzynarodowy wskaźnik równości IRI
(International Roughness Index). Ta miara równości podłużnej wykorzystywana jest powszechnie przy
opisie wymagań równości w polskim prawodawstwie: [6, 7]. Wskaźnik ten z definicji opisuje pracę
zawieszenia w umownie przyjętym dynamicznym modelu pojazdu samochodowego o dwóch stopniach
swobody. Teoretycznie pojazd taki jedzie z prędkością 80 km/h po zarejestrowanym profilu nawierzchni
drogi [8]. Wartość wskaźnika odpowiada średniej wielkości względnego przemieszczenia dwóch mas
(karoserii i koła), wywołanych kinematycznym wymuszeniem drogi o odcinku o ustalonej długości.
Jednostką parametru jest mm/m lub m/km. Wartość wskaźnika IRI równa 0 mm/m odzwierciedla
odcinek drogi idealnie równy. Nawierzchnie w dobrym stanie charakteryzują się mniejszymi wartościami
wskaźnika IRI aniżeli nawierzchnie zniszczone i zdeformowane. Na rys. 2 przedstawiono model
teoretyczny pojazdu samochodowego wykorzystywanego przy obliczeniach omawianego parametru
oraz zestaw typu APL (Analyseur de Profil en Long) służący do pomiaru wskaźnika IRI.
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Rys. 2. Model teoretyczny pojazdu samochodowego do pomiaru wskaźnika IRI oraz zestaw typu APL. Źródło:
materiały własne.
Równość poprzeczna
Na podstawie [4] równość poprzeczna warstwy nawierzchni jest to cecha określająca stopień, w jakim
powierzchnia warstwy mierzona w kierunku prostopadłym do osi jezdni jest zbieżna z powierzchnią
wymaganą (idealną). Jedną z najprostszych metod pomiarowych równości poprzecznej jest tzw. metoda
za pomocą łaty i klina. Zgodnie z normą [9] do wykonywania pomiarów równości poprzecznej
nawierzchni należy stosować łatę (listwę) wykonaną z metalu o długości 3000±3 mm i grubości 25±1 mm
oraz wyskalowany szczelinomierz klinowy wykonany również z metalu (rys. 3).

Rys. 3. Szczelinomierz klinowy. Źródło: materiały własne.
Wymagania [7] mówią, iż pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m (licząc po długości
badanego odcinka), a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Poprzez odchylenie równości
należy rozumieć największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wielkość
prześwitu jest równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Przedstawiona
metoda jest bardzo dokładna, jednak zbieranie danych jest uciążliwe i pracochłonne.
Wymagania w zakresie równości podłużnej i poprzecznej
W niniejszym artykule autor wprowadził odrębną klasyfikację przedziałów w celu zwiększenia segregacji
poszczególnych wyników do danych grup. Kryteria oceny równości podłużnej oraz zastosowane przez
autora granice poszczególnych przedziałów zestawiono w tabeli 1.
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Tab. 1. Zestawienie kryteriów oceny stanu warstwy ścieralnej nawierzchni pod względem równości
podłużnej (E [IRI] oznacza wartość średnią wskaźnika IRI). Źródło: opracowanie własne na podstawie [6,
10], 2015.
SOSN (dwie grupy klas dróg publicznych wg
RMTiGM [7])

RMI (autostrady płatne)
Klasa i ocena opisowa
stanu nawierzchni
A
B

C

E [IRI]
mm/m

E [IRI] mm/m
Klasa i ocena opisowa stanu
nawierzchni
A,S i GP
GiZ
A
Stan dobry
<2,0
<3,0

Stan dobry
<2,0
Stan zadowalający
(umieszczenie
2,0÷3,5 B
w planie
remontów)
Stan
(niezwłoczna
naprawa)

zły
>3,5

C

D

Stan zadowalający

2,0÷4,3

Stan
niezadowalający
4,4÷5,7
(planowany zabieg
remontowy)
Stan
zły
(natychmiastowa
>5,7
interwencja)

Klasyfikacja
zastosowana przez
autora
Przedział

IRI

I

<1,2

3,0÷5,0

II

(1,2÷2,0]

5,1÷6,6

III

(2,0÷3,3]

>6,6

IV

>3,3

Wyniki pomiarów równości podłużnej i poprzecznej
Ze względu na wady metod opisanych w poprzednich podrozdziałach do badań równości poprzecznej
i podłużnej został użyty najnowocześniejszy profilograf laserowy, dopuszczony do użytku na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [7]. Profilograf laserowy (Road Surface
Profiler) jest urządzeniem zamontowanym na pojeździe. Czujniki laserowe umieszczone w belce
z przodu pojazdu umożliwiają badanie profilu nawierzchni zarówno podłużnego jak i poprzecznego.
Pomiary równości wykonywane były w interwale 1 m i opisywane za pomocą wskaźnika IRI oraz
głębokości koleiny. Profilograf laserowy w trakcie przygotowania do badań przedstawia rys 4.
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Rys. 4. Profilograf laserowy w trakcie przygotowania do badań porównawczych - przed rozpoczęciem
pomiaru. Źródło: materiały własne.
Badania przeprowadzono na nawierzchni asfaltowej czynnej jezdni Autostrady A4 na odcinku DębicaRzeszów. Badania wykonano na jezdni lewej (kierunek Dębica), pasie prawym (zewnętrznym) i pasie
lewym (wewnętrznym) oraz pasie awaryjnym z zastosowaniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnej
z zarządzeniem [11]. Długość badanego odcinka to 1000 m. Ze względu na znaczną populację wyników
w niniejszej pracy przedstawiono jedynie tablicę (tab. 3) oraz wykresy (rys. 5) podsumowujące wyniki
pomiarów dla badanego odcinka z pominięciem przedstawienia wyników jednostkowych, mierzonych
w odstępie 1 m.
Analizując tab. 4 oraz rys. 5 należy zauważyć, iż wartości wskaźników IRI charakteryzują się zbliżonym
rozkładem wyników do poszczególnych przedziałów. Średnia z wszystkich wykonanych pomiarów dla
wszystkich pasów to 1,1 bądź 1,0 mm/m, co klasyfikuje badany odcinek w klasie A równości podłużnej
zgodnie z SOSN [10]. Rozkład wartości wyników nierówności poprzecznych jest zbliżony dla pasa lewego
i awaryjnego. Wszystkie wyniki, bądź niemal wszystkie (w przypadku pasa lewego) należą do pierwszego
przedziału wartości mniejsze od 3 mm. Miarodajna głębokość koleiny (uwzględniająca średnią oraz
odchylenie standardowe) to odpowiednio 3,0 mm, 5,7 mm oraz 1,6 mm, co pozwala zaklasyfikować
badany odcinek do klasy A równości poprzecznej zgodnie z SOSN [10]. Wyniki badań wskazują, iż
największym zużyciem charakteryzuje się pas prawy, dla tego pasa odnotowano najwięcej wyników
nierówności poprzecznych (głębokości kolein) poza pierwszym przedziałem.

216

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
Tab. 4. Zestawienie tabelaryczne wyników pomiarów dla badanego odcinka pomiarowego. Źródło:
opracowanie własne, 2015.
PAS LEWY (WEWNĘTRZNY)
Wskaźnik IRI
przedziały [mm/m]
⩽1,2
(1,2÷2,0]
1
Liczba Wskaźników IRI
726
232
Udział procentowy
73%
23%
Średnia [mm/m]
SOSN

(2,0÷3,3]

>3,3

38

4

4%

0%
1,0
A

Nierówności poprzeczne
przedziały [mm]
⩽3
(3,0÷5,0]
(5,0÷8]
2
Liczba nierówności poprzecznych
978
22
0
Udział procentowy
98%
2%
0%
Średnia [mm]
Odchylenie [mm]
Miarodajna [mm]
SOSN

>8,0

0
0%
2,0
0,5
3,0
A

PAS PRAWY (ZEWNĘTRZNY)
Wskaźnik IRI
przedziały [mm/m]
(1,2÷2,0]
⩽1,2
3
Liczba Wskaźników IRI
646
271
Udział procentowy
65%
27%
Średnia [mm/m]
SOSN

(2,0÷3,3]

>3,3

77

6

8%

1%
1,1
A

Nierówności poprzeczne
przedziały [mm]
(3,0÷5,0]
(5,0÷8]
⩽3
4
Liczba nierówności poprzecznych
220
717
62
Udział procentowy
22%
72%
6%
Średnia [mm]
Odchylenie [mm]
Miarodajna [mm]
SOSN

>8,0

1
0%
3,7
1,0
5,7
A

PAS AWARYJNY
Wskaźnik IRI
przedziały [mm/m]
⩽1,2
(1,2÷2,0]
5
Liczba Wskaźników IRI
628
281
Udział procentowy
63%
28%
Średnia [mm/m]
SOSN

(2,0÷3,3]

>3,3

85

6

9%

1%
1,1
A

Nierówności poprzeczne
przedziały [mm]
⩽3
(3,0÷5,0]
(5,0÷8]
6
Liczba nierówności poprzecznych
1000
0
0
Udział procentowy
100%
0%
0%
Średnia [mm]
Odchylenie [mm]
Miarodajna [mm]
SOSN

>8,0

0
0%
1,0
0,3
1,6
A
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Udział wskaźników IRI w
poszczególnych przedziałach
100%

0%
4%

1%
8%

1%
9%

27%

28%

90%
80%

100%

23%

0%
2%

0%
6%

0%

90%
80%

70%

70%

60%

IV przedział

50%

III przedział

40%

II przedział

30%

Udział wartości nierówności
poprzecznych w
poszczególnych przedziałach

73%

65%

63%

I przedział

60%
50%

100%

98%

III przedział

40%

II przedział

30%

I przedział

20%

20%

10%

10%

0%

IV przedział

72%

22%

0%
Pas Lewy Pas Prawy

Pas
awaryjny

Pas Lewy Pas Prawy

Pas
awaryjny

Rys. 5. Udział wskaźników IRI oraz nierówności poprzecznych w poszczególnych przedziałach z podziałem
na pas dla badanego odcinka pomiarowego. Źródło: opracowanie własne.

Tekstura nawierzchni
Tekstura opisuje geometrię nierówności warstwy jezdnej nawierzchni. W definicji tekstury nawierzchni
należy wyróżnić dodatkowe pojęcia: makroteksturę oraz mikroteksturę. Makroteksturę tworzą
nierówności na powierzchni warstwy ścieralnej utworzone przez wystające ziarna kruszywa.
Makrotekstura zależna jest od składu ziarnowego, z którego wykonana jest warstwa ścieralna oraz od
technologii jej wbudowania. Natomiast mikroteksturę tworzą drobne nierówności spowodowane
wystającymi ziarnami drobnego kruszywa lub chropowatość powierzchni wystających grubych ziaren.
Zgodnie z normą [12] mikrotekstura przyjmuje wartości poniżej 0,5 mm, natomiast makrotekstura
opisywana jest w przedziale od 0,5 mm do 50 mm.
Sposoby pomiaru tekstury nawierzchni
Generalnie urządzenia i metody pomiaru tekstury można podzielić na trzy grupy [13]:
•  

pomiar stacjonarny na mokrej nawierzchni np. przy użyciu urządzenia Outflow Meter,

•  

pomiar stacjonarny na suchej nawierzchni np. pomiar głębokości makrotekstury metodą
objętościową (metoda piasku kalibrowanego),

•  

pomiar wykonany z duża prędkością oparty na wykorzystaniu rejestracji nierówności przy
użyciu lasera bądź kamer CCD.

W niniejszej publikacji autor skupił się na dwóch ostatnich sposobach pomiaru tekstury nawierzchni.
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Pomiar tekstury metodą objętościową
Pomiar tekstury metodą objętościową odbywa się zgodnie z normą [14]. Metoda polega na dokładnym
rozprowadzeniu określonej objętości (V=25 cm3) piasku kalibrowanego bądź kulek szklanych o
granulacji 0,18 – 0,25 mm na nawierzchni drogi. Materiał ziarnisty rozprowadzany jest w postaci kolistej
łaty, której średnica jest następnie zmierzona. Znając objętość piasku oraz wielkość powierzchni, na
której został rozprowadzony oblicza się średnią głębokość tekstury MTD (ang. Mean Texsture Depth)
(rys. 6). Opisana metoda przeznaczona jest do badań polowych, przy czym jest metodą punktową.
Oznacza to, iż badania przeprowadzane są w miejscach losowych nie dając pełnego obrazu tekstury
nawierzchni na długości badanego odcinka.

(1
)

Rys. 6. Graficzna interpretacja pojęcia średniej głębokości tekstury obliczanej metodą objętościową. Źródło:
materiały własne.
Pomiar profili nierówności przy użyciu lasera
Kolejną metodą pomiaru tekstury nawierzchni jest metoda profilometryczna. Metoda ta daje możliwość
poznania charakterystyki tekstury na całej długości badanego odcinka. Pomiar polega na rejestracji
profilu tekstury nawierzchni poprzez przejazd profilometrem laserowym. Otrzymany profil
rejestrowany jest z bardzo wysoką dokładnością zależną od rodzaju urządzenia (może to być nawet
dokładność 0,001 mm w pomiarze wysokości profilu, a częstotliwość próbkowania na długości 1 mm).
Urządzeniem służącym do pomiaru profilu tekstury nawierzchni może być profilograf laserowy
prezentowany na rys. 4.
Parametry opisujące profile tekstury nawierzchni
Na bazie profili nierówności wyróżnia się następujące parametry oceny tekstury [12]:
•  

Ra (ang. Mean Absolute) – średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych profilu
y(x) na długości l,
l

1
1 n
Ra = ∫ y( x) dx ≈ ∑ yi
l0
n i =1
[mm]

(2)

Graficzną interpretacje parametru Ra przedstawia rys 7.

219

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Rys. 7. Graficzna interpretacja parametru Ra. Źródło: materiały własne.
•  
	
  

•  

Rms (ang. Root Mean Square) – średnie kwadratowe odchylenie profilu y(x) na długości l,
l

Rms =

1 2
y ( x)dx ,	
  [mm]
l ∫0

(3)

Rsk (ang. Skewness) – asymetria profilu y(x) na długości l, określana w celu oszacowania, czy
większość „pików” skierowana jest ku górze, czy ku dołowi,

1
Rsk = − 3
Rms

⎡1 l 3
⎤
⎢ ∫ y ( x)dx ⎥
⎣ l 0
⎦

(4)

,[mm[
•  

Rku (ang. Kurtosis) – kurtoza profilu y(x) na długości l, opisuje względną sztywność lub
płaskość rozkładu w porównaniu z rozkładem normalnym,

⎡ 1
Rku = ⎢ 4
⎣ Rms
•  

l

⎤
4
y
(
x
)
dx
⎥
∫0
⎦

(5)

MPD (ang. Mean Profile Depth) – średnia głębokość profilu nierówności. W celu wyznaczenia
parametru zmierzony profil dzielony jest na odcinki bazowe 100 mm. Metodą regresji
liniowej wyznaczana jest prosta odniesienia (linia średnia profilu). Jest to linia, dla której
pole wypełnienia profilu poniżej i powyżej prostej są sobie równe. Następnie odcinek
bazowy zostaje podzielony na dwie części (połowy) i w każdej z nich zostaje wyznaczony
najwyższy „szczyt” profilu. Średnia dwóch szczytów jest wartością MPD. Graficzną
interpretację wartości MPD przedstawia rys. 8.
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Rys. 8. Graficzna interpretacja wyznaczenia parametru MPD. Źródło: materiały własne.
W polskich dokumentach wykorzystywanych w trakcie odbiorów [6] oraz przy ocenie stanu
nawierzchni [15] wykorzystywane są następujące parametry tekstury:
•  

TD (ang. Texture Depth) – głębokość tekstury, która obliczana jest zgodnie ze wzorem:

TD = 2,3 ⋅ Rms − 0,2 ;	
  [mm]
•  

(6)

MTD (ETD ang. Estimated Texture Depth) – parametr wykorzystywany przy
profilometrycznych badaniach tekstury. Parametr ten obliczany jest na podstawie MPD
przy wykorzystaniu wzoru z normy [12]:

ETD = 0,2 ⋅ +0,8 ⋅ MPD ;	
  
[mm]

(7)

W dalszej części artykułu autor posłużył się parametrami TD oraz ETD zgodnymi z polskimi wymogami
prawnymi [6] oraz [15].
Wyniki pomiarów tekstury nawierzchni
Badania tekstury przeprowadzono na nawierzchni asfaltowej czynnej jezdni Autostrady A4 na odcinku
Dębica- Rzeszów. Badania wykonano na jezdni lewej (kierunek Dębica), pasie prawym (zewnętrznym)
i pasie lewym (wewnętrznym) oraz pasie awaryjnym z zastosowaniem tymczasowej organizacji ruchu
zgodnej z zarządzeniem [11]. Długość badanego odcinka to 1000 m. Ze względu na znaczną populację
wyników w niniejszej pracy przedstawiono jedynie tablicę (tab. 5) oraz wykresy (rys. 9) podsumowujące
wyniki pomiarów dla badanego odcinka z pominięciem przedstawienia wyników jednostkowych,
mierzonych w odstępie 1 m. Pomiar tekstury wykonano przy użyciu profilografu laserowego zgodnie
z normą [12]. Laser wykorzystujący mniejszy rozmiar punktu promienia lasera oraz wyższą częstotliwość
próbkowania służy do pomiaru tekstury nawierzchni. Na podstawie zmierzonego parametru MPD
zostaje wyznaczony parametr ETD, który zgodnie z powyższą normą jest równy MTD. Dodatkowo,
odwołując się do [6] w ramach opracowania na podstawie RMS wyznaczono parametr TD, następnie
wyznaczono głębokość miarodajną, czyli różnicę wartości średniej i odchylenia standardowego dla
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badanego odcinka. Wynik sklasyfikowano zgodnie z w/w rozporządzeniem. Na podstawie wykonanych
pomiarów dla każdego pasa ruchu na długości odcinka diagnostycznego znaleziono wartości minimalne
oraz maksymalne, policzono wartość średnią, a dodatkowo dla parametru TD obliczono odchylenie
standardowe i wartość miarodajną parametru TD.
Tab. 5. Zestawienie tabelaryczne wyników pomiarów tekstury dla badanego odcinka pomiarowego. Źródło:
opracowanie własne, 2015.
TEKSTURA
PAS LEWY (WEWNĘTRZNY)
ETD
przedziały [mm]
>1,0
(0,8÷1,0]
[0,6÷0,8]
2
Liczba Wartości ETD
64
213
344
Udział procentowy
6%
21%
34%
Min. ETD [mm]
Max. ETD [mm]
Średnia ETD [mm]

<0,6

>1,0

379

739

38%
0,20
1,39
0,66

74%

TD
przedziały [mm]
(0,8÷1,0]
[0,6÷0,8]
3
Liczba Wartości TD
176
77
Udział procentowy
18%
8%
Min. TD [mm]
Max. TD [mm]
Średnia TD [mm]
Odchylenie TD [mm]
"Miarodajna TD"=TD–S [mm]
Klasa

<0,6

8
1%
0,40
2,74
1,26
0,36
0,90
B

PAS PRAWY (ZEWNĘTRZNY)

>1,0

101
10%

ETD
przedziały [mm]
(0,8÷1,0]
[0,6÷0,8]
4
Liczba Wartości ETD
216
337
Udział procentowy
22%
34%
Min. ETD [mm]
Max. ETD [mm]
Średnia ETD [mm]

<0,6

346
35%
0,20
1,59
0,69

TD
przedziały [mm]
≥1,0
(0,8÷1,0]
[0,6÷0,8]
5
Liczba Wartości TD
856
96
41
Udział procentowy
86%
10%
4%
Min. TD [mm]
Max. TD [mm]
Średnia TD [mm]
Odchylenie TD [mm]
"Miarodajna TD"=TD–S [mm]
Klasa

<0,6

7
1%
0,47
4,12
1,51
0,49
1,03
A

PAS AWARYJNY
ETD
przedziały [mm]
>1,0
(0,8÷1,0] [0,6÷0,8] <0,6
6
Liczba Wartości ETD
149
284
287
280
Udział procentowy

≥1,0

928

TD
przedziały [mm]
(0,8÷1,0] [0,6÷0,8] <0,6
7
Liczba Wartości TD
54
15
3
Udział procentowy
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15%

28%
29%
Min. ETD [mm]
Max. ETD [mm]
Średnia ETD [mm]

28%
0,20
1,56
0,75

Udział wartości ETD w
poszczególnych przedziałach
100%
90%

28%

35%

80%

40%

29%

0%
0,17
3,57
1,57
0,40
1,18
A

0%

1%

2%
5%

4%
10%

8%
18%

28%
22%

21%

10%

15%

Pas Lewy

Pas Prawy

Pas awaryjny

II przedział

93%

86%
74%

30%
20%

6%

I przedział

60%

40%

10%
0%

1%

50%

34%

34%

30%
20%

2%
Min. TD [mm]
Max. TD [mm]
Średnia TD [mm]
Odchylenie TD [mm]
"Miarodajna TD"=TD–S [mm]
Klasa

70%

60%
50%

90%
80%

70%

5%

Udział wartości TD w
poszczególnych przedziałach
100%

38%

93%

10%
0%

III przedział

IV przedział

Pas Lewy
I przedział

Pas Prawy

II przedział

Pas awaryjny

III przedział

IV przedział

Rys. 9. Udział wartości ETD oraz TD w poszczególnych przedziałach z podziałem na pas dla badanego
odcinka pomiarowego. Źródło: opracowanie własne.
Na podstawie tab. 5 oraz rys. 9 należy odczytać, iż w przypadku wskaźnika ETD do pierwszego przedziału
(wartości większe od 1 mm) zaliczono odpowiednio 6%, 10% oraz 15% wyników. Drugi przedział (od 1
mm włącznie do 0,8 mm) oscyluje wokół liczności równej 21-28%. Trzeci przedział (od 0,6 mm włącznie
do 0,8 mm włącznie) cechuje się licznością na poziomie 29-34%. W czwartym przedziale (poniżej 0,6 mm)
odnotowano około 380 wyników dla pasa lewego oraz prawego, natomiast dla pasa awaryjnego jest ich
280, co stanowi około 28% wyników. Najmniejsza zanotowana wartość parametru ETD to 0,20 mm (dla
wszystkich pasów ruchu) natomiast największa wartość odnotowano dla pasa prawego i jest to 1,59 mm.
Średnia parametru ETD jest równa odpowiednio 0,66 mm, 0,69 mm oraz 0,75 mm.
Na podstawie tab. 5 oraz rys 9 widoczne jest, iż w przypadku wskaźnika TD do pierwszego przedziału
(wartości większe od 1 mm) zaliczono odpowiednio 74%, 86% oraz 93% wyników. Drugi przedział (od 1
mm włącznie do 0,8 mm) to odpowiednio 18%, 10% i 5% wyników. Trzeci przedział (od 0,6 mm włącznie
do 0,8 mm włącznie) cechuje się licznością na poziomie 8%, 4% oraz 2%. W czwartym przedziale (poniżej
0,6 mm) odnotowano około 8 wyników dla pasa lewego, 7 wyników dla pasa prawego, co oznacza
liczebność na poziomie niemal 1%. Natomiast dla pasa awaryjnego jest ich 3, co stanowi mniej niż 1%
wyników. Najmniejsza zanotowana wartość parametru TD to 0,17 mm (pas awaryjny) natomiast
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największa wartość to 4,12 mm (pas prawy). Miarodajna wartość parametru TD uwzględniająca
odchylenie standardowe jest równa odpowiednio 0,90 mm, 1,03 mm oraz 1,18 mm, co pozwala
sklasyfikować pasy prawy i awaryjny do klasy A - wartość TD większa od 1 mm, natomiast pas lewy do
klasy B (wartość TD w zakresie 0,6-1 mm).
Na podstawie wyników badań widoczne jest, iż największym zużyciem charakteryzuje się tekstura pasa
lewego. Struktura jest najbardziej zamknięta, najmniej szorstka. Natomiast pas awaryjny jest pasem o
otwartej teksturze, chropowatej powierzchni, najbardziej szorstkim spośród badanych pasów.

Podsumowanie
W niniejszym artykule autor kompleksowo przedstawił tematykę równości nawierzchni. Pojęcie to
zostało scharakteryzowane w dwóch skalach mega oraz makro(mikro). W każdej ze skal szczegółowo
przedstawiono metodykę badawczą, wymagania w zakresie badanych parametrów oraz wyniki własnych
badań. Przedstawione procedury dotyczą badań nawierzchni drogowych jednak wykorzystane mogą być
również w przypadku nawierzchni lotniskowych.
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ADAPTACJA CZŁOWIEKA DO WARUNKÓW CIEPLNYCH WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ
Peszek Anna
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli
i Komputerowych Metod Projektowania
Satysfakcja człowieka z przebywania w danej przestrzeni zależy w dużej mierze od
warunków termicznych. Odczucia cieplne człowieka uzależnione są od parametrów
środowiskowych (temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania,
wilgotność i prędkość ruchu powietrza) oraz od izolacyjności cieplnej jego odzieży
i poziomu aktywności fizycznej. Utrzymanie warunków termicznych na odpowiednim
poziomie wiąże się z dodatkowymi nakładami na ogrzewanie i chłodzenie
pomieszczeń, co zwiększa zużycie energii przez budynek. Stało się więc konieczne
dokładne określenie jakie minimalne wymagania cieplne mają użytkownicy, aby jak
najmniejszym kosztem zapewnić im komfortowe warunki. Uwzględnienie zdolności
adaptacji człowieka do warunków cieplnych poszerza zakres temperatur ocenianych
jako komfortowe. co może przełożyć się na znaczące oszczędności energetyczne.
Wyróżnia się trzy kategorie adaptacji: fizjologiczną, behawioralną i psychologiczną.
Adaptacja fizjologiczna jest rozpatrywana jako termoregulacja ciała ludzkiego. Do
kategorii behawioralnej zalicza się działania ludzi podejmowane by poczuć się
komfortowo w danej przestrzeni. Wyodrębnia się trzy podkategorie: personalną,
techniczną i kulturową. Adaptacja psychologiczna dotyczy oceny otoczenia cieplnego
w zależności od wcześniejszych doświadczeń cieplnych i oczekiwań w stosunku do
warunków środowiska. W pracy przedstawiono i omówiono przykłady zachowań
adaptacyjnych oraz ich wpływ na zużycie energii.
słowa kluczowe: komfort cieplny, odczucia cieplne, środowisko wewnętrzne

Wprowadzenie
W pomieszczeniach zamkniętych ludzie spędzają znaczną część swojego życia. W zależności od trybu
życia czy też miejsca pracy czas spędzany wewnątrz pomieszczeń może sięgać 90% doby. Tak długi czas
ekspozycji na warunki wewnętrzne prowadzi do zwiększenia wpływu, jaki to środowisko wywiera na
człowieka. Środowisko cieplne oddziałuje nie tylko na samopoczucie ludzi, ale także na ich zdrowie, czy
też wydajność pracy. Wysoka jakość środowiska wewnętrznego przyczynia się do wyższej efektywności
pracowników a także może zmniejszyć absencję chorobową [1]. Na satysfakcję człowieka z przebywania
w danej przestrzeni największy wpływ mają warunki termiczne [2]. Wśród nich decydującą rolę pełni
temperatura powietrza oraz średnią temperatura promieniowania. Na odczucia cieplne wpływ mają
także parametry osobnicze: izolacyjność cieplna odzieży i poziom aktywności fizycznej.
Zapewnienie wysokiej klasy środowiska wewnętrznego, a zatem m.in. utrzymanie parametrów
termicznych na odpowiednim poziomie, powoduje zwiększenie zużycia energii przez budynek i przez to
wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. W celu ograniczenia zapotrzebowania na energię dąży
się do określenia minimalnych wymagań cieplnych jakie mają użytkownicy, by jak najmniejszym kosztem
zapewnić im komfort przebywania w danym pomieszczeniu.
Zapewnienie użytkownikom możliwości podejmowania działań mających na celu zrównoważenie ich
bilansu cieplnego prowadzi do poszerzenia zakresu temperatur komfortowych. W pracy przedstawiono
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i omówiono zachowania adaptacyjne ludzi oraz wpływ uwzględnienia dostosowywania się człowieka do
środowiska cieplnego na zużycie energii.

Odczucia cieplne
Pojęciem komfortu cieplnego określamy stan zadowolenia z otaczającego środowiska cieplnego [3].
Ocenę odczuć cieplnych można przewidywać za pomocą modelu opartego na bilansie cieplnym (model
PMV) lub wg modelu adaptacyjnego. Pierwszy z nich jest adresowany przede wszystkim do budynków
z systemem klimatyzacji. Jednakże dla budynków z wentylacją naturalną model ten podaje zbyt wąskie,
w porównaniu do wyników badań, zakresy temperatur komfortowych.
Model PMV opiera się o równanie komfortu cieplnego Fanger'a [3]. Za jego pomocą można
prognozować odczucia cieplne ludzi przebywających w danych warunkach środowiska. Przewidywana
średnia ocena PMV (ang. Predicted Mean Vote) wyznaczana jest na podstawie czterech parametrów
mikroklimatu (temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, wilgotność względna,
prędkość ruchu powietrza) oraz dwóch czynników osobniczych (izolacyjność cieplna odzieży i poziom
aktywności fizycznej).

Rys.1. Czynniki wpływające na odczucia cieplne.
Ocena warunków środowiska wewnętrznego oparta jest o skalę odczuć cieplnych ASHRAE (tab.1.). Wg
niej warunki komfortowe odpowiadają neutralnym odczuciom cieplnym i przyporządkowana jest im
liczba 0. Im cieplejsze jest środowisko, tym wyższa liczbowo będzie jego ocena. Natomiast im badanej
osobie będzie chłodniej, tym jej ocena będzie miała niższą wartość.
Tab. 1. Skala odczuć cieplnych ASHRAE. Źródło: [3].
Ocena
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Opis
Gorąco
Ciepło
Lekko ciepło
Neutralnie
Lekko chłodno
Chłodno
Zimno
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Adaptacyjny model komfortu cieplnego uwzględnia interakcję człowieka ze środowiskiem poprzez
dostosowywanie się ludzi do mikroklimatu pomieszczeń. Taka metoda oceny środowiska cieplnego
pozwala na określenie szerszego zakresu temperatur, które oceniane są jako komfortowe. W rezultacie
możliwe jest m.in. na zwiększenie dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu w okresie letnim, co
powoduje znaczące oszczędności energetyczne. Dodatkowo możliwe jest znaczne ograniczenie
szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Możliwości adaptacyjne człowieka klasyfikuje się w trzech kategoriach: fizjologicznej, behawioralnej
i psychologicznej (rys.2.) [4]. Adaptacja fizjologiczna jest rozpatrywana jako termoregulacja ciała
ludzkiego. Do kategorii behawioralnej zalicza się działania ludzi podejmowane by poczuć się
komfortowo w danej przestrzeni. Adaptacja psychologiczna dotyczy oceny środowiska cieplnego
w zależności od wcześniejszych doświadczeń cieplnych i oczekiwań w stosunku do warunków
środowiska.

Rys.2. Kategorie adaptacji człowieka.

Adaptacja fizjologiczna
Człowiek jako organizm stałocieplny utrzymuje stałą temperaturę wewnętrzną w szerokim zakresie
temperatur otoczenia. Możliwe jest to dzięki procesom termoregulacyjnym, które mają wpływ na
intensywność wymiany ciepła z otoczeniem [5]. W przypadku niskiej temperatury otoczenia następuje
kurczenie się naczyń krwionośnych, co obniża temperaturę skóry i zmniejsza straty ciepła do
środowiska. Jednocześnie dochodzi do zwiększonego wydzielania ciepła w mięśniach szkieletowych.
Gdy człowiek eksponowany jest na działanie wysokich temperatur jego organizm reguluje temperaturę
wewnętrzną poprzez rozszerzenie się naczyń krwionośnych oraz zwiększone wydzielanie potu [5]. Pot
znajdujący się na powierzchni skóry odbiera organizmowi energię konieczną do zmiany w parę wodną.
Adaptacja fizjologiczna odnosi się do zmian w fizjologicznej odpowiedzi na warunki środowiska [6].
Wyróżnia się adaptację genetyczną oraz aklimatyzację. Adaptacja genetyczna dotyczy zmian
zachodzących przez okres dłuższy niż życie człowieka i obejmujących swoim zasięgiem grupę ludzi.
Natomiast aklimatyzacją nazywamy zmiany w mechanizmach termoregulacji zachodzące w krótkim
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okresie czasu (np. w ciągu kilku tygodni) i wynikające z przebywania człowieka w konkretnych
warunkach termicznych. Można do niej zaliczyć np. mniejsze przyspieszenia tętna u osób narażonych na
wysokie temperatury w stosunku do grupy bez wcześniejszej ekspozycji na upały [7].

Adaptacja behawioralna
Działania ludzi podejmowane przez nich (świadomie lub nie) w celu dostosowania się do środowiska
termicznego lub też zmiany parametrów mikroklimatu na bardziej komfortowe nazywa się adaptacją
behawioralną [6]. Wyróżnia się trzy podkategorie: personalną, techniczną i kulturową.
Pierwsza podkategoria dotyczy zachowań związanych ze zmianą czynników osobowych wpływających
na wymianę ciepła między człowiekiem, a otoczeniem. Przykładem jest dostosowanie odzieży (np.
zmniejszenie izolacyjności w okresie występowania wysokich temperatur), a także zmiana poziomu
aktywności fizycznej. Wymiana ciepła z otoczeniem odbywa się także na drodze spożywania pokarmów,
stąd możliwe jest ochłodzenie organizmu przez picie chłodnych napojów. Do kategorii tej zaliczane są
również zachowania związane z przemieszczeniem się człowieka ze środowiska niekomfortowego do
bardziej satysfakcjonującego cieplnie.
Adaptacja techniczna określa zachowania związane ze zmianami wprowadzanymi w środowisku
otaczającym człowieka na bardziej komfortowe. Do kategorii tej można zaliczyć przede wszystkim
otwieranie i zamykanie okien, używanie wentylatorów, dostosowywanie działania instalacji ogrzewania
i chłodzenia. Podejmowanie działań technicznych uzależnione jest od poziomu kontroli, jaką posiada
użytkownik w danej przestrzeni.
Do podkategorii kulturowej należą zachowania podejmowane przez grupy ludzi związane z tradycjami
kształtującymi się w danym regionie. Do grupy tej zalicza się ubieranie się zgodnie z uwarunkowaniami
kulturowymi, sjesta czy też inne formy harmonogramowania czasu pracy.

Adaptacja psychologiczna
Zmiana oceny środowiska cieplnego w zależności od wcześniejszych doświadczeń cieplnych człowieka,
a także od jego oczekiwań w stosunku do parametrów mikroklimatu klasyfikowana jest jako adaptacja
psychologiczna [4]. Złagodzenie oczekiwań termicznych można osiągnąć poprzez zmniejszenie
wrażliwości cieplnej danego człowieka.
Wrażliwość cieplna jest kształtowana m.in. poprzez ekspozycję na zmienne warunki środowiska. W
zależności od wcześniejszych doświadczeń cieplnych zmienia się ocena obecnego środowiska cieplnego.
Badania przeprowadzone przez Liu i współpracowników wykazały, że ekspozycja badanych na chłodne
warunki środowiska w lecie powodowała następnego dnia wyższą ocenę warunków na skali ASHRAE
(badani określali środowisko jako cieplejsze w porównaniu z oceną grupy kontrolnej) [4]. To samo
doświadczenie przeprowadzone w zimie wpłynęło na ocenę chłodnych warunków środowiska przez
badanych jako cieplejsze w stosunku do oceny grupy kontrolnej.
Wpływ na oczekiwania termiczne ludzi ma poziom kontroli jaki mają oni nad środowiskiem [4]. Gdy
możliwości kontroli nad parametrami mikroklimatu są większe i użytkownicy sami mogą je kształtować
poprzez szereg zachowań adaptacyjnych, ich oczekiwania termiczne są mniejsze i będą oni czuć się
komfortowo w szerszym zakresie temperatur. Natomiast jeżeli użytkownik pozbawiony jest możliwości
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zmiany środowiska termicznego ze względu na występowanie centralnego systemu zarządzania, np.
przy występowaniu centralnej instalacji klimatyzacji, jego oczekiwania termiczne wzrastają.
W celu oceny zależności pomiędzy możliwością kontroli nad środowiskiem cieplnym a uczuciem
komfortu zespół naukowców pod kierownictwem Schweiker'a przeprowadził serię badań porównując
ocenę warunków środowiska cieplnego z możliwością kształtowania mikroklimatu i bez niej [7]. Badania
były przeprowadzane w ośmiodniowych seriach. Badani z możliwością kontroli nad warunkami
środowiska mogli używać wentylatora sufitowego, otwierać okna, wykorzystać system zacieniający oraz
dostosowywać ubiór. Druga grupa badanych pozbawiona była tych możliwości. Badania wykazały, iż
użytkownicy mogący kontrolować środowisko, w którym przebywają, określają je jako bardziej
komfortowe (oceny zbliżone do neutralnych), natomiast osoby pozbawione możliwości kontroli są
bardziej niezadowolone z warunków termicznych. Druga grupa badanych określała środowisko cieplne
o około 1 punkt cieplejsze na skali ASHRAE.
Odczucia cieplne są także kształtowane przez uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne. Wpływ na nie
mają również indywidualne cechy użytkowników: ich predyspozycje, możliwości, czy też poziom
wykształcenia. Wg Yamtraipat ludzie z wyższym wykształceniem mają większe wymagania w stosunku
do warunków środowiska, zwłaszcza niższą górną granicę temperatur komfortowych [8]. Powodem
może być większa ilość czas jaką spędzają w budynkach w stosunku do ludzi z niższym wykształceniem
co powoduje zwiększenie wrażliwości cieplnej. Dodatkowy wpływ może mieć także różnica w ubiorze.
Wysoki poziom wykształcenia często wiąże się z wykonywaniem pracy, w której wymagany jest strój
formalny (cechujący się wysokim poziomem izolacyjności), a przez to ludzie pozbawiani są możliwości
dostosowywania ubioru do temperatur i są bardziej narażeni na odczucie przegrzania.

Wpływ na żużycie energii
Uwzględnienie możliwości adaptacyjnych człowieka przekłada się na poszerzenie zakresu temperatur
odbieranych przez niego jako komfortowe. Zwiększenie poziomu kontroli nad warunkami środowiska
oraz umożliwienie użytkownikom np. dostosowania ubioru, czy też włączenia wentylatorów, pozwala na
zwiększenie dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu w okresie letnim. Dzięki takiemu rozwiązaniu
użytkownik może przebywać w pomieszczeniu o warunkach odbieranych ciągle jako komfortowe,
natomiast właściciel obiektu ponosi mniejsze nakłady na energię. Przykłady wprowadzenia tego
systemu wraz z płynącymi z nich oszczędnościami przedstawiono w tabeli poniżej.
Tab. 2. Wpływ zmian temperatur wewnętrznych na oszczędności energetyczne. Źródło:[9], 2014.
Miasto
Las Vegas

Rodzaj
budynku
Mieszkalny

Melbourne

Biurowy

Hong
Kong

Biurowy

Zmiany

Oszczędności

Zwiększenie nastawy
temperatury chłodzenia z 23,9°C
do 26,1°C (w czasie 16:00-19:00)
Dostosowanie nastawy
temperatury chłodzenia
w odpowiedzi na zmiany
temperatury otoczenia
Zmiana nastawy temperatury
chłodzenia w okresie letnim
z 21°C do 25,5°C

Redukcja szczytowego
zapotrzebowania na
energię o 69%
Redukcja zapotrzebowania
na energię elektryczną cele
chłodzenia o 6,3%
Redukcja zużycia energii do
chłodzenia o 29%
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Akceptacja wyższych temperatur powietrza w miesiącach letnich może przyczynić się do mniejszego
rozpowszechnienia wykorzystania instalacji klimatyzacji [9]. W przypadku, gdy chłodzenie pomieszczeń
jest nieuniknione, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii przy doborze nastawu temperatury zgodnie
z możliwościami adaptacyjnymi użytkowników. Natomiast użycie modelu PMV do określenia jakości
środowiska cieplnego może prowadzić do niepotrzebnego chłodzenia pomieszczeń [9].

Podsumowanie
Wysoka jakość środowiska wewnętrznego przekłada się na komfort użytkowania, a także na zdrowie
pracowników, stąd bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatu. W celu
oceny potrzeb użytkowników w stosunku do parametrów środowiska wewnętrznego uwzględnia się
możliwości adaptacji.
Przebywanie człowieka w środowisku niekomfortowym termicznie powoduje podjęcie przez niego
szeregu zachowań adaptacyjnych. Część z nich, jak np. zachowania z kategorii behawioralnej (np.
włączenie wentylatora), może prowadzić do zwiększenia zużycia energii przez budynek. Dodatkowo na
zadowolenie z warunków środowiska pozytywny wpływ ma poziom kontroli jaki posiada użytkownik nad
jego parametrami. Stąd z jednej strony zapewnienie użytkownikom możliwości kształtowania
środowiska może przyczynić się do większego zapotrzebowania na energię, z drugiej strony
pozbawienie go prawa do wykonywania działań adaptacyjnych zawęża zakres temperatur
komfortowych i często powoduje niezadowolenie z panujących warunków. W celu dokładnej oceny
wpływu działań człowieka na zużycie energii prowadzone są prace związane z badaniem
i modelowaniem zachowań użytkowników [10].
Uwzględnienie możliwości adaptacyjnych człowieka może być szczególnie rozważone przy
projektowaniu środowiska wewnętrznego w budynkach mieszkalnych, w których ludzie mają więcej
możliwości dostosowania zachowania i zmian parametrów mikroklimatu. Natomiast w przestrzeniach
biurowych użytkownicy mają mniejszy poziom kontroli nad środowiskiem przez co ich możliwości
adaptacyjne są mniejsze oraz surowiej oceniają warunki termiczne.
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WPŁYW OŚRODKA CHŁODZĄCEGO NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI
MECHANICZNE TARCZ HAMULCOWYCH WENTYLOWANYCH
Zielińska Paulina1, Grygier Dominika2*, Żegleń Katarzyna2*
1

Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD Jelenia Góra,
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości
i Spawalnictwa, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dominika.grygier@pwr.edu.pl,
katarzyna.zeglen@pwr.edu.pl
2*

Tarcze hamulcowe wraz z klockami hamulcowymi są elementami wchodzącymi w skład
pary ciernej układu hamulcowego w pojazdach mechanicznych. Pełnią one rolę
regulacji prędkości, zatrzymania pojazdu oraz unieruchomienia go podczas postoju.
Warunki pracy determinują własności materiału z jakich tarcze powinny być wykonane.
Wśród nich występuje niezmienność wymiarów, wysoka odporność na zużycie ścierne,
dobre odprowadzanie ciepła i wysoka wytrzymałość i twardość. Dotychczasowo
najczęściej stosowanym materiałem na tarcze są żeliwa szarego i staliwa. Na
przestrzeni ostatnich lat zaczęto je wykonywać również z ceramiki, kompozytów oraz
stopów lekkich. Istnieje kilka kryteriów podziału tarcz, wśród których jest sposób
chłodzenia, gdzie wyróżnia się tarcze pełne i wentylowane.
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu polegającego na określeniu
wpływu ośrodka chłodzącego jakim było powietrze lub woda na własności
mechaniczne tarcz hamulcowych wentylowanych po wygrzewaniu ich w temperaturze
300 i 800°C w czasie 30 minut. Warunki w jakich tarcze hamulcowe zostały poddane
ekspozycji na obciążenie termiczne odzwierciedlały warunki ciągłego hamowania
kończącego się na suchej nawierzchni oraz w kałuży.
Wyniki eksperymentu przedstawiają porównanie zmian mikrostruktury w stanie
nietrawionym i trawionym oraz twardości dla materiałów w stanie wyjściowym i po
przeprowadzeniu eksperymentu.
słowa kluczowe: tarcze hamulcowe, żeliwo szare, grafit, perlit

Wprowadzenie
Układ hamulcowy odpowiada za regulację prędkości w trakcie jazdy, bezpieczne zatrzymanie się
pojazdu oraz unieruchomienie samochodu w trakcie postoju [1, 2]. Tarcze hamulcowe będące jednym
z elementów układu hamulcowego w pojazdach samochodowych mają stawiane przed sobą szereg cech
jakie powinny spełniać. Do jednych z najważniejszych jest odpowiednia trwałość w warunkach
eksploatacji, odporność na zużycie ścierne, przewodność cieplna, odporność na warunki atmosferyczne
oraz niska cena [4]. Pod względem budowy tarcz, wyróżnia się tarcze wentylowane oraz
niewentylowane. Mają one kształt obręczy połączonej z kołnierzem stanowiącym miejsce mocowania
tarczy do piasty [3]. Najczęściej stosowanymi materiałami na te elementy układu hamulcowego są żeliwa
szare i staliwo. Na przestrzeni ostatnich lat, konkurencyjnymi materiałami pod względem właściwości
stały się stopy lekkie, kompozyty oraz ceramika [5].
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Przedmiot badań i metodyka
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ośrodka chłodzącego na strukturę i twardość
materiału tarcz hamulcowych wentylowanych poddawanych symulacjom hamowania dla dwóch
temperatur 300°C i 800°C oraz chłodzenia w wodzie i na powietrzu.
Przedmiotem badań były dwie tarcze hamulcowe wentylowane oznaczone jako tarcza nr 2 i tarcza nr 4.
Materiały pobrane z obiektów zostały poddane temperaturowej symulacji nagrzania ich do temperatury
300°C, która odpowiada nagrzaniu tarcz w trakcie hamowania i 800°C, która odpowiada skrajnemu
nagrzaniu się tarcz w trakcie długotrwałego i nieustannego hamowania. Następnie tarcze zostały
chłodzone w warunkach ciągłego studzenia (na powietrzu) oraz w warunkach gwałtownego chłodzenia
(w wodzie - na przykład w przypadku hamowania w kałuży).
Ocenę mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego NIKON ECLIPSE MA200
z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR. Obserwacje zarejestrowano dla stanu
nietrawionego i trawionego przy powiększeniach od 100x do 1000x. Pomiary twardości wykonano przy
użyciu twardościomierza Karl Frank Mannheim - U.5 metodą Rockwella w warunkach zgodnych z normą
PN-EN ISO 6508.
Tab. 1. Wykaz próbek opisanych w pracy
L
p.

Tarc
za

2

Temperat
ura [°C]
Stan
wyjściowy
300

1

2

3

300

4

800

5

800

Chłodze
nie

L
p.

Tarc
za

-

6

4

Woda
Powietrz
e
Woda
Powietrz
e

7

Temperat
ura [°C]
Stan
wyjściowy
300

8

300

9
1
0

800
800

Chłodze
nie
Woda
Powietrz
e
Woda
Powietrz
e

Wyniki
Mikroskopowe obserwacje stanu nietrawionego materiału wyjściowego wykazały obecność grafitu
płatkowego wykazującego różne rozmieszczenie oraz wielkość. W mikrostrukturze próbki z tarczy
numer 2 jego wielkość była niejednorodna i odpowiadała wzorcom numer 3, 4 i 5 (na podstawie normy
PN-EN ISO 945), a jego rozmieszczenie równomierne (rys. 1). Zaobserwowane wydzielenia mogą mieć
niekorzystny wpływ na rozkład naprężeń w materiale, co ma bezpośrednie przełożenie na odporność na
obciążenia mechaniczne. W tarczy numer 4 wielkości wydzieleń grafitu odpowiadały wzorcom numer 4,
5 i 6 według normy PN-EN ISO 945. Ich rozmieszczenie było nierównomierne (rys.2).
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Rys. 1. Mikrostruktura tarczy numer 2, widoczne płatkowe wydzielania grafitu rozmieszone równomiernie.
Pow 100x, stan nietrawiony.

Rys. 2. Mikrostruktura tarczy numer 4 widoczne wydzielania grafitu w postaci nierównomiernie
rozmieszonych płatków. Pow. 100x, stan nietrawiony.

Rys. 3. Mikrostruktura żeliwa szarego perlityczno - ferrytycznego zaobserwowana w materiale tarczy 2.
Pow. 100x, stan trawiony Mi1Fe.

Rys. 4. Mikrostruktura tarczy 4. Widoczne przewaga ilościowa wydzieleń perlitu (ciemne obszary) nad
wydzieleniami ferrytu (jasne obszary). Pow. 100x, stan trawiony Mi1Fe.
Obserwacje materiału w stanie wyjściowym po wytrawieniu umożliwiły stwierdzenie, że zarówno tarcza
numer 2 i tarcza numer 4 zostały wykonane z żeliwa szarego o osnowie perlityczno - ferrytycznej, ze
znaczącym udziałem ilościowym perlitu w porównaniu z ferrytem. Pomiędzy poszczególnymi
materiałami występują różnice wielkości ziaren oraz odległości między płytkami cementytu
w eutektoidzie. Na podstawie normy PN-66/H-04507 wielkość ziaren w tarczy numer 2
przyporządkowano wzorcowi numer 4. Odległości między płytkami cementytu mieszczą się w przedziale
od 0,06 do 0,3 μm (rys. 3). W materiale tarczy numer 4 wielkości ziaren zgodnie z normą PN-66/H-04507
opowiadają wzorcowi numer 6 i 7. Odległości między płytkami cementytu wynoszą od 0,10 do 0,30 μm
(rys. 4).
Kolejne obserwacje mikroskopowe przeprowadzono dla materiałów z tarcz po symulacji wykazały
zmiany zarówno w sposobie rozmieszczenia grafitu jak i wielkości jego wydzieleń (rys. 5-8). W materiale
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nagrzanym do 300°C i chłodzonym wodą płatki grafitu rozmieszczone były międzydendrytycznie (typ E).
Ponadto, pojedyncze wydzielenia grafitu miały kształt nieregularnych wieloboków. Wielkości wydzieleń
odpowiadały wzorcom numer 5, 6 i 7 wg normy PN-EN ISO 945 i były najmniejszymi wydzieleniami
zaobserwowanymi w trakcie badań materiału tej tarczy. W materiale chłodzonym na powietrzu grafit
był rozmieszczony nierównomiernie i miejscami grupował się w skupiska. Wielkość jego wydzieleń
pozostała bez zmian względem stanu wyjściowego tak jak w żeliwie nagrzanym do temperatury 800°C
i chłodzonym wodą. Tutaj jednak grafit rozmieszczony był nierównomiernie lecz nie grupował się. W
materiale wygrzewanym w temperaturze 800°C i chłodzonym na powietrzu wydzielenia grafitu
odpowiadały wzorcom numer od 4 do 7 według normy PN-EN ISO 945.

Rys. 5. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan nietrawiony.

Rys. 6. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
nietrawiony.

Rys. 7. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan nietrawiony.
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Rys. 8. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
nietrawiony.
Podczas badania tarczy numer 4 zauważono, że w próbkach nagrzanych do temperatury 300°C
wydzielenia grafitu pozostały rozmieszczone nierównomiernie, a ich wielkości odpowiadały
wielkościom w stanie wyjściowym (rys.9 i 10). Ponadto zauważono, że grafit wykazywał tendencję do
grupowania się w rozety. Jedynie w materiale chłodzonym na powietrzu doszło dodatkowo do
zwiększenia tych wydzieleń, które zgodnie z normą PN-EN ISO 945 odpowiadają wzorcowi numer 3, 4, 5
i 6. W przypadku żeliw nagrzanych do temperatury 800°C rozmieszczenie wydzieleń wolnego węgla było
równomierne (rys. 11 i 12). W przypadku chłodzenia wodą, wielkość wydzieleń była różna w zależności
od kierunku obserwacji, a ich wielkość określono jako odpowiadające wzorcowi numer 3-6 według
normy PN-EN ISO 945. W materiale chłodzonym na powietrzu płatki były słabo widoczne, a duże
wydzielenia grafitu były zbliżone kształtem do nieforemnych wieloboków. Wielkości wydzieleń
przyporządkowano wzorcom numer 3, 4 i 5 według normy PN-EN ISO 945.

Rys. 9. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan nietrawiony.

Rys. 10. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
nietrawiony.
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Rys. 11. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan nietrawiony.

Rys. 12. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
nietrawiony.
Wytrawienie badanych materiałów pozwoliło określić wielkości ziaren eutektoidu i odległościach
między płytkami cementytu w osnowie. W obu tarczach osnowa pozostała bez zmian względem stanu
wyjściowego. W materiałach z tarczy numer 2 zaobserwowano zagęszczenie płytek cementytu
w eutektoidzie (rys. 13-16). W żeliwie nagrzanym do temperatury 300°C i chłodzonym w wodzie
zaobserwowano chaotyczne rozmieszczenie ferrytu pośród eutektoidu oraz skłonność tej fazy do
gromadzenia się w większe obszary. Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ powoduje anizotropię
właściwości mechanicznych. Najmniejsze odległości między płytkami zaobserwowano w materiałach
nagrzanych do temperatury 300°C i 800°C i chłodzonych na powietrzu, które mieściły się w przedziale
0,05-0,07 μm. Najmniejszą wielkość ziaren odpowiadającą wzorcowi numer 10 według normy PN-66/H04507 zauważono w żeliwie nagrzanym do temperatury 800°C chłodzonym na powietrzu. Wyniki
obserwacji wielkości ziaren oraz odległości między płytkami cementytu w eutektoidzie prezentuje
tabela numer 2.

Rys. 13. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan trawiony Mi1Fe.
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Rys. 14. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
trawiony Mi1Fe.

Rys. 15. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan trawiony Mi1Fe.

Rys. 16. Mikrostruktura tarczy numer 2 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
trawiony Mi1Fe.
Tab. 2. Wielkość ziaren i odległości między płytkami cementytu dla materiału tarczy numer 2
Lp.

Tarcza numer 2

1
2
3
4
5

Stan wyjściowy
300°C
Woda
Powietrze
800°C
Woda
Powietrze

Wielkość ziaren
wg normy
4
6-7
5-6
8-9
10

Odległość
między
cementytu [μm]
0,06-0,30
0,08-0,35
0,05-0,07
0,08
0,05-0,07

płytkami

W materiałach tarczy numer 4 odnotowano zbliżone wyniki jak w tarczy numer 2. Po każdej
z przeprowadzonych symulacji (rys. 17-20) nastąpiło zmniejszenie wielkości ziaren, które w materiale
nagrzanym do 800°C i chłodzonym na powietrzu były najdrobniejsze i odpowiadały wzorcowi numer 9
i 10 wg normy PN-66/H-04507. Wielkość ziaren odpowiadała stanowi wyjściowemu w materiałach
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nagrzanych do temperatury 300°C i chłodzonych na powietrzu. Najmniejszą odległość między płytkami
cementytu w eutektoidzie zarejestrowano w żeliwie nagrzanym do 800°C i chłodzonym w wodzie.
Wyniki obserwacji pozostałych materiałów prezentuje tabela numer 3.

Rys. 17. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan trawiony Mi1Fe.

Rys. 18. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 300°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
trawiony Mi1Fe.

Rys. 19. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu na powietrzu.
Stan trawiony Mi1Fe.
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Rys. 20. Mikrostruktura tarczy numer 4 po wygrzewaniu w temperaturze 800°C i chłodzeniu w wodzie. Stan
trawiony Mi1Fe.
Tab. 3. Wielkość ziaren i odległości między płytkami cementytu dla materiału tarczy numer 4
Lp.

Tarcza numer 4

1
2
3
4
5

Stan wyjściowy
Woda
300°C
Powietrze
Woda
800°C
Powietrze

Wielkość ziaren
wg normy
6-7
7
6-7
8-9
9-10

Odległość między płytkami
cementytu [μm]
0,10-0,30
0,08-0,50
0,08-0,20
0,04
0,08

Przedstawione wyniki prezentują zmiany wydzieleń grafitu oraz mikrostruktury w materiałach z tarcz.
Zmiany wielkości ziaren jak również odległości między płytkami cementytu mają bezpośredni wpływ na
właściwości mechaniczne materiału. Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów twardości w skali HRC. W
materiale tarczy numer 2 po nagrzaniu do temperatury 300°C i chłodzeniu wodą zaobserwowano
spadek twardości. Odnosząc się do obserwacji mikroskopowych można przypuszczać, że wynika on ze
wzrostu odległości między płytkami cementytu w eutektoidzie. Największą twardość wykazał materiał
nagrzany do temperatury 800°C i chłodzony na powietrzu i wynosił prawie 21 jednostek. Stwierdzić
można, że jest to skutek rozdrobienia ziaren oraz małej odległości między płytkami Fe3C rzędu 0,05-0,07
μ. Zmiany twardości materiałów po symulacji względem stanu wyjściowego pozwalają określić
stabilność tego parametru w zależności do temperatury i środka chłodzącego. Materiały nagrzane do
temperatury 300°C wykazują stabilność twardości, natomiast nagrzane do temperatury 800°C nie
wykazują jej. W tarczy numer 4 zauważono, że spadek twardości nastąpił dla materiałów nagrzanych do
temperatury 300°C bez względu na medium chłodzące. Tak jak w tarczy numer 2, największy wzrost
twardości odnotowano w żeliwie nagrzanym do temperatury 800°C i chłodzonym na powietrzu. W
odniesieniu do stanu wyjściowego twardość materiału była o 6 jednostek większa. Podobnie jak w tarczy
numer 2, wyniki pomiarów twardości dla materiału nagrzanego do temperatury 300°C są zbliżone do
siebie. Twardość materiałów nagrzanych do 800°C jest niestabilna, jednak nie w takim stopniu jak
w przypadku tarczy numer 2. Wyniki pomiarów twardości dla pozostałych próbek zostały zawarte
w tabeli numer 4.
Tab. 4. Wyniki pomiarów twardości materiału tarcz numer 2 i numer 4.
Materiał
Stan wyjściowy
Tarc
za
num
er 2

300
°C

800
°C
Tarc
za

Woda
Powietr
ze
Woda
Powietr
ze

Stan wyjściowy

1

2

3

4

5

2
7
2
7
2
9
3
6
4
5
3
4

2
5
2
5
3
0
4
3
4
5
2
6

2
6
2
5
3
0
4
5
4
7
2
9

2
4
2
5
3
1
4
8
5
1
2
7

3
3
2
8
2
7
4
9
5
1
2
9

R
27,
0
26,
0
29,
4
44,
2
47,
8
29,
0

9,0
3,0
4,0
13,
0
6,0
8

δ
3,
5
1,
4
1,
5
5,
2
3,
0
3,
1
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num
er 4

300
°C

800
°C

Woda
Powietr
ze
Woda
Powietr
ze

2
5
2
8
4
4
3
1

2
9
2
6
3
1
3
1

2
9
2
3
3
0
3
9

3
0
2
6
2
9
3
7

2
6
2
5
2
9
3
9

27,
8
25,
6
32,
6
35,
4

5
5
15
8

2,
2
1,
8
6,
4
4,
1

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwalają określić, że zarówno temperatura jak i ośrodek chłodzący mają
wpływ na stan materiałów wykorzystanych na tarcze hamulcowe. Można stwierdzić, że nagrzewanie
i chłodzenie wpływa zazwyczaj korzystnie na zmniejszenie odległości miedzy płytkami cementytu
w eutektoidzie oraz na zmniejszenie wielkości ziaren. Ma to dodatni wpływ na właściwości żeliw,
powodując wzrost twardości, a tym samym umocnienie materiału. Niestety z punktu widzenia
warunków eksploatacyjnych tarcz hamulcowych, jest to efekt niekorzystny. Ponadto wraz ze wzrostem
temperatury pracy, obniża się twardość, co umożliwia określenie badanych żeliw jako niestabilne pod
względem właściwości w podwyższonych temperaturach.
Stosowanie żeliwa szarego na tarcze hamulcowe w pojazdach osobowych ma szereg zalet. Należą do
nich: odporność na zużycie ścierne, twardość, pojemność cieplna, właściwości tłumiące, obrabialność
oraz niska cena. Przeprowadzone badania wykazały, że tarcze wentylowane wykonane z żeliwa szarego
wykazują stabilność właściwości mechanicznych (twardości) przy nagrzaniu do 300°C oraz nie wykazują
jej w przypadku nagrzania do temperatury 800°C, kiedy to twardość wzrasta. Jest to jeden z powód dla
którego konstruktorzy sięgają po materiały inżynierskie inne niż żeliwo szare.
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WPŁYW STOPNIA ZGNIOTU NA MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WŁASNOŚCI
STALI TRIP ŁĄCZONYCH Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH METOD
Sadowski Przemysław*, Uźniak Marcel, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata
Politechnika Wrocławska, SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i mikrotwardości dwóch
elementów stalowych ze stali TRIP RA-K 40/70, jednego z połączeniem zgrzewanym,
drugiego z przetłocznym. Oba elementy zostały również zgniecione u podstawy. W
badaniach skupiono się przede wszystkim na miejscach, w których występował zgniot
materiału, przetłoczenie oraz zgrzeina.
słowa kluczowe: TRIP, zgrzewanie, połączenia tłoczne, austenit szczątkowy

Wprowadzenie
Stale TRIP (TRanformation Induced Plasticity) posiadają mikrostrukturę wielofazową, w skład której
wchodzi ferryt, bainit oraz austenit szczątkowy, który występuje w zawartości 5-15%. Zawartość węgla
zazwyczaj mieści się w zakresie 0,10-0,25%. Dla wielu konstruktorów jest to bardzo korzystna stal do
zastosowania (szczególnie w motoryzacji), ze względu na wysokie właściwości wytrzymałościowe
bainitu oraz zadowalającą ciągliwość austenitu i fazy ferrytycznej, ułatwiającą obróbkę plastyczną.
Najważniejszą rolę odgrywa jednak austenit szczątkowy, który jest w większości materiałów strukturą
niesprzyjająca, natomiast w stalach TRIP ulega on przemianie indukowanej odkształceniem plastycznym
w martenzyt (A->M), co powoduje umocnienie się materiału, a tym samym zwiększenie własności
wytrzymałościowych danego wyrobu. Powyższa przemiana zachodzi w wyniku gwałtownego
odkształcenia stali, na przykład gdy samochód ulegnie wypadkowi. Wówczas dochodzi do pochłaniania
dużych ilości energii, co inicjuje tę przemianę. Z tego względu blachy ze stali TRIP są wykorzystywane
głównie na poprzecznice, wzmocnienia słupka B, progi oraz zderzaki w samochodach osobowych [1-4].
Połączenia przetłoczne, nazywane również połączeniami kształtowanymi prasowanymi na zimno lub
coraz częściej klinczowaniem (spolszczenie angielskiego słowa „mechanical clinching”), wiąże ze sobą
procesy tłoczenia i prasowania. Elementy składa się ze sobą i kładzie na matrycy, gdzie przetłacza się je
za pomocą stempla. W chwili kontaktu dna matrycy z dnem przetłoczki kończy się proces tłoczenia
i rozpoczyna prasowanie, w wyniku którego następuje trwałe złączenie [5-7].
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe dla stali TRIP różni się od typowego zgrzewania stali o prostszych
strukturach, np. stali DP, gdzie wykonuje się je dla jednej wartości natężenie prądu zgrzewania oraz
czasu jego przepływu. Ze względu na specjalne właściwości stali TRIP konieczne jest wyżarzenie oraz
bardziej skomplikowany program zgrzewania ze zmieniającym się natężeniem prądu zgrzewania
(przykładowe parametry: 3 bezpośrednio następujące po sobie cykle przepływu prądu zgrzewania,
każdy trwający 0,6 sekundy o kolejnych wartościach 4,3; 7; 4,3 kA przy sile docisku elektrod wynoszącej
3 kN) [8].

Materiał do badań
Badaniu zostały poddane częściowo zgniecione profile ze stali TRIP RA-K 40/70, składające się z dwóch
części, gdzie jeden element był połączony metodą zgrzewania, a drugi za pomocą klinczowania. Próbki
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zostały pobrane w charakterystycznych miejscach umożliwiających porównanie ich struktur oraz
twardości. Szczególną uwagę zwrócono na materiał nieodkształcony, miejsca zgniotu oraz połączeń:
zgrzeiny i klinczu.

Rys. 1. Zdjęcie badanych elementów ze stali TRIP RA-K 40/70. Po lewej stronie próbka klinczowana, po
prawej zgrzewana.

Metodyka badań
W celu ujawnienia mikrostruktury powłok, próbki zostały zainkludowane, wyszlifowane oraz
wytrawione nitalem. Do badań zastosowano mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE MA200
z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR, stosując powiększenia od 100 do 500x.
Pomiary twardości wykonano metodą Vickersa przy użyciu mikrotwardościomierza MMT-X3 zgodnie
z normą PN-EN ISO 6507-2:1999. Czas trwania pomiaru wynosił 15 s i odbywał się pod obciążeniem 300g,
tj. 2.941995 N.
Badania mikrostruktury
Pierwszą badaną próbką był fragment stali z połączeniem zgrzewanym. Analizując mikrostrukturę
badanej stali można zauważyć, że w rodzimej strukturze dominuje ferryt wraz z austenitem
szczątkowym oraz pewne wydzielenia bainityczne (rys. 2). Wraz ze zbliżaniem się do obszaru zgrzeiny
(rys. 3) w strefie wpływu ciepła następuje gwałtowna zmiana mikrostruktury, zanikają ziarna ferrytu
i austenitu i bardzo szybko wzrasta ilość martenzytu w materiale. Można zauważyć również większe
wydzielenia węglików. W samym środku zgrzeiny (rys. 4) znacząco dominuje martenzyt.
Przemiana martenzytyczna w tym przypadku nie zaszła ze względu na pochłonięcie energii w wyniku
odkształcenia plastycznego, lecz była po prostu następstwem hartowania, w efekcie którego austenit
przemienił się w martenzyt. Specjalne właściwości stali TRIP mają więc tutaj znikomy wpływ na
występowanie przebadanej mikrostruktury w środku zgrzeiny.
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Rys. 2. Mikrostruktura materiału rodzimego. Widoczna jest struktura ferrytyczna wraz z austenitem
szczątkowym oraz wydzielenia bainityczne.

Rys. 3. Mikrostruktura materiału na granicy strefy wpływu ciepła. Struktura bardzo zbliżona do rodzimej
gwałtownie przemienia się w strukturę martenzytyczna-bainityczną z pozostałościami austenitu.
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Rys. 4. Mikrostruktura środka zgrzeiny. Dominuje struktura martenzytu.
Kolejne badania dotyczyły próbki ze złączem przetłocznym. W miejscu, gdzie zostało wykonane
przetłaczanie (rys. 5) można zaobserwować występowania martenzytu, który zastąpił część
występującego austenitu szczątkowego. W obszarze wystąpienia największych odkształceń
plastycznych (rys. 6) badania mikroskopowe pokazały w zdecydowanym stopniu mikrostrukturę
martenzytyczna-bainityczną w osnowie ferrytycznej jednocześnie z zaniknięciem austenitu
szczątkowego. Warto również wspomnieć o widocznym spłaszczeniu ziaren widocznym przy
odkształceniu.
Przemiana austenitu w martenzyt tym razem jest związana z właściwościami stali TRIP. W wyniku
przetłaczania materiału energia została pochłonięta, co zainicjowało przemianę wewnątrz struktury.

Rys. 5. Mikrostruktura w połączeniu przetłocznym. Struktura ferrytyczno-bainityczno-martenzytyczna
i pozostałości nieprzemienionego austenitu.

246

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Rys. 6. Mikrostruktura w połączeniu przetłocznym. Struktura ferrytyczno-bainityczno-martenzytyczna bez
wystąpień austenitu, który w całości uległ przemianie martenzytycznej.
Ostatnia próbka pochodziła ze zgniotu stali. Badania mikrostruktury wykazały zmiany względem
struktur rodzimych. W obserwacjach zauważono zwiększenie występowania martenzytu i zmniejszenie
austenitu szczątkowego.
W zależności od stopnia zgniotu można wyróżnić miejsca, w których austenit prawie w ogóle nie uległ
przemianie, uległ jej częściowo (rys. 10) lub w większym stopniu (rys. 9). W większym zgniocie można
również zaobserwować spłaszczone ziarna. Sama specyfika przemiany jest identyczna jak w poprzednim
przypadku – połączenia przetłocznego. W zależności do stopnia zgniotu, a co z tym idzie również ilością
występującego martenzytu, zależy również mikrotwardość przedstawiona w kolejnym akapicie.

Rys. 7. Mikrostruktura w zgniocie. Struktura martenzytu w osnowie ferrytycznej i pewne pozostałości
nieprzemienionego austenitu szczątkowego.
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Rys. 8. Mikrostruktura w zgniecie. Struktura austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej oraz część
przemienionego martenzytu.
Badania mikrotwardości
Badania mikrotwardości w próbce w połączeniu przetłoczonym (rys. 10) zostały wykonane w trzech
charakterystycznych obszarach: w materiale rodzimym, który nie został odkształcony plastycznie, oraz
w samym połączeniu, w miejscach bardziej i mniej odkształconych. Pomiary zostały przeprowadzone
w regularnych odległościach od siebie, poziomo lub pionowo, w zależności od ułożenia odkształconej
próbki stalowej.
W materiale rodzimym mikrotwardość wynosiła około 218 HV, przy niedużym odkształceniu (początek
połączenia) – od 270,9 HV do 330 HV (średnia: 307,55 HV), a w miejscu najmocniej przetłoczonym – od
400,5 HV do 498,9 HV (średnia: 452,23 HV).
W próbce z połączeniem zgrzewanym (rys. 10) badania również dotyczyły trzech charakterystycznych
obszarów: materiału rodzimego, początku strefy wpływu ciepła oraz środka zgrzeiny. Wszystkie pomiary
kolejne pomiary w danym miejscu zostały wykonane w poprzek próbki, w regularnych odległościach.
W materiale rodzimym mikrotwardość wynosiła od 208 do 227 HV(średnio: 217,5 HV), przy początku
strefy wpływu ciepła – od 313,4 HV do 346,5 HV (średnia: 313,4 HV), a w samym centrum zgrzeiny – od
476,7 HV do 497 HV (średnia: 476,7 HV).
Ostatnie badania zostały przeprowadzone w zgniocie (rys. 9). Pomiary wykonywano w zgniecionych
fałdach stali pionowo w przypadku ułożenia mikrostruktury jak na rys. 7 lub wzdłuż materiału, gdy nie
występowały zaokrąglone fałdy.
Twardość w pierwszym zgniocie (pomiar pionowy; mniejsze odkształcenie) wynosiła od 235,8 HV do
260,3 HV (średnio: 251,55 HV), w drugim zgniocie (pomiar pionowy; większe odkształcenie) – od 304 HV
do 376,6 HV (średnio: 353 HV), a w trzecim zgniocie (pomiar wzdłuż materiału zgniecionego) – od 342,3
HV do 388,5 HV (średnio: 361,5 HV).
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Rys. 9. Wykres przedstawiający twardość w zgniocie przy kilku pomiarach w charakterystycznych miejscach.
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Rys. 10. Wykres przedstawiający twardość materiale rodzimym, połączeniu zgrzewanym i przetłocznym
przy kilku pomiarach w charakterystycznych miejscach.
Pomiary w połączeniach można ze sobą porównać, mikrotwardość przy niewielkim odkształceniu
w połączeniu przetłocznym ma podobne wartości jak przy początku strefy wpływu ciepła. Ten sam
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wniosek można stwierdzić o twardości w środku zgrzeiny i przy dużym odkształceniu. Różnicą jest
przede wszystkim mała wartość odchyłek w przypadku połączenia zgrzewanego, mikrotwardość
utrzymuje raczej stałą wartość, czego nie można powiedzieć o połączeniu klinczowanym.

Podsumowanie i wnioski
W połączeniu zgrzewanym następuje bardzo szybka zmiana mikrostruktury oraz mikrotwardości. Wraz
z pojawieniem się strefy wpływu ciepła, mikrostruktury ferrytu i austenitu zaczynają błyskawicznie
zanikać na rzecz struktury martenzytycznej. W samym środku zgrzeiny występuje już niemal jedynie
martenzyt. Zmiana mikrostruktury ma oczywisty wpływ na zmianę własności mechanicznych. Twardość
rośnie stopniowo, od 218 HV w materiale rodzimym, przez 313 HV na początku strefy wpływu ciepła do
477 HV, a nawet maksymalnie 497 HV w środku zgrzeiny.
W połączeniu przetłoczonym można zauważyć znacznie częstsze występowanie struktury
martenzytyczno-bainitycznej niż w materiale rodzimym, lecz nadal występują widoczne wydzielenia
ferrytu i austenitu. Jedynie w obszarach o największym odkształceniu plastycznym można stwierdzić, że
martenzyt jest dominującą mikrostrukturą. Pomiary twardości dały wyniki od 218 HV w materiale
rodzimym, przez 308 HV przy początku połączenia do 452 HV, a nawet maksymalnie 499 HV
w najbardziej odkształconych miejscach.
W zgniocie obserwacje mikrostruktury są podobne do tych w połączeniu przetłocznym: częstsze
pojawienie się mikrostruktury martenzytycznej oraz udziały ferrytu i austenitu. Pomiary mikrotwardości
pokazują jednak inne wyniki. Twardość w różnych obszarach ma odmienne wartości, największe
w mocno zgniecionych fałdach stali i miejscach tuż obok nich (około 360 HV), a w mniej odkształconych
fałdach wartość ta spada do około 251 HV.
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PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI WIERTEŁ UDAROWYCH
RÓŻNYCH PRODUCENTÓW
Polak Lidia1, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata2
1

Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna, 2Politechnika
Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa
Celem pracy było porównanie i ocena (na podstawie mikrostruktury i mikrotwardości)
wierteł udarowych różnych producentów.
Wiertła udarowe inaczej widiowe posiadają ostrza z węglika spiekanego szlifowanego
diamentowo i są stosowane w wiertarkach, które posiadają funkcję wiercenia
z udarem. Wykonuje się ze stali narzędziowych do pracy na zimno, najczęściej
niestopowych z gatunku o niższej zawartości węgla. Wiertła poddaje się hartowaniu
a następnie odpuszczaniu w celu osiągnięcia wymaganej twardości. Przedmiotem
realizowanych badań były trzy próbki wierteł udarowych o średnicy 8 mm i jedno
wiertło o średnicy 10 mm różnych producentów. Zgłady
metalograficzne
zostały
przygotowane w procesie szlifowania, polerowania mechanicznego i trawienia
chemicznego 3% nitalem. Badania mikroskopowe zostały przeprowadzone na
mikroskopie świetlnym. Pomiary twardości wykonano metoda Vickersa.Dla wybranych
próbek wykonano analizę składu chemicznego.
słowa kluczowe: wiertła udarowe, mikrostruktura, mikrotwardość

Wprowadzenie
Wiertła udarowe inaczej widiowe posiadają ostrza z węglika spiekanego szlifowanego diamentowo i są
stosowane w wiertarkach, które posiadają funkcję wiercenia z udarem. Węglik charakteryzuje się
wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Umożliwia wiercenie w betonie, kamieniu, cegle czy
innych materiałach mineralnych. Zasada działania wiertarki udarowej opiera się na zjawisku udaru
mechanicznego lub pneumatycznego, które polega na wytworzeniu rytmicznych uderzeń
przekazywanych na narzędzie. Wiertła przeznaczone do takich wiertarek muszą mieć specjalną budowę.
Bardzo ważne jest, aby głowica wiertła (widia) była zaostrzona pod odpowiednim kątem [2,4,5]. Wiertła
udarowe wykonuje się ze stali narzędziowych do pracy na zimno, najczęściej niestopowych z gatunku o
niższej zawartości węgla. Zawartość węgla w tych stalach wynosi od 0,42 do 1,25%. Oprócz węgla
w składzie zawierają niewielkie ilości krzemu, manganu, fosforu i siarki oraz ograniczoną zawartość
przypadkowych domieszek takich jak np. chrom czy miedź. Stale te charakteryzują się małą
hartownością. Również ze względu na tak wąski skład chemiczny, niewielkie jego zmiany mogą wpływać
znacząco na wielkość ziarna, dlatego stale te dzieli się na płytko hartujące i głęboko hartujące.
Półwyroby w postaci prętów do produkcji wierteł są dostarczane z hut najczęściej w stanie wyżarzonym
zmiękczająco a następnie po odpowiedniej obróbce wiórowej poddaje się je hartowaniu i odpuszczaniu.
Stan zmiękczony wpływa na obrabialność a dzięki kulkowej postaci cementytu wtórnego w stalach
eutektoidalnych można uzyskać lepsze własności po obróbce cieplnej. Podczas hartowania ze względu
na duże naprężenia stali mogą pojawić się pęknięcia hartownicze lub trwałe odkształcenia. Jest to
szczególnie charakterystyczne dla stali głęboko hartujących, które również wykazują większą skłonność
do przegrzania. Ze względu na bardzo dużą kruchość stale poddaje się odpuszczaniu. Struktura po
hartowaniu jest martenzytyczna lub w przypadku stali zautektoidalnych strukturę stanowi martenzyt
z kulkowym cementytem drugorzędowym. Taka postać korzystnie wpływa na odporność na zużycie.
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Odpuszczanie przeprowadza się w temperaturze około 200°C a jego celem jest usunięcie naprężeń.
Taka temperatura odpuszczania pozwala zachować strukturę martenzytyczną, która gwarantuje wysoką
twardość, natomiast niezahartowany rdzeń o strukturze drobnego perlitu wykazuje dobrą ciągliwość.
Dzięki tak przeprowadzonej obróbce cieplnej narzędzie może być poddawane obciążeniom udarowym
[1,3,6].

Materiał i metodyka badań
Przedmiotem realizowanych badań były trzy próbki wierteł udarowych o średnicy 8 mm(próbki nr 1,2
i 4) i jedno wiertło o średnicy 10 mm(próbka nr 3) różnych producentów. Próbka nr 1 to wiertło produkcji
niemieckiej, drogie. Próbka nr 2-producent nieznany, na podstawie symbolu stwierdzono, że należy do
tańszych narzędzi. Próbka nr 3–wiertło firmy FALC. Próbka nr 4-wiertło firmy TOYA, tanie.
Zgłady metalograficzne zostały przygotowane w procesie szlifowania, polerowania mechanicznego
i trawienia chemicznego 3% nitalem. Badania mikroskopowe zostały przeprowadzone na mikroskopie
świetlnym NIKON ECLIPSE MA200 z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR, zastosowano
powiększenie 100x zarówno w stanie nietrawionym jak i trawionym. Pomiary twardości wykonano
metoda Vickersa przy użyciu mikrotwardościomierza MMT-X3 zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-2:1999.
Czas trwania pomiaru wynosił 15 s, odbywał się pod obciążeniem 1,962 N.
Dla wybranych próbek wykonano analizę składu chemicznego za pomocą mikroskopu firmy Phenom typ
Prox. Mikroskop umożliwia wykonywania tradycyjnych obserwacji metodą skaningową oraz
prowadzenia rentgenowskiej analizy pierwiastków EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy).

Wyniki badań
Badania mikroskopowe wykazały, występowanie struktury martenzytycznej w próbkach nr 1, 2 i 3. Tylko
jedno z wierteł ma strukturę dwufazową (próbka nr 4).
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Rys. 1. Mikrostruktura badanych wierteł udarowych części roboczej i ostrza z węglika spiekanego wraz
z twardością HV: Na zdj.1. a): Widoczna struktura martenzytyczna ; Na zdj.2. a) widoczna struktura
martenzytu skrytoiglastego ze skoagulowanymi wydzieleniami węglików; Na zdj.3. a) widoczna struktura
martenzytyczna; Na zdj.4. a) widoczna struktura dwufazowa. Powiększenie x1000. Mikroskopia
skaningowa, stan trawiony.
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Rys. 2. Widma energetyczne promieniowania rentgenowskiego w części roboczej uzyskane dla
poszczególnych próbek z miejsca zaznaczonego na rys.1a-4a.

Rys. 3. Przykład widma energetyczne promieniowania rentgenowskiego w miejscu ostrza uzyskane dla
próbki nr 1 z miejsca zaznaczonego na rys.1b. Dla pozostałych wierteł wykonano taką samą analizę
w obszarze ostrza.
W każdym z badanych wierteł ostrze z węglika spiekanego zostało połączone z częścią roboczą wierteł
za pomocą materiału na bazie stopów miedzi. Świadczy o tym wykonana analiza składu chemicznego.
Pomiary twardości wykazały, że największą twardością ma wiertło produkcji niemieckiej (wiertło 1).
Zarówno twardość zahartowanej stali jak i ostrza z węglika spiekanego jest o wiele wyższa od
pozostałych wierteł. Najmniejszą twardość ma natomiast wiertło firmy TOYA (wiertło 4), dostępne na
rynku w bardzo niskiej cenie. Mała twardość wynika z braku struktury martenzytycznej, również ostrze
charakteryzuje się najniższą twardością. Wiertło 2 w porównaniu z wiertłem 1 i 4 ma mniejszą twardość
wynikającą z niekorzystnej postaci martenzytu (martenzyt skrytoiglasty) oraz nierozpuszczonych
węglików. Wiertło 3 firmy FALC ma strukturę martenzytyczną oraz dużą twardość, która jest jednak
niższa niż twardość wiertła nr 1.
W wiertle nr 4 zaobserwowano również wady w postaci pęcherzy i wtrąceń niemetalicznych. Świadczy
to o niskiej jakości wykonania wiertła.
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Rys. 3. Wiertło nr 4, widoczne pęcherze. Powiększenie (x100). Mikroskopia świetlna, stan nietrawiony.

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie wszystkie próbki mają strukturę martenzytyczną. Wyjątek
stanowi tanie wiertło firmy TOYA, które ma strukturę dwufazową. Twardość poszczególnych próbek
znacząco się jednak różni. Można wywnioskować, iż te które mają mniejszą twardość i na rynku można
kupić je po niższej cenie mają mniejszą wytrzymałość mechaniczną i znacznie szybciej ulegają
zniszczeniu. Wiertło o twardości około 123HV0,2 można swobodnie wyginać (co nie powinno mieć
miejsca), podczas gdy wiertło o twardości około 621HV0,2 zachowuje swój kształt nawet pod działaniem
dużych obciążeń. Zgodnie z literaturą wiertła poddane hartowaniu mają strukturę martenzytyczną,
która korzystnie wpływa na odporność na zużycie, jednak z uwagi na duże naprężenia, wymagane jest
odpuszczanie, w celu ich usunięcia.
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BADANIE STRUKTURY PROFILU STALOWEGO WYKONANEGO METODĄ
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Metodę ekspansji sprężonego powietrza wykorzystuje się do stabilizacji cienkich
blach. Polega ona na wprowadzeniu przez otwór (Rys 1.) sprężonego powietrza o
ciśnieniu ok. 0,4 bara pomiędzy dwie cienkie, wiotkie blachy połączone technologią
spawania laserowego i odkształcaniu ich aż do momentu uzyskania założonego
kształtu oraz usztywnienia konstrukcji.
Celem pracy było zapoznanie się z metodą ekspansji za pomocą sprężonego powietrza
i jej zastosowaniem oraz zbadanie mikrostruktury i mikrotwardości profilu stalowego
wykonanego tą technologią. Zbadany został skład chemiczny próbki, mikrostruktura
w przekroju wzdłużnym i poprzecznym profilu oraz mikrotwardość w przekroju
poprzecznym profilu.
Przedmiotem realizowanych badań były próbki profilu stalowego wytworzonego
metodą ekspansji przy pomocy sprężonego powietrza przez firmę Zieta ze stali
austenitycznej o grubości 1 mm. Próbki zostały pobrane z kawałka profilu tak, aby
przedstawiały przekrój poprzeczny i wzdłużny.
słowa kluczowe: stal austenityczna, ekspansja sprężonego powietrza, mikrostruktura, mikrotwardość

Wprowadzenie
Metodę ekspansji sprężonego powietrza wykorzystuje się do stabilizacji cienkich blach. Polega ona na
wprowadzeniu przez otwór (Rys 1.) sprężonego powietrza o ciśnieniu ok. 0,4 bara pomiędzy dwie
cienkie, wiotkie blachy połączone technologią spawania laserowego i odkształcaniu ich aż do momentu
uzyskania założonego kształtu oraz usztywnienia konstrukcji. Jest ona podobna do technologii
hydroformowania, która ma zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym. Główna różnica
między tymi dwiema metodami to ośrodek przekazujący ciśnienie (ciecz w hydroformowaniu) [4,5,6].
Głównymi zaletami technologii ekspansji sprężonego powietrza są: mała masa oraz mała objętość
wyrobu przed procesem formowania, pozwalająca na jego łatwy transport, dość duża dokładność oraz
prostota wykonania (nie potrzeba wielu specjalistycznych maszyn, jak w przypadku hydroformowania).
Dodatkowym atutem mogą być walory estetyczne wyrobów wykonanych tą technologią. Aktualnie
technologia wykorzystywana jest do produkcji nowoczesnych mebli [4,5,6].
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Rys. 1. Otwór na dyszę

Materiał i metodyka badań
Przedmiotem realizowanych badań były próbki profilu stalowego wytworzonego metodą ekspansji przy
pomocy sprężonego powietrza przez firmę Zieta (Rys. 2.) ze stali austenitycznej (Rys. 3.) o grubości 1
mm, o składzie chemicznym przedstawionym w Tabeli 1. Próbki zostały pobrane z kawałka profilu tak,
aby przedstawiały przekrój poprzeczny i wzdłużny.

Rys. 2. Profil stalowy wykonany metodą ekspansji sprężonego powietrza
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Rys. 3. Struktura badanego profilu. Mikroskopia świetlna, powiększenie x100
Analizę składu chemicznego za pomocą mikroskopu firmy JEOL 5800LV sprzężonego z LINKS ISIS 300.
Mikroskop umożliwia wykonywania tradycyjnych obserwacji metodą skaningową oraz prowadzenia
rentgenowskiej analizy pierwiastków EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy). Urządzenie poprzez
zintegrowanie mikroskopu optycznego (pow. 120x) z mikroskopem elektronowym pracującym przy
zmiennych wartościach napięcia przyspieszającego (5KV, 10kV i 15 kV) daje możliwość prowadzenia
kompleksowych badań mikroskopowych. Mikroanalizę składu chemicznego wykonano przy użyciu
mikroanalizatora promieniowania rentgenowskiego metodą EDX.
Zgłady metalograficzne zostały przygotowane w procesie szlifowania, polerowania mechanicznego
i trawienia elektrochemicznego.
Do oceny poszczególnych próbek użyty został mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE MA200
z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR, stosowano powiększenia od 100 do 1000x.
Pomiary twardości wykonano metoda Vickersa przy użyciu mikrotwardościomierza MMT-X3 zgodnie
z normą PN-EN ISO 6507-2:1999. Czas trwania pomiaru wynosił 15 s, odbywał się pod obciążeniem 500g
(4,904 N).

Wyniki badań
Obserwacje mikroskopowe wykazały, że profil został wykonany ze stali austenitycznej (Rys. 4a. i Rys 5a.)
Można zauważyć charakterystyczne ziarna o kształcie wieloboków z bliźniakami i mikrobliźniakami
[1,2,3].
Dodatkowo, obserwuje się liczne wydzielenia ferrytu delta, których pasmowe ułożenie jest szczególnie
widoczne na Rys. 4b. i Rys 5b. Ponadto, wielkość ziaren austenitu nie różni się w poszczególnych
przekrojach [2].
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a)

b)

Rys. 4. Struktura badanego profilu: a) przekrój wzdłużny b) przekrój poprzeczny. Mikroskopia świetlna,
powiększenie x200.

a)

b)

Rys. 5. Struktura badanego profilu: a) przekrój wzdłużny b) przekrój poprzeczny. Mikroskopia świetlna,
powiększenie x400.
Wyniki badań mikrotwardości wykazały wzrost twardości w miejscu największych naprężeń (Rys. 6.).
Wyniki analizy składu chemicznego zostały przedstawione w Tab. 1. i Rys. 7.
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Rys. 6. Wyniki badań mikrotwardości

Rys.7. Widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego
Tab. 1. Wyniki analizy składu chemicznego
Fe [%]
71,98
72,93
71,88
72,78

Cr [%]
19,21
19,04
19,30
19,03

Ni [%]
8,80
8,03
8,81
8,81

Podsumowanie
Wyniki badań struktury profilu stalowego wykonanego metodą ekspansji sprężonego powietrza
wykazały, iż pasmowe ułożenie wydzieleń ferrytu delta powoduje silną anizotropię materiału. Defekt
ten powstał już w procesie wytwarzania blachy (walcowania). Negatywny wpływ struktury pasmowej
i obecności ferrytu delta na własności stali austenitycznej jest skutkiem wykorzystania niskiej jakości
półfabrykatu do wytworzenia profilu stalowego [1,2,3]. Dodatkowo, można stwierdzić, iż podobna
wielkość ziarna w obu przekrojach może świadczyć o poddaniu badanej próbki wyżarzaniu
rekrystalizacyjnemu, które usunęło charakterystyczną dla odkształceń plastycznych kierunkowość
struktury [1,2,3].
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WPŁYW ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO NA WŁASNOŚCI
MECHANICZNE I STRUKTURĘ STALI DP
Dobras Daniel1*, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata2
1
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W pracy przedstawione wpływ odkształcenia plastycznego na własności mechaniczne
i strukturę blach ze stali DP600. Blachy, które były poddane procesowi rozciągania
zostały podzielone na 3 grupy: wzdłużne, poprzeczne i znajdujące się pod kątem 45°
do kierunku walcowania. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników
stwierdzono wzrost twardości materiału w obszarze poddanemu większym
odkształceniom, czego powodem może być częściowe rozdrobnienie i zmiana kształtu
ziarna. Badania metalograficzne wykazały występowanie struktury drobnoziarnistej o
przewadze ferrytu z wyspami M-A. Badania wytrzymałościowe pokazały nie duże
różnice własności w zależności od kierunku rozciągania stali w stosunku do kierunku
walcowania, gdzie lepsze własności okazały się mieć blachy usytuowane pod kątem
45°.
słowa kluczowe: stal DP, kierunek rozciągania, struktura, metalografia kolorowa

Wprowadzenie
We współcześnie produkowanych karoseriach samochodowych ważną rolę odgrywają stale o
podwyższonej (HSS) i wysokiej wytrzymałości (AHSS). Stale te ze względu na swoją charakterystykę są
bardzo konkurencyjne w stosunku do innych grup metali i materiałów stosowanych w produkcji nadi podwozi pojazdów osobowych i nie tylko. Główną zaleta tej grupy materiałów jest zachowanie
stosunkowo dobrych własności plastycznych (wydłużenie od kilku do nawet ponad 30%) przy dobrych
a nawet bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych (Rm nawet ponad 1000 MPa). Kolejnymi
z ważnych zalet są: dobra zdolność do umocnienia materiału podczas odkształcenia a także bardzo
dobra zdolność do absorpcji energii mechanicznej podczas odkształcenia plastycznego zachodzącego
z dużymi prędkościami (co jest szczególnie cenną własnością gdy dochodzi do wypadku pojazdów) [4,
5]. Własności te uzyskuje się w wyniku odpowiedniej obróbki cieplnej lub cieplno-plastycznej, która
prowadzi do uzyskania wielofazowej struktury metalograficznej i odpowiedniego rozdrobnienia ziarna,
które jak wiadomo zwiększa własności mechaniczne materiałów a także w wyniku dobrego stosunku
R0,2 do Rm [1].
Wśród grupy stali o wysokiej wytrzymałości (stale pierwszej generacji) szczególne zastosowanie
w przemyśle znajdują się stale DP (dual phase), które łącznie ze stalami TRIP i MART znajdują największe
zastosowanie w produkcji karoserii [7]. Wynika to z faktu wyższej wytrzymałości na rozciąganie przy
nadal stosunkowo dobrym wydłużeniu. Zwiększona wytrzymałość pozawala na stosowanie elementów
o mniejszej grubości, co za tym idzie elementów o mniejszej masie, dzięki czemu produkowane
samochody są lżejsze co pozwala m.in.: na zmniejszenie zużycia paliwa. Stale DP charakteryzują się
strukturą martenzytyczną w osnowie ferrytycznej, przy czym dodatkowo występuje jeszcze austenit
szczątkowy najczęściej w ilości 5-10%. Konkretnym przykładem zastosowania w samochodzie mogą być
takie elementy jak np. podłużnice przednie i tylnie.
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Materiał i metodyka badań
Przedmiotem badań była blacha o grubości 1,5 mm wykonana ze stali DP600. Skład chemiczny badanego
materiału znajduje się w tabeli 1.
Tab. 1. Skład chemiczny stali DP600 [%].
C
0,
1

Mn
1,4
3

Si
0,1
9

P
0,01
1

S
0,00
3

Cr
0,02
8

Ni
0,03
2

Mo
0,00
2

Al
0,0
4

Fe
reszt
a

Z blachy zostały wycięte próbki, które podzielono na 3 grupy. Następnie próbki były rozciągane w 3
kierunkach: wzdłuż kierunku walcowania, poprzecznie do kierunku walcowania i pod kątem 45°
w stosunku do kierunku walcowania. Statyczna próba rozciągania, przeprowadzona została ze stałą
prędkością 0,001 [1/s], w oparciu o obowiązującą normę PN-EN ISO 6892-1:2010 [3]. Badania
zrealizowano na maszynie wytrzymałościowej typu INSTRON 3369 [2].
Do oceny twardości materiału metodą Vickersa użyto mikrotwardościomierza MMT-X3 zgodnie z normą
PN-EN ISO 6507-2:1999. Czas trwania pomiaru wynosił 15 s i odbywał się pod obciążeniem 200g (tj.
1,95N).
Do oceny mikrostruktury badanej stali zastosowano mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE MA200
z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR. Mikrostrukturę rejestrowano przy
powiększeniach w zakresie 100x-500x w stanie nietrawione, trawionym i w stanie trawienia
kolorowego. Stan trawiony uzyskano za pomocą nitalu. Do trawienia kolorowego zastosowano 2
odczynniki: pikral i odczynnik LaPera. Składy chemiczne roztworów przedstawiono w tabeli 2. Trawienie
to odbywało się wg następującego schematu: po wstępnym trawieniu nitalem zgłady były lekko
polerowane w zawiesinie diamentowej (1 μm). Następnie odbywało się trawienie właściwe pikralem, po
którym próbki były farbowane odczynnikiem LaPera.
Tab. 2. Składy chemiczne roztworów do trawienia.
Roztwór
Nital
Pikral
Odczynnik
LaPera

Skład chemiczny
3-4% roztwór kwasu azotowego w alkoholu etylowym
3-4% roztwór kwasu pikrynowego w alkoholu etylowym
3-4% roztwór kwasu pikrynowego w alkoholu etylowym + 1% Na2S2O5 w roztworze
H 2O

Wyniki badań
Wyniki badań przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej przedstawiono na rysunku 1.
Minimalna wytrzymałość na rozciągania stali DP600 wynosi 600 MPa. Z otrzymanych wykresów możemy
odczytać, że wartości tej wytrzymałości są dużo większe – nawet ponad 700 MPa. Blachy rozciągane pod
kątem 45° do kierunku walcowania wykazywały największe wartości naprężenia rzeczywiste, różniące
się nawet o kilkadziesiąt MPa w stosunku do pozostałych. Blachy rozciągane w pozostałych dwóch
kierunkach osiągały bardzo zbliżone do siebie wartości, przy czym te rozciągane zgodnie z kierunkiem
walcowania wykazywały najmniejszy rozrzut wartości. Takie wyniki mogą świadczyć o jak najbardziej
poprawnym procesie produkcji blach, a także o zwiększonej zawartości martenzytu w mikrostrukturze
materiału. Niestety nie zostało zbadane wydłużenie materiału, które dostarczyłoby zapewne kolejnych
cennych danych na temat badanej stali.
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Twardość wykonana metodą Vickersa została zestawiona w tabeli 3. W zamieszczonej tabeli w pionie
widnieje 6 oznaczeń próbek. Próbki w których pierwsza z cyfr jest oznaczona symbolem „1” są
rozciągane zgodnie z kierunkiem walcowania, symbolem „2” w poprzek, a symbolem „3” pod kątem 45°.
Schemat kolejności wykonywania pomiarów twardości pokazano na rysunku nr. 2. Pierwsze 3 pomiary
były

Rys. 1. Doświadczalne krzywe rozciągania dla stali DP600.
wykonywane w bardzo bliskiej odległości od przełomu próbki i od siebie (zgodnej z normą). Ostatni
pomiar wykonywany był w stosunkowo dużej odległości od krawędzi zerwania i pomiarów poprzednich.

266

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
Rys. 2. Schemat wykonywania pomiarów mikrotwardości.
Z otrzymanych wyników jesteśmy w stanie odczytać, że w każdym badanym zgładzie metalograficznym
twardość w pomiarze pierwszym jest większa od tej w pomiarze czwartym. Jest to najpewniej wynikiem
tego, że okolice pomiaru pierwszego charakteryzują się większym odkształceniem plastycznym
materiału (okolice przełomu), co doprowadziło do większego umocnienia – rozdrobnienia struktury.
Kolejne pomiary wykazują zbliżone wartości co do pierwszego, choć nie zawsze. Taki częściowy rozrzut
wyników spowodowany może być tym, że przełomy często nie były linią prostą i pomiar twardości dla
każdej próbki zaczynał się w innej odległości od przełomu. Ponadto zmierzona twardość materiału
rodzimego wynosi 258 HV i jest większa od większości wyników z pomiaru czwartego (choć różnica jest
niewielka). Może to świadczyć o dodatkowym czynniku (np. mikropęknięcia lub mikroporowatości)
zmniejszającym twardość w całości lub tylko w danej części materiału.
Tab. 3. Mikrotwardość w jednostkach Vickersa [HV] badanej stali.
2.5
2.1
3.4
3.2
1.1
1.3

1
274,5
256,1
317,7
246,4
314,7
259,9

2
270,6
278,6
306,1
263,6
265,3
250,6

3
291,9
268,7
266,0
266,2
253,2
260,8

4
250,0
230,6
285,6
227,0
234,9
236,2

Analiza mikrostruktury dostarczyła nam wiele ciekawych informacji. Stan nietrawionych stali pokazał jak
w łatwy sposób rozszyfrować jaki był kierunek rozciągania w stosunku do kierunku walcowania. Na
rysunku 3. widać drobne wydzielenia układające się liniowo, które były ukierunkowane pod kątem 45°
do kierunku rozciągania. Takie samo zjawisko zaobserwowano dla każdej próbki również dla pozostałych
kierunków rozciągania.

Rys. 3. Mikrostruktura stali DP600 z widocznymi wydzieleniami, pow. 100x, stan nietrawiony.
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Wstępne trawienie próbek nitalem uwidoczniło nam już dosyć dokładną mikrostrukturą stali. Pojawiły
się widocznie wyraźne granice ziaren, gdzie bez problemu można określić wielkość i kształt
poszczególnych ziaren. Ponadto na podstawie wstępnej oceny można odróżnić w strukturze większe,
jasne ziarna ferrytu od ciemnych, wręcz czarnych, wysp martenzytyczno-austenitycznych.

Rys. 4. Mikrostruktura nieodkształconej stali DP600 z widocznymi ziarnami, pow. 500x, traw. nital.
Stan nietrawiony ukazuje nam również różnią orientacje krystalograficzna ziaren ferryt, przez co jedne
z nich są ciemniejsze lub jaśniejsze. Dodatkowo występującym efektem są jamki trawienia widoczne na
2 zdjęciach poniżej. Zdjęcie na rysunku 5 zostało wykonano bardzo blisko strefy zerwania próbki, przez
co widać odkształcone (wydłużone) i rozdrobnione ziarna.
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Rys. 5. Mikrostruktura stali DP600 z widocznymi odkształconymi ziarnami, pow. 500x, traw. nital.
To odkształcenie ziaren jest potwierdzeniem wcześniej omawianych wyników mikrotwardości, która
okazała się być podwyższona w tym obszarze. Za to w miejscu, w którym wykonywano pomiar
mikrotwardości nr 4 struktura ziaren przybiera już inne dużo mniej odkształcone, bardziej okrągłe
kształty. Nawet można by stwierdzić, iż są one większe.

Rys. 6. Mikrostruktura stali DP600 z mniejszym odkształceniem ziaren, pow. 500x, traw. nital.
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Do dokładniejszego rozróżnienia struktury badanej stali koniecznie było zastosowanie trawienia
kolorowego [8, 9]. Zastosowanie odczynnika LaPera pozwala na różnicowanie faz w strukturze stali
wielofazowych barwiąc je na określone kolory. I tak ferryt barwi się na kolor beżowy, martenzyt na kolor
czarny a austenit przybiera barwę białą. W stosunku do trawienia tylko nitalem udało się wyróżnić
w wyspach M-A austenit szczątkowy, którego zawartość ma wpływa na właściwości wytrzymałościowe
stali. Zdjęcia otrzymane po zastosowaniu tego odczynnika zamieszczono poniżej - rysunki 7, 8 i 9. Na
zdjęciach tych austenit jest widoczny jako jasny (biały) nie trawiony obszar, którego nie należy mylić
z większymi jasnymi obszarami ferrytu, który tak samo jak w przypadku zwykłego trawienie nitalem
wykazuje różne orientacje krystalograficzne (od ciemnego beżu aż po bardzo jasny prawie biały kolor).
Zastosowanie trawienia kolorowego nie jest prostą metodą, potrzeba dużo czasu i cierpliwości do
uzyskania zadowalających efektów. Na rysunku nr 9 - słabo widoczne granice ziaren co może być
efektem przetrawienia struktury lub jej niedotrawienia (źle dobrany czas, w którym odczynnik trawił
próbkę). Dodatkowym utrudnieniem w pracy z trawieniem kolorowym jest to, że w miarę upływu czasu
od skomponowania odczynnika zmieniają się jego właściwości, tzn. potrzeba np. mniej czasu na
wytrawienie tego samego materiału. Tak samo sytuacja wygląda już po zabarwieniu zgładów, gdzie
w miarę upływu czasu zmieniają się barwy struktury.

Rys. 7. Mikrostruktura stali DP600 z widocznym austenitem szczątkowym, pow. 500x, traw. pikral +
odczynnika LaPera
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Rys. 8. Mikrostruktura stali DP600, pow. 100x, traw. pikral + odczynnik LaPera.
Ponadto nie dało się zauważyć różnic w strukturze badanej stali w zależności od kierunku jej rozciągania
do kierunku walcowania. Każda próbka uwidaczniała strukturę drobnoziarnistą czego
odzwierciedleniem były właściwości badanej blachy.

Rys. 9. Mikrostruktura stali DP600 z widocznym austenitem szczątkowym, pow. 500x, traw. pikral +
odczynnika LaPera.
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Podsumowanie
Na podstawie wykonanych badań i analizy otrzymanych wyników można sformułować kilka
następujących wniosków.
1.   Wyniki badań otrzymanych z maszyny wytrzymałościowej (rzeczywista wytrzymałość na
rozciągania powyżej 700 MPa) pokazują, że kierunek rozciągania w stosunku do kierunku
walcowania jest ważny i wpływa na właściwości wytrzymałościowe materiałów – różnica
kilkudziesięciu MPa między poszczególnymi kierunkami. Należało by się zatem zastanowić czy
warto i dla jakich materiałów uwzględniać tą cechę.;
2.   Analiza mikrotwardości pokazała, że zwiększenie odkształcenia materiału (nawet przy jego
rozciąganiu) powoduje umocnienie i wzrost twardości (ponad 300 HV) w strefie zwiększonych
odkształceń. Analiza ta nie wykazała zbyt wielkich rozrzutów wartości (poza próbkami dla 45°,
gdzie różnica dochodziła do 60 HV), ale pokazała, że na twardość materiału mogę mieć wpływ
również inne mikroczynniki. Zauważony rozrzut dla jednej grupy próbek ma odzwierciedlenie,
w tym że niektóre z próbek zrywały się szybciej niż inne;
3.   Obserwacje mikrostruktury wykazały jej drobnoziarnistość, a także obecność takich faz jak ferryt
(większość struktury), martenzyt i austenit. Ponadto pokazały konieczność stosowanie innych
metod niż tradycyjne do rozróżnienia poszczególnych faz, szczególnie w badaniu materiałów
wielofazowych. Metalografia kolorowa, a w tym trawienie materiałów odczynnikiem LaPera,
potrafi pokazać więcej szczegółów struktury materiału, np. wyróżnić obecność austenitu
szczątkowego spośród innych faz. Bez takich metod konieczne do rozróżnienia tak złożonej
struktury byłoby stosowanie transmisyjnego mikroskopu elektronowego, co znacznie by
utrudniło i wydłużyło badania;
4.   Bardzo cenne okazać by się mogły badania, w których wykorzystano by więcej odczynników
barwiących strukturę stali takich jak odczynnik Klemma czy Beraha. A także zestawienia
uzyskanych wyników w jedno dla różnych materiałów wielofazowych.
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OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA BLACH FAŁDOWYCH PIERWSZEJ I
DRUGIEJ GENERACJI W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI BLACHY
Łukasz Radzik
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego
W artykule poruszona została kwestia opłacalności stosowania blach fałdowych
pierwszej i drugiej generacji. Blachy drugiej generacji znacznie lepiej pracują na
zginanie, aniżeli blachy pierwszej generacji. Cechuje je jednak większe zużycie
materiału, jak również niezbędne jest inne ukształtowanie ich przekroju poprzecznego,
skutkujące w podniesieniu kosztów ich wytworzenia. Dla pewnej wysokości przekroju
blachy (około 5 cm) rodzaj generacji blachy fałdowej nie ma większego wpływu na jej
nośność. Dla zadanego przypadku (blacha fałdowa swobodnie podparta o rozpiętości
2,0 m) zbadano nośność nadkrytyczną przykładowej konstrukcji. Porównano 6 modeli
wprowadzając je do programu ABAQUS CAE. Wykonano analizę nieliniową
geometrycznie z uwzględnieniem imperfekcji, oraz nieliniowość materiałowej. Na
podstawie wyników otrzymanych z programu określono zakres wysokości blachy
fałdowej drugiej generacji, której stosowanie jest bardziej opłacalne od zastosowania
blachy fałdowej pierwszej generacji.
słowa kluczowe: Blachy fałdowe, ABAQUS, MES

Wprowadzenie
Blachy fałdowe powszechnie wykorzystuje się w budownictwie jako przykrycia dachowe izolujące
wnętrze budynku od warunków zewnętrznych. Blachami fałdowymi pierwszej generacji nazywamy
w prosty sposób ukształtowane blachy. Blachami fałdowymi drugiej generacji nazywamy blachy
z dodatkowymi przetłoczeniami. Dodatkowe przetłoczenia zwiększają nośność naszego elementu
konstrukcyjnego, jednak ich wykonanie wymaga użycia większej ilości materiału, jak również
zastosowania bardziej złożonej technologii, co wpływa na podniesienie kosztu wytworzenia takowego
elementu. Przy małej wysokości blachy trapezowej może się okazać, że stosowanie blachy pierwszej
generacji jest bardziej opłacalne, aniżeli stosowanie blachy trapezowej drugiej generacji. W poniższym
artykule autor dołoży starań, aby określić wysokość, przy jakiej opłacalne jest stosowanie blachy
trapezowej drugiej generacji.

Wykonanie modeli oraz przeprowadzenie analizy przy pomocy metody elementów
skończonych w środowisku ABAQUS CAE
W środowisku obliczeniowym ABAQUS CAE wykonane zostało 6 modeli blach trapezowych. Trzy z nich
bez przetłoczenia (rys 1a, 1b, 1c), oraz trzy z przetłoczeniem (rys. 1d, 1e, 1f). W każdym zestawie blachy
miały wysokość 30, 60 oraz 90 mm. Analizę przeprowadzono zgodnie z poniższymi podpunktami.
Założenia przyjęte do analizy opłacalności
Przy określeniu opłacalności stosowania blach pierwszej i drugiej generacji posłużono się poniższymi
założeniami:
•   stosunek opłacalności blachy z przetłoczeniem do blachy bez przetłoczenia wynosi 1,15,
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•   grubość blachy wszystkich modeli wynosi 1,5 mm,
•   materiał z jakiego zostaną wykonane elementy – Stal S355,

Rys 1. Geometria modeli wprowadzonych do programu.
•   schemat statyczny elementów – blacha swobodnie podparta na końcach, obciążona na górnej
powierzchni. Rozpiętość - 2,0 m.
Siatkowanie, warunki brzegowe oraz model materiałowy
Rozmiar oczka siatki w przypadku obliczeń metodą elementów skończonych może mieć duży wpływ na
otrzymane wyniki. Im mniejszy rozmiar siatki zostanie użyty, tym dokładniejsze otrzymane zostaną
wyniki obliczeń. Zbyt wiele elementów prowadzi jednak do wydłużenia czasu obliczeń. Może pojawić się
sytuacja, w której nie będziemy w stanie takowych wykonać ze względu na zbyt dużą ilość elementów.
Dlatego w modelu w miejscach, gdzie przewiduje się uplastycznienie i największą deformację,
zastosowano zagęszczenie siatki (rys. 2). Standardowo użyty rozmiar oczka siatki to 2 cm, natomiast
najmniejszy to 0,6 cm. Użyto elementów S4. Model został podparty na krawędziach w sposób, który
pozwala otrzymać wyniki jak dla belki swobodnie podpartej. W celu zasymulowania pracy jakoby
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„wyciętej” części elementu z większej powierzchni po szerokości, założone zostały dodatkowe
ograniczenia blokujące przemieszczenia skrajnych elementów w lewo i prawo. Obciążenie zostało
przyłożone do górnej powierzchni blachy jako obciążenie jednorodne. Przyjęto materiał w zakresie
pracy sprężysto-plastycznej o module sprężystości E=210 GPa oraz o granicy plastyczności fy=355 MPa.

Rys. 2. Siatkowanie elementów, oraz warunki brzegowe.
Formy wyboczeniowe
W celu uzyskania form wyboczeniowych odpowiadających jedynie pozytywnej wartości działającej siły
zastosowano metodę Lanczosa. Nadano obciążenie jednostkowe, aby bezpośrednio uzyskać wartość
siły wyboczeniowej. Na rysunku 3 oraz 4 przedstawione są trzy pierwsze formy wyboczeniowe dla
modeli o wysokości 30 oraz 90 mm. Dla obu tych wysokości z lewej umieszczono wyniki dla blachy bez
przetłoczeń, na prawo z przetłoczeniami.
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Rys. 3. Trzy pierwsze formy wyboczeniowe dla modeli o wysokości 30 mm bez przetłoczeń (z lewej) oraz
z przetłoczniami (z prawej).
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Rys. 4. Trzy pierwsze formy wyboczeniowe dla modeli o wysokości 90 mm bez przetłoczeń (z lewej) oraz
z przetłoczniami (z prawej).
Imperfekcje oraz analiza zniszczenia blach
Wyniki otrzymane w powyżej analizie posłużą do wprowadzenia imperfekcji w modelu. Formy
wyboczeniowe zostaną nałożone na elementy z następującymi mnożnikami: dla pierwszej formy
wyboczeniowej mnożnik wyniesie 0.8 mm, dla drugiej 0,4 mm, natomiast dla trzeciej 0,2 mm.
W dalszej kolejności zostanie wykonana analiza nieliniowa Riks’a z uwzględnieniem nieliniowości
geometrycznej, oraz materiałowej, przy nadanych imperfekcji określonych jak powyżej.
Wyniki analizy
Na rysunku nr 5 przedstawione zostały obrazy zniszczenia elementów otrzymane z analizy MES.
Możemy na nim dostrzec mechanizm zniszczenia w postaci lokalnej utraty stateczności ściskanej ścianki
blachy w środku rozpiętości. Zniszczenie to następuje dopiero po częściowym uplastycznieniu
elementu. Na wykresach 1 i 2 przedstawiono ścieżki krytyczne dla poszczególnych blach fałdowych. Na
wykresie nr 3 przedstawiono opłacalność stosowania blach fałdowych pierwszej i drugiej generacji
w zależności od ich wysokości zgodnie z złożeniami punktu 2.1.

278

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Rys. 5. Wyniki analizy MES.
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Wykres 1. Ścieżki krytyczne blach bez przetłoczenia.

Wykres 2. Ścieżki krytyczne blach z przetłoczeniem.

280

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Wykres 3. Wykres opłacalności stosowania blachy pierwszej i drugiej generacji.

Wnioski
Do założeń z projektu otrzymano opłacalność stosowania blach trapezowych z przetłoczeniami, przy
wysokości blachy pomiędzy 70 a 80 mm.
Blacha trapezowa z przetłoczeniem o wysokości 90 mm wykazała się dużym „bezpieczeństwem”,
w postaci przeposzczenia obciążenia przy dużym odkształceniu.
Do dalszej analizy celowym byłoby zbadanie modeli w przedziale wysokości 65 do 85 mm.
Dla zadanej grubości blachy niestateczność lokalna przy ściskaniu nie ma dużego wpływu na nośność
blachy trapezowej.

Literatura
[1]  

P. Ansourian, „14 - Buckling failure of structures consisting of curved plates”, w Analysis
and Design of Plated Structures, t. 2, N. E. Shanmugam i C. M. Wang, Red. Woodhead
Publishing, 2006, ss. 422–450.

[2]  

N. S. Trahair, M. A. Bradford, D. Nethercot, i L. Gardner, The Behaviour and Design of Steel
Structures to EC3, Fourth Edition, 4 edition. London  ; New York: CRC Press, 2007.

[3]  

K. M. Liew, S. Kitipornchai, i L. X. Peng, „4 - Mesh-free methods for buckling analysis of
stiffened and corrugated plates”, w Analysis and Design of Plated Structures, t. 2, N. E.
Shanmugam i C. M. Wang, Red. Woodhead Publishing, 2006, ss. 80–116.

[4]  

C. M. Wang, „5 - Plastic buckling of plates”, w Analysis and Design of Plated Structures, t. 2,
N. E. Shanmugam i C. M. Wang, Red. Woodhead Publishing, 2006, ss. 117–146.

281

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

UGIĘCIE STROPU PŁYTOWO-SŁUPOWEGO
Radzik Łukasz
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego
W artykule poruszona została kwestia określania ugięcia stropu płytowo-słupowego
w fazie zarysowanej. Płyty płaskie mają dużą „skłonność” do zarysowania. Obliczanie
ich ugięcia nie może się odbywać się na podstawie modelu, w którym sztywność jest
określana dla sprężystej pracy konstrukcji, bez redukcji sztywności płyty. Ze względu
na redystrybucję sił wewnętrznych w płytach, obliczenie dokładnie ich ugięć jest
zadaniem wymagającym określonego podejścia w programach MES’owskich.
Dodatkowo na wynik obliczeń mogą wpływać zagadnienia dokładnego odwzorowania
geometrii chociażby w miejscu przenikania się płyty ze słupem. Kwestie te zostały
omówione w referacie. Wykonane zostały również obliczenia dla przykładowej
konstrukcji przy różnych założeniach w jej modelowaniu i przedstawione zostały
wyniki dla poszczególnych założeń.
słowa kluczowe: płyta, płaska, MES, ugięcie

Wprowadzenie
Stropy płytowo-słupowe zwane inaczej płytami płaskimi posiadają wiele zalet w stosunku do układów
płytowo-belkowych. Architekci i konstruktorzy wybierając pomiędzy powyżej wymienionymi układami
coraz częściej decydują się na układ płytowo-słupowy, ze względu na mniejszą wysokość kondygnacji,
łatwiejsze wykończenie powierzchni sufitu, większą swobodę w kształtowaniu układu oraz wiele innych
zalet. Z pozoru prosty układ może jednak przysporzyć kłopotów w trakcie obliczeń. Płyty płaskie „mają
tendencję” do zarysowania, które z kolei prowadzi do zwiększenia ugięcia płyty. Poprawne oszacowanie
ugięcie w przypadku nieregularnego układu słupów jest praktycznie możliwe jedynie przy użyciu
programu komputerowego. Tutaj pojawiają się kolejne zagadnienia związane z poprawnym
modelowanie takowej konstrukcji, chociażby z modelowaniem sztywności stref przenikania się płyty ze
słupem. Powyższe kwestie zostały poruszone w poniższym referacie. Wykonano również obliczenia
przykładowej konstrukcji w programie komputerowym przy różnych założeniach w modelowaniu.

Model materiałowy w obliczeniach mes
Optymalnie zaprojektowana pod względem wytrzymałości konstrukcja żelbetowa niemal w stu
procentach przypadków ulegnie zarysowaniu. Zarysowanie prowadzi do obniżenia sztywności, a co za
tym idzie do większego aniżeli przed zarysowaniem ugięcia elementów. Ugięcie zwiększa się dodatkowo
ze względu na zjawiska reologiczne występujące w betonie, takie jak pełzanie. Gdy przekroczona
zostanie granica plastyczności stali zbrojeniowej w poszczególnych rejonach stropu, ugięcie może
dodatkowo gwałtowanie wzrosnąć.
Poszczególne programy obliczeniowe pozwalają uwzględnić bardziej lub mniej złożone modele
obliczeniowe. Każdy z programów pozwala liczyć płyty w sprężystej fazie pracy konstrukcji. Obliczenia
inżynierskie najczęściej wykonywane są w programach, które nie posiadają możliwości wprowadzenia
bardziej zaawansowanych typów materiałowych. Aby móc uwzględnić zjawiska reologiczne, oraz
zarysowanie betonu, w przypadku konstrukcji płytowo-słupowej można skorzystać ze zmodyfikowanych
parametrów materiałowych wg poniższych wzorów:
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Korzystając z nich wprowadzamy do programu obniżony w stosunku do pierwotnego moduł
sprężystości betonu, „celując” na wykresie ugięcia od obciążenia nachyleniem krzywej w sprężystej fazie
pracy konstrukcji tak, aby przy obciążeniu charakterystycznym otrzymać wartość ugięcia adekwatną do
modelu rzeczywistego. Ze względu na pewną różnorodność układów płytowo-słupowych korzystając
z powyższej metodologii możemy otrzymać wyniki odbiegające od rzeczywistości, jednak współczynnik
we wzorze został tak dobrany, aby projektant podczas obliczeń „był po stronie bezpiecznej”.

Rys. 1. Wykres ugięcia stropu płytowo-słupowego w zależności od obciążenia

Przykłady obliczeń
W celu zobrazowania różnic w wynikach obliczeń przy różnych założeniach, wykonano 3 modele stropu
w programie Robot Structural Analysis 2015, o geometrii jak na rysunku 2.
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Rys. 2. Model stropu w programie MES.
Model w pierwszym wariancie opierał się na materiale pracującym sprężyście bez modyfikacji
współczynnika sprężystości z uwagi na skurcz i pełzanie. Nie wprowadzano również większej sztywności
w polach przenikania się słupa z płytą. Ugięcie takiego modelu możemy zobaczyć na rysunku 3. Kolejny
z modeli został zmodyfikowany w stosunku do pierwszego poprzez wprowadzenie materiału
o obniżonym module sprężystości. Założono, że współczynnik pełzania dla płyty wyniesie φ=2,0, oraz
zmodyfikowano moduł sprężystości betonu, zmniejszając go do wartości E=5 GPa. Wykonano obliczenia
ugięcia płyty, która tym razem powiększyła swoje ugięcie ponad sześciokrotnie. Kolejny z modeli
zmodyfikowano w stosunku do poprzedniego poprzez wprowadzenie obszarów o nieskończonej
sztywności pomiędzy węzłem łączącym słup z płytą a węzłami w płycie, które w fizycznym modelu
znajdowałyby się w na krawędziach obrysu słupa. Tym razem ugięcie zmalało do 3,90 cm. Wyniki obliczeń
zestawiono w tablicy nr 1.
Tab. 1. Zestawienie wyników dla obliczeń ugięcia poszczególnych modeli.
Model stropu
Uwzględnienie zarysowania i pełzania
Uwzględnienie większej sztywności płyty w rejonie przenikania ze
słupem
Wartość ugięcia płyty w modelu [cm]

1
NIE
NIE

2
TAK
NIE

3
TAK
TAK

0,85

4,85

3,90
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Rys. 3. Obraz ugięcia modelu nr 1.
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Rys. 4. Obraz ugięcia modelu nr 2.
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Rys. 5. Obraz ugięcia modelu nr 3.

Wnioski
Wyniki obliczeń ugięcia płyty w stropie płaskim są zależne w dużej mierze od sposobu jej
zamodelowania. Jak wykazano w artykule, wyniki obliczonego ugięcia mogą różnić się od siebie o 25%,
w przypadku zamodelowania większej sztywności w polu przenikania się słupa z płytą. Dla wielu
przypadków, kiedy staramy się optymalnie zamodelować konstrukcję taka różnica może wpływać
diametralnie na zużycie materiału.
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PROBABILISTYCZNA ANALIZA OPTYMALIZACJI WYSOKOŚCI ŚCIANY
OPOROWEJ ZE WZGLĘDU NA JEJ STATECZNOŚĆ
Stach Mateusz
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Geotechniki,
Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
Przedmiotem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowej ściany
oporowej w celu optymalizacji jej wysokości. Szacowano prawdopodobieństwo utraty
stateczności pionowej ściany wspornikowej z poziomą podstawą. Wysokość ściany
potraktowano jako zmienny parametr projektowy. Właściwości parametrów
gruntowych stanowiły zmienne losowe o rozkładzie beta. Rozważano trzy formy utraty
stateczności: wypieranie gruntu spod podstawy fundamentu, obrót (wyrażony
położeniem wypadkowej obciążenia) oraz przesunięcie w poziomie posadowienia.
Oszacowania prawdopodobieństwa awarii ściany oporowej dokonano za pomocą
ograniczeń Ditlevsena, co pozwoliło na uwzględnienie skorelowania wszystkich trzech
stanów granicznych.
słowa kluczowe: ściana oporowa, stateczność, niezawodność

Wstęp
Ściany oporowe to podstawowe konstrukcje inżynierskie, których zadaniem jest utrzymanie w stanie
statecznym gruntów rodzimych lub nasypowych. Pomimo tego, że w ostatnich latach coraz częściej
próbuje się stosować konstrukcje z gruntu zbrojonego, to w wielu przypadkach klasyczne ściany
oporowe są rozwiązaniem optymalnym, stosowanym wzdłuż linii drogowych czy kolejowych.
Projektowanie ścian oporowych polega na spełnieniu dwóch podstawowych wymagań: nośność
elementów konstrukcji musi przeciwdziałać siłom wewnętrznym (moment zginający, siła tnąca) oraz
geometria ściany musi zapewniać równowagę w odniesieniu do sił zewnętrznych. Sprawdzenie stanów
granicznych nośności ściany oporowej obejmuje kilka form utraty stateczności. Zwykle sprawdzeniu
podlegają wypieranie gruntu pod podstawą, obrót ściany względem krawędzi podstawy, przesunięcie
w podstawie lub warstwach gruntów leżących niżej oraz stateczność ogólna ściany oporowej wraz ze
skarpą [1, 14].

Ocena niezawodności
Przedmiotem tego opracowania jest analiza warunków stateczności ściany oporowej. Pominięto
warunek obrotu, ponieważ można wykazać [16], że jest on zawsze spełniony, jeśli wypadkowa obciążeń
znajduje się w rdzeniu podstawy. Nie analizowano także stateczności ogólnej, czyli stateczności skarpy
wraz ze ścianą oporową. Przeprowadzono analizę z geotechnicznego punktu widzenia, zatem nie
sprawdzano stanów granicznych nośności poszczególnych elementów konstrukcji. Założono, że
elementy te będą zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i nie ulegną zniszczeniu.
Założenie to oparto na fakcie, że parametry konstrukcyjne mają dużo mniejszą losowość niż właściwości
gruntów. Schemat rozpatrywanego zadania pokazano na rysunku 1. Ściana posadowiona jest na
poziomym podłożu jednorodnym. Założono, że poziom zwierciadła wody jest na tyle niski iż nie ma
wpływu na konstrukcję ściany, ani na nośność podłoża. Naziom przyjęto poziomy i nieobciążony.
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Obliczenia parć gruntu przeprowadzono zgodnie z teorią Rankina, według której zakłada się, że zasypka
nad podstawą tworzy współpracujący z nią blok, a równoległe do naziomu parcie aktywne gruntu PA
działa na pionową wirtualną płaszczyznę.

Rys. 1. Geometria analizowanej ściany oporowej. Źródło: opracowanie własne, 2015.
W pracy badano następujące stany graniczne: wypieranie gruntu spod podstawy (BC), przesunięcie
ściany w poziomie posadowienia (SL) oraz nadmierny mimośrod wypadkowej obciążeń (e), czyli
wystąpienia wypadkowej poza rdzeniem przekroju podstawy. Rozważając każdy stan graniczny
oddzielnie można określić współczynniki bezpieczeństwa dla poszczególnych przypadków jako
stosunek siły utrzymującej do odpowiedniego oddziaływania (dla BC i SL) oraz jako stosunek szerokości
rdzenia podstawy do mimośrodu wypadkowej obciążeń (e). Określone w ten sposób współczynniki
bezpieczeństwa wynoszą:
  

R
∑V

SR BC =

  

SR SL =
  

SRe =

S
PA

B/6
e

(1)  

(2)  

(3)  
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gdzie:
SRBC

- współczynnik bezpieczeństwa dla wypierania gruntu spod podstawy

SRSL

- współczynnik bezpieczeństwa dla przesunięcia ściany w poziomie posadowienia

SRe

- współczynnik bezpieczeństwa dla mimośrodu wypadkowej obciążenia

R

- opór na wypieranie gruntu spod podstawy

∑V

- suma sił pionowych działających na ścianę

S

- opór na przesunięcie w poziomie posadowienia

PA

- parcie aktywne

B

- szerokość podstawy

e

- mimośród wypadkowej obciążeń

Stan awarii pojawia się, gdy którykolwiek ze współczynników bezpieczeństwa (wzory 1-3) jest mniejszy
od 1. Zatem prawdopodobieństwo awarii w i-tym przypadku przedstawia wyrażenie:

PFi = P( SRi < 1)

(4)  

gdzie i oznacza kolejno BC, SL oraz e.
Z punktu widzenia teorii niezawodności omawiane formy utraty stateczności stanowią system
szeregowy. Oznacza to, że do bezawaryjnej pracy konstrukcji musi być zachowana stateczność ze
względu na wszystkie trzy sprecyzowane powyżej warunki. Prawdopodobieństwo awarii systemu
szeregowego można zapisać jako:

PF = P((SR BC < 1) ∪ (SR SL < 1) ∪ (SRe < 1))

(5)  

W przypadku stochastycznej niezależności zmiennych SR niezawodność systemu jest iloczynem
niezawodności wszystkim elementów, więc prawdopodobieństwo awarii wynosi:
k

PF

IND

= 1 − ∏ (1 − PFi )

(6)  

i =1

Jednak w sensie stochastycznej niezależności nie mamy tu do czynienia z całkowicie niezależnymi
trybami awarii, ponieważ wszystkie zależą od tych samych parametrów zadania, będącymi bazowymi
zmiennymi losowymi (tj. ciężary objętościowe, kąty tarcia wewnętrznego i spójności gruntów). Zatem
prawdopodobieństwo awarii systemu zawarte jest w przedziale:

PF

SYS

⎧ k
⎪⎪≤ ∑ P( Fi )
= ⎨ i =1
q
⎪≥ max
⎪⎩ i =1 {P( Fi )} ≥ 0

(7)  

Powyższy zakres jest bardzo szeroki, więc aby uzyskać dokładniejszy wynik, do obliczeń skorzystano
z tzw. ograniczeń Ditlevsena [4]. Według tych ograniczeń dolna i górna granica prawdopodobieństwa
awarii systemu dana jest przez następujące nierówności:
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PF

SYS

k
⎧ k
≤
P
(
F
)
−
max{P( Fi ∩ F j )}
∑
i
⎪ ∑
i =2
⎪ i =1
= ⎨
k
k −1
⎪≥ P( F ) + ⎡max ⎧0; P( F ) − {P( F ∩ F )}⎫⎤
⎨
⎬⎥
∑
∑
1
⎢
i
i
j
⎪
i = 2 ⎣
i =2
⎩
⎭⎦
⎩

(8)  

Obliczenia polegają na określeniu prawdopodobieństwa zajścia każdej pary zdarzeń elementarnych, co
prowadzi najczęściej do wyznaczenia wąskiego przedziału zmienności PF. Oznaczenia F1, Fi, Fj (wzory 78) odpowiadają zdarzeniom 1, i, j.

Oszacowanie miar niezawodności dla przykładowej ściany oporowej
Układ warstw gruntów oraz kształt i wymiary geometryczne ściany oporowej rozważanej w tej pracy
pokazano na rysunku 1. i w tabeli 1. Wymiary geometryczne mają wartość stałą (nielosową). Wysokość
ściany stanowi zmienny parametr projektowy. W obliczeniach analizowano zmiany miar niezawodności
w zależności od wysokości ściany.
Tab. 1. Wymiary geometryczne analizowanej ściany oporowej. Źródło: opracowanie własne, 2015.
Wielkość
Wysokość ściany
Zagłębienie podstawy
Grubość podstawy
Długość odsadzki przedniej
Grubość ściany
Długość odsadzki tylnej

Symbol
H
D
HT
LT
LS
LH

Wartość [m]
4,5-8,0
1,5
0,6
0,6
0,6
3,8

Zasypkę stanowi grunt gruboziarnisty. Pod podstawą występuje grunt drobnoziarnisty. Założono, że
wszystkie właściwości gruntowe stanowią zmienne losowe o rozkładzie beta. Są to rozkłady o nośnikach
ograniczonych, co dobrze odzwierciedla zmienność właściwości gruntowych. Każda ze zmiennych
losowych reprezentowana jest tu przez cztery parametry: wartość średnią, odchylenie standardowe (lub
współczynnik zmienności) oraz wartości minimalną i maksymalną, które założono odpowiednio
o 4 odchylenia standardowe mniejsze i większe od wartości średniej (tab. 2). Wartości poszczególnych
parametrów:

σ
µ
a = µ − 4σ

(10)

b = µ + 4σ

(11)

cov =

(9)

gdzie:
µ

- wartość średnia

cov

- współczynnik zmienności

σ

- odchylenie standardowe

a

- wartość minimalna
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b

- wartość maksymalna

Symbole parametrów gruntowych:

γ1

- ciężar objętościowy gruntu zasypowego

ϕ1

- kąt tarcia wewnętrznego gruntu zasypowego

γ2

- ciężar objętościowy gruntu pod podstawą

ϕ2

- kąt tarcia wewnętrznego gruntu pod podstawą

c2

- spójność gruntu pod podstawą

Tab. 2. Parametry gruntowe. Źródło: opracowanie własne, 2015.
Parametr
gruntu

Jednostka
3

µ

cov

σ

a

b

20

0,07

1,4

14,4

25,6

32

0,12

3,84

16,64

47,36

γ1
ϕ1
γ2

kN/m

18

0,07

1,26

12,96

23,04

ϕ2

o

25

0,20

5

5

45

c2

kPa

30

0,30

15

0

66

o

kN/m

3

Wartość minimalna spójności dla podłoża gruntowego wychodzi ujemna, więc przyjęto „0” jako wartość
minimalną. Zatem spójność należy do przedziału:

c ∈ 0, µ + 4σ

(12)  

Parcie aktywne PA działające na blok gruntu współpracujący ze ścianą (rys.1.) jest równe:

PA =

1
K Aγ 1 H ' 2
2

(13)  

gdzie H' jest całkowitą wysokością ściany, a KA oznacza współczynnik parcia aktywnego i wynosi:

K A = tg 2 (45 ! −

ϕ1
2

)

(14)  

Zgodnie z polską normą [7] parcie bierne zostało pominięte, co odpowiada schematowi obciążenia
w trakcie wznoszenia obiektu. Ciężar betonu przyjęto równy 25 kN/m3 i traktowano jako nielosowy.
Mimośród wypadkowej obciążeń wynosi:

e=

∑V

∑M
∑V

gdzie
jest sumą sił pionowych działających na ścianę, a
względem środka podstawy.

(15)  

∑M

jest sumą momentów tych sił
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W przypadku analizy warunku na przesunięcie przyjęto 50% wpływu spójności gruntu, ze względu na
naruszenie struktury grunty spoistego. Opór na przesunięcie S w poziomie posadowienia jest zatem
równy:

S = 0,5c2 B + ∑V ⋅ tgϕ 2

(16)  

Opór na wypieranie w warunkach z odpływem obliczono zgodnie z Eurokodem [8,9]:

R = A'⋅(c 2 N c s c i c + q' N q s q i q + 0,5γ 2 B' N γ sγ iγ )

(17)  

Rezultaty
Tab. 3. Wskaźniki niezawodności β. Źródło: opracowanie własne, 2015.

H [m]

Wskaźniki niezawodności β dla poszczególnych form
utraty stateczności
Wyparcie gruntu
Nadmierny
Przesunięcie (SL)
(BC)
mimośród (e)

Ograniczenia Ditlevsena
dolne

górne

4,6

3,513

4,041

>8

3,513

3,529

4,7

3,427

3,967

>8

3,427

3,442

4,8

3,341

3,894

>8

3,342

3,357

4,9

3,256

3,822

>8

3,257

3,272

5,0

3,172

3,752

>8

3,173

3,187

5,1

3,088

3,682

>8

3,090

3,104

5,2

3,006

3,614

>8

3,007

3,021

5,3

2,924

3,546

>8

2,925

2,938

5,4

2,842

3,480

>8

2,844

2,856

5,5

2,761

3,415

>8

2,763

2,775

5,6

2,681

3,351

>8

2,682

2,694

5,7

2,601

3,288

>8

2,603

2,614

5,8

2,522

3,226

7,379

2,523

2,535

5,9

2,444

3,164

5,615

2,445

2,456

6,0

2,365

3,104

4,827

2,367

2,378

6,1

2,288

3,045

4,283

2,289

2,300

6,2

2,211

2,986

3,858

2,212

2,221

6,3

2,134

2,928

3,502

2,136

2,140

6,4

2,058

2,872

3,196

2,060

2,055

6,5

1,983

2,816

2,922

1,984

1,963
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Tab. 4. Prawdopodobieństwo awarii. Źródło: opracowanie własne, 2015.

H [m]

Prawdopodobieństwa awarii dla poszczególnych form
utraty stateczności
Niezależne tryby Ograniczenia
awarii (IND)
Ditlevsena (SYS)
Wyparcie gruntu
Nadmierny
Przesunięcie (SL)
(BC)
mimośród (e)

4,6

2,21E-04

2,66E-05

0

2,48E-04

2,09E-04

4,7

3,05E-04

3,64E-05

0

3,41E-04

2,89E-04

4,8

4,17E-04

4,93E-05

0

4,66E-04

3,95E-04

4,9

5,66E-04

6,62E-05

0

6,32E-04

5,35E-04

5,0

7,58E-04

8,79E-05

0

8,46E-04

7,18E-04

5,1

1,01E-03

1,16E-04

0

1,13E-03

9,56E-04

5,2

1,33E-03

1,51E-04

0

1,48E-03

1,26E-03

5,3

1,73E-03

1,95E-04

0

1,92E-03

1,65E-03

5,4

2,24E-03

2,50E-04

0

2,49E-03

2,14E-03

5,5

2,88E-03

3,19E-04

0

3,20E-03

2,76E-03

5,6

3,67E-03

4,03E-04

0

4,07E-03

3,53E-03

5,7

4,64E-03

5,05E-04

0

5,14E-03

4,47E-03

5,8

5,83E-03

6,29E-04

8,04E-14

6,46E-03

5,62E-03

5,9

7,27E-03

7,77E-04

9,84E-09

8,04E-03

7,03E-03

6,0

9,01E-03

9,55E-04

6,92E-07

9,96E-03

8,71E-03

6,1

1,11E-02

1,16E-03

9,22E-06

1,23E-02

1,07E-02

6,2

1,35E-02

1,41E-03

5,73E-05

1,49E-02

1,32E-02

6,3

1,64E-02

1,70E-03

2,31E-04

1,83E-02

1,62E-02

6,4

1,98E-02

2,04E-03

6,97E-04

2,25E-02

1,99E-02

6,5

2,37E-02

2,43E-03

1,74E-03

2,78E-02

2,48E-02

Spośród wielu systemów obliczeniowych służących wyznaczaniu miar niezawodności skorzystano
z pakietu STRUREL [12], który zawiera oprogramowanie Sysrel 9.6 Symbolic. Posłużono się nim
wykonując analizę poszukiwania ograniczeń Ditlevsena. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. i 4. oraz na
rysunkach 2.i 3.
W analizowanym przypadku górna i dolna granica nierówności (8) były do siebie bardzo zbliżone, więc
w wynikach podawano górne ograniczenie prawdopodobieństwa awarii (wskaźnik niezawodności
odpowiadał temu górnemu ograniczeniu).
Wskaźnik niezawodności dla mimośrodu znacznie szybciej osiąga większą wartość niż pozostałe
wskaźniki niezawodności, ponieważ zależy on tylko od parametrów zasypki, które obarczone są
niewielką zmiennością. Poza tym jest to głównie warunek związany z geometrią ściany. Pozostałe dwie
formy utraty stateczności osiągają zbliżone do siebie wartości wskaźnika niezawodności w całym
zakresie zmienności wysokości ściany.
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Rys. 2. Wskaźniki niezawodności β. Źródło: opracowanie własne, 2015.

Rys. 3. Prawdopodobieństwo awarii Pf. Źródło: opracowanie własne, 2015.
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Wnioski
W niniejszej pracy zaprezentowano probabilistyczną analizę stateczności ściany oporowej. Trzy formy
utraty stateczności potraktowano jako system szeregowy z punktu widzenia teorii niezawodności
konstrukcji. Określane w pracy wskaźniki niezawodności mają istotne znaczenie przy wymiarowaniu
konstrukcji oporowych według zasad teorii niezawodności (reliability based design). Pozwalają na
projektowanie na zadanym poziomie bezpieczeństwa, czyli na postulowany wskaźnik niezawodności.
Obliczenia tego typu są coraz częściej wykonywane dla porównania z obliczeniami według Eurokodu 7.
W ramach Eurokodu 7 uwzględnienie naturalnej niepewności parametrów podłoża zostało mocno
ograniczone. Można tego dokonać na etapie ustalania wartości charakterystycznych, jednak wytyczne
w tym zakresie są mało precyzyjne. Należy pamiętać, że współczynniki cząstkowe określające zależności
pomiędzy wartościami charakterystycznymi i obliczeniowymi są podane arbitralni, więc nie pozwalają
na uwzględnianie niepewności. Z tego względu skomplikowane konstrukcje inżynierskie coraz częściej
projektuje się według zasad teorii niezawodności (reliability based design).
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FAILURES OF BRIDGES AND THE BASIC PROBLEMS OF THE SAFETY
ASSESSMENT OF BRIDGE STRUCTURES
Nytko Joanna, Kurzyniec Kamil, Pękala Sylwia, Ślaga Łukasz*
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Konstrukcji Sprężonych
The first mention regarding to disaster of bridges dates from the time of Herod. At
that time, the bridge which was built by King Xerxes has been destroyed by the sea. In
the view of nowadays knowledge, the blame for this lies with the forces of nature.
Currently, for any deviation from the norm, we are able to give a logical explanation.
Paradoxically, tragic events of the past are a valuable source of information for today's
engineers.
Any failure of the even small range might lead to the major disaster of the whole
structure. According to conducted researches, concrete bridges were subject to much
less accidents than steel ones. The bridges‘ failures occurred relatively frequently
during the construction process than actual operation. Therefore, proper selection of
scaffoldings and formwork plays a vital role in safety of the bridge structures.
słowa kluczowe: awaria mostowa, most, przyczyny awarii

Wstęp
Pierwszą wzmianką, którą dysponuje świat odnośnie katastrofy mostowej pochodzi z czasów Heroda.
Doszło do zniszczenia mostu wybudowanego, na rozkaz króla Kserksesa, przez morze. Biorąc pod uwagę
ówczesny stan wiedzy winą obarczono naturę. Obecnie każde odchylenie od normy jesteśmy w stanie
w logiczny sposób wytłumaczyć przeprowadzając szereg badań czy analiz, co pozwala wysnuć wnioski
na przyszłość i wzbogacić wiedzę, która uświadomi przyszłych projektantów. Często tragiczne
w skutkach katastrofy w przeszłości paradoksalnie są skarbem właśnie dla pogłębiania wiedzy
inżynierskiej.
Każda nawet relatywnie mała awaria niesie za sobą dozę przestrogi dla projektantów. Mosty betonowe,
które są tematem poniższej analizy ulegały znacznie rzadziej awariom niż mosty stalowe według
przeprowadzanych badań. Do katastrof tych mostów dochodziło stosunkowo częściej podczas samej
budowy niż w okresie eksploatacji. Stąd można wysnuć wniosek o dużym znaczeniu prawidłowych
rusztowań i deskowań.
Od 1940 roku fundamentalnym przykładem zderzenia się odważnego rozwiązania i nieprzychylności
natury jest most Tacoma. Nie jest przykładem nawiązujących do konstrukcji sprężonych ale jest
kamieniem milowym awarii oraz katastrof mostowych. W tym czasie był to trzeci co do długości most na
świecie. Katastrofa nastąpiła w zaledwie cztery miesiące od oddania obiektu do użytkowania.
Projektantem mostu był doświadczony inżynier słynący z bycia prekursorem ekonomicznych,
estetycznych i bardzo lekkich rozwiązań-Leon Moisseiff. Zaprojektowana konstrukcja była
trójprzęsłowa; długość głównego przęsła wynosiła 840 m, szerokość pomostu 11,9 m, wysokość
dźwigara 2,35 m. Stosunek szerokości pomostu do długości przęsła wynosił 1:72, gdzie zalecenia dla
mostów wiszących tego stosunku to 1:30 stąd wynikała wiotkość boczna konstrukcji. Natomiast
stosunek wysokości dźwigara do rozpiętości przęsła 1:348. Już podczas samej budowy mianowicie przy
deskowaniu robotnicy narzekali na zbyt duże ugięcia przęsła lecz fakt ten został zbagatelizowany. Był
to pierwszy taki most wiszący gdzie dźwigary były pełnościenne zamiast kratownicowe. Głównym
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powodem katastrofy był silny sztorm znad oceanu, który wiał z prędkością 16-19 m/s. Na początku
pomost został wprawiony w ruch w płaszczyźnie pionowej. Po około trzech godzinach rytmiczne ruchy
pomostu zamieniły się w dwu-falowy ruch skrętny do 45° i amplitudzie równej 8,4 m. Niedługo później
nastąpiło załamanie się płyty środkowej pomostu. Obliczenia wykazały, że konstrukcja jest bezpiecznie
zdolna do przenoszenia obciążeń stałych, ruchomych, zmian temperatury oraz obciążeń wiatrowych
pomimo swojej smukłości. Potwierdzeniem poprawności zaprojektowanego obiektu była również
ekspertyza wydana przez powołaną komisję. Jednakże most nie został zaprojektowany na efekty
dynamiczne wynikające właśnie z podmuchów wiatru. Obarczyć winą należy stan ówczesnej wiedzy w tej
materii. Wiele źródeł wini samego projektanta za zbyt śmiałe rozwiązanie, jednakże ta katastrofa była
przełomem dla rozwoju inżynierii. Straty jakie poniesiono były czysto finansowe, nikt nie zginął gdyż
zjawisko rezonansu jakie miało tu miejsce nie następuję niespodziewanie więc posiadano czas
pozwalający na ewakuację. Czynniki powodujące katastrofę były uwypuklone przez co w jasny sposób
pozwoliły na konieczną analizę. Data ta – 1940 rok - zyskała symboliczne znaczenie jako przełom
w konstruowaniu mostów, a w szczególności mostów wiszących oraz wyodrębniono dziedzinę jaką jest
inżynieria wiatrowa. Powstały między innymi tunele aerodynamiczne, które stały się integralną częścią
przy projektowaniu mostów wiszących. Czas trwania katastrofy pozwolił nawet na nakręcenie filmu.
Zdjęcia ilustrujące most zamieszczono poniżej.

Rys. 1. Tacoma po wprawieniu w ruch środkowego przęsła
Nie można pominąć również wpływu przyrody, gdzie człowiek wobec tego aspektu projektowego
pozostaje jedynie profetą. Dlatego to właśnie natura za każdym razem była i jest katalizatorem do
poznania nowych zjawisk. Z analiz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że siły natury są
główną przyczyną katastrof. Zgodnie z danymi z 2013 roku 60% katastrof budowlanych, które miały
miejsce w Polsce przez ostatnie 5 lat jest spowodowana bezpośrednio przez działające siły przyrody.

Podstawowe problemy oceny bezpieczeństwa konstrukcji mostowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Rozporządzenie Ministra, 2000) w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe budowle
inżynierskie i ich usytuowanie, każda budowla inżynierska powinna spełniać następujące warunki:
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•   zapewniać nośność i stateczność budowli;
•   gwarantować bezpieczeństwo: przeciwpożarowe, powodziowe, spływu lodu, w wypadku
uderzenia statków, pojazdów kołowych lub szynowych, a także w wypadku innych mogących
nastąpić zjawisk jak tąpnięcia, szkody górnicze, trzęsienie ziemi;
•   gwarantować bezpieczeństwo: użytkowania i obsługi oraz bieżącego utrzymywania obiektów;
•   zapewniać trwałość obiektów inżynierskich, zarówno konstrukcji nośnej, jak też fundamentów
i podpór oraz wyposażenia obiektu (także przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych).
Ponadto niezależnie od rodzaju konstrukcji obiekt mostowy powinien uwzględniać: wysoką jakość
materiałów oraz ich trwałość, sposób zabezpieczenia przed niszczącym działaniem środowiska, łatwość
dostępu do elementów wyposażenia i konstrukcyjnych. Istotnym jest aspekt zaprojektowanego
odwodnienia oraz dobrać materiały zapewniające trwałość. Poza rozporządzeniem projektant jest
zobligowany do korzystania z obowiązujących norm. Określają one między innymi zapasy
bezpieczeństwa występujące w obliczeniach jako współczynniki bezpieczeństwa wyznaczone na
podstawie badań niszczących elementów konstrukcji. Projektant obliczając nośność mostu jest
zmuszony do korzystania z modeli fizycznych i matematycznych. Rzadkim przypadkiem jest, aby mógł
stworzyć rzeczywisty model i na nim prowadzić swoje obliczenia. Zatem przyjęty model determinuje
sposób określenia bezpieczeństwa. W rzeczywistości przyjęty zapas bezpieczeństwa zależy w dużym
stopniu od decyzji projektanta w zakresie: najniekorzystniejszego układu obciążenia, który wystąpi
w czasie użytkowania obiektu, prognozowanego odkształcenia elementów konstrukcji i ostatecznie
przyjęcia odpowiedniego zapasu bezpieczeństwa.
Modele te są modelami deterministycznymi. Nie uwzględniają w swojej naturze czynników
przypadkowych czy różnic pomiędzy wymiarami rzeczywistymi, a nominalnymi operując wartościami
naprężeń. Stąd oceniając bezpieczeństwo jedynie na ich podstawie może być zawodne.
Stąd wprowadzenie do projektowania modeli probabilistycznych bazujące na rozkładzie
prawdopodobieństw parametrów bezpieczeństwa dotyczących: obciążenia własnego jak
i zewnętrznego, wytrzymałości materiałów, wymiarów geometrycznych traktowane jako wielkości
losowe. Mimo stosowania i ciągłego udoskonalania metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji przyczyny
awarii i katastrof można wyjaśnić (rozpatrując błędy projektowo-wykonawcze) uwzględniając procesy
kruchego pękania zachodzące w materiale. Raptowne występowanie kruchego pękania przy wartości
naprężeń średnich mniejszych od wytrzymałości materiału skutkuje pęknięciem i koncentracje naprężeń
w wierzchołkach rys. W tych miejscach dochodzi do rozciągania, ściskania w płaszczyznach rys lub
ścinania odchylonych od tych płaszczyzn ostatecznie bez odkształcenia plastycznego dochodzi do
rozerwania materiału. Wzrost naprężeń, a co za tym idzie wzrost przemieszczeń czy odkształceń
powoduje rozprzestrzenianie się rys w głąb materiału co może prowadzić do awarii, a w konsekwencji
do katastrofy.
Określenie racjonalnego problemu bezpieczeństwa projektowego konstrukcji mostowej pozostaje,
w dalszym ciągu, tematem otwartym dla świata inżynierów. Badania nad tym aspektem będą trwały tak
długo jak długo będzie występowało dążenie do projektowania konstrukcji nowoczesnych
i innowacyjnych. Nieodłącznie towarzyszy temu ryzyko powiązane z realnym zagrożeniem i w miarę
możliwości jego oceną.

300

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
Przyczyny awarii konstrukcji mostowych
Przez lata awarie szokują nie tylko opinię publiczną, ale również samych konstruktorów. Domniemam,
że opinia publiczna w tej kwestii zabiera głos jedynie z pobudek finansowych, mianowicie z poniesionych
strat, natomiast konstruktorzy w sprawie zbadania przyczyn losowych i ich wpływu. Zgodnie
z istniejącymi danymi statystycznymi błędy klasyfikują się następująco:
1.   Błędy na etapie projektowo-wykonawczym:
a.   Przeciążenie próby obciążenia,
b.   Niedocenienie wpływu obciążenia wiatrem,
c.   Defekty materiałów,
d.   Błędy i uchybienia na poziomie analizy konstrukcji,
e.   Awarie urządzeń,
f.   Nieodpowiedzialność i niepoprawne wykonawstwo,
g.   Przeciążenie konstrukcji,
h.   Problem z posadowieniem,
i.   Awarie podczas rozbiórki lub rekonstrukcji,
2.   Awarie z powodu kolizji z transportem morskim,
3.   Awarie spowodowane uderzeniami pojazdów,
4.   Awarie w skutek obciążeń dynamicznych,
5.   Awarie z powodu powodzi, kry lodowej, huraganu,
6.   Awarie z powodu pożaru lub eksplozji,
7.   Awarie z powodu sejsmiki,
8.   Awarie z powodu wad deskowania.

Literatura
[1]  

Sheer Joachim, Failed Bridges

301

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

PRZEGLĄD RODZAJÓW GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH WYIZOLOWANYCH
Z POWIETRZA POMIESZCZEŃ
Osińska Adriana*, Elbruda Katarzyna, Niestępski Sebastian
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii
Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost zainteresowania jakością powietrza
wewnętrznego pod kątem obecności grzybów pleśniowych. Jakość powietrza
w pomieszczeniach, w których spędzamy większą część naszego czasu jest jednym
z głównych determinantów zdrowia i dobrego samopoczucia. Pleśnie i produowane
przez nie metabolity wtórne, takie jak mikotoksyny, mają bezpośredni wpływ na nasze
zdrowie,
gdyż
wykazują
one
działanie
mutagenne,
neurotoksyczne,
immunosupresyjnne czy rakotwórcze. Dodatkowo grzyby strzępkowe uważane są za
przyczynę chorób uczuleniowych oraz wystąpienia objawów takich jak: zmęczenie,
bóle i zawroty głowy, podrażnienia błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych,
związanych z „syndromem chorego budynku” (Sick Building Syndrome, SBS).
Występowanie pleśni w pomieszczeniach jest zjawiskiem powszechnym, związanym
z ich dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz łatwością rozpowszechniania się.
Dodatkowo temperatura i wilgotność panujące w budynkach, są odpowiednie dla ich
rozwoju. Natomiast materiałami, z których czerpią składniki odżywcze są różnego
rodzaju materiały organicznocelulozowe), w tym kleje malarskie, składniki farb, tapety.
Niezachowanie odpowiedniej czystości pomieszczeń może przyczynić się również do
zwiększenia tempa rozwoju pleśni. Podjęte przez nas badania miały na celu
charakterystykę jakościową grzybów strzępkowych, wyizolowanych z powietrza
występującego w różnego typu obiektach budowlanych.
słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, pomieszczenia, powietrze wewnętrzne

Wstęp
Powietrze atmosferyczne i powietrze pomieszczeń to jedne z podstawowych środowisk naturalnych,
które otaczają człowieka i mają ogromne znaczenie dla jego życia. O ważności tych środowisk
i konieczności ich monitorowania świadczy fakt, iż człowiek oddychając pobiera w ciągu doby 12-15 m3
powietrza.
W powietrzu, które nas otacza, poza jego elementami stałymi obserwujemy także obecność składników
zanieczyszczenia biologicznego takich jak bakterie, wirusy oraz grzyby. Nauka zajmująca się badaniem
mikroorganizmów bytujących w powietrzu nosi nazwę mikrobiologii powietrza (aeromikrobiologii).
W powietrzu drobnoustroje występują jako bioaerozole, czyli funkcjonują w układzie, który zawiera fazę
rozpraszającą (powietrze) oraz rozproszoną (składniki biologiczne - fragmenty grzybni, zarodniki
grzybów, wirusy, bakterie). Bioaerozole mogą stanowić 5-34% zanieczyszczeń powietrza
wewnętrznego. Liczba drobnoustrojów oraz ich skład jakościowy w powietrzu zależy od wielu
czynników i ulega zmianom w czasie i przestrzeni poprzez ruchy powietrza i jego oddziaływanie z innymi
cząsteczkami.
Powietrze pomieszczeń wewnętrznych może być źródłem mikotoksyn, endotoksyn oraz enzymów,
które w sposób szkodliwy mogą oddziaływać na nasz organizm. Źródłem patogenów grzybiczych
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będących składową tzw. aerozolu biologicznego mogą być ludzie, urządzenia wodo-kanalizacyjne,
systemy wentylacyjne oraz przeprowadzane prace remontowe.
Duża cześć występujących problemów zdrowotnych związanych z jakością powietrza wewnętrznego
jest związana z grzybami, które mogą stanowić nawet 70% wszystkich zanieczyszczeń
mikrobiologicznych powietrza. Najczęściej występującymi grzybami w pomieszczeniach wewnętrznych
są Penicillium spp., Aspergillus spp. i Cladosporium spp. Ponieważ aż 87% życia ludzie spędzają
w pomieszczeniach zamkniętych stąd bardzo istotny jest skład jakościowy powietrza występującego
w tych pomieszczeniach. Już od lat 70. XX w. obserwowanym zjawiskiem na świecie jest wzrost zakażeń
wywołanych przez grzyby. Wzrost zakażeń grzybiczych może być powiązany z dużym rezerwuarem
gatunków patogennych, wzrostem liczby kontaktów ludzi z środowiskiem skażonym grzybami,
spadająca odpornością ludzi na zakażenia oraz coraz większą zjadliwością grzybów. Spośród licznych
gatunków grzybów, których liczbę szacuje się na 2500 tylko około 200 działa chorobotwórczo na nasz
organizm.Najczęstsza droga wnikania ich do ludzkiego organizmu to droga wziewna oraz pokarmowa.
Grzyby mogą działać szkodliwie na organizm ludzki poprzez: działanie zakaźne, alergenne, toksyczne
oraz powodowanie reakcji zapalnych.Najczęściej grzyby działają na nas alergizująco, a do zakażeń
dochodzi u osób należących do tzw. grupy ryzyka, czyli osób u których wystąpiła obniżona odporność
organizmu. Poza grzybami również fragmenty strzępek grzybów oraz spory mogą spowodować reakcje
alergiczną. Grzyby pleśniowe mogą, na organizm ludzki, działać poprzez zdolność do produkowania
trujących produktów przemiany materii – mikotoksyn.

Zanieczyszczenia grzybicze powietrza
Według Krzysztofika [6] zanieczyszczenie powietrza określane jest jako: „wszystkie substancje i cząstki
materialne stałe, ciekłe lub gazowe, które dostały się do powyższego środowiska i nie wchodzą
normalnie w jego naturalny skład, zaś stałe składniki o tyle, o ile przekraczają średnie ich zawartości
w powietrzu atmosferycznym”. Zanieczyszczenia biologiczne powietrza występują w postaci aerozoli
biologicznych, czyli drobnych cząsteczek materii, które w powietrzu występują w stanie dyspersyjnym.
Mogą one przyczynić się do powstawania wielu rodzajów chorób na tle alergicznym, zakaźnym, ale
również być czynnikiem wywołującym epidemie lub służyć do ich zwalczania. Aerozole, które tworzą się
w sposób naturalny i spontaniczny nazywamy naturalnymi a ich wytwarzanie w powietrzu
atmosferycznym i wewnątrz pomieszczeń jest niezależne od nas. Zarodniki pochodzące od grzybów
stanowią jeden z ważnych składowych elementów aerozolu biologicznego [6]. Innymi składnikami
aerozolu biologicznego pochodzącymi od grzybów są mikotoksyny, alergeny, glukany
i mikrobiologiczne lotne związki organiczne MVOC [9].
Jedną z właściwości aerozoli jest ich nietrwałość, dlatego nie mogą pozostać one w stanie
niezmienionym przez dłuższy czas. Do czynników wpływających na długość trwałości aerozoli należy
zaliczyć m.in. wielkość cząsteczek, ich koncentrację i formę, ładunek powierzchniowy oraz właściwości
biologiczne i rodzaje organizmów wchodzących w skład aerozolu.
Proces rozprzestrzeniania się cząsteczek, czyli dyfuzja drobnoziarnistej fazy aerozolu biologicznego
w powietrzu nieruchomym zachodzi bardzo powoli. Zwiększenie tempa tego procesu zachodzi podczas
wzrostu temperatury i wilgotności. Rozprzestrzenianie cząsteczek aerozoli w pomieszczeniach może
odbywać się również za pomocą systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w których obecne są kanały
wywiewne i nawiewne, co może powodować często powstawanie zakażeń trudnych do zwalczenia
w pomieszczeniach wewnętrznych [6].
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Zanieczyszczenia grzybicze w bioaerozolu mogą być dominujące i stanowić około 70% ogólnej liczby
mikroorganizmów. Mikrobiota pomieszczeń zagrzybionych w składzie jakościowym w około 50%-tach
pokrywa się z mikrobiotą powietrza zewnętrznego [4].
Grzyby strzępkowe dość powszechnie są obserwowane w pomieszczeniach mieszkalnych oraz
środowisku pracy człowieka, a liczba ich gatunków może przekraczać nawet 400. Źródłem powstawania
zarodników grzybów w pomieszczeniach mogą być przede wszystkim nieprawidłowe i niespełniające
norm i zasad higieny warunki, takie jak nieprawidłowe sprzątanie, nie wietrzenie pomieszczeń lub
wadliwa klimatyzacja. W pomieszczeniach wewnętrznych także człowiek może stanowić źródło
powstawania zanieczyszczeń grzybiczych. Do rozwoju pleśni w budynkach wymagana jest obecność
tlenu oraz substancji odżywczych, które z łatwością pozyskują z materiałów budowlanych takich jak
farby, tapety, drewno ale także z osiadłego pyłu i kurzu [10].
Ilość i rodzaj zarodników grzybów która znajduje się w powietrzu zmienia się w zależności od pory roku.
Spowodowane jest to zmianami wilgotności i temperatury które dla każdego gatunku mogą
przyjmować inne wartości. Dlatego też wyższe zagęszczenie zarodników stwierdzane są podczas lata
i jesieni a niższe wiosną i zimą.
Ponieważ, ludzie spędzają w pomieszczeniach wewnętrznych ok. 90% swojego życia, są narażeni przez
to na zanieczyszczenia występujące w powietrzu.Produkty uwalniane przez grzyby stanowiące element
mikrobioty powietrza mogą oddziaływać na organizm człowieka powodując proces chorobowy.
Najczęściej chorobotwórcze działanie ujawnia się podczas osłabienia organizmu, czyli po wystąpieniu
ciężkich chorób, napromieniowania organizmu oraz stosowania niektórych leków takich jak antybiotyki,
kortykosteroidy i leki cytostatyczne [6]. Za jedne z ważniejszych grzybiczych alergenów w powietrzu
wewnętrznym uznane zostały Aspergillus i Penicillium, mogące wywołać choroby alergiczne i uczulenia
[6]. Grzyby pleśniowe wpływają na nasze zdrowie w zależności od natury danego gatunku grzyba,
rodzaju wytwarzanych przez niego produktów metabolicznych, okresu i intensywności narażenia
naszego organizmu na kontakt z oraz naszej osobniczej wrażliwości na dany gatunek. Pleśnie mogą
oddziaływać negatywnie na nasz organizm poprzez wywoływanie reakcji alergicznych i infekcji, działania
toksyczne oraz powodowanie podrażnień [1].
Grzyby mogą do naszego organizmu wniknąć poprzez różne drogi – przez występujące w naszym ciele
otwory naturalne, uszkodzone fragmenty skóry, a także w niektórych przypadkach podczas zabiegów
chirurgicznych skąd bezpośrednio przedostają się do krwi i narządów wewnętrznych. Główną
i najczęstszą droga wnikania zarodników grzybów do naszego organizmu jest wnikanie ich poprzez
inhalacje drogami oddechowymi, kolejnym sposobem jest wnikanie przez drogi pokarmowe [2].
Zarodniki pleśni osiągają rozmiary w przedziale od 2 µm do 100 µm. W zależności od ich wielkości
przenikają do organizmu na różnych poziomach. Duże zarodniki mogą pozostawać w górnych drogach
oddechowych natomiast te o wielkości poniżej 5 µm przenikają aż do płuc a nawet do przestrzeni
pęcherzyków płucnych. U osób podatnych na uczulenia lub znajdujących się w „grupie ryzyka”
przedostanie się zarodników do organizmu może wywołać takie rekcje jak dychawica oskrzelowa, katar
alergiczny a nawet zapalenie pęcherzyków płucnych [5].
W ostatnim czasie dosyć ważny stał się również temat negatywnego odziaływania na zdrowie ludzi
w tzw. zespole chorego budynku lub inaczej określanym jako „schorzenie związane przyczynowo
z przebywaniem w budynku” (ang. sick building syndrome-SBS). Syndrom chorego budynku składa się
z różnych niespecyficznych objawów, które występują u osób przebywających w pomieszczeniach
zanieczyszczonych biologicznie. W takich budynkach dominują następujące rodzaje grzybów:
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Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, często występują również Fusarium, Stachybotrys,
Epicoccum, Scopulariopsis, Pullularia czy Curvularia. Przebywanie w takich pomieszczeniach może
prowadzić do wielu chorób. Jako objawy związane z zespołem chorego budynku wymienia się:
zmęczenie, nudności, bole i zawroty głowy, drażliwość, obniżenie koncentracji uwagi. Dodatkowo
wskazuje się także powiązanie SBS z podrażnieniem błon śluzowych oczu, nosa, gardła oraz
zaczerwienieniem skóry [10].

Charakterystyka jakościowa wyizolowanych rodzajów pleśni
W ramach przeprowadzanych przez nas badań pobrano powietrze z różnego typu pomieszczeń
wewnętrznych, a następnie przeprowadzono analizę jakościową wyizolowanych grzybów pleśniowych.
Próbki powietrza zostały pobrane za pomocą metody sedymentacyjnej oraz zderzeniowej
z pomieszczeń zamkniętych takich jak: piwnice, korytarze, klatki schodowe, łazienki, korytarze
w mieszkaniu, pomieszczenia biurowe. Oznaczenia jakościowe grzybów strzępkowych przeprowadzono
w oparciu o obserwacje morfologiczne w różnych stadiach rozwoju grzybni na hodowli prowadzonej na
płytkach Petriego oraz na podstawie obserwacji mikroskopowych preparatów grzybiczych. Do
zidentyfikowania izolatów grzybów posłużono się kluczem według O. Fassatiovej. Poniżej
scharakteryzowano i przedstawiono obrazy mikroskopowe wyizolowanych przez nas rodzajów pleśni.
Alternaria: Kolonie szybko rosnące, czarne do oliwkowo-czarnych lub szarawych. Grzybnia aksamitna lub
wełnowata, wydziela do podłoża melaninę, czarny barwnik. Konidiofory są septowane, proste lub
rozgałęzione, a niekiedy wykazują zygzakowaty wygląd. Zarodniki są cylindryczne lub elipsoidalne,
zabarwione brązowo. Zarodniki mogą występować pojedynczo lub jako rozgałęzione łańcuchy [3,7,10].

Rys. 1. Zarodniki pleśni z rodzaju Alternaria
Aspergillus: Kolonie zwykle szybko rosnące, białe, żółte, żółto-brązowe, czarne lub brązowe z odcieniami
zieleni Ich powierzchnia jest aksamitna, puchowa lub puszysta. Konidiofory rozszerzając się tworzą
pęcherzyk, na którego części lub całej powierzchni powstają fialidy lub metule w jednym lub kilku
rzędach. Zarodniki są jednokomórkowe, kuliste, elipsoidalne, gładkie lub chropowate, bezbarwne lub
pigmentowane [3,7,10].
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Rys. 2. Zarodniki pleśni z rodzaju Aspergillus
Beauveria: Struktura kolonii opisywana jako proszkowa, aksamitna do wełnistej. Początkowo biała, ale
później przybiera jasne zabarwienie-żółte, różowe. Konidiofory to pojedyncze fialidy lub ich skupienia o
kolankowatych lub zygzakowatych kształtach. Zarodniki są jednokomórkowe, bezbarwne, okrągłe lub
owalne i powstają na zakrętach konidiów [3,10].

Rys. 3. Zarodniki pleśni z rodzaju Beauveria
Cladosporium: Kolonie są dość wolno rosnące, początkowo białe następnie przybierają barwę od
oliwkowo-brązowej do brązowo-czarnej. Strzępki, konidiofory oraz konidia są pigmentowane. Na
trzonkach konidionośnych wykształcają rozgałęzione łańcuchy zarodników. Są one 1 do 4-komórkowe,
cylindryczne lub o kształcie cytryny, zakończone tępo [3,7,10].
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Rys. 4. Zarodniki pleśni z rodzaju Cladosporium
Mucor: Kolonie luźne, przejrzyste, początkowo białe o odcieniu jaśniejszym lub ciemniejszym o
wysokości od kilku milimetrów do kilku centymetrów, później stają się żółte, żółtobrunatne i brązowe.
Zarodniki są kuliste lub owalne, a zygospory mają kształt owalny z zewnętrzną grubą ścianą podzieloną
na poletka, z których wystają stożkowate wyrostki [3,10].

Rys. 5. Zarodniki pleśni z rodzaju Mucor
Penicillium: Kolonie są zwykle szybko rosnące, płaskie, aksamitne, wełniaste lub kłaczaste. Zabarwienie
początkowo białe lub w odcieniach zieleni, niebieskiego, żółtego. Konidiofory tworzą układ
przypominający pędzel, na którego szczycie rozgałęzień znajdują się metule, a w nich butelkowate
fialidy. Zarodniki są kuliste, elipsoidalne, cylindryczne lub wrzecionowate, bezbarwne lub zielonkawe,
gładkie lub chropowate. Niektóre gatunki mogą wytwarzać sklerocja [3,7,10].
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Rys. 6. Zarodniki pleśni z rodzaju Penicillium
Rhizopus: Kolonie w kolorze jasnoszary, tworzące murawkę o luźnej strukturze. Brzegowe strzępki
w zetknięciu z podłożem wytwarzają rozgałęzione, ciemnobrązowe chwytniki- ryzoidy. Kuliste zarodnie
początkowo są białe, póżniej stają się czarne i lśniące. Ściana zarodni jest cienka, po pęknięciu uwalnia
ogromne ilości okrągłych lub owalnych spor, przybierając kształt kapelusza [3,10].

Rys. 7. Zarodniki pleśni z rodzaju Rhizopus
Scopulariopsis: Kolonie początkowo białe, później stają się brązowe, jasnobrązowe, cynamonowe. Dolna
strona kolonii bezbarwna lub jasnobrązowa. Grzybnia aksamitna, prószysta lub płaska z nieregularnie
pofałdowanymi brzegami. Konidiofory są ciemne, mogą być proste lub rozgałęzione. Komórki
konidiotwórcze położone są w okółku wachlarzowo, mają kształt butelkowaty. Zarodniki bezbarwne lub
ciemno-szare, kuliste z zakończeniami gładkimi lub chropowatymi [3,10].
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Rys. 8. Zarodniki pleśni z rodzaju Scopulariopsis

Podsumowanie
W ostatnich latach dużą uwagę skupia się na temacie występowania grzybów pleśniowych
w pomieszczeniach zamkniętych i związanych z tym zagrożeń. Wynika to zarówno z poszerzającej się
wiedzy o samych grzybach strzępkowych, ale przede wszystkim z wiedzy o konsekwencjach
zdrowotnych wynikających z obcowania z pleśniami. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań m.in.
w celu ustalenia norm określających dopuszczalną ilość grzybów w powietrzu, która nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia człowieka. Dużą uwagę należy również poświęcić monitorowaniu stanu
powietrza w pomieszczeniach zamkniętych nie tylko pod względem koncentracji grzybów pleśniowych,
ale również ich składu jakościowego.
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OSTEOPOROZA – OBJAWY, PROFILAKTYKA, LECZENIE
Miszczyk Patrycja
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
Według Światowej Organizacji Zdrowia od 1997 roku osteoporoza należy do
najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Stanowi trzecią, po nowotworach oraz
chorobach układu krwionośnego, przyczynę zgonów pacjentów. Szacuje się, że już co
4 kobieta i co 8 mężczyzna w wieku powyżej 50. roku życia mają osteoporozę.
Schorzenie to jest przewlekłą ogólnoustrojową chorobą układu kostnego, w wyniku
której dochodzi do zmian w prawidłowej strukturze kości i zmniejszenia jej masy oraz
gęstości mineralnej. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem złamań, kalectwem, a nawet
śmiercią. Do głównych czynników zachorowania na osteoporozę wpływ ma
z pewnością dieta, podeszły wiek, menopauza, tryb życia, zanieczyszczenie
środowiska, czynniki genetyczne, a także choroby prowadzące do utraty tkanki
kostnej, np. nowotwory. Chorobie tej z pewnością łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć,
dlatego warto dbać o swój układ kostny od najmłodszych lat.
słowa kluczowe: osteoporoza, densytometria, bisfosfoniany, kalcytonina, witamina D

Osteoporoza
Osteoporoza, zwana kiedyś zrzeszotnieniem kości należy do stanów chorobowych szkieletu, w której
dochodzi do postępującego ubytku masy kości, pogorszeniem struktury przestrzennej kości, a także
zwiększonym ryzykiem złamań, nawet w przypadku lekkich urazów. Choroba najczęściej dotyka kobiety
w wieku pomenopauzalnym, masowo występując w krajach wysoko rozwiniętych. Wiąże się z ryzykiem
wielu powikłań, w tym licznymi złamaniami kręgów kręgosłupa, kości promieniowej, a także szyjki kości
udowej. W poważniejszych przypadkach powoduje śmierć pacjenta [1].
Dotychczas nie opracowano niezawodnej metody pomiaru wytrzymałości kości. Badaniem, które służy
rozpoznaniu kości jest densytometria, która określa gęstość mineralną kości (BMD), z uwagi na fakt, że
wytrzymałość kości zależy głównie od masy tkanki. Zwykłe zdjęcie rentgenowskie może zobrazować
tylko zaawansowaną postać osteoporozy, dlatego też nie są uznawane za wiarygodne i nie stanowią
podstawy rozpoznania choroby. Densytometria pomaga wykryć chorobę w stadium bezobjawowym. W
czasie pomiaru ocenia się BMD odcinków szkieletu najbardziej narażonych na ryzyko złamań: kręgów
kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, szyjki kości udowej oraz kości promieniowej. U kobiet po
60. roku życia pomiaru dokonuje się w obrębie nasady bliższej kości udowej, wykorzystując metodę
dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA). Według aktualnych norm organizacji WHO, jeśli
wartość BMD nie przekracza 1SD, stan kości jest w normie. Jeżeli wartość BMD wynosi między -1 a -2,5
SD, masa kości uległa zmniejszeniu, ryzyko złamań jest jeszcze małe. Stan ten nazywany jest przez
lekarzy osteopenią. Jeśli BMD stanowi mniej niż -2,5 mamy do czynienia z osteoporozą, gdzie ryzyko
złamań jest znaczne. W tym stopniu zaawansowania choroby lekarze wskazują podjąć leczenie oraz
poszukać przyczyn utraty masy kostnej. Z ciężką osteoporozą mamy do czynienia, jeśli BMD jest większe
niż -2,5. Choroba wiąże się z licznymi złamaniami i skrajnie wysokim ryzykiem kolejnych obrażeń.
Wskazaniem jest terapia oraz lecznicze ćwiczenia izometryczne [3].
Do głównych czynników osteoporozy należą z pewnością zaawansowany wiek (powyżej 65 roku życia),
wczesne przekwitanie, przedwczesna menopauza czy długotrwały brak miesiączki [4], a także
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uwarunkowania genetyczne. Znaczenie może mieć również styl życia, jaki prowadzimy: nieracjonalna
dieta (ubogo białkowa lub ubogo wapniowa), a także używki [5, 6]. Przyjmowanie niektórych leków
może również indukować osteoporozę, w tym kortykosterydów, środków nasennych, hormonów
tarczycy, heparyna [7], fenytoiny, barbituranów [8], agonistów gonadoliberyny, leków osłaniających
żołądek zawierających glin, chemioterapia [9]. Na rozwój osteoporozy wpływać mogą również choroby
takie jak: cukrzyca, kamica nerkowa, endometrioza, hiperprolaktynemia, hipogonadyzm, nadczynność
przytarczyc, nadczynność tarczycy, jadłowstręt psychiczny, reumatoidalne zapalenie stawów,
przewlekła niewydolność nerek czy zespół Cushinga. Do jednych z przyczyn należą też z pewnością
upośledzone wchłaniania pokarmów, schorzenia wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz trzustki.
Choroby szpiku kostnego, w tym nowotwory, również mogą mieć kluczowe znaczenie w rozwoju
osteoporozy [10].
Osteoporoza w początkowym etapie nie daje żadnych objawów, dlatego jest chorobą tak zdradliwą.
Pierwszym symptomem świadczącym o rozwoju choroby jest z pewnością ból kości nasilający się
podczas chodzenia, siedzenia, bądź stania. Zauważalne jest również obniżenie wzrostu, ponieważ
zniszczona struktura kostna ulega ścieraniu pod wpływem działania sił. Dodatkowo chorzy cierpią na
bóle kręgosłupa, a u osób w podeszłym wieku dochodzi do nadmiernej kifozy piersiowej tzw. garba
starczego. Szczególnie dotkliwe są liczne złamania, nawet przy niewielkich urazach. Do najbardziej
niebezpiecznych z pewnością można zaliczyć złamania szyjki kości udowej, co może skutkować trwałym
kalectwem oraz niepełnosprawnością [11].

Leczenie osteoporozy
Celem leczenia osteoporozy jest z pewnością zmniejszenie ryzyka złamań. Przed rozpoczęciem terapii
trzeba wykluczyć wszystkie możliwe przyczyny mogące doprowadzać do ubytku tkanki kostnej. Środki
przeciw osteoporozie mogą mieć różne działania: zahamowanie postępującej degradacji kości, czyli
resorpcję, remodelację kości czy też regulację obu procesów. Z punktu widzenia biologii molekularnej,
metody te możemy podzielić ze względu na sposób oddziaływania na komórki kości. Niektóre środki
pobudzają osteoblasty, stymulujące tworzenie tkanki kostnej, a inne hamują osteoklasty poprzez
zatrzymanie ubytku tkanki kostnej. Najczęściej stosuje się te metody kompleksowo, indywidualnie
dobierając do potrzeb pacjenta [12].
Do najpopularniejszych leków stosowanych przeciw osteoporozie należą z pewnością preparatu wapnia
z witaminą D3 – zalecane dla osób powyżej 60. roku życia, osób otyłych, niepełnosprawnych oraz o
ograniczonej ekspozycji na słońce. Do rozwoju osteoporozy przyczynia się obniżenie poziomu wapnia
dostępnego dla organizmu. Proces ten stymuluje wydzielenie parathormonu, który z kolei wpływa na
działanie osteoklastów, uwalniając ten cenny pierwiastek z tkanki kostnej. Leki z preparatami wapnia
mają na celu wzrost stężenia wapnia i obniżenia poziomu parathormonu, który nie będzie wpływał na
obniżenie masy kostnej. Obecność witaminy D3 w preparatach umożliwia wchłanianie wapnia
z przewodu pokarmowego oraz resorpcję zwrotną tego pierwiastka w kanalikach nerkowych,
przedłużając czas działania leku [13].
Do kolejnych środków hamujących rozwój osteoporozy zaliczyć może bisfosfoniany. Związki te są
stabilnymi analogami nieorganicznych pirofosforanów o działaniu antyresorpcyjnym. Związki te
wpływają pozytywnie na poprawę gęstości mineralnej kości, dając szybkie efekty w okresie od
rozpoczęcia stosowania. Do komercyjnie dostępnych preparatów zaliczyć możemy: alendronian sodu,
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etydronian disodowy, klodronian disodowy, kwas ibandronowy, kwas zoledronowy, pamidronian
disodowy lub rizedronian sodu [14].
Kalcytonina produkowana jest w tarczycy. Jej działanie polega na zmniejszaniu resorpcji kości poprzez
zahamowanie aktywności komórek kościogubnych. W leczeniu chorób związanych z zaburzeniami
gospodarki wapniowo-fosforanowej stosuje się głównie kalcytoninę łososiową. Lek ten minimalizuje
głównie ryzyko złamań kręgosłupa, zmniejszając również dolegliwości bólowe obecne przy urazie [13].
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) przez wiele lat uznawana była jako jeden z lepszych środków przy
osteoporozie z uwagi na fakt, że do głównych czynników rozwoju choroby należy z pewnością niedobór
estrogenów. Lek ten pozytywnie wpływa na zwiększenie gęstości mineralnej kości, ponieważ powoduje
zmniejszenie cytokin, które stymulują osteoklasty. Dodatkowo hamuje resorpcję kostną poprzez
indukcję apoptozy osteoklastów. Wadą preparatu jest niestety zwiększenie ryzyka chorób układu
krwionośnego, a także nowotworów piersi [15].
Raloksyfen jest niesteroidowym benzotiofenonem. Pełni rolę selektywnego modulatora receptora
estrogenowego. Jego stosowanie powoduje wzrost gęstości mineralnej kości kręgosłupa oraz szyjki
kości udowej, spowodowaną nadmierną resorpcją w wyniku niedoboru estrogenów. Skuteczny jest
zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu kobiet w wieku pomenopauzalnym [16, 17].
Renelinian strontu jest lekiem o podwójnym działaniu: pobudzającym osteoblasty i hamującym
osteoklasty. Środek ten znalazł zastosowanie w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej, redukując
ryzyko złamań kręgów oraz szyjki kości udowej. Głównym problemem w leczeniu chorych jest
z pewnością cena leku, po za tym brakuje danych o wpływie długotrwałego leczenia strontem [18].
Denosumab jest z pewnością najnowocześniejszym lekiem na osteoporozę. Środek ten jest ludzkim
przeciwciałem monoklonalnym (IgG2) skierowanym przeciwko ligandowi RANK oraz wiążącym się
swoiście z RANKL, hamującym jednocześnie aktywację tego receptora na powierzchni komórek
kościogubnych oraz prekursorów osteoblastów. Skutkuje to zaburzeniem funkcji życiowych
osteoklastów poprzez zmniejszenie resorpcji kości. Środek ten wskazany jest w leczeniu kobiet w wieku
pomenopauzalnym, zmniejszając ryzyko złamań oraz powikłań kostnych. Lek ten stosowany jest
z powodzeniem u osób z przerzutami guzów litych do kości, zapobiegając wykonywaniu zabiegów
chirurgicznych [19].

Profilaktyka
W profilaktyce osteoporozy kluczowe znaczenie ma odpowiednie odżywianie, głównie pokarmy bogate
w wapń, białko, witaminę D3, B6, B12, magnez i kwas foliowy. Dieta osób zagrożonych wystąpieniem
osteoporozy powinna zawierać produkty spożywcze, takie jak: mleko, twaróg, serki homogenizowane,
śmietanę odtłuszczoną, owoce, zielone warzywa czy kasze. W okresie przed menopauzą dobrze jest
pomyśleć o skutecznym wsparciu swojego organizmu fitoestrogenami, które działają w organizmie
podobnie jak estrogeny. Najlepiej unikać produktów, które powodują nadmierne wydalanie wapnia wraz
z moczem np. soli, mocnej herbaty, kawy czy coca-coli. Należy zadbać również o odpowiednią ilość ruchu,
dostosowaną indywidualnie do pacjenta. Czynne uprawianie sportu wzmocni kości i mięśnie, które
odpowiadają za stabilizację postawy. Dobrym rozwiązaniem jest fizjoterapia: ćwiczenia czynnych
kończyn, wzmacnianie tkanki mięśniowej, masaże czy zabiegi, takie jak elektroterapia czy hydroterapia
[20, 21].
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Podsumowanie
Osteoporoza dotyka coraz szersze grono pacjentów, głównie kobiet w wieku pomenopauzalnym. W
terapii tego schorzenia najważniejsze jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie choroby. Leczenie
polega głównie na stosowaniu zbilansowanej diety bogatej w wapń oraz przyjmowaniu odpowiednich
suplementów, w tym witaminy D3 czy kalcytoniny. Istotne znaczenie ma wykonywanie systematycznych
badań profilaktycznych w celu zdiagnozowania choroby we wczesnym etapie i podjęcie odpowiedniego
leczenia. Warto wspomnieć, że schorzeniu temu z pewnością łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. W
profilaktyce osteoporozy znaczenie może mieć odpowiednia edukacja, mająca na celu
rozpowszechnianie dobrych nawyków w życiu codziennym. Należy pamiętać, że o stan kości należy dbać
od najmłodszych lat, po to by na starość uniknąć ciężkich powikłań.
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WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW TRZUSTKI WYZWANIEM DLA
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Olejnik Agnieszka, Moskwa Zuzanna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii,
Studenckie Koło Naukowe „Biomarkery w diagnostyce medycznej”
Poszukiwanie markerów diagnostycznych nowotworów trzustki jest wyzwaniem dla
naukowców. Obecnie nie ma dobrego wskaźnika, który pozwoliłby na wczesne
wykrycie zmian nowotworowych w stadiach, w których jest możliwe wdrożenie
odpowiedniego i skutecznego leczenia. Rutynowo oznaczane markery nowotworowe,
takie jak CA 19-9 czy CEA nie mogą być stosowane w testach diagnostycznych ze
względu na małą swoistość narządową. Są one przydatne jedynie w monitorowaniu
choroby. Jest to jedna z przyczyn braku „złotego standardu” we wczesnym wykrywaniu
zmian nowotworowych gruczołu trzustkowego. Naukowcy wciąż poszukują idealnego
markera, który charakteryzowałby się wysoką swoistością dla toczącego się procesu
nowotworowego tego narządu. Obecnie w diagnostyce stosuje się m.in. CA 19-9, CEA,
CA 50, Span–1, DUPAN-2, CA 72-4, TAG – 72, PAP, CA 125. Ze względu na niską
swoistość narządową oznaczanych dotychczas markerów, istnieje ciągła potrzeba
wdrożenia nowych testów. Dlatego też trwają badania nad nowymi parametrami,
które mogą stać się przydatne we wczesnej diagnostyce procesu nowotworowego.
słowa kluczowe: nowotwory trzustki, wczesna diagnostyka, markery nowotworowe, CA 19-9

Swoistość narządowa markerów nowotworowych
We współczesnej diagnostyce onkologicznej istotną rolę pełnią markery nowotworowe. Są to
substancje, które mogą wskazywać na toczący się proces kancerogenezy w obrębie określonej tkanki,
wykorzystywane między innymi do oceny ryzyka, diagnostyki różnicowej, monitorowania zmian,
monitorowania leczenia, czy w profilaktyce. Dany marker powinien wykazywać jak najwięcej cech tak
zwanego „markera idealnego”, który charakteryzuje wysoka swoistość tkankowa, zmiany stężenia
proporcjonalne do zaawansowania choroby oraz tania i prosta metoda oznaczania. W diagnostyce
nowotworowej poważnym ograniczeniem stosowanych markerów jest ich niska specyficzność
narządowa. Oznacza to, że stężenie danego antygenu może zmieniać się w patologiach wielu tkanek. Z
tego względu, stosuje się oznaczanie kilku markerów jednocześnie. Dla nowotworów trzustki są to
głównie CA 19-9, CEA, CA 50, Span-1, DUPAN-2, CA 72-4, TAG-72, PAP, CA 125. Markery oznaczane
obecnie mogą również być wskaźnikiem rozwoju innych chorób narządów układu pokarmowego, co
znacznie utrudnia jednoznaczną interpretację otrzymanego wyniku oznaczenia. Dlatego istnieje
potrzeba zdefiniowania parametru, który byłby wysoce swoisty tylko dla nowotworów trzustki [1].
Tabela 1. Wybrane przykłady nowotworów złośliwych oraz oznaczane markery. Opracowanie własne na
podstawie Sharma [1], 2015
Jednostka
chorobowa
Rak trzustki
Rak prostaty
Rak jajnika

Główny
marker
CA-19.9
PSA
CA 125

Pozostałe markery
CA 19-5, CA 50, CA 72-4, CEA, CK-BB, ADH, ALP, GGTP, PAP
PAP, ALP, CEA, CK-BB, TPA
AFP, CEA, CK-BB, β-hCG, LDH, TPA
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Jednostka
chorobowa
Rak płuc
Rak żołądka
Rak jelita grubego

Główny
marker
NSE
CA 72-4
CEA

Pozostałe markery
ACTH, CK-BB, kalcytonina, CA 72-4, CEA, AFP, TPA
CA 19-9, CA 50, CEA, CK-BB, β-hCG
CA 19-5, CA 19-9, CA 72-4, CK-BB, NSE

CEA-antygen karcinoembrionalny, CK-BB – kinaza kreatynowa, ADH – hormon antydiuretyczny, ALP –
fosfataza zasadowa, GGTP – gamma-glutamylotransferaza, PAP - kwaśna fosfataza sterczowa, TPA tkankowy antygen polipeptydowy, AFP – alfa-fetoproteina, β-hCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa,
LDH – dehydrogenaza mleczanowa, ACTH – hormon adrenokortykotropowy

Markery diagnostyczne nowotworów trzustki
W diagnostyce zmian nowotworowych w obrębie trzustki stosuje się głównie CA 19-9. Pozostałe
markery, takie jak CA 50, CA 125, CA 72-4, CEA, CK-BB, ADH, ALP, GGTP, PAP znalazły zastosowanie dla
innych narządów (jelito grube, żołądek, prostata, jajnik i inne). W diagnostyce raka trzustki wykorzystuje
się je głównie pomocniczo przy jednoczesnym oznaczeniu CA 19-9 [1].
CA 19-9
Jest to glikoproteina, która występuje w komórkach nabłonkowych trzustki, żołądka, wątroby,
pęcherzyka żółciowego oraz okrężnicy i płuc [2]. Znacznie podwyższone stężenie obserwuje się w raku
trzustki (w tym w 80% raków gruczołowych). W przypadku łagodnych chorób zapalnych wątroby i dróg
żółciowych, trzustki i przewodu pokarmowego, w łagodnych nowotworach jajników i macicy,
w mukowiscydozie i zapaleniu płuc, a nawet podczas nieznacznego utrudnienia w odpływie żółci,
wartość stężenia CA 19-9 w surowicy może być nieznacznie podwyższona [3]. Wzrost stężenia CA 19-9
jest również obserwowany w przebiegu raka dróg wątrobowo-żółciowych (67% przypadków) i raka jelita
grubego (18% przypadków) [4]. Są także pacjenci z nowotworami przewodu pokarmowego, u których
stwierdza się zerowe wartości stężeń tego markera. Antygen ten nie występuje u wszystkich ludzi (37% populacji nie posiada tego antygenu) [3]. Jego brak zaobserwowano u osób z fenotypem Lewisb [5].
Oznaczanie stężeń CA 19-9 razem z CEA ma zastosowanie podczas monitorowania w okresie
pooperacyjnym i we wczesnej diagnostyce wznowy nowotworu [3]. Może być wykorzystany jedynie u
chorych, którzy mają wyjściowo (tzn. przed rozpoczęciem leczenia) podwyższone stężenie tego
antygenu. Jeśli u danego pacjenta wyjściowa wartość stężenia CA 19-9 jest niska, oznacza to zwykle, że
guz nie wydziela antygenu. W takim przypadku oznaczenia w trakcie leczenia i kontroli po leczeniu są
zazwyczaj nieprzydatne.
Stężenie CA 19-9 w surowicy jest oznaczane głównie za pomocą mysich przeciwciał monoklonalnych
IgG1 przeciwko komórkom raka jelita grubego, z wykorzystaniem metod radioimmunologicznych.
Wartość graniczna wynosi 37 U/mL [6].
CEA
Antygen karcinoembrionalny występujący u płodu w jelicie, wątrobie i trzustce. W niewielkich ilościach
występuje w tkankach tych narządów u zdrowych osób dorosłych [7]. Oznaczanie stężenia CEA
w surowicy jest wykorzystywane głównie w monitorowaniu ewentualnej wznowy raka jelita grubego
oraz odbytu po leczeniu chirurgicznym. Niestety antygen ten, tak jak wiele innych markerów,
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charakteryzuje się niską swoistością narządową. Jego podwyższone stężenie można zaobserwować
w przypadku wielu innych patologii (nie tylko zmian nowotworowych), takich jak [8]:
•  

zapalenie trzustki,

•  

zapalenie jelita, polipy odbytu, choroba Crohna,

•  

rak jelita grubego, jajnika, sutka, płuc, prostaty, trzustki,

•  

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

•  

zapalenie i marskość wątroby, żółtaczka zastoinowa, alkoholizm,

•  

niewydolność nerek, choroby płuc,

•  

obserwuje się też niewielki wzrost jego stężenia u palaczy tytoniu i u kobiet ciężarnych.

CEA nie może być używany do badań przesiewowych w kierunku wszystkich typów guza, a także, co
warto podkreślić, wykazuje małą przydatność w monitorowaniu leczenia nowotworów. Mimo tych
ograniczeń, CEA może być z powodzeniem stosowany jako uniwersalny marker przerzutów. Stężenie
w surowicy powyżej 5 ng/ml uznaje się za nieprawidłowe, wymagające dalszej diagnostyki [9].
Pozostałe markery nowotworów trzustki
Mimo, że głównym markerem dla nowotworów trzustki jest CA 19-9, a oznaczanie jego stężenia
w surowicy wraz z CEA może dać informacje na temat powstających przerzutów, stosuje się również
markery pomocnicze.
Stosunkowo nowym markerem jest Span-1, a w przypadku raka trzustki częstość występowania
podwyższonego stężenia tego parametru w surowicy wynosi 81,3%. Niestety fałszywie dodatnie
podwyższone stężenie Span-1 w surowicy było dość często obserwowane w marskości wątroby (53,8%)
i przewlekłym zapaleniu wątroby (26,3%). Czułość i specyficzność oznaczenia dla raka trzustki wynosi
odpowiednio 81,3% i 75,6% [10]. W diagnostyce wykorzystuje się głównie metody
radioimmunologiczne z zastosowaniem specyficznych przeciwciał skierowanych przeciw komórkom
raka trzustki wytwarzającego mucynę [10].
DUPAN-2 jest również nowym markerem, który może być oznaczany pomocniczo w surowicy. Jego
podwyższone stężenie obserwuje się w przypadku raka trzustki i dróg żółciowych, natomiast w raku
jelita grubego i żołądka nie wykazano podwyższonych wartości stężeń [11]. Do oznaczeń wykorzystuje
się przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko ludzkiej linii komórkowej gruczolakoraka trzustki.
Przeciwciała te rozpoznają antygen obecny na niektórych komórkach trzustki płodowej i przewodowych
komórkach nabłonkowych trzustki dorosłych, a także na komórkach gruczolakoraka i innych tkanek. Ze
względu na to, że wykrywany jest inny antygen niż w przypadku CA 19-9, DUPAN-2 może być stosowany
u osób Lewis-ujemnych [11].
Obiecującym markerem pomocniczym w wykrywaniu i obserwacji pacjentów z rakiem trzustki może być
także CA 50. Ograniczeniem jest jednak wysoka wartość jego stężeń w wielu różnych nowotworach,
szczególnie przewodu pokarmowego. Umiarkowanie zwiększone stężenie w surowicy CA 50 występuje
także w chorobach wątroby i dróg żółciowych, zwłaszcza w przypadkach żółtaczki [12]. Do oznaczeń
wykorzystuje się metody radioimmunologiczne IRMA, z zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał
IgM anty-CA 50, które zostały otrzymane przez immunizację myszy z linii ludzkich komórek
gruczolakoraka okrężnicy i odbytnicy [12].
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W diagnostyce nowotworów trzustki stosuje się pomocniczo również CA 72-4, TAG-72, czy CA 125. Są to
główne markery dla chorób nowotworowych innych narządów, jednakże ich oznaczanie w surowicy,
łącznie z CA 19-9, może pomóc we wczesnym wykryciu zmian nowotworowych w obrębie trzustki. CA
72-4 to marker nowotworowy raka żołądka. Wartość jego stężenia w surowicy odzwierciedla
zaawansowanie choroby, a podwyższona wartość stężeń obserwowana jest u chorych na raka jelita
grubego i odbytu, żołądka, trzustki, szyjki macicy i płuca [13]. Antygen CA 72-4 wiąże się z przeciwciałami
monoklonalnymi cc49 (skierowanymi przeciwko frakcji błon plazmatycznych izolowanych z przerzutów
raka piersi) i B 72-3 (skierowanymi przeciwko glikoproteinie występującej w gruczolakorakach
przewodu pokarmowego, jajników i piersi) [14]. TAG-72 jest obecny w surowicy w różnych typach
nowotworów. W przypadku zastosowania w immunohistochemii, może być stosowany do klasyfikacji
raków nabłonkowych i różnicowania gruczolakoraka od międzybłoniaka [15].

Najnowsze doniesienia naukowe
Ze względu na wiele czynników, które mogą być przyczyną nowotworów trzustki i agresywny przebieg
choroby, istnieje potrzeba jej szybkiej diagnostyki. Obecnie nie ma dobrego wskaźnika, który pozwoliłby
na wczesne wykrycie zmian chorobowych w stadiach, w których jest możliwe wdrożenie odpowiedniego
i skutecznego leczenia. W różnych ośrodkach naukowych prowadzone są wielokierunkowe badania
mające na celu wytypowanie najlepszego pod względem specyficzności markera raka trzustki.
Analiza śliny
Analiza mikrobiologiczna śliny wykazała, że chorzy na raka trzustki mają inną florę bakteryjną w ślinie,
w porównaniu do osób zdrowych, a nawet pacjentów z innymi typami nowotworów lub chorobami
trzustki. U pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem trzustki w ślinie dominują bakterie z grupy
Leptotrichia i Campylobacter przy obniżonej ilości Streptococcus, Treponema i Veillonella. Ustalenia te
mogłyby stanowić podstawę do przygotowania testu umożliwiającego rozpoznanie choroby w jej
wczesnym stadium [16].
Krążące aminokwasy rozgałęzione (BCAAs)
Wynikiem współpracy naukowców z wielu ośrodków m.in. Dana-Farber Cancer Institute czy
Massachusetts Institute of Technology [17] jest analiza próbek krwi 1500 pacjentów, badanych pod
kątem występowania ponad 100 różnych metabolitów. Wieloletnie badania umożliwiły porównanie
wyników uzyskanych w momencie pobrania próbki z danymi klinicznymi pacjentów, którzy później
zachorowali na nowotwór trzustki. Za wczesną oznakę kancerogenezy w obrębie gruczołu
trzustkowego uznano wzrost stężenia aminokwasów rozgałęzionych oznaczanych w osoczu krwi. U
osób z takim wynikiem w ciągu 2-5 lat po pobraniu próbki krwi zdiagnozowano nowotwór trzustki.
Podwyższone stężenie aminokwasów rozgałęzionych w organizmie związane jest z kacheksją
towarzyszącą toczącemu się procesowi nowotworowemu [17].
Analiza microRNA we krwi
Przeprowadzone testy polegające na analizie microRNA we krwi pełnej nasunęły przypuszczenia, że
obecność pewnych fragmentów koreluje z prawdopodobieństwem występowania raka trzustki. W
badaniach tych uzyskuje się dużą liczbę wyników fałszywie dodatnich, jednak równoczesna analiza
microRNA i oznaczanie stężenia CA 19-9 daje szansę na potencjalnie wczesne zdiagnozowanie choroby
[18].
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Analiza metabolitów w surowicy krwi
Nowe badania oparte na metabolomice mogą być pomocne we wczesnym wykrywaniu procesu
nowotworowego. Metodą GC/MS oznaczono stężenia różnych metabolitów pacjentów z rakiem
trzustki, przewlekłym zapaleniem tego narządu i u osób zdrowych. Przeprowadzone badania wykazały,
że stężenia 18 metabolitów u osób z rakiem trzustki są znacząco wyższe w porównaniu do grupy
kontrolnej. Istnieje jednak konieczność dalszych badań, na podstawie których można by wytypować
metabolit, którego stężenie wzrasta najszybciej i który jest najbardziej swoisty dla procesu
nowotworowego toczącego się w obrębie trzustki, co z kolei pozwoliłoby na wczesną diagnozę choroby
[19].
Wykrywanie komórek nowotworowych
Rozwój metod mikroprzepływowych w diagnostyce umożliwił identyfikację krążących we krwi komórek
nabłonkowych. Z badań przeprowadzonych pod nadzorem doktora Andrew Rhim, asystenta Internal
Medicine at University of Michigan Health System [20] wynika, że komórki nowotworowe pojawiają się
w krwiobiegu już we wczesnych stadiach rozwoju raka trzustki, a nawet przed wykryciem nowotworu. U
33% pacjentów z rozpoznaniem torbieli przedrakowych wykryto krążące komórki nowotworowe, co
daje szansę na wczesną identyfikację tą metodą osób z ryzykiem rozwoju raka trzustki w przyszłości [20].
Mutacje w genach
W próbkach krwi osób z rozpoznaniem raka trzustki we wczesnym stadium obserwuje się metylację
promotorów genów BNC1 i ADAMST1. Wynik dodani testu wykrywającego obie mutacje uzyskano u
81% pacjentów ze wczesnym rakiem trzustki, u osób zdrowych lub po przebytym zapaleniu trzustki
otrzymuje się wynik ujemny, co może służyć do diagnostyki różnicowej nowotworów i stanów zapalnych
w obrębie gruczołu trzustkowego [21].
Mutacje w genach BRCA2, p16, HNPCC, rodzinne występowanie zapalenia trzustki i zespołu Peutza–
Jegersa predysponują do rozwoju raka trzustki. Osoby dziedziczące uszkodzenia w obrębie tych genów
stanowią jednak niewielki odsetek chorych na nowotwory trzustki [22].

Podsumowanie
Obecnie nowotwory trzustki diagnozuje się poprzez badania obrazowe np. tomografia komputerowa,
USG, a badania laboratoryjne służą jedynie do monitorowania leczenia, prognozowania, wystąpienia
wznowy czy diagnostyki różnicowej. Prowadzone prace badawcze dają nadzieję, że być może
w niedalekiej przyszłości wytypowany zostanie marker specyficzny dla tego typu nowotworu, co z kolei
pozwoli opracować test, który umożliwi wczesne zdiagnozowanie choroby.
Określenie czynników ryzyka oraz wczesna
i zachorowalność na nowotwory trzustki.
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WPŁYW AGE NA ROZWÓJ MIAŻDŻYCY- DZIAŁANIE PRO- CZY ANTYATEROGENNE?
Kuzan Aleksandra
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii
Lekarskiej
Produkty zaawansowanej glikacji (AGE) są związkami powstającymi podczas
nieenzymatycznego procesu modyfikacji białek i innych związków posiadających wolną
grupę aminową pod wpływem cukrów redukujących. Uważa się, że AGE są
zaangażowane
w mechanizmy
związane
z patofizjologią
wielu
chorób
degeneracyjnych, min. z powikłaniami cukrzycowymi, a także z miażdżycą. Glikacja
usztywnia strukturę białek fibrylarnych, stąd przypuszczenie, że zmodyfikowany
kolagen i elastyna stanowi trudniejszą barierę dla migrujących miocytów z medii do
intimy. Hipotezę tę sprawdzano in vitro na hodowli komórek mięśni gładkich
posługując się metodami spektroskopowymi i testami migracyjnymi. Hipoteza wydaje
się potwierdzać, co świadczy o tym, że glikacja wpływa w dwoisty sposób na
aterogenezę, odrębnymi mechanizmami stymulując ten proces, jak również hamując
go. Wnioskuje się jednak o przewadze niekorzystnego wpływu AGE na zdrowie, z czego
wynika konieczność ograniczania spożywania egzogennych produktów glikacji.
słowa kluczowe: glikacja, zaawansowane produkty glikacji, kolagen, elastyna, miażdżyca

Wstęp
Glikacja jest to proces nieenzymatycznej modyfikacji białek, zaindukowany przez reakcję wolnej grupy
aminowej aminokwasów, peptydów, fosfolipidów czy kwasów nukleinowych z grupą karbonylową cukru
redukującego, tj. glukoza, fruktoza, glukozo-6-fosforan. Proces ten jest znany również jako reakcja
Maillarda, jest bardzo złożony, wieloetapowy i długotrwały – trwa od kilku dni do kilku lat. W jej
przebiegu dochodzi do utworzenia zasady Schiffa, dalej do wewnątrzcząsteczkowego przegrupowania
Amadori, następnie do kondensacji, dehydratacji, utleniania i licznych innych transformacji, w efekcie
których powstają tzw. produkty zaawansowanej glikacji (AGEs, ang. advanced glycation end products).
Produkty te mają znacznie zmienione właściwości w stosunku do wyjściowych cząsteczek, min.
specyficzne właściwości spektrofotometryczne i fluorescencyjne [1]. Są również często
wysokospolimeryzowane i usieciowane, co sprawia, że tracą swoje biologiczne funkcje i są znacznie
mniej podatne na degradację proteolityczną, co utrudnia ich usuwanie z komórek i tkanek [2, 3].
Glikacja jest procesem zachodzącym wszędzie tam gdzie obecne są substraty, zarówno w żywym
organizmie jak i poza nim. Czynnikiem znacznie przyspieszajacym omawiane reakcje jest wysoka
temperatura, dlatego powszechnie zachodzą one podczas obróbki termicznej produktów spożywczych.
AGE powstałe w żywności nazywa się MRP (ang. Maillard Reaction Products) czy melanoidynami. Są to
złożone związki o barwie od żółtej do brązowej, które nadają specyficzny dla smażonych/ pieczonych
potraw smak i zapach [4].
W ostatnich latach produkty zaawansowanej glikacji stały się szczególnym obiektem zainteresowania
naukowców. Donosi się, że wpływ AGE na fizjologię i patofizjologię powstawania niektórych schorzeń
jest znaczący. Dotyczy to zarówno endogennych postaci tych związków, powstałych na bazie białek
organizmu, zwłaszcza tych o długim okresem półtrwania, tj. kolagen, elastyna czy krystalina oka, ale
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także egzogennych, przyjmowanych z pożywieniem. Wykazano, że posiłek smażony czy pieczony
powoduje wzrost stężenia AGE w surowicy około 1,5-krotnie [5]. Niepokojące są dane mówiące o tym,
że aż 10% AGE przyjętych z pożywienia jest absorbowane do krążenia, z czego aż 66% pozostaje
w organizmie, a tylko 33% jest wydalona z moczem [5]. Kumulacja takich produktów w postaci złogów
powoduje m.in. usztywnienie tkanek [2].
Warto zaznaczyć, że problem glikacji dotyczy w większej mierze osób z hiperglikemią – u takich
pacjentów wyższe stężenia cukrów redukujących we krwi prowadzi do powstawania większej ilości
produktów zaawansowanej glikacji. Uważa się, że AGE u ludzi z cukrzycą determinują powstawanie
komplikacji charakterystycznych dla tej choroby – mikroangiopatii, retinopatii, nefropatii, upośledzenie
gojenia się ran [6,7]. Postuluje się, że AGE odgrywają dużą rolę również w innych schorzeniach, min.
w chorobie Alzheimera, jaskrze, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz miażdżycy tętnic [7]. Warto
zaznaczyć, że cukrzyca i miażdżyca są często chorobami współwystępującymi, dla których punktem
wspólnym są min. produkty zaawansowanej glikacji.
Aktualnie wciąż trwa ustalanie na czym konkretnie polega udział AGE w patomechanizmie wyżej
wymienionych chorób. Wiadomo już, że powstawaniu AGE towarzyszy generowanie reaktywnych form
tlenu oraz rodników organicznych, które inicjują i stymulują rozwój stanu zapalnego. Zidentyfikowano
również szereg receptorów dla tych związków, tzw. RAGE (ang. receptor for advanced glycation end
products). Oddziaływanie AGE z RAGE skutkuje min. aktywacją jądrowego czynnika transkrypcyjnego
NF-kB, który indukuje transkrypcję licznych genów prozapalnych, min. cytokin, chemokin, białek
adhezyjnych, metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP, ang. matrix metalloproteinases),
cyklooksygenazy 2 i syntazy tlenku azotu, w skutek czego dochodzi do nasilenia miejscowej reakcji
zapalnej [7]. Pobudzenie receptorów RAGE skutkuje również wpływem na ścieżki sygnałowe JAK/ STAT
(niereceptorowa kinaza tyrozynowa Janus/ czynniki transkrypcyjne, białka biorące udział
w przekazywaniu sygnałów oraz aktywacji transkrypcji genów), Cdc42 (Cdc42–białko z rodziny Rho
wiążące GTP) oraz oksydazy NADPH, które prowadzą do znaczącej destabilizacji metabolizmu komórki,
a w końcu upośledzenia funkcji tkanki [2]. Liczne inne mechanizmy przez które AGE wpływają na rozwój
różnych chorób opisane są szczegółowo w pracach przeglądowych [1, 2].
W niniejszym projekcie badawczym koncentrowano się na udziale glikacji w kontekście zmian
miażdżycowych. Postuluje się, że AGE generalnie stymulują aterogenenezę, głównie przez wpływ na
stymulację stanów zapalnych, które prowadzą do zniszczenia śródbłonka naczyniowego, powstawania
i rozrostu blaszek miażdżycowych. Przyspieszanie rozwoju chorób sercowo- naczyniowych związane jest
też z innymi mechanizmami, w które zaangażowane są AGE, min. ułatwianie wiązania LDL do komórek
ściany naczynia, aktywacja leukocytów i trombocytów, stymulowanie zmian w poziomie ekspresji
czynników wzrostu, cząsteczek adhezyjnych MMP i innych białek [1]. Wiadomym jest jednak, że
w patomechaniźmie miażdżycy pewną rolę odgrywa migracja komórek mięśni gładkich (SMC, ang.
smooth muscle cells) z medii do intimy. Tam miocyty proliferują i pochłaniają lipidy, tworząc tzw.
komórki piankowate, co bezpośrednio przyczynia się do po zwiększania objętości blaszki miażdżycowej.
Powiększająca się blaszka może zamknąć światło naczynia krwionośnego, co manifestuje się zawałem
mięśnia sercowego lub krytycznym niedokrwieniem kończyn. Aby SMC mogły przemigrować ze
środkowej warstwy tętnicy do wewnętrznej muszą przeciskać się przez sieć zbudowaną z białek
macierzy zewnątrzkomórkowej, głównie kolagenu i elastyny. I tu rodzi się pytanie czy zmodyfikowanie
białek macierzy zewnątrzkomórkowej przez glikację nie wpływa na szybkość migracji miocytów? Jak
wspomniano wyżej, białka poddane glikacji są usieciowane dodatkowymi wiązaniami krzyżowymi, co
sprawia, że są sztywniejsze i mniej podatne na trawienie enzymami, które uwolnione z SMC czy
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makrofagów miałyby je zdegradować. Logicznym wydaje się hipoteza, że glikacja sprawia, że kolagen
i elastyna stają się trudniejszą barierą dla migracji komórek mięśni gładkich, tym samym hamuje rozrost
blaszki miażdżycowej. Byłby to jedyny znany mechanizm antyaterogenny jaki wiązałby się z AGE. Celem
niniejszej pracy jest zweryfikować ową hipotezę.

Materiały i metody
Materiały
Materiałem badawczym były komórki mięśni gładkich pochodzące z tętnicy, zakupione w komercyjnym
banku komórek ATCC: Primary Aortic Smooth Muscle Cells, Normal, Human (ATCC® PCS-100-012).
Zgodnie ze specyfikacją komórki te pochodzą od 23. letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Hodowano je
w dedykowanym dla nich medium Vascular Cell Basal Medium (ATCC® PCS-100-030) wzbogaconym
specjalnymi suplementami zawartymi w Vascular Smooth Muscle Celll Growth Kit (ATCC® PCS-100042), min. FGF (5 ng/mL), insulina (5 mg/mL), kwas askorbinowy (50 ug/mL), L- glutamina (10 mM), EGF
(5 ng/mL), cielęca surowica (5%). W celu zapobiegnięcia zakażenia hodowli bakteriami bądź grzybami
dodawano gentamycynę (10 ug/mL) i amofoterycynę (0,25 ug/mL). Komórki były hodowane
w inkubatorze (Hereus) w temperaturze 37°C, przy 5,5% stężeniu dwutlenku węgla. Morfologia
komórek przedstawiona jest na ryc. 1 (zdjęcie przyżyciowe).
Metody
Przeprowadanie glikacji kolagenu i elastyny z użyciem glukozy i glukozo-6 fosforanu
Glikację prowadzono na dwa sposoby, jako:
•   spontaniczny proces, inkubując mieszaniny białkowo-cukrowe w inkubatorze (37°C, 5,5% CO2)
przez 30-90 dni;
•   proces indukowany mikrofalami, inkubując mieszaniny białkowo-cukrowe w mikrofalówce przy
640 W przez 0-60 minut w cyklach: 1 minuta działania mikrofal, 1 minuta chłodzenia w -20°C).
Do reakcji używano kolagenu (Sircol Bovine Collagen Reference Standard, Biocolor, S1010) w stężeniu
50 µg/ml-2 mg/ml, elastyny (Elastin from human aorta, Sigma, E6777) w stężeniu 50 µg/ml-1 mg/ml,
glukozy (D-(+)-Glucose, Sigma, G8270) w steżeniu 50-800 mM oraz glukozo-6-fosforanu (G6P; D-Glucose
6-phosphate sodium salt, Sigma, G7879) w stężeniu 50-800 mM.
Kolorymetryczna i fluometryczna metoda weryfikacji wydajności glikacji
Białka poddane glikacji nabierają żółto-brązowej barwy i fluoryzują. Wykorzystano to do analizy
wydajności glikacji, którą przeprowadzano przez pomiar absorbancji przy 420 nm oraz fluorescencji przy
długości fali wzburzenia: 370 nm i emisji w zakresie: 400-480 nm.
Testy migracyjne z użyciem insertów Transwell®
Komórki w ilości 7x103 wysiewane były na insert Transwell® w medium Vascular Cell Basal Medium
niewzbogaconym żadnymi czynnikami wzrostu ani surowicą. Insert opłaszczano uprzednio warstwą
glikowanego kolagenu i/lub elastyny. W dolnej części naczynia hodowlanego było pełne medium
z surowicą (5%) zawierającą liczne chemoatraktanty, w ten sposób komórki stymulowane były do
migracji przez barierę złożoną z insertu z warstwą żelu białkowego. Komórki, które przemigrowały po
24h barwione były barwnikiem DAPI i zliczane przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego (Olympus
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BX51) i analizowano przy użyciu programy Cell F (Olympus). Widok membrany insertu opłaszczonej
białkami oglądanego w świetle przechodzącym przedstawiono na ryc. 2.

Rysunek 1. Zdjęcia przyżyciowe komórek mięśni gładkich.

Rysunek 2. Zdjęcia mikroskopowe powierzchni insertów Transwell z naniesionymi żelami białkowocukrowymi i komórkami: panel A- opłaszczenie elastyną 0,125 mg/ml+ kolagenem 0,25 mg/ml w 100 mM
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G6P; panel B- opłaszczenie kolagenem 0,25 mg/ml w 200 mM G6P; panel C- opłaszczano jak w przypadku
panelu A, ale mieszanina była glikowana; panel D- opłaszczano jak w przypadku panelu B, ale mieszanina
była glikowana (glikacja 860W 15 minut).

Wyniki
Analiza widm fluorescencyjnych (rysunki 3-5) oraz absorbancji mieszanin białkowo-cukrowych pozwala
stwierdzić, że obie testowane metody przeprowadzania glikacji – jako spontaniczny proces i proces
stymulowania mikrofalami, są skuteczne. Po ok. 60 dniach przeprowadzania reakcji w temperaturze
37°C bądź ok. 10 minutach przeprowadzania reakcji w obecności mikrofal widoczne są zmiany w kolorze
roztworów białkowych – stają się żółte, a wraz z upływem czasu brązowieją. Podobnie wzrasta
fluorescencja w zakresie 400-480 nm.
Zaobserwowano, że proces glikacji zachodzi kilkakrotnie wydajniej jeśli jako cukier użyty w mieszaninie
jest glukozo-6-fosforan, a nie glukoza. Do właściwych testów migracyjnych wybrano więc ten rodzaj
cukru.
Porównanie widoku membran opłaszczonych białkami glikowanymi i nieglikowanymi (rysunek 2)
pozwala przypuszczać, że zgodnie z przewidywaniami glikowane białka są dodatkowo usieciowane
wiązaniami międzycząsteczkowymi.
Wyniki testów migracyjnych z użyciem insertów Transwell przedstawiono w postaci tabel (tab. 1-2).
Zauważalna jest różnica w ilości komórek, które przemigrowały przez membranę okrytą białkami w przypadku białek glikowanych ilość komórek jest mniejsza. Jak wynika z analizy tab. 1, przez inserty,
które opłaszczone były białkiem nieglikowanym migruje o ok. 40% komórek więcej niż w przypadkach
gdzie inserty opłaszczane były białkami glikowanymi, przy czym nie obserwuje się różnic w ilości
komórek w zależności od długości stymulacji mikrofalami w zakresie 10-30 minut. Porównanie par
układów złożonych z kolagenu i elastyny, z których 1. próba była przeprowadzona w oparciu o
glikowane białka, druga o nieglikowane (tab.2) wykazuje, że tam, gdzie białka były glikowane, komórki
migrują w mniejszym stopniu. Jeśli mieszanina jest złożona z kolagenu i elastyny w równym stężeniu
(0,125 mg/ml), ilość komórek, które przemigrowały przez opłaszczoną membranę w próbie
z glikowanymi białkami wynosi tylko 21% ilości próby kontrolnej; jeśli kolagenu jest 3 razy więcej niż
elastyny, liczba ta odpowiada 55%, a jeśli mieszanina nie zawiera w ogóle elastyny liczba ta wynosi 31%.
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Rysunek 3 Zawartość AGE w roztworze kolagenu (1 mg/ml) jako wzrost fluorescencji w obecności glukozo6-fosforanu (G6P), przed oraz po stymulacji mikrofalami.
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Rysunek 4 Zawartość AGE w roztworze kolagenu (1 mg/ml) jako wzrost fluorescencji w obecności glukozy
w czasie 1-40 dni.
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Rysunek 5 Zawartość AGE w roztworze kolagenu (1 mg/ml) jako wzrost fluorescencji w obecności glukozo6- fosforanu w czasie 1-40 dni.
Tabela 1 Wyniki testu migracyjnego porównującego wpływ długości trwania glikacji kolagenu (0,25 mg/ ml
w 100 mM G6P) w obecności mikrofal na ilość komórek, które przemigrowały prze insert Transwell.
Czas działania mikrofal [min.]
Średnia ilość komórek/ insert

0
122

10
87

20
84

30
85

Tabela 2 Wyniki testu migracyjnego porównującego szybkość migracji komórek przez różne mieszaniny
białek glikowanych i nieglikowanych
Skład
mieszaniny
okrywającej
insert

kolage
n 0,125
mg/ml,
elastyn
a 0,125
mg/ml,
200
mM
G6P,
bez
mikrof
al

kolagen
0,125
mg/ml,
elastyna
0,125
mg/ml,
200 mM
G6P,
mikrofal
e 4 min
860 W

Liczba
komórek,
które
przemigrowa
ły
przez
inserty
Transwell®

71

15

kolage
n 0,2
mg/ml,
elastyn
a
0,0625
mg/ml,
G6P
200
mM,
bez
mikrof
al
77

kolagen
0,2
mg/ml,
elastyna
0,0625
mg/ml,
G6P 200
mM,
mikrofal
e 4 min,
860W

kolage
n 0,25
mg/ml,
brak
elastyn
y, 200
mM
G6P,
bez
mikrofa
l

kolagen
0,25
mg/ml,
brak
elastyny
,
200
mM
G6P,
mikrofal
e 4 min
680 W

43

29

9

Dyskusja
Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący wpływu zaawansowanych produktów glikacji na patomechanizm
powstawania zmian miażdżycowych pozwala stwierdzić, że ilość AGE wzrasta wraz z wiekiem pacjenta
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[8], jest związany z cukrzycą, a glikacja kolagenu i innych białek macierzy zewnątrzkomórkowej, zmienia
właściwości biomechaniczne budowanej przez te białka tkanki [9].
Glikowane białka macierzy zewnątrzkomórkowej są znacznie sztywniejsze niż niemodyfikowane białka.
Wielokrotnie udowadniano to przez testy biomechaniczne, z których wynika, że kolagen poddany
procesowi glikacji ma znacznie podwyższony moduł Younga i powierzchnię pod krzywą naprężenieodkształcenie, co oznacza, że znacznie obniża się elastyczność glikowanego białka i wzrasta jego
wytrzymałość [10]. Wynika to bezpośrednio z powstawania wiązań krzyżowych pomiędzy cząsteczkami
kolagenu w przebiegu tego nieenzymatycznego procesu.
Zbliżony problem badawczy jak ten opisany w niniejszym projekcie podejmował Francis-Sedlak i wsp.
Analiza wyników prowadzonych przez nich doświadczeń na glikowanym kolagenie doprowadziła do
wniosku, że glikacja substratów na którym hodowana jest komórka skutkuje zastymulowaniem
proliferacji i zmniejszeniem inwazyjności [11]. Pokrewne badania prowadzone były również przez Morita
i wsp., gdzie wykazano, że komórki hodowane na glikowanym kolagenie miały znacznie obniżone
zdolności adhezyjne i migracyjne [12]. Wspomniane badania prowadzone były jednak na fibroblastach
i keranocytach, które nie odzwierciedlają modelu badawczego dotyczącego miażdżycy, nie można więc
wywnioskować, że tak samo zachowywać się będą komórki mięśni gładkich w przebiegu zmian
miażdżycowych.
W literaturze przedmiotu istnieją również doniesienia sugerujące przeciwny wpływ glikacji na migrację
komórek. Kemeny i wsp. donoszą, że komórki śródbłonka aorty świni miały znacznie podwyższone
zdolności adhezyjne gdy były hodowane na podłożu z glikowanym kolagenem w porównaniu do podłoża
z natywnym białkiem [13]. Są to dane stojące w kontradykcji do tych przedstawianych przez Morita
i wsp. [12]. Jako, że siła adhezji przekłada się na zdolności migracyjne komórki można przypuszczać, że
będą one również podwyższone, ale brak na to bezpośrednich dowodów, gdyż wspomniane badania nie
uwzględniały testów migracyjnych.
Z uzyskanych w niniejszej pracy rezultatów doświadczeń wynika, że glikacja białek macierzy
zewnątrzkomórkowej być może hamuje proces migracji komórek mięśni gładkich. Oznacza to, że wśród
licznych działań pro-aterogennych, AGE mogą również hamować rozwój miażdżycy przez utrudnianie
migracji komórek mięśni gładkich z medii do intimy. Słuszność tego twierdzenia planuje się potwierdzać
dodatkowymi testami. Acz należy się spodziewać, że znaczenie tego mechanizmu nie jest w stanie
zrównoważyć negatywnej roli AGE w rozwoju blaszek miażdżycowych, jaką te związki odgrywają min.
przez generowanie wolnych rodników, aktywacje leukocytów i trombocytów, wpływ na pochłanianie
lipidów czy zmiany w poziomie ekspresji czynników wzrostu, cząsteczek adhezyjnych i MMP.
Przy omawianiu tego tematu warto zaznaczyć, że koniecznym jest podwyższanie świadomości
społecznej jaką rolę odgrywają produkty zaawansowanej glikacji w patomechanizmie różnych chorób
związanych ze starzeniem, jak cukrzyca czy miażdżyca. Jest to istotne zwłaszcza na fakt, że poziom
glikacji można uznać za częściowo modyfikowalny czynnik ryzyka tych chorób. Obniżenie zawartości AGE
spożywanych w postaci smażonych czy pieczonych potraw oraz kontrola poziomu cukru we krwi może
wpłynąć na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności na choroby sercowo- naczyniowe.

Źródło finasowania
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330

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
Literatura
[1]  

Kuzan A, Chwiłkowska A, Kobielarz M, Pezowicz C, Gamian A. Glycation of extracellular
matrix proteins and its role in atherosclerosis. Postepy Hig Med Dosw. 2012; 66:804-809.

[2]  

Pietkiewicz J, Seweryn E, Bartyś A, Gamian A. Receptors for advanced glycation end products
and their physiological and clinical significance. Postepy Hig Med Dosw. 2008;62:511-523.

[3]  

Avery NC, Bailey AJ. Restraining Cross-Links Responsible for the Mechanical Properties of
Collagen Fibers: Natural and Artificial. Chapter 4 in: Collagen Structure and Mechanics,
Editor: Peter Fratzl, ISBN: 978-0-387-73905-2, 2008 Springer Science+Business Media,
Potsdam Germany, str. 81- 111.

[4]  

Warwas M, Piwowar A, Kopiec G. Zaawansowane produkty glikacji (AGE) w organizmie –
powstawanie, losy, interakcja z receptorami i jej następstwa. Farm Pol. 2010; 66(8): 585-590.

[5]  

Sharp P.S., Rainbow S., Mukherjee S. Serum levels of low molecular weight advanced
glycation end products in diabetic subjects. Diabet. Med. 2003; 20: 575–579.

[6]  

Lin RY, Reis ED, Dore AT, Lu M, Ghodsi N, Fallon JT, Fisher EA, Vlassara H. Lowering of dietary
advanced glycation endproduts reduces neointimal formation after arterial injury in
genetically hypercholesterolemic mice. Atherosclerosis 2002; 163: 303–311.

[7]  

Brandt A, Zorena K, Myśliwiec M. Końcowe produkty glikacji – źródło pochodzenia a rozwój
powikłań cukrzycowych. Diabet. Prakt. 2008; 9:12-18.

[8]  

Monnier VM, Bautista O, Kenny D, Sell DR, Fogarty J, Dahms W, Cleary PA, Lachin J, Genuth.
Skin collagen glycation, glycoxidation, and crosslinking are lower in subjects with long-term
intensive versus conventional therapy of type 1 diabetes: relevance of glycated collagen
products versus HbA1c as markers of diabetic complications. DCCT Skin Collagen Ancillary
Study Group. Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes 1999;48(4):870–880.

[9]  

Aronson D. Cross-linking of glycated collagen in the pathogenesis of arterial and myocardial
stiffening of aging and diabetes. J Hypertens. 2003;21(1):3–12.

[10]  

Liao H, Zakhaleva J, Chen W. Cells and tissue interactions with glycated collagen and their
relevance to delayed diabetic wound healing. Biomaterials. 2009 Mar;30(9):1689-96.

[11]  

Francis-Sedlak ME, Uriel S, Larson JC, Greisler HP, Venerus DC, Brey EM. Characterization of
type I collagen gels modified by glycation. Biomaterials. 2009;30(9):1851-6.

[12]  

Morita K1, Urabe K, Moroi Y, Koga T, Nagai R, Horiuchi S, Furue M. Migration of keratinocytes
is impaired on glycated collagen I. Wound Repair Regen. 2005;13(1):93-101.

[13]  

Kemeny SF, Cicalese S, Figueroa DS, Clyne AM. Glycated collagen and altered glucose
increase endothelial cell adhesion strength. J Cell Physiol. 2013;228(8):1727-36.

331

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

WPŁYW APIGENINY NA PROCES APOPTOZY I AUTOFAGII W
KOMÓRKACH GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO LINII U87MG PO
WYCISZENIU GENÓW PI3KCA I AKT3
Łasut Barbara*, Kucz Marta, Wilińska Justyna, Lejawa Mateusz
Śląski Uniwersytet w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

GMB
Glejak wielopostaciowy (GMB) to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów mózgu, charakteryzujący
się naciekającym charakterem. Zlokalizowany jest najczęściej w okolicy czołowej, ciemieniowej,
skroniowej czy potylicznej, a sporadycznie w móżdżku, pniu i rdzeniu kręgowym [1,2]. Jego śmiertelność
jest niezwykle wysoka, a czas życia pacjentów wynosi kilka miesięcy. Jest to jeden z najczęściej
występujących nowotworów mózgu, który nawet po chirurgicznym usunięciu nawraca co wiąże się
z nikłymi szansami pełnego powrotu do zdrowia.
Pacjenci poniżej 50. roku życia mają nieco większe szanse na przeżycie niż pacjenci po 50. roku życia,
natomiast po 65. roku życia charakteryzują się szczególnie złym rokowaniem [1].
Znaczny wpływ na rokowanie ma również lokalizacja nowotworu, gdyż w przypadku niektórych
obszarów mózgu usunięcie chirurgiczne guza jest niemożliwe.
Pomimo zastosowanych metod leczenia czas życia pacjenta udaje się przedłużyć przy dobrych
rokowaniach nie więcej niż o dwa lata [1], dlatego też dąży się do opracowania nowych strategii
terapeutycznych umożliwiających ograniczenie odporności danego nowotworu na dotychczas
stosowane próby leczenia.

API
Jednym ze związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym jest apigenina (API).
Powszechnie występuje w wielu warzywach oraz owocach takich jak cebula, pomarańcza, czy też kiełki
pszenicy jako naturalny flawonoid roślinny. Apigenina wykazuje właściwości proapoptotyczne, wpływa
na ekspresję białka p53, Bcl-2 i Bax. W warunkach in vitro obserwuję się działanie przeciwzapalne API,
a także uczestniczy ona w niwelowaniu powstających wolnych rodników [6].

Akt/PI3K
Występowanie glejaka wiąże się z wieloma zaburzeniami aktywacji ścieżek sygnałowych. Jest to m.in.
wzmożona ekspresja i aktywność Akt3, którą obserwuje się w 80% przypadków GMB [5].
Akt (kinaza serynowo treoninowa) to główny efektor 3-kinazy fosfatydyloinozytolu czyli PI3K kompleksu składającego się z białka katalitycznego kodowanego przez PI3KCA oraz białka
regulatorowego kodowanego przez PI3KR1. Onkogenne mutacje czy też amplifikacje genu PI3KCA
zostały zidentyfikowane w 5-13% przypadków glejaków wielopostaciowych [1].

332

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015
Nieprawidłowa aktywacja szlaku AKT może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami.
Pozakomórkowe wpływy mogą ograniczać się do samego zwiększenia aktywności Akt w sposób
bezpośredni bądź poprzez działalność ukierunkowaną na receptory przez zwiększenie ich czułości lub
zwiększenie ich liczby. Należą do nich również wewnątrzkomórkowe mediatory aktywności Akt np. Ras
i jego czynniki regulacyjne czy też zwiększona ekspresja przy onkogennej mutacji PI3K czy innych
cząsteczek przekaźnikowych. Znaczny wpływ na patologiczną aktywację Akt ma również zaburzenie
mechanizmów kontroli regulujących sygnał aktywności od danego szlaku [3].
Aktywna Akt lokalizuje się w wielu subkomórkowych lokalizacjach gdzie odpowiada za fosforylację
białek (4), związanych z podstawowymi procesami komórkowymi dotyczącymi m.in. apoptozy, autofagii,
migracji, proliferacji i tym samym wpływając na przeżycie komórek [5]. Jej rola w charakterystycznych
procesach dla nowotworów sugeruje iż jest to enzym ściśle związany z przebiegiem powstawania,
wzrostem jak i możliwością przeżycia guza nowotworowego.
API wywieraja m.in. wpływ na aktywność ścieżki sygnalizacyjnej PI3K/AKT, której funkcjonowanie jest
istotnie zaburzone w przypadku GBM, a która wpływa m.in. na proces apoptozy i autofagii. Komórki
nowotworowe wykorzystują autofagię by przetrwać efekt cytotoksyczny, stąd możliwość sterowania
stopniem nasilenia autofagii mogłaby wpływać na wynik leczenia.

Cel i metodyka
Celem pracy było określenie, czy i w jaki sposób apigenina wpływa na proces apoptozy i autofagii
w komórkach glejaka wielopostaciowego linii U87MG po wcześniejszym wyciszeniu genów AKT3
i PI3KCA.
Komórki linii U87MG transfekowano siRNA specyficznym dla genów AKT3 i PI3KCA i poddawano
działaniu API (25μM; 24h). Wydajność transfekcji oceniono wykorzystując cytometrię przepływową.
Jako kontrolę wykorzystano komórki nietransfekowane. Z badanych komórek ekstrahowano całkowity
RNA i oceniono jego jakość i ilość (elektroforeza w 0,8% żelu agarozowym; pomiar
spektrofotometryczny). RNA stanowił matrycę w reakcji QRT-PCR. Oznaczono liczbę kopii wybranych
fragmentów mRNA genów związanych z apoptozą i autofagią, do których należały CASP 9, CASP 8,
GSK3β, RB1CC1 oraz BNIP3.

Wyniki
Po analizie ekspresji genów RT-QPCR białek-kaspazy 8 i 9, które odpowiadają za indukcje apoptozy
zauważyliśmy znaczący wzrost w przypadku próbki z wyciszonym genem PI3KCA, po dodaniu apigeniny.
Analiza statystyczna kaspazy 9, w której otrzymaliśmy najwyższą liczbę kopii mRNA tego genu
w porównaniu do kontroli. Obserwujemy również wzrost ekspresji w przypadku pozostałych próbek,
natomiast jest on mniej znaczący.
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Rys. 1. Porównanie liczby kopii mRNA genu CASP9 związanego z procesem apoptozy i autofagii
w komórkach z wyciszonym genem AKT3 lub PI3KCA eksponowanych na działanie apigeniny i komórkach
nietransfekowanych eksponowanych lub nieeksponowanych na działanie apigeniny (p<0.05, ANOVA; test
post-hoc Tukey’a)
Kaspaza 8 w przeciwieństwie do kaspazy 9 uczestniczy w zewnątrzpochodnym szlaku apoptozy. Ma to
znaczenie, ponieważ w naszej koncepcji terapii apoptoza może zachodzić dwoma szlakami, co
najprawdopodobniej zwiększa jej efektywność. Ponownie największą ekspresje tego genu obserwujemy
w przypadku wyciszenia genu PI3KCA po podaniu apigeniny.
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Rys. 2. Porównanie liczby kopii mRNA genu CASP8 związanego z procesem apoptozy i autofagii
w komórkach z wyciszonym genem AKT3 lub PI3KCA eksponowanych na działanie apigeniny i komórkach
nietransfekowanych eksponowanych lub nieeksponowanych na działanie apigeniny (p<0.05, ANOVA; test
post-hoc Tukey’a)
Kolejnym dowodem potwierdzającym nasze założenie jest wysoka liczba kopii mRNA genu kodującego
białko GSK3B, które reguluje apoptozę.
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Rys. 3. Porównanie liczby kopii mRNA genu GSK3B związanego z procesem apoptozy i autofagii
w komórkach z wyciszonym genem AKT3 lub PI3KCA eksponowanych na działanie apigeniny i komórkach
nietransfekowanych eksponowanych lub nieeksponowanych na działanie apigeniny (p<0.05, ANOVA; test
post-hoc Tukey’a)
Odmienne wyniki uzyskałyśmy analizując RB1CC1, które jest białkiem uczestniczącym w powstawaniu
autofagosomów oraz hamującym proces apoptozy. W tym przypadku największą ekspresję genu
kodującego to białko obserwowaliśmy po potraktowaniu komórek samą apigeniną w porównaniu
z próbką kontrolną.
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Rys. 4. Porównanie liczby kopii mRNA genu RB1CC1 związanego z procesem apoptozy i autofagii
w komórkach z wyciszonym genem AKT3 lub PI3KCA eksponowanych na działanie apigeniny i komórkach
nietransfekowanych eksponowanych lub nieeksponowanych na działanie apigeniny (p<0.05, ANOVA; test
post-hoc Tukey’a)
Podobnie dzieje się w przypadku kolejnego genu sprzyjającemu zjawisku autofagii czyli BNIP3. Stanowi
zarówno czynnik proapoptotyczny, jak i uczestniczy w przejściu z „programowanej śmierci” w proces
autofagii. Obserwujemy znaczne zwiększenie ekspresji tego genu po potraktowaniu komórek samą
apigeniną.
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Rys. 5. Porównanie liczby kopii mRNA genu BNIP3 związanego z procesem apoptozy i autofagii
w komórkach z wyciszonym genem AKT3 lub PI3KCA eksponowanych na działanie apigeniny i komórkach
nietransfekowanych eksponowanych lub nieeksponowanych na działanie apigeniny (p<0.05, ANOVA; test
post-hoc Tukey’a)

Wnioski
Potraktowanie komórek glejaka wielopostaciowego linii U-87 MG samą APIGENINĄ oraz w połączeniu
z wcześniejszym wyciszeniem genów AKT3 i PI3KCA indukuje autofagię oraz apoptozę.
Wyciszając gen PI3KCA z jednoczesnym podaniem APIGENINY uzyskano najwyższą ekspresję
w przypadku genów proapoptycznych, natomiast w celu wywołania autofagii najbardziej pożądane
wyniki otrzymano po podaniu samego leku.
Wykazano istotne statystycznie różnice w liczbie kopii mRNA badanych genów wskazujące na indukcję
procesu apoptozy i zahamowanie autofagii, przy czym obserwowane zmiany były istotniejsze
w przypadku komórek transfekowanych.
Kombinacja API z wyciszaniem genów AKT3 i PI3KCA może stanowić potencjalną, nową strategię
terapeutyczną do kontrolowania wzrostu ludzkich komórek glejaka wielopostaciowego.
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WPŁYW ELEKTROPORACJI MILISEKUNDOWEJ NA SZCZURZE KOMÓRKI
Z MIĘŚNIA SERCOWEGO
Zielichowska Anna1*, Daczewska Małgorzata1, Kulbacka Julita2, Dubińska-Magiera Magdalena1, Kuzan
Aleksandra2, Wysocka Olga3
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3
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
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Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie.
Poszukiwanie nowoczesnych metod zapobiegania oraz leczenia tych schorzeń zmierza
w kierunku wykorzystania zewnętrznego pola elektrycznego. Elektroporacja (EP) jako
innowacyjna metoda oparta o działanie krótkich wysokonapięciowych impulsów
elektrycznych powoduje powstawanie przestrzeni w błonie komórkowej. Znalazła
zastosowanie w onkologii, terapii genowej, dermatologii, ale jej działanie na komórki
mięśniowe wciąż nie został dokładnie poznany. W pracy przebadano wpływ impulsów
elektrycznych o natężeniu pola elektrycznego w zakresie 100-3000 V/cm na komórki
mięśnia sercowego (H9C2). Przeżywalność komórek została sprawdzona po 24h dzięki
testowi MTT, a struktura błon komórkowych zobrazowano za pomocą mikroskopii
konfokalnej. Wyniki sugerują, że H9C2 są odporne na działanie pola
elektromagnetycznego poniżej 1000 V/cm. Wyższe wartości powodują znaczną utratę
przeżywalności komórek.
słowa kluczowe: elektroporacja, kardiomiocyty, proliferacja, apoptoza

Wstęp
Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Jest wiele typów
nieprawidłowej pracy serca, które ogólnie nazywane są arytmiami. Coraz większą rolę we współczesnej
kardiologii odgrywają niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu serca [1,2,3]. Do metod tych
zaliczane są przede wszystkim elektrostymulacja serca, terapia resynchronizująca, a także
implantowanie kardiowerterów-defibrylatorów. Elektroporacja (EP) to nowoczesna metoda, która
wykorzystuje wysoko napięciowe impulsy elektryczne do permeabilizacji błony komórkowej. Powstałe
w ten sposób czasowe pory stanowią dodatkową drogę transportu leków, jonów i innych molekuł do
wnętrza komórek [5]. Elektroporacja jest stosowana w onkologii do selektywnego dostarczania
cytostatyków do komórek nowotworowych. Metoda ta znana jako elektrochemioterapia (ang.
electrochemotherapy-ECT) jest wykorzystywana do kontrolowania pierwotnych i wtórnych
nowotworów skórnych i podskórnych [6,7]. W kontekście komórek mięśniowych elektroporacja może
nie tylko wspierać selektywną dystrybucję substancji leczniczych, ale także stymulować komórki do
prawidłowej pracy czy też zwiększać ich aktywność fizjologiczną oraz przejściową depolaryzację błony
komórkowej. Komórki budujące mięsień sercowy są stale narażone na działanie impulsów elektrycznych
niezbędnych do ich funkcjonowania [8]. Pole elektromagnetyczne wpływa na działania kanałów
jonowych, te z kolei na ilość jonów wewnątrz miocytów, co oddziałuje na ekspresję genów
odpowiedzialnych za proliferację komórki oraz tworzenie włókien mięśniowych [9]. Jednak zbyt wysokie
natężenie pola elektromagnetycznego może spowodować nieodwracalne uszkodzenie błony
komórkowej oraz dezorganizację cytoszkieletu, co w konsekwencji doprowadzi do obumarcia komórki
na drodze apoptozy bądź nekrozy [10].
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Celem badań było określenie wpływu parametrów elektroporacji na zdolność proliferacji
i przeżywalność komórek mięśnia sercowego.

Materiały i metody
Hodowla komórkowa
Do badań wykorzystana została szczurza linia komórkowa kardiomiocytów H9C2 (linia udostępniona do
badań przez prof. Fluvio Ursiniego z Uniwersytetu w Padwie). Komórki były utrzymywane w medium
hodowlanym DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, Sigma-Aldrich) z dodatkiem 10% FBS oraz
antybiotykiem w 37°C w butelce hodowlanej o powierzchni 75 cm2. Komórki przed pobraniem do
doświadczenia były trypsynizowane 1 ml trypsyny (Tryspin, Sigma-Aldrich) przez 3 minuty, następnie
neutralizowane płynem hodowlanym i wirowane przy parametrach 4 min./1400 obr.
Elektroporacja
Elektroporacja wykonywana była za pomocą elektroporatora ECM 830 (BTX). Komórki po zwirowaniu
i zawieszeniu w buforze do elektroporacji (10 mM fosfatazy, 1 mM MgCl2, 250 mM glukozy, pH 7.4)
przenoszono do kuwet 4 mm (BTX) i poddawano działaniu impulsów elektrycznych o natężeniu pola
elektrycznego w zakresie: 100-3000 V/cm, o długości 100 µs, z częstotliwością 1 Hz. Po 10 minutach
inkubacji w 37 °C komórki były ponownie odwirowywane w obecności płynu hodowlanego, zawieszane
w medium hodowlanym i rozsadzane na 96-dołkową płytkę w objętości po 200 µl na dołek (Nunc,
NunclonTM Surface). Inkubacja trwała 24h w 37 °C.
MTT test
Po 24 godzinach inkubacji usuwano medium komórkowe i dodawano 100 µl odczynnika MTT (3(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) na 1,5-2 godzin w cieplarce 37  °C w ciemności.
W trakcje inkubacji żywe komórki przekształcały żółty odczynnik MTT do fioletowych kryształów
formazanu. Kryształy te były rozpuszczane za pomocą 100 µl izopropanolu. Absorbancja była mierzona
za pomocą spektrofotometru (EnSpire, Perkin Elmer) przy długości fali 570 nm. Przeżywalność komórek
była wyrażana procentowo w odniesieniu do komórek kontrolnych.
Mikroskop konfokalny
Zmiany w błonie komórkowej po elektroporacji śledzone były za pomocą mikroskopu konfokalnego. Po
elektroporacji komórki rozsadzane były na szkiełka nakrywkowe i inkubowane przez noc do adhezji.
Następnie ściągany był płyn hodowlany, a na preparat dodawano odczynnika Cell Mask (CellMask, Deep
Red Plasma membrane Stain, Life Technologies) w celu wybarwienia błon komórkowych. Po 15
minutach inkubacji w ciemności Cell Mask był opłukiwany za pomocą 1 ml PBS, a komórki były utrwalane
w 4% formaldehydzie przez 10 minut. Do zamykania preparatów zastosowano Dako Fluorescent
Mounting Medium zawierający znacznik jąder komórkowych DAPI. Nałożenie szkiełek podstawowych na
nakrywkowe kończyło procedurę.

Wyniki
Wyniki badań wykazują, że elektroporacja nie przyspiesza proliferacji kardiomiocytów. Działanie pola
elektromagnetycznego nie narusza także dotychczasowej aktywności fizjologicznej komórek.
Zastosowane natężenie pola elektrycznego 100–700 V/cm nie obniżają znacząco przeżywalności
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komórek (80-70% przeżywalności w porównaniu do kontroli). Natężenie pola elektrycznego powyżej
1000 V/cm powoduje wzrost śmiertelności o ok. 40-50% (Rys. 1). Mikroskopia konfokalna obrazuje
zmiany zachodzące w błonie komórkowej po elektroporacji. Komórki wystawione na działanie
zewnętrznego pola elektrycznego o natężeniu 1000 V/cm wykazują zmiany kondensacji i ułożenia
chromatyny w jądrze, a także liczne pęcherzyki wokół błony komórkowej, które wskazywać mogą na
zapoczątkowanie procesu apoptozy (Rys. 2).
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Rys. 1. Przeżywalność komórek H9C2 w zależności od intensywności parametrów elektroporacji. Test MTT
wykonany po 24 od zakończenia EP.

Rys. 2. Zmiany w błonie komórkowej wywołane EP. A – komórki kontrolne, B – komórki po EP 1000 V/cm.
Mikrofotografie z mikroskopu konfokalnego (niebieski – DAPI, czerwony – Cell Mask).

Dyskusja
Terapia oparta na impulsach elektrycznych staje się coraz częstszym rozwiązaniem w leczeniu
rozmaitych schorzeń. Elektroporacja jest wykorzystywana nie tylko w wymienionych chorobach
nowotworowych, ale także w rehabilitacji mięśni po przebytym urazie, odbudowywaniu połączeń
nerwowych, a także w kosmetologii i dermatologii [5]. Mięsień sercowy ze względu na specyfikę
wykonywanej pracy jest pod ciągłym wpływem impulsów elektrycznych. Zbadanie zmian jakie zachodzą
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w komórkach serca pod wpływem przyłożenia większego natężenia pola elektrycznego może mieć
kluczowe znaczenie dla poznania nowych metod leczenia wad serca oraz regeneracji uszkodzonej
tkanki, np. w wyniku zawału. W naszej pracy został przebadany szeroki zakres parametrów
elektroporacji. Uzyskane wyniki pokrywają się z badaniami Skołuckiej i Saczko na innych liniach
komórkowych [11,12]. Dowodzi to, że prawidłowe kardiomiocyty mają podobną wrażliwość na działanie
impulsów zewnętrznego pola elektrycznego jak fibroblasty oraz są mniej odporne na EP niż komórki
nowotworowe np. komórki czerniaka. Inni autorzy wykazali wrażliwość kardiomiocytów na niższe
parametry defibrylacji niż impulsów stosowanych w naszych badaniach [4]. Kamińska i in. opisała
podobną reakcję komórek H9C2 przy parametrach elektroporacji podobnych jak w niniejszej pracy,
natomiast stosowała ona 5 impulsów trwających 50 µs [13]. Wykonano wiele badań udowadniających
pro-proliferacyjny wpływ impulsów elektrycznych na komórki mięśniowe także mięśni szkieletowych [9].
Powyższa praca udowadnia, że kardiomiocyty, nie wykazują zwiększonej aktywności proliferacyjnej pod
wypływem przebadanych parametrów, jednak że potrzebne są dalsze badania, aby zgłębić wiedzę na
temat mechanizmów uruchamianych w komórce serca pod wpływem różnych parametrów pola
elektromagnetycznego. Temat ten zdaje się być głównym nurtem współczesnej medycyny i niesie wiele
korzyści dla osób cierpiących na schorzenia układu krążenia. Niedokładnie poznane jest także
oddziaływanie elektrochemioterapii aplikowanej do tkanek bliskich sercu. Powyższe niejasności
potwierdzają konieczność prowadzenia powyższych badań.
Projekt współfinansowany z programu: "Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia
kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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MIKRORNA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH TKANKI ŁĄCZNEJ
Zarecki Patryk, Merdas Michał, Bogunia-Kubik Katarzyna, Ciechomska Marzena
Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki,
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Instytut

Immunologii

i Terapii

Cząsteczki miRNA są czynnikami modulującymi ekspresję genów poprzez
destabilizację docelowego transkryptu mRNA lub zahamowanie jego translacji.
Zarówno ekspresja cząsteczek miRNA, jak i ich działanie jest tkankowo-specyficzne.
Wzajemne oddziaływania między cząsteczkami miRNA, a mRNA tworzą
skomplikowaną sieć interakcji. Oligomery miRNA są zaangażowane w regulację
różnorodnych procesów patofizjologicznych. Zmienny poziom ekspresji tych
cząsteczek może być przyczyną wielu chorób, w tym również schorzeń o podłożu
autoimmunologicznym. Analiza poziomu ekspresji miRNA w subpopulacjach komórek
oraz w wydzielinach ludzkiego ciała jest przedmiotem intensywnych badań, których
wyniki mogą przyczynić się do zastosowania miRNA jako potencjalnych markerów
diagnostycznych.
słowa kluczowe: choroby reumatyczne tkanki łącznej, mikroRNA, modulacja ekspresji genów

MikroRNA
MikroRNA (miRNA) to krótkie, około 19-25 nukleotydowe cząsteczki należące do niekodującego RNA,
biorące udział w regulacji ekspresji genów na poziomie potransktypcyjnym [1,2]. Z tego względu miRNA
biorą udział w kontroli wielu kluczowych procesów fizjologicznych zachodzących w komórce, takich jak
np.: wzrost, różnicowanie, proliferacja czy apoptoza [2,3]. Oligomery miRNA odgrywają również istotną
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego, ponieważ profil ekspresji miRNA jest
wyraźnie zróżnicowany wśród subpopulacji wszystkich komórek powstających w procesie hematopoezy
[1].
Szacuje się, że w ludzkim genomie znajduje się ponad 2000 genów kodujących cząsteczki miRNA [4].
Zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych miRDB, liczba cząsteczek miRNA występujących u
ludzi wynosi 2588 (stan po aktualizacji w sierpniu 2014). Geny regulowane przez miRNA zlokalizowane
są głównie w regionach: pomiędzy genami (52%), w intronach (40%) oraz w eksonach genów kodujących
zarówno białka, jak i niekodujące RNA (8%) [4,5].
Dojrzałe cząsteczki miRNA wiążą się do regionu 3’ nieulegającym translacji (ang. 3’ untranslated region,
3’UTR) mRNA docelowego genu, jednakże obie te sekwencje nie są całkowicie komplementarne
względem siebie [6]. Co ciekawe, ostatnie odkrycia pokazują, że miRNA mogą wiązać się również do
miejsc 5’UTR, a nawet do sekwencji eksonowych, jednakże zjawiska te występują znacznie rzadziej.
Należy również zaznaczyć, że jeden rodzaj miRNA może wiązać się w regionie 3’UTR wielu docelowych
genów. Z drugiej strony, region 3’UTR jednego genu może być miejscem wiązania dla różnych miRNA
[5].
W zależności od stopnia komplementarności obydwu sekwencji, wiązanie miRNA może wywołać
odmienny efekt. W przypadku mniejszego stopnia dopasowania obydwu cząsteczek obserwuje się
destabilizację docelowego matrycowego RNA (mRNA) oraz inhibicję jego translacji. Proces destabilizacji
docelowego mRNA polega na deadenylacji ogona poli(A) i/lub hydrolizie czapeczki z końca 5’ [6].
Natomiast inhibicja translacji genu docelowego polega na zahamowaniu etapu inicjacji lub elongacji,
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jednakże do tej pory nie stwierdzono jednoznacznie który z etapów zostaje zahamowany. W przypadku
większego stopnia dopasowania cząsteczki miRNA do docelowego mRNA może dojść do degradacji
cząsteczki mRNA, jednak mechanizm ten zdecydowanie rzadziej występuje u zwierząt [7].
Podsumowując, mechanizm działania miRNA polega na oddziaływaniu na docelowy transkrypt
powodując obniżenie poziomu mRNA, co przekłada się na zahamowanie syntezy białka kodowanego
przez dane mRNA [8].
Ekspresja miRNA jest ściśle kontrolowana w warunkach fizjologicznych, zatem zachwianie jej równowagi
w wyniku obniżenia ekspresji lub nadekspresji miRNA prowadzi do powstawania stanów patologicznych,
jak choroby nowotworowe, neurodegeneracyjne czy reumatyczne [9,10]. Dodatkowo, zmienny poziom
ekspresji miRNA wykryto w wydzielinach ciała, takich jak: surowica, mocz, fekalia, płyn mózgowordzeniowy, maź stawowa oraz ślina [5,8]. Natomiast nieprawidłowy wzór ekspresji miRNA może
świadczyć o stanie patologicznym. Z tego względu wydzielnicze miRNA są obecnie przedmiotem
intensywnych badań nad zastosowaniem ich jako biomarkerów diagnostycznych lub prognostycznych
wielu chorób. Co ciekawe, cząsteczki miRNA posiadają wiele zalet w porównaniu do obecnie
stosowanych biomarkerów białkowych czy mRNA izolowanego ze zmienionych chorobowo tkanek.
Pozwala to uniknąć problemu zróżnicowanej, zmiennej stabilności białek w różnych płynach
fizjologicznych oraz biopsji tkanki dotkniętej chorobą [8]. Cząsteczki miRNA wydzielanie są przez
komórki w postaci egzosomów, pęcherzyków wydzielniczych lub występują w postaci ciałek
apoptotycznych, dzięki czemu są odporne na działanie egzonukleaz. Mechanizm wydzielania miRNA nie
został do końca poznany, ale uważa się, że cząsteczki te wydzielone przez jedną komórkę mogą zostać
pochłonięte przez inną komórkę, gdzie będą wpływać na ekspresję genów [5].
Choroby reumatyczne, zaraz po chorobach nowotworowych oraz naczyniowo-sercowych, są jednymi
z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich chorób, dotykających około 1% populacji [11]. Najczęściej na
choroby reumatyczne zapadają kobiety stanowiąc 75-85% pacjentów. Ponadto choroby reumatyczne są
jedną z dziesięciu najczęstszych przyczyn śmierci wśród kobiet poniżej 65. roku życia [12,13].
W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane przykłady działania cząsteczek miRNA w ogólnoustrojowych
chorobach reumatycznych na przykładzie: reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), twardziny
układowej (TU) oraz tocznia rumieniowatego układowego (TRU).

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
RZS jest najczęściej występującą chorobą reumatyczną, związaną z ogólnoustrojowym i chronicznym,
rozrostowym zapaleniem stawów, błony maziowej oraz formowaniem się nowego rodzaju zmienionej
patologicznie tkanki, zwanej łuszczką [14,15]. W rezultacie, dochodzi do degradacji chrząstki stawowej,
uszkodzeń struktury stawu oraz ich degradacji, co prowadzi do zwiększenia ilości powikłań
i podwyższonej umieralności [16,17]. We wczesnych etapach choroby, błona maziowa jest penetrowana
przez komórki układu immunologicznego (limfocyty, makrofagi, komórki plazmatyczne). Natomiast
nieprawidłowa aktywacja komórek układu immunologicznego prowadzi do nadekspresji
metaloproteinaz (MMP), cytokin, chemokin oraz rekrutowania do tkanki kolejnych komórek układu
immunologicznego. W konsekwencji dochodzi do powstania zmian chorobowych w tkance łącznej, jak
zgrubienie, zesztywnienie oraz obrzęk stawów [15,17].
Wykazano, że miRNA-155 w fibroblastach błony maziowej pacjentów z RZS wpływa na zmniejszenie
ekspresji białek MMP-1 oraz MMP-3 [18,19]. Ponadto, nadekspresja miRNA-155 u pacjentów z RZS może
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prowadzić do zahamowania fosfatazy tyrozynowej zawierającej domenę SH2 (ang. Src Homology 2), co
skutkuje zwiększeniem syntezy cytokin prozapalnych i powstawaniem autoreaktywnych limfocytów T,
co prowadzi do utrzymywania się chronicznego stanu zapalnego w chrząstce stawowej [22,23].
Nadekspresja miRNA-146a w limfocytach T CD4+ u pacjentów z RZS prowadzi do nadekspresji TNF-α,
przyczyniając się do zablokowania wejścia tych komórek w proces apoptozy. Wykazano, że genem
docelowym miRNA-146a jest antygen Fas (ang. Fas (TNFRSF6) associated factor 1, FAF1), będący
receptorem programowanej śmierci komórki [18,20,24]. Obniżony poziom ekspresji miRNA-146a
w limfocytach T regulatorowych u pacjentów z RZS prowadzi do zwiększenia ekspresji STAT1 (ang.
Signal transducer and activator of transcription 1) oraz indukcji prozapalnego fenotypu tych komórek
[18,25]. Genami będącymi pod kontrolą miRNA-146a są również geny kodujące kinazę związaną
z receptorem dla interleukiny 1 (ang. interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK1) oraz czynnik
związany z receptorem czynnika 6 martwicy nowotworu (ang. TNF receptor-associated factor 6, TRAF6),
regulujących aktywność interleukiny 1 (IL-1), która indukuje ekspresję metaloproteinazy MMP-13
zaangażowanej w degradację macierzy pozakomórkowej w chrząstce stawowej u pacjentów z RZS
[20,26,27].
Obniżona ekspresja miRNA-124a w fibroblastach błony maziowej pacjentów z RZS powoduje
zwiększenie ekspresji kinazy zależnej od cykliny 2 (ang. cyclin-dependent kinase 2, CDK2), przez co
dochodzi do rozregulowania cyklu komórkowego, a w konsekwencji do zahamowania proliferacji tych
komórek. Spadek ekspresji miRNA-124a prowadzi do niekontrolowanego zwiększenia ekspresji
chemokiny MCP-1 (ang. monocyte chemotactic protein 1), przez co do chorobowo zmienionej tkanki
migrują monocyty, limfocyty T pamięci oraz komórki dendrytyczne [18,21,28–31].
Kolejne badania wykazały, że nadekspresja miRNA-223 prowadzi do obniżenia ekspresji receptora
insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (ang. insulin-like growth factor 1 receptor, IGF-1R) i zmniejszenia
produkcji IL-10. Powoduje to zaburzenie proporcji między cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi
w aktywowanych limfocytach T [18,22,32].
Cząsteczka miRNA-34b odgrywa ważną rolę w regulacji cyklu komórkowego, apoptozy oraz senescencji.
Jej nadekspresja w limfocytach T pacjentów chorych na RZS wpływa na zahamowanie ekspresji czynnika
transkrypcyjnego wiążącego element odpowiedzi na cAMP (ang. cAMP response element-binding
protein, CREB). Zaburzenia poziomu ekspresji białka CREB wpływają niekorzystnie na czynności
komórek chrząstki stawowej [22,32].

Twardzina układowa (TU)
TU jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną tkanki łącznej, charakteryzującą się włóknieniem
(fibrozą) skóry oraz narządów wewnętrznych w wyniku nadmiernego nagromadzenia kolagenu oraz
innych białek macierzy pozakomórkowej. W efekcie prowadzi to do zwężenia średnicy naczyń
krwionośnych, niewydolności narządów dotkniętych fibrozą oraz stwardnienia skóry. Najczęstszymi
przyczynami zgonów z powodu TU jest nadciśnienie płucne oraz śródmiąższowa choroba płuc [33,34].
Ze względu na obszar zmienionej chorobowo skóry można wyszczególnić dwa typu TU: postać
ograniczoną i uogólnioną. W postaci ograniczonej fibroza obejmuje okolice dłoni, stóp oraz twarzy,
a postęp choroby jest łagodny. W postaci uogólnionej fibroza zajmuje całą powierzchnię ciała,
przyczyniając się do poważnych powikłań już we wczesnych stadiach choroby. W obydwu postaciach
włóknienie dotyczy organów wewnętrznych oraz naczyń krwionośnych [34]. Etiologia TU nie jest do
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końca poznana. Podejrzewa się, że na rozwój choroby wpływają złożone interakcje obejmujące
predyspozycje genetyczne, związane z miRNA modyfikacje epigenetyczne oraz czynniki środowiskowe
[35].
Zaobserwowano, że cząsteczka miRNA-29a ma działanie antyfibrotyczne w różnych stanach
chorobowych związanych z fibrozą [36]. Poziom miRNA-29a jest istotnie obniżonych u osób cierpiących
na TU w porównaniu z osobami zdrowymi. Nadekspresja miRNA-29a znacznie obniża ekspresję kolagenu
typu I, typu III (ang. collagen type 1 alpha 1, COL1A1 oraz collagen type 3 alpha 1, COL3A1) oraz
tkankowego inhibitora metaloproteinaz-1 (TIMP-1), co przyczynia się do zmniejszenia fibrogenezy
i może być wykorzystane w terapii przeciwko TU [37, 38].
Badania prowadzone przez Abraham i wsp. wykazały, że miRNA-21 wykazuje odmienne działanie niż
miRNA-145. W biopsjach skóry oraz w fibroblastach pobranych od pacjentów chorych na TU
zaobserwowano podwyższoną ekspresję miRNA-21 (działanie profibrotyczne) oraz obniżoną ekspresję
miRNA-145 (działanie antyfibrotyczne). Obie te cząsteczki miRNA biorą udział w regulacji genów
SAMD3, SMAD7 oraz COL1A1 które przyczyniają się do powstawania fibrozy w TU [39]. Zatem
podwyższenie lub obniżenie ekspresji białek z rodziny SMAD wywołane przez miRNA-21 i miRNA-145
może zostać wykorzystane w modulacji fibrogenezy w TU [40]. Nasze badania wykazały, że stymulacja
monocytów pobranych od pacjentów z TU czynnikami profibrotycznymi znacząco obniżyła poziom
ekspresji antyfibtorycznego miRNA-5196 [41].
Kolejne badania pokazały, że poziom ekspresji miRNA-196a jest obniżony u osób chorych na TU.
Podwyższenie ekspresji miRNA-196a powoduje obniżenie ekspresji kolagenu typu I poprzez wyciszanie
genu COL1A1 w fibroblastach pobranych od osób z TU [42]. Inną cząsteczką miRNA, której ekspresja jest
obniżona w fibroblastach pacjentów z TU jest miRNA-129-5p. Ekspresja miRNA-129-5p indukowana
przez IL-17A powoduje obniżenie ekspresji COL1A1 oraz czynnika wzrostu tkanki łącznej (ang.
connective tissue growth factor, CTGF) [43].
Ponadto zarówno w surowicy jak i fibroblastach osób chorych na TU wykazano podwyższony poziom
miRNA-92a. Ma to wpływ na patogenezę fibrozy w TU poprzez wyciszanie ekspresji MMP-1,
odpowiedzialnego za degradację białek macierzy pozakomórkowej [44]. Podobne obserwacje odnośnie
poziomu ekspresji zaobserwowano w przypadku cząsteczki miRNA-150. U pacjentów z TU poziom
ekspresji miRNA-150 jest obniżony w surowicy oraz fibroblastach. Powoduje to wzrost ekspresji genu
COL1A1, indukowanego przez integrynę β-3. Badania przeprowadzone na fibroblastach pobranych od
pacjentów, stymulowanych 5-AdC (inhibitorem metylotransferazy) sugerują, że metylacja DNA jest
czynnikiem, który obniża poziom ekspresji miRNA-150 w tych komórkach [45].
Omówione powyżej cząsteczki miRNA wykazują działanie pro- lub antyfibrotyczne. Zahamowanie
funkcji profibrotycznych miRNA oraz zwiększenie ekspresji antyfibrotycznych miRNA może skutkować
opracowaniem nowych terapii przeciwko TU.

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)
TRU jest wieloukładową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się obecnością autoprzeciwciał
skierowanych m.in. przeciwko chromatynie, rybonukleoproteinom oraz fosfolipidom. Objawy kliniczne
TRU są zróżnicowane i obejmują m.in. wysypkę na policzkach, nadwrażliwość, zapalenie stawów,
zapalenie kłębuszków nerkowych oraz zaburzenia neurologiczne [46,47]. Autoprzeciwciała (np.
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przeciwko dwuniciowemu DNA) są przyczyną silnego stanu zapalnego oraz uszkodzeń wielu narządów
wewnętrznych [48].
Dotychczasowe badania u pacjentów z TRU skupione były głównie na trzech cząsteczek miRNA: miRNA145, miRNA-155 i miRNA-21.
MiRNA-146 odgrywa kluczową rolę we wrodzonej odporności organizmu poprzez obniżanie ekspresji
czynników regulujących IFN typu I, jak interferonowy czynnik regulacyjny 5 (ang. IRF-5) oraz aktywator
transkrypcji 1 (ang. STAT-1) [49,50]. IFN typu I wytwarzany jest głównie przez plazmocytoidalne komórki
dendrytyczne, promując proliferację autoreaktywnych limfocytów T oraz stymulując wytwarzanie
autoprzeciwciał przez limfocyty B [51].
MiRNA-155 ulega ekspresji w wielu rodzajach komórek układu immunologicznego, w tym limfocytach B
i T, makrofagach i komórkach dendrytycznych, wpływając na ich fenotyp, aktywację lub funkcjonowanie
[52]. Dla przykładu miRNA-155 moduluje ekspresję czynnika transkrypcyjnego Ets-1 w szlaku
TLR2/MyD88/miRNA-155/Ets-1 przyczyniając się do powstawania kompleksów immunologicznych,
które zawierają dwuniciowe DNA (ang. double-stranded DNA, dsDNA), co z kolei prowadzi do
wytwarzania autoprzeciwciał anty-dsDNA [53].
U pacjentów z TRU obserwuje się zwiększoną ekspresję miRNA-21 w limfocytach T CD4+ w porównaniu
z osobami zdrowymi. Co ciekawe wykazano, że wyciszenie ekspresji miRNA-21 hamuje aktywację
autoagresji limfocytów T u pacjentów z TRU, a z drugiej strony, podwyższenie ekspresji miRNA-21
powoduje aktywację autoagresji w limfocytach T CD4+ u osób zdrowych [54].

Podsumowanie
Zgromadzone dotychczas dane wskazują, że miRNA odrywa znaczącą rolę w procesach fizjologicznych
oraz w patogenezie różnorodnych chorób, w tym chorób reumatycznych. Dowiedziono, że poziom
ekspresji miRNA jest tkankowo-specyficzny, a ponadto często ulega zmianom w stanach
patologicznych, co czyni cząsteczki miRNA potencjalnymi biomarkerami diagnostycznymi oraz
prognostycznymi wielu chorób.
Zastosowanie cząsteczek miRNA w terapiach jako egzogennych czynników regulujących ekspresję
genów odpowiadających za patogenezę chorób nie jest łatwym zadaniem. Możliwość oddziaływania
jednej cząsteczki miRNA z wieloma różnymi transkrypami jak również regulacji ekspresji danego
transkryptu przez wiele różnych cząsteczek miRNA stwarza skomplikowaną, ogromnie rozbudowaną
sieć wzajemnie powiązanych interakcji. Aktualnie prowadzone badania mają na celu jak najbardziej
szczegółowe poznanie złożonych oddziaływań między miRNA, a regulowanymi przez nie genami oraz
wyznaczenie tkankowo- i chorobowo-specyficznych wzorów ekspresji miRNA. Specyficzna inhibicja
miRNA oraz dostarczanie egzogennego miRNA umożliwia wprowadzanie złożonych zmian w ekspresji
genów w eksperymentach in vitro oraz in vivo. Modyfikacje tego typu mogą się przyczynić do
opracowania nowych terapii przeciwko obecnie nieuleczalnym chorobom.
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Tabela 1. Działanie cząsteczek miRNA w chorobach reumatoidalnych tkanki łącznej. RZS-reumatoidalne
zapalenie stawów; TU-twardzina układowa; TRU-toczeń rumieniowaty układowy.
Choroba
RZS

TU

TRU

Cząsteczka Miejsce oznaczenia oraz rodzaj
miRNA
zaburzenia ekspresji
miRNA-155 Nadekspresja
w fibroblastach
błony maziowej pobranych od
pacjentów z RZS
+
miRNANadekspresja w limfocytach CD4
146a
pobranych od pacjentów z RZS
miRNASpadek ekspresji w fibroblastach
124a
błony maziowej pobranych od
pacjentów z RZS
miRNA-223 Nadekspresja
w limfocytach
T
pobranych od pacjentów z RZS
miRNA-34b Nadekspresja
w limfocytach
T
pobranych od pacjentów z RZS
miRNA-29a Spadek ekspresji w fibroblastach
pogranych od pacjentów z TU
miRNA-21
Nadekspresja w fibroblastach oraz
podwyższony poziom w biopsjach
skóry pobranych od pacjentów z TU
miRNA-145 Spadek ekspresji w fibroblastach
oraz obniżony poziom w próbkach
pobranych od pacjentów z TU
miRNASpadek ekspresji w fibroblastach
196a
oraz obniżony poziom w surowicy
pobranych od pacjentów z TU
miRNA-129- Spadek ekspresji w fibroblastach
5p
pobranych od pacjentów z TU

Docelowe
mRNA
MMP-1
MMP-3

miRNA-92a Nadekspresja w fibroblastach oraz
podwyższony poziom w surowicy
pobranych od pacjentów z TU
miRNA-150 Spadek ekspresji w fibroblastach
oraz obniżony poziom w surowicy
pobranych od pacjentów z TU
miRNASpadek ekspresji w komórkach
146a
PBMC pobranych od pacjentów
z TRU
miRNA-155 Nadekspresja w komórkach PBMC
pobranych od pacjentów z TRU oraz
mysich limfocyty Treg

MMP-1

miRNA-21

+

FAF1
CDK2

IGF-1R

Efekt działania

Referencje

Zmniejszenie
[18,19]
ekspresji
MMP-1
oraz MMP-3
Zwiększenie
[18,20,24]
ekspresji TNF-α
Zwiększenie
[18,21,28-31]
ekspresji CDK2
Zmniejszenie
ekspresji IL-10
Zmniejszenie
ekspresji CREB
Zmniejszenie
fibrozy
Zwiększenie fibrozy

[18,22,32]

SMAD3

Zwiększenie
ekspresji SMAD3

[40]

Nie
określono

Zwiększenie fibrozy [42]

Nie
określono

Zmniejszenie
[43]
ekspresji kolagenu
typu I
Promowanie
[44]
fibrozy

CREB
Nie
określono
SMAD7

[22,32]
[37, 38]
[39]

Nie
określono

Zmniejszenie
fibrozy

IRF-5
STAT-1

Zwiększa ekspresję [50]
IFN-5 typu I

CD62L
Ets-1

Regulacja fenotypu [53]
limfocytów
Treg
dotycząca produkcji
przeciwciał
antydsDNA
Hypometylacja
[54]
DNA

Nadekspresja w limfocytach T CD4 PDCD4
pobranych od pacjentów z TRU oraz RASGRP1
mysich

[45]
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ŚRODOWISKO NATURALNE, A PSZCZOŁA MIODNA
Habryka Celina
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności; Katedra Analizy i Oceny Jakości
Żywności
Pszczoły są wskaźnikiem stanu zdrowotnego środowiska naturalnego, ponieważ
w razie wystąpienia zatruć w przyrodzie, giną one w pierwszej kolejności. Z jednej
strony są sygnałem ostrzegawczym o niebezpieczeństwie, z drugiej zaś, gwarancją na
to, że tam gdzie żyją w zdrowiu są również bezpieczne warunki do życia ludzi. Pszczoły
są bezcenne, gdyż odgrywają fundamentalną rolę w przyrodzie. Rola ta
w społeczeństwie jest dotychczas w stopniu niewystarczającym uświadamiana
i doceniana. W wielu przypadkach wymieranie pszczół następuje bowiem w wyniku
zatrucia spowodowanego środkami ochrony roślin używanymi na polach i w sadach. I
tu dochodzimy do błędnego koła – środki ochrony roślin stosujemy, by dawały lepszy
plon i były wolne od pasożytów i innych chorób, a jednocześnie wpędzamy w choroby
pszczoły, bez których te rośliny i tak nie dadzą plonu. Dobrze jest więc pamiętać
zasadę, że to od jakości i intensywności pracy pszczół zależy rozwój szeroko pojętego
rolnictwa.
słowa kluczowe: pszczoła miodna, środowisko naturalne, rolnictwo

Wstęp
Początkowo człowiek korzystał jedynie z produktów pszczelich, głównie miodu i wosku. Z czasem
ingerencja człowieka zaczęła coraz bardziej zmieniać pierwotne środowisko bytowania pszczoły
miodnej. Jednak pszczoła okazała się na tyle elastyczna, aby przystosować się do nowych warunków.
Przenoszona z lasu do zagród zaczęła egzystować na terenach rolniczych. Człowiek nadal czerpał
korzyści z pracy pszczół, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia dla środowiska naturalnego i upraw
rolniczych [1].
Pszczoły są wskaźnikiem stanu zdrowotnego środowiska naturalnego, ponieważ w razie wystąpienia
zatruć w przyrodzie, giną one w pierwszej kolejności. Z jednej strony są sygnałem ostrzegawczym o
niebezpieczeństwie, z drugiej zaś, gwarancją na to, że tam gdzie żyją w zdrowiu są również bezpieczne
warunki do życia ludzi. Pszczoły są bezcenne, gdyż odgrywają fundamentalną rolę w przyrodzie. Rola ta
w społeczeństwie jest dotychczas w stopniu niewystarczającym uświadamiana i doceniana. Zatrucia
pszczół stanowią duży problem; zwłaszcza na terenach sadowniczych. W rejonach gdzie występują sady
owocowe szczególnie w nowoczesnej gospodarce stosowane są wielokrotne opryski, w tym
insektycydami, które powodują liczne zatrucia i podtrucia rodzin pszczelich [2].
Aby pszczoły wyprodukowały kilogram miodu, muszą przenieść nektar z kilku milionów kwiatów. Jeśli
tych skrzydlatych, pracowitych owadów zabraknie – rośliny przestaną się rozmnażać. W przypadku, gdy
znikną rośliny, zaczną też znikać związane z nimi inne owady i zwierzęta. Produkcja żywności może spaść
nawet o jedną trzecią, zmniejszy się też drastycznie bioróżnorodność produktów roślinnych. Jedną
z przyczyn wymierania masowego pszczół jest powszechne stosowanie środków chemicznych przez
rolników i ogrodników. W ostatnich latach produkcja rolnicza i ogrodnicza staje się coraz droższa
i bardzo niebezpieczna dla środowiska, zdrowia i życia pszczół, a także ludzi.
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Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie
będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej
na człowieka (Karol Darwin) [1].

Metody badań
Praca powstała w wyniku analizy dostępnych artykułów i publikacji naukowych oraz badań Greenpeace
dotyczących wpływu środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko.

Wyniki badań
Rozdrobienie rolnictwa było korzystne dla pszczół, ponieważ mechanizacja była niewielka, mała
chemizacja, dużo drzew i miedz porośniętych różnymi gatunkami roślin dziko rosnących dających
pożytek nektarowy i pyłkowy. W uprawach zbóż spotykało się dużo kwitnących chwastów jak chaber,
bławatek, gorczyca polna, wyka oraz mak polny. Jadąc drogą widziało się całe łany zbóż żółte od kwiatów
ognichy, później niebieskich do chabrów czy czerwonych od maków. Na łąkach i pastwiskach dominował
wczesną wiosną mniszek lekarski później szałwia łąkowa, mięta polna, chaber łąkowy, ostrzeń warzywny
i inne. W lipcu pojawiała się biała koniczyna. W latach 70 i 80 ubiegłego wieku nie było upraw rolnych o
znaczeniu dla pszczół jak rzepak, gryka. W wielu rejonach dobrze rozwinięte było sadownictwo, duże
uprawy jabłoni, śliw, plantacje porzeczek, agrestu, malin, aronii. Nowoczesne sady wymagały coraz
intensywniejszej ochrony chemicznej, co powodowało słabnięcie rodzin pszczelich, ubytek pszczoły
lotnej. Na wskutek zmian gospodarczych w Polsce i bardzo dużym zmniejszeniem opłacalności produkcji
rolnej od połowy lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w naszym regionie bardzo duże ograniczenie,
a w wielu wypadkach zaprzestanie produkcji rolnej. Zniknęły chwasty towarzyszące produkcji rolnej,
które dawały dobry pożytek pszczołom. Opuszczone pola, łąki i pastwiska porosły wysoką trawą, która
zagłuszyła kwitnące rośliny zielne. Zwiększyła się ilość drzew takich jak brzoza, sosna, osika, których
znaczenie pszczelarskie jest niewielkie. Z nieużywanych łąk i pastwisk zniknął mniszek i koniczyna biała.
Jedynie w dolinach rzek na opuszczone grunty rolne wchodzi nawłoć, która w okresie późnego lata daje
pszczołom nektar i pyłek. Zaniechanie produkcji rolnej powoduje poważne ograniczenie pastwisk
pszczelich. Na naszych oczach znika wiele kwitnących, dziko rosnących roślin towarzyszących uprawom
rolnym i występujących na użytkowanych łąkach i pastwiskach. Dla pszczół jest to strata bardzo duża.
W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano duże zmiany klimatyczne w Polsce. Wiosny i lata są
chłodniejsze. Występuje mniej słonecznych dni. Chłodniejsze wiosny często z bardzo zimną pogodą.
Pogodne jesienie przeciągają się. Występują lata suche oraz lata z dużymi opadami deszczu. Zmiany
pogodowe mają niewątpliwie wpływ na pszczoły. W niektórych rejonach obserwuje się małe zapasy
pyłku pod koniec lata.
Należy przypuszczać, że zmiany klimatyczne są przyczyną zaburzeń w występowaniu mszyc
produkujących spadź. Dynamika liczebności populacji mszyc spadziujących według obserwacji jak
również badań jest uzależniona od warunków pogodowych oraz stanu fizjologicznego roślin. W wyniku
tych kilkuletnich zmian zaobserwowano spadek rodzin pszczelich, zniknęły również małe przydomowe
pasieki. Zmniejszyły się pożytki kwiatowe. Na wskutek zaburzeń w występowaniu mszyc spadziujących
zmniejszyła się ilość pozyskanego miodu spadziowego. Zwiększa się lesistość, przybywa drzewostanów
jodłowych oraz gatunków domieszkowych w lasach. Jest sporo terenów słabo napszczelonych, albo
w ogóle bez pszczół [3].
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Pojawiły się jednak nowe zagrożenia. Podczas akcji likwidacji komarów wytruto w dolinie rzeki Ropy
kilkanaście pasiek. Do niszczenia komarów zastosowano bardzo toksyczne środki owadobójcze. Zabieg
wykonano rano podczas intensywnego lotu pszczół na kwitnącą lipę. Straty rodzin pszczelich na których
przeprowadzono akcję były bardzo duże. Stosowanie środków chemicznych stanowi problem dla
pszczelarstwa. Ponadto, nie są przestrzegane pory dnia i brak informacji przekazywanych pszczelarzom
o prowadzonych opryskach.
Jednak główną winą trzeba obciążyć producentów środków ochrony roślin, którzy generalnie piszą, że
środek jest nieszkodliwy dla pszczół. Przykładem może być porównanie jak dawniej usuwano chwasty
w ziemniakach – prace te wykonywało się ręcznie lub kilkukrotnym oborywaniem. Obecnie nawet małe
działeczki ziemniaczków przeznaczonych na własne potrzeby są opryskiwane, gdyż dawniej stosowane
metody naturalne są zbyt pracochłonne dla dzisiejszych upraw.
Tej problematyki nie rozwiążą sami pszczelarze, jeśli nie włączą się tutaj władze administracyjne
poszczególnych miejscowości trudno oczekiwać szybkiej poprawy świadomości wszystkich
opryskujących. Powinna być informacja o terminie wykonywania oprysków, nie mogą być
przeprowadzane w porze lotów pszczół. Jeśli pod wpływem środków stosowanych przez opryskujących
uprawy, pszczoły tracą pamięć powrotu do ula, trudno wykluczyć, by środki te nie miały wpływu na
psychikę i zdrowie ludzi [2].
Zdecydowana większość roślin ma niewystarczający stopień samopłodności do wydania obfitych
plonów, dlatego wymagają one zapylenia pyłkiem pochodzącym z innych roślin należących do tego
samego gatunku. Ponadto zapylenie przez owady zwiększa nie tylko wielkość plonu ale też jego jakość,
czyli kształt i wypełnienie owoców, a także wzrost zawartości składników pokarmowych w nasionach.
Wiele roślin wykształciło ewolucyjne zabezpieczenia przed zapyleniem własnym pyłkiem, a więc w tym
wypadku pszczoła miodna i dzikie zapylacze stają się niezbędne. Do roślin wymagających zapylenie
przez owady lub takich, u których zwiększa ono wydatnie wielkość i jakość plonu należą między innymi:
słonecznik, jabłoń, koniczyna biała, koniczyna czerwona, ogórek, wiśnia, borówka wysoka, czereśnia,
jeżyna, porzeczka czarna, malina, truskawka oraz rośliny uprawiane na nasiona takie jak: cebula, kapusta,
marchew [4].
Na zadane pytanie, dlaczego jeżeli mówimy o zapylaniu to właśnie pszczoła miodna ma decydujące
znaczenie a nie inne owady, takie jak pszczoły samotne i trzmiele. Otóż dzikie zapylacze stanowią
jedynie uzupełnienie pszczoły miodnej. Niektóre źródła podają, że w większości rejonów pszczoła
miodna stanowi 95-96% owadów zapylających, co stawia ją na pierwszym miejscu jako zapylacza,
natomiast pozostałe 5% to głównie: trzmiele, pszczoły samotne i motyle [4, 5].
W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół. Prawdopodobną przyczyną
wymierania jest stosowanie pestycydów w czasie kwitnięcia roślin. Pojawianie się w środowisku
środków chemicznych powoduje obniżenie odporności pszczół na działanie patogenów. Natomiast
zmiany w środowisku naturalnym powodują zmniejszenie ilości roślin stanowiących pożytek dla pszczół,
co spowodowane jest m.in. intensyfikacją rolnictwa, np. w krajach Unii Europejskiej [6].
Jedną z korzyści wprowadzania upraw GMO miało być zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko
naturalne poprzez ograniczenie zużycia środków ochrony roślin. W praktyce wprowadzenie roślin
odpornych na herbicydy spowodowało uodpornienie się także na nie niektórych chwastów i konieczność
stosowania większych dawek herbicydów lub nawet dodatkowych bardziej toksycznych środków
chemicznych do zwalczania tych chwastów. Pszczoły zaczęły ginąć masowo. Wiadomo, że pestycydy
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wpływają na rozwój pszczół, długowieczność, efekty immunologiczne i behawioralne, takie jak
nawigacja, żerowanie czy też uczenie się. Na całym świecie, głównie w Ameryce Północnej i Europie
obserwujemy wymieranie pszczół miodnych i innych owadów zapylających. w Stanach Zjednoczonych od
2006 roku roczne straty rodzin pszczelich sięgają 30-40%. Zwykle łączy się je z tzw. zespołem masowego
ginięcia pszczoły miodnej, charakteryzującym się między innymi znikaniem z uli pszczół robotnic [7].
Dawki niektórych środków ochrony roślin, mają znaczący, negatywny wpływ na funkcjonowanie
organizmów owadów. Pyły z zaprawianych nasion lub pozostałości pestycydów w ulu mogą wywierać
skutki śmiertelne lub nie powodujące śmierci bezpośrednio, ale przyczyniające się do niej pośrednio.
Stałe wystawienie pszczół miodnych na niskie, dawki pestycydów może mieć bardzo poważne skutki, np.
zaburzać zmysł orientacji owadów i w rezultacie doprowadzać do wymierania rodzin pszczelich, gdyż nie
są one w stanie powrócić do uli. Istnieje już wystarczająca liczba badań, które pokazują, że niektóre
substancje z grupy neonikotynoidów wywierają wpływ na różne aspekty życia pszczół, m.in. ich fizjologię
oraz zdolności nawigacyjne i uczenia się, których zaburzenie prowadzi do załamania się populacji rodzin
pszczelich. Nasza wiedza na temat wpływu tych środków na pszczoły jest wciąż bardzo ograniczona,
jednak dostępne już wyniki badań są bardzo przekonujące. w rolnictwie należy zastosować zasadę
przezorności i podjąć działania prewencyjne, żeby uchronić się przed katastrofą.
Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami opierała się do ostatnich dwóch lat w głównej mierze na
metodzie chemicznej. Nadmiernie, a często jednak niepotrzebnie stosowane chemiczne środki ochrony
roślin okazały i okazują się szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt, pszczół i środowiska naturalnego.
Dlatego też wraz z ulepszeniem metod chemicznych, rośnie zainteresowanie innymi metodami.
Szczególnie dużo uwagi poświęca się metodzie biologicznej i proekologicznej tzw. bezpestycydowej
produkcji owoców, warzyw i płodów rolniczych. Bywa ona często wysoce skuteczna, tania i nie powoduje
szkodliwych następstw dla środowiska naturalnego, w tym człowieka, pszczół i zwierząt [1, 3, 5].

Podsumowanie i wnioski
Żeby odbudować populacje owadów zapylających na świecie, należy podjąć dwa rodzaje działań. Po
pierwsze należy zaprzestać stosowania substancji chemicznych, które są dla nich szkodliwe. Oznacza to,
że Unia Europejska powinna natychmiast zakazać stosowania tych środków. Przykłady kilku krajów
europejskich pokazują, że rolnictwo bez pestycydów jest możliwe i ekonomicznie opłacalne. Po drugie,
należy wesprzeć praktyki rolne mające korzystny wpływ na zdrowie owadów zapylających. W praktyce
oznacza to, że należy zwiększyć ilość i różnorodność kwiatów poprzez utrzymywanie ukwieconych
obrzeży pól i włączać pół-naturalne obszary do obszarów rolnych.
W tym celu należy:
1)  

Promować pszczelarstwo wśród społeczeństwa.

2)  

Polepszać bazę pożytkową poprzez wprowadzenie do lasów, zadrzewień parkowych,
osiedlowych, śródpolnych, przydomowych drzew i krzewów nektarodajnych i pyłkodajnych.
Wysiewać rośliny miododajne na ugorujące grunty rolne.

3)  

Dopuszczać do obrotu środków ochrony roślin o znanej stosunkowo małej szkodliwości dla
pszczół.

4)  

Wprowadzić proste i jasne przepisy prawne chroniące pszczołę miodną.

5)  

Zwiększenie finansowania badań, rozwoju i ekologicznych praktyk rolnych.
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Europejskie biura Greenpeace podjęły problem wymierania pszczół, ponieważ jest on kluczowy dla
naszego ekosystemu, rolnictwa i sposobu produkcji żywności. Wymierające pszczoły w jasny sposób
pokazują porażkę obowiązującego przemysłowego modelu rolnictwa. Ich kondycja pogarsza się z wielu
powodów, m.in. chorób i szkodników, technik stosowanych w rolnictwie przemysłowym oraz zmian
klimatu. Jednak szkodliwe dla pszczół pestycydy mają szczególny charakter, ponieważ stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla owadów zapylających. Zabijają je od razu lub w wyniku spożywania przez
owady małych ilości tych substancji doprowadzają do ich śmierci w dłuższym okresie. Wyeliminowanie
z użycia szkodliwych dla pszczół środków owadobójczych będzie pierwszym znaczącym i skutecznym
krokiem w działaniach na rzecz ochrony pszczół i rolnictwa w Europie [1, 2].
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WYBRANE INTERAKCJE ORGANIZMÓW ZAPISANE W ŻYWICACH
KOPALNYCH I SUBFOSYLNYCH ZE ZBIORÓW PAN MUZEUM ZIEMI W
WARSZAWIE
Szczepaniak Katarzyna
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej, Zakład Paleontologii; ul.
Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa; Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Dział
Bursztynu, Aleja na Skarpie 20/26, 27 00-488 Warszawa, e-mail: k_szczepaniak@student.uw.edu.pl
Żywice kopalne stanowią dla paleontologów bogate źródło informacji o organizmach
o niskim potencjale fosylizacyjnym. Badając inkluzje zwierzęce (zooinkluzje) oraz
roślinne (fitoinkluzje) można rekonstruować warunki klimatyczne, paleoekosystemy
oraz filogenezę. W pracy zostaną przedstawione przykłady zapisane interakcji między
organizmami znalezione w trzech żywicach pochodzących z różnowiekowych osadów
(Republika Dominikańska oraz złóż nadbałtyckich–Fennoskandia) z kolekcji PAN
Muzeum Ziemi. Interakcje badano w czwartorzędowym kopalu z Cotui (jego wiek
datowany jest na około 300 lat), bursztynie dominikańskim (wiek datowany na
oligocen–miocen) oraz bursztynie bałtyckim (paleogen). Poszukiwane były syninkluzje
(zjawisko, kiedy dwa lub więcej organizmów zostało uwięzionych w lepkiej, żywicznej
pułapce) w celu przeanalizowania zapisanych relacji między nimi. Najczęściej
spotykane
są
oddziaływania
neutralne
(wspólna
śmierć
mieszkańców
bursztynodajnego lasu) oraz antagonistyczne (drapieżnictwo – często znajdowane były
dziury w ciele ofiar, nadgryzione części ciała). Do rarytasów poszukiwanych przez
paleontologów należą takie interakcje, jak kopulacja (znaleziono tylko w bursztynie
bałtyckim) oraz endopasożytnictwo (odnotowano tylko w żywicach z Dominikany).
słowa kluczowe: interakcje, syninkluzje, bursztyn, kopal

Żywice kopalne i subfosylne
Do badań syninkluzji wybrano żywice z różnowiekowych osadów oraz z różnych regionów świata
(Republika Dominikańska oraz złoża bursztynu bałtyckiego z paleogeńskiej Fennoskandii), ale o genezie
zachodzącej w podobnych warunkach klimatycznych. Bursztyn bałtycki pochodzi z drzew, które rosły
w paleogeńskim bursztynodajnym lesie w niższych partiach gór. W tej strefie żyły organizmy
przystosowane do tropikalnego klimatu, o czym świadczą znalezione inkluzje zwierzęce należące do
taksonów klimatu ciepłego: Gekkonidae, Isoptera, Phasmidae, Mantodea, Mantophasmodea (Weitschat,
Wichard 2010). Na podstawie badań inkluzji roślinnych wiadomo, że w paleogeńskich lasach
bursztynodajnych Fennoskandii występowało dwa razy więcej gatunków roślin tropikalnych niż strefy
umiarkowanej.
Identyfikacja badanych żywic
Badane żywice mają swoje unikatowe cechy pozwalające na identyfikację. Poniżej przedstawiono
chronologicznie analizowane żywice: od najmłodszej żywicy subfosylnej (kopal) do starszych żywic
kopalnych.
1)  

Kopal z Cotui – pochodzi z Republiki Dominikańskiej, zebrany został ze świeżo zaoranych pól
(wiek osadów określono na 300 lat). Jest żywicą subfosylną, bezbarwną, mętnawą,
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jasnożółtą czasem z ciemniejszą warstwą powierzchniową. Topi się pod działaniem gorącego
płomienia, w przeciwieństwie do bursztynu, który najpierw mięknie i czernieje (Grimmaldi;
1996). Kopal dobrze rozpuszczalny jest w acetonie – po użyciu kilku kropli staje się lepki.
Dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym oraz w eterze, po zanurzeniu w tych cieczach
powierzchnia bryłek matowieje. Częściowo rozpuszcza się w benzynie oraz w chloroformie.
Kopal w świetle ultrafioletowym wykazuje białą fluorescencję (bursztyn zwykle fluoryzuje
barwą niebieską, zielonkawą lub żółtą); zawiera inkluzje roślin i zwierząt ze współczesnych
taksonów. Badany kopal pochodzi z drzew liściastych z rodzaju jatoba (Hymenaea),
należącego do rodziny Leguminosae,
2)  

Bursztyn dominikański – pochodzi z Republiki Dominikańskiej (Las Cacaos, La Toca)
z osadów, które są datowane na oligocen–miocen (złoża te są bogate w bursztyn żółty oraz
z niebieską wyraźną fluorescencją, bardzo dobrej jakości). Jest to żywica kopalna,
występująca głównie w odmianach przezroczystych, przyjmuje się, że około 90% bursztynu
dominikańskiego (Wu; 1998): Ma barwy od jasnożółtej do ciemnożółtej, miodowej, brązowej,
rzadko czerwonej, koniakowej, niebieskiej i zielonej (Kosmowska-Ceranowicz; 2012). Są to
żywice również bogate w inkluzje zwierzęce oraz roślinne. Badany bursztyn dominikański
pochodzi z drzew liściastych z gatunku Hymenaea protera, należącego do rodziny
Leguminosae (Poinar; 1992).

3)  

Bursztyn bałtycki – pochodzący z drzew rosnących w lasach bursztynodajnych Fennoskandii
(wiek datowany jest na paleogen). Żywica kopalna barwy od jasnożółtej po brunatną,
rzadziej spotykane są odmiany: bezbarwne, mlecznobiałe, niebieskie, zielonkawe, czerwone
i brunatne. Przezroczysty, przeświecający po nieprzezroczysty. Przełam muszlowy, rysa
biała. Nadal nie jest znane drzewo macierzyste bursztynu bałtyckiego – przez dłuższy okres
przyjmowano sosnę bursztynodajną (Pinus succinofera), jednakże część badaczy skłania się
ku drzewom, które należą do rodzaju soplica (Agathis) z rodziny araukariowatych
(Araucariaceae).

Materiał i metody
Do badań interakcji organizmów wykorzystano trzy różnowiekowe żywice: bursztyn dominikański,
bursztyn bałtycki oraz kopal z Cotui ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie:
1)  

Kopal z Cotui z Kolekcji Żywic Kopalnych Świata – wszystkie okazy zostały podarowane przez
Janusza Fudalę. Cały zbiór stanowi 79 wypolerowanych bryłek, z czego w 74 stwierdzono
występowanie inkluzji. W większości badane bryłki były bogate w syninkluzje, które
analizowanio w celu oceny interakcji między organizmami. Łączna masa badanych bryłek
kopalu wynosi 335,95 gramów.

2)  

Bursztyn Dominikański z Kolekcji Żywic Kopalnych Świata – okazy zostały podarowane m.in.
przez Janusza Fudalę, Andrzeja Wiśniewskiego, Douglasa Lundberga. W kolekcji są głównie
inkluzje pająków (Araneae), co nie daje podstaw do rekonstrukcji wiarygodnego obrazu
paleoekosystemu. Przebadano 138 bryłek bursztynu z inkluzjami, o łącznej masie 264,8
gramów.

3)  

Bursztyn bałtycki z Kolekcji Inkluzji Zwierzęcych. PAN Muzeum Ziemi w Warszawie od lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku deponuje w Dziale Bursztynu zbiory bursztynu, pochodzące
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od różnych darczyńców. Cała kolekcja liczy ponad 26 000 okazów bursztynów, ale
w opracowaniu przeanalizowana została tylko część zbioru. Wybrano przede wszystkim
okazy z inkluzjami rodziny Chironomidae (ochotkowatych), która jest dominującą grupą
wśród owadów kopalnych i stanowi 46,13% całej kolekcji.
Podczas oznaczeń inkluzji została wykonana dokumentacja fotograficzna przy użyciu binokularu typu:
CARL ZEISS JENA 375949, preliminarnie oznaczano inkluzje. Następnie użyto binokular z aparatem
NICON SMZ 645 do wykonania mikrofotografii. Makrofotografie zostały wykonane aparatem: OLYMPUS
SP-570 UZ.

Inkluzje współwystępujące (syninkluzje)
Inkluzje organiczne w kopalu lub w bursztynie to skamieniałości uwięzione w przeszłości w śmiertelnej,
lepkiej, wybiórczej, żywicznej pułapce. Wiek określa się na podstawie wieku żywicy metodą datowania
węglem C14, lub na podstawie wieku osadu, w którym zostały znalezione badane okazy. W żywicach
kopalnych, najstarsze datuje się na około 230 milionów lat (trias), natomiast najmłodsze na około 5
milionów lat. Najmłodsze żywice subfosylne (kopale) datowane są na mniej niż jeden milion lat.
Inkluzje mogą być różnego rodzaju pochodzenia – zwierzęcego (zooinkluzje) i roślinnego (fitoinkluzje)
(Rys. 1); detrytus–szczątki roślinne; koprolity–skamieniałe fekalia. Inkluzje nieorganiczne to: krople
wody, kryształki pirytu, pęcherzyki powietrza, które zostały uwięzione w płynnej żywicy. Jeżeli w jednej
bryłce obserwowanych żywic napotyka się więcej niż jedną inkluzję, definiujemy taki zbiór inkluzji jako
syninkluzje. Pionierem badań syninkluzji był profesor Jan Koteja (1986), który stworzył jedną
z pierwszych definicji: „specjalnie cenne są okazy, w których jest kilka, niekiedy kilkaset inkluzji,
nazywamy je inkluzjami wspólnymi lub syninkluzjami”. W przypadku, kiedy dwa lub więcej organizmów
zostało razem uwięzionych w jednym kawałku bursztynu mamy pewność, że żyły w tym samym
środowisku w czasie, kiedy wpadały w lepką pułapkę żywiczną, kończąc swój żywot jednocześnie – były
więc częścią tego samego paleoekosystemu. Badając inkluzje można zrekonstruować zarówno skład
lasów bursztynodajnych oraz czwartorzędowych, poznać interakcje ich mieszkańców (Szczepaniak;
2013).
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Rys. 1. Kopal z zooinkluzjami (muchówki), fitoinkluzjami (kwiat), inkluzjami nieorganicznymi (krople wody)
ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło: Szczepaniak, 2014.
Interakcje organizmów w żywicach
Żywice stanowią szczególnie cenne źródło informacji o historii życia w przeszłości geologicznej tych
organizmów, które cechuje niski potencjał fosylizacyjny, stąd rzadko zachowują się w zapisie kopalnym,
jako skamieniałości w osadach. Muszą zaistnieć szczególne warunki, które umożliwią powstawanie
skamieniałości organizmów o tak delikatnej budowie ciała i niewielkich rozmiarach. Badając żywice
warto zwrócić szczególną uwagę na interakcje między organizmami, na stadia rozwojowe owadów,
pajęczaków, ślady drapieżnictwa, żerowania jednego organizmu kosztem innego. Żywice stanowią
niezwykle cenny dla paleontologów zapis historii życia. W pracy tej zostaną przedstawione tylko
pojedyncze, najciekawsze przykłady interakcji pozytywnych (nieantagonistycznych), negatywnych
(antagonistycznych) oraz neutralnych (brak relacji między badanymi osobnikami w żywicach).
Jako pierwsza zostanie omówiona grupa syninkluzji, które zostały przypadkowo uwięzione wspólnie
w wybiórczej, lepkiej żywicy.
1)  

Relacje neutralne – syninkluzje różnych bądź tych samych taksonów, które zamieszkiwały
w sąsiedztwie drzew bursztynodajnych (żywicodajnych) zostały razem uwięzione w lepkiej
żywicy. Analizując poszczególne żywice stwierdza się, że w każdym badanym przypadku
najczęściej syninkluzje tworzą przedstawiciele różnych rodzin z rzędu Diptera (muchówki),
które stanowią dominującą grupę owadów w żywicach zarówno kopalnych, jak też
subfosylnych. Z muchówkami, często występują inni przedstawiciele, np. roztocze (Acarina),
błonkówki (Hymenoptera), pluskwiaki (Hemiptera) (Rys. 2).
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Rys. 2. Syninkluzje – samiec z podrodziny Orthocladiinae (Diptera Chironomidae) z pluskwiakiem
(Hemiptera) w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło: Szczepaniak
2013.
2)  

Zapis zachowań behawioralnych – owady społeczne (polimorfizm), rójki godowe, skupiska,
ślady żerowania korników (Scolytinae), Muchówki, które najczęściej tworzą razem
syninkluzje, w żywicach zachowały się w rójkach samców (Rys. 3), które po przeobrażeniu,
kierowały się w stronę drzew, aby móc przekazać swój materiał genetyczny następnym
pokoleniom. W analizowanych żywicach zjawisko to jest dosyć powszechne, np. roje samców
z rodziny Chironomidae w kopalu (Rys. 3) w bursztynie bałtyckim, roje samców z rodziny
Sciaridae w bursztynie dominikańskim. Ponadto odnotowano również duże skupiska
owadów społecznych w bursztynie dominikańskim: mrówek (Formicidae), termitów
(Isoptera) – stwierdzono w różnych polimorficznych postaciach (formy uskrzydlone oraz
bezskrzydłe–robotnice). W bursztynie bałtyckim odnotowano częste skupiska roztoczy
(Acarina) (Rys. 4).
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Rys. 3. Rójka samców z rodziny Chironomidae (ochotkowate) w kopalu z Cotui ze zbiorów PAN Muzeum
ziemi w Warszawie. Źródło: Szczepaniak 2014.

Rys. 4. Skupisko roztoczy (Acarina), poniżej samica Chironomidae w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie. Strzałką zaznaczono włosek gwiaździsty. Źródło: Szczepaniak 2013.
a.  

Kopulacja – zjawisko rzadko zapisane w żywicach, stąd najbardziej poszukiwane przez
paleontologów. Najczęściej taniec godowy odnotowano wśród muchówek długoczułkich
(Nematocera), które odbywają kopulację w dużych rojach. Są to niewielkie i delikatne owady,
stąd mogły być strącane przez wiatr do żywic ściekających z drzew. Analizując poszczególne
żywice ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, tylko w badanym bursztynie bałtyckim
odnotowano śmierć w czasie kopulacji.
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b.  

Larwy, poczwarki. Zjawisko składania jaj przez samicę jest dosyć często utrwalone wśród
inkluzji zatopionych w żywicach, ponieważ stanowi odruch organizmów w reakcji na stres. W
analizowanych kolekcjach, tylko w bursztynie bałtyckim stwierdzono występowanie inkluzji
samic owadów składających jaja (Diptera Chironomidae). W kopalu z Cotui wśród
przedstawicieli karaczanów (Blattodea) oraz prostoskrzydłych (Orthoptera) (Rys. 5)
znalezione zostały różne formy wiekowe, od larw po osobniki dorosłe (imago).
Zdecydowanie najwięcej ofiar wśród karaczanów stanowią larwy. W bursztynie
dominikańskim najwięcej zostało znalezionych juwenilnych form pająków.

Rys. 5. Z lewej – poczwarka znaleziona w bursztynie bałtyckim; z prawej – larwa Orthoptera znaleziona
w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło: Szczepaniak 2014.
3)  

Z interakcji nieantagonistycznych, które zostały zapisane w analizowanych żywicach,
odnotowane zostało tylko jedno pozytywne oddziaływanie między osobnikami należącymi
do różnych taksonów – komensalizm, relacja, w której jeden organizm czerpie korzyść,
a drugi nic na tym nie traci, ani nie zyskuje. W badanych żywicach odnotowano tylko forezję.

a.  

Forezja – zjawisko biernego rozprzestrzeniania się drobnych organizmów przenoszonych
przez większe zwierzęta, przy czym korzyść odnosi tylko transportowany. Najczęściej
pasażerami na “gapę” są roztocze glebowe (Acarina), zaleszczotki (Pseudoscorpionida). W
analizowanych żywicach odnotowano roztocza „nimfy wędrujące”, które mają
przystosowany do chwytania organ (Weitschat; 2012), za pośrednictwem którego
przyczepiają się do gładkich powierzchni ciała np. chrząszczy (Rys. 6). W kopalu z Cotui
odnotowano tylko jeden przypadek pasażera na gapę – roztocza na odnóżu muchówki
z rodziny Phoridae. W bursztynie bałtyckim rolę „transportera” dla roztoczy stanowią przede
wszystkim muchówki, np. Chironomidae, Sciaridae.
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Rys. 6. Pasażerowie na gapę – roztocze przyczepione na odnóżu i spodniej części tułowia chrząszcza
(Coleoptera) w bursztynie dominikańskim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło:
Szczepaniak 2015.
4)  

Z interakcji antagonistycznych w badanych żywicach zaobserwowano tylko dwa rodzaje:
pasożytnictwo oraz drapieżnictwo.

a.  

Pasożytnictwo – zjawisko, w którym jeden osobnik żyje kosztem innego organizmu (w jego
wnętrzu lub na nim). Najczęściej pasożytami żyjącymi na ciele swoich żywicieli są roztocze
(Acarina), które wkuwają swoje aparaty gębowe i wysysają płyny ustrojowe swojej ofiary.
Pasożyty przyczepiają się do różnych części ciała swojego żywiciela: głowy, tułowia, odwłoka
i po zaspokojeniu głodu odczepiają się. W analizowanych kolekcjach znalezione zostały
roztocze żerujące na samicy z rodziny Chironomidae (ochotkowate).

Występowanie pasożytujące grzyby dotychczas stwierdzono tylko w bursztynie bałtyckim. Fosylne
grzyby z powodu niskiego potencjału fosylizacji są rarytasem dla paleontologów. W
bursztynie bałtyckim stwierdzono struktury grzyba z rodzaju Mortierella, zachowanym na
przedstawicielu chrząszcza z rodziny Staphylinidae. Stwierdzono tylko jeden przypadek
endopasożytnictwa – ucieczkę nicienia (Nematoda) z ciała samca z rodziny Sciaridae,
w kopalu z Cotui. Pasożyty wewnętrzne rzadko są spotykane w żywicach, ponieważ ich
ucieczka stanowi mechanizm obronny na zaistniałe warunki stresowe.
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Rys.7. Chrząszcz z rodziny Staphylinidae (Coleoptera) z grzybami z rodzaju Mortierella w bursztynie
bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło: Tischer, Szczepaniak 2015.
b.  

Drapieżnictwo – relacja między myśliwym, a ofiarą. Najczęściej ślady drapieżnictwa
odnotowuje się tylko w formie nadgryzionych odwłoków, dziur po żerowaniu w ciele, sieci
pajęcze (Rys. 8). Zjawisko to jest powszechne w badanych żywicach. Odnotować należy
walkę mrówek (Formicidae), oraz relację: myśliwy – pająk (Araneae), polujący na swoją ofiarę
muchówkę w bursztynie dominikańskimi. Z innych relacji drapieżca – ofiara, znaleziono
pająka czyhającego na samicę z rodziny Chironomidae w bursztynie bałtyckim.

Rys. 8. Pająk (Araneae) w sieci (strzałka) czyhający na swoją ofiarę w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie. Źródło: Szczepaniak; 2015.
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Wnioski
Analizowane żywice z Dominikany stanowią niestety mało wiarygodny, niepełny obraz relacji między
organizmami. Bursztyn dominikański ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeszedł wybiórczą
analizę, ponieważ w momencie pozyskiwania okazów, duży nacisk położony był na zdobywanie inkluzji
pająków (Araneae). Okazy nie pochodzą bezpośrednio z badanych osadów, jak kopal z Cotui. Niestety
badany kopal stanowi zbyt mała próbę, aby można było wiarygodnie analizować relacje między
współczesnymi organizmami. W tym przypadku bursztyn bałtycki z powodu obfitości stanowi dużą
próbkę do analizy. Jednakże i w tym przypadku nie możemy wiernie rekonstruować paleoekosystemu,
ponieważ okazy bursztynu również przeszły przez selekcję kolekcjonerów, jubilerów, a dopiero potem
trafiły do zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
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MECHANIZMY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA STRES ZASOLENIA
Koźmińska Aleksandra
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut
Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Nadmierne zasolenie podłoża to jeden z czynników stresowych dla roślin. Szkodliwe
skutki zasolenia dla rośliny spowodowane są między innymi oddziaływaniami takimi
jak: zmniejszenie dostępności wody (sole zwiększają siły osmotyczne utrzymujące
wodę w roztworze glebowym) czy zakłócenia w gospodarce jonowej (nadmiar jonów
Na+ i Cl- ogranicza pobieranie innych jonów, zwłaszcza K+, Ca2+, NO3-). W środowiskach
zasolonych rośliny mogą być narażone nie tylko na stres solny, lecz również na stres
osmotyczny lub stres związany z niedoborem tlenu (hipoksja). Poszczególne gatunki
roślin, a także odmiany różnią się zakresem odporności na zasolenie. W dobie ewolucji
rośliny wykształciły cały szereg przystosowań umożliwiający im prawidłowe
funkcjonowanie w zasolonej niszy ekologicznej. Odporność roślin na zasolenie polega
na usuwaniu nadmiaru soli z organizmu (unikanie stresu) albo na tolerowaniu
toksycznych i osmotycznych skutków zwiększonego stężenia jonów. Mechanizmy
unikania stresu solnego (regulacja stężenia) to między innymi wykluczanie, eliminacja,
rozcieńczanie czy kompartmentacja. Natomiast mechanizmy tolerancji zasolenia to
między innymi synteza substancji kompatybilnych oraz synteza specyficznych białek.
W pracy przedstawione zostaną naturalne możliwości wybranych gatunków roślin do
radzenia sobie ze stresem zasolenia oraz genetyczne uwarunkowania tolerancji roślin
na nadmierne stężenia soli w podłożu.
słowa kluczowe: stres abiotyczny, zasolenie, adaptacje roślin

Wprowadzenie
Odpowiedź roślin na różnego rodzaju środowiskowe stresy abiotyczne, w tym stres zasolenia, jest
zróżnicowana. Rośliny, które występują na terenach gdzie stężenie NaCl przekracza 0,5% to halofity
(słonorośla). Halofity spotykane są przede wszystkim w krajach o klimacie suchym na terenach
pustynnych i półpustynnych lub na terenach nadmorskich. Roślinność przystosowana do życia
w warunkach niskiego stężenia soli w podłożu określana jest mianem glikofitów (zalicza się do nich
większość roślin uprawnych) [3, 9, 13].
Szkodliwe skutki zasolenia dla roślin to między innymi ograniczenie dostępności wody z powodu
zmniejszenia jej potencjału w glebie (cząsteczki wody odziaływują z jonami soli). Rośliny doświadczają
suszy fizjologicznej, wzrasta poziom kwasu abscysynowego w komórkach konsekwencją czego jest
zamykanie szparek, ograniczenia wymiany gazowej i obniżenie wydajności fotosyntezy [6].
Podwyższone stężenie jonów chloru i sodu powoduje też chlorozy i nekrozy w liściach oraz ich
przedwczesne opadanie. Zaburzona zostaje gospodarka jonowa z powodu ograniczenia pobierania
między innymi jonów K+, Ca2+ czy NO3-. Deficyt tych jonów może prowadzić do dysfunkcji błon
biologicznych czy zaburzeń w syntezie białek [7]. Nadmierne ilości soli gromadzone w chloroplastach
mogą prowadzić do zaburzeń fotosyntezy co z kolei wywołuje zwiększoną produkcję reaktywnych form
tlenu-ROS (ang. reactive oxygen species). ROS inaktywują białka, uszkadzają lipidy, barwniki
fotosyntetyczne, kwasy nukleinowe, a co za tym idzie uszkadzają komórkę [2].
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Adaptacje roślin
Rośliny wykształciły różne mechanizmy obronne, które pozwalają na zminimalizowanie negatywnych
skutków zasolenia i utrzymanie homeostazy. Mechanizmy te dzieli sie na strategię unikania oraz
strategię tolerancji. Pierwsza strategia polega na wytworzeniu różnego rodzaju barier, które nie
dopuszczają do przenikania czynnika stresowego do wnętrza rośliny. Strategia tolerancji polega z kolei
na wykształceniu mechanizmów wewnątrzkomórkowych, które minimalizują uszkodzenia i umożliwiają
naprawę negatywnych skutków wywołanych działaniem czynnika stresowego [5]. Mechanizmy
adaptacyjne roślin do warunków stresowych można rozpatrywać na różnych poziomach, od
molekularnego do poziomu całego organizmu [4].
Mechanizm unikania
Mechanizmy, które pozwalają unikać zasolenia opierają się głównie na regulacji transportu soli.
Regulacja transportu soli (zwłaszcza NaCl) odbywa się:
1.   w plazmolemie epidermy i komórek korzenia
2.   w tonoplaście komórek korzenia i pędu
3.   w plazmolemie komórek parenchymatycznych ksylemu
4.   w tonoplaście i plazmolemie gruczołow solnych [3].
Wykluczanie soli możliwe jest dzięki istnieniu specjalnych barier filtrujących wodę obecnych
w korzeniach niektórych roślin mangrowych. U różnych roślin uprawnych następuje zahamowanie
transportu jonów soli z korzeni i kwiatów do tkanek merystematycznych rozwijających się liści i młodych
owoców. Wydzielanie soli z kolei zachodzi poprzez uwalnianie lotnych halogenków metylu, działanie
specjalnych gruczołów wydzielających sól czy zrzucanie organów (np. starszych liści) w których
nagromadziła się sól. Może zachodzić też rozcieńczanie nagromadzonego roztworu soli poprzez
zwiększenie soczystości liści. Zwiększenie zawartości wody zmagazynowanej w wakuolach komórek
mezofilu pozwala utrzymać przez jakiś czas stałe stężenie jonów (głównie chlorków) w komórce, mimo
ciągłego pobierania tych jonów przez roślinę z otoczenia. Zdolność do akumulacji i kompartmentacji
jonów to kolejny mechanizm pozwalający roślinom na uzyskanie odporności w warunkach stresu
solnego. Aby roślina mogła pobierać wodę ze środowisk silnie zasolonych musi zostać zmniejszony
potencjał wody w komórkach pobierających wodę, tak aby gradient potencjału wody pozwalał na
przepływ wody z otoczenia do komórki. Jest to możliwe dzięki osmoregulacji czyli obniżeniu potencjału
osmotycznego soku waskuolarnego na skutek akumulacji soli i małocząsteczkowych związków
organicznych (np. prolina, glicyna). Nagromadzenie soli w wakuoli zabezpiecza jednocześnie cytoplazmę
i inne organelle (chloroplasty, mitochondria) przed negatywnymi skutkami działania soli [6, 10].
Mechanizm tolerancji
Mechanizm tolerancji stresu zasolenia opiera się na syntezie substancji kompatybilnych i syntezie
specyficznych białek przez organizmy roślinne. Substancje kompatybilne, określane mianem
metabolitów stresowych pozwalają też na utrzymanie równowagi osmotycznej pomiędzy wakuolą
w której gromadzone są jony, a cytoplazmą [2]. Do substancji kompatybilnych należą niektóre
aminokwasy (prolina, alanina, glutamina, asparagina), czwartorzędowe aminy (betainy), różne cukry
i poliole (np. mannitol, sorbitol). Substancje te nie hamują reakcji biochemicznych, wiele z nich pełni też
funkcję antyoksydantów, eliminujących reaktywne formy tlenu. Rodzaj produkowanych przez roślinę
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metabolitów stresowych jest specyficzny dla gatunku [13,8]. Rośliny odporne na zasolenie gromadzą
w swoich komórkach więcej substancji kompatybilnych aniżeli odmiany wrażliwe. Doniesienia wielu
autorów wskazują też na wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych w warunkach stresu solnego
[4]. Synteza specyficznych białek stresu solnego rozpoczyna się po 3-6 godzinach ekspozycji roślin na
działanie podwyższonego stężenia soli w środowisku. Zalicza się do nich osmotyny, dehydryny oraz
białka obronne typu LEA (ang. late embryogenesis abundant proteins) [1]. Osmotyny i dehydryny
zaangażowane są w utrzymanie struktury białek w warunkach zasolenia oraz w utrzymanie stabilnej
struktury błon komórkowych. Białka LEA natomiast prawdopodobnie biorą udział w kompartmentacji
jonów oraz stabilizacji błon biologicznych [12].
Genetyczne uwarunkowania odporności roślin na stres zasolenia
Bardzo ważną rolę w wykluczaniu jonów sodu z komórek odgrywają geny SOS (ang. salt overly
sensitive), które są aktywowane przez jony wapnia. Przez gen SOS3 kodowane jest białko o nazwie
kalceutyna, które reaguje na podwyższony poziom jonów wapnia w cytoplazmie i przekazuje sygnał
w wyniku czego dochodzi do aktywacji kolejnych genów SOS2 i SOS1. Gen SOS1 koduje antyport Na+/H+,
który reguluje pH cytoplazmy, turgor komórek i poziom sodu. Gen t en bierze udział w transporcie jonów
Na+ do roztworu glebowego, daje komórkom czas na zmagazynowanie Na+ w wakuoli, zwalniając tym
samym akumulację tych jonów w cytoplazmie. U roślin wykazujących nadekspresję genu SOS1 tolerancja
na stres solny jest wyższa [13]. Wykazano również, że pod wpływem szoku wywołanego stresem solnym
(400 mmol•1-1 NaCl) zwiększa się transkrypcja genu akwaporyny (Rd28) - białka, które umożliwia
przepływ wody przez komórkę [3]. U Arabidopsis thaliana, Brassica napus i Lycopersicon esculentum
wykazano, iż nadekspresja genu AtNHX1, kodującego tonoplastowy antyport Na+/H+, pozwoliła na
wzrost, rozwój i produkcję kwiatów oraz owoców u roślin rosnących na pożywkach o stężeniu chlorku
sodu dochodzącym do 200 mM [14].

Podsumowanie
Badania nad odpornością roślin na stres zasolenia prowadzone są na szeroką skalę. Poznanie
mechanizmów zaangażowanych w odpowiedź roślin na stres solny ma kluczowe znaczenie
w zrozumieniu problemu zasolenia, który odgrywa bardzo ważną rolę w aspekcie produktywności
rolnictwa. Rośliny mające zdolność absorpcji soli z podłoża mogą być wykorzystane w rekultywacji
terenów zasolonych. Dodatkowo zastosowanie znajduje też technika szczepienia gdzie wykorzystywane
są jako podkładki gatunki roślin odporne na zasolenie. Można uzyskać dobre plony szczepiąc na takich
podkładkach gatunki bardziej wrażliwe [4, 11]. Ponadto rozwój nowoczesnych technologii i inżynierii
genetycznej stwarza możliwość identyfikacji kolejnych genów związanych z odpowiedzią roślin na stres
solny co daje możliwość uzyskania kolejnych odmian roślin odpornych na zasolenie.
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AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Dominika Sowa
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych,
Instytut Zarządzania i Marketingu
Prowadzenie działalności gospodarczej w różnej formie organizacyjno-prawnej
wymaga posiadania odpowiednich zasobów, które są potrzebne jednostce
gospodarczej by móc spełniać obrane cele i aby przedsiębiorstwo mogło się
prawidłowo rozwijać. Zasoby te mogą przyjąć postać rzeczową (budynki, maszyny,
grunty, komputery, samochody) oraz postać pieniężną (gotówka w kasie, czeki, środki
pieniężne na rachunku bankowym). Wszystkie zasoby majątkowe jakie są w dyspozycji
przedsiębiorstwa nazywa się mianem aktywów, zaś źródło jego finansowaniapasywów. Wraz z zasadami rachunkowości wartości aktywów oraz pasywów
przedsiębiorstwa równoważą się, dlatego istnieje pomiędzy nimi równowaga
bilansowa. W związku z długim okresem użytkowania w działalności gospodarczej
składniki majątku stopniowo i systematycznie tracą swoją wartość, co prowadzi do
zużywania się tych składników. Zużycie środków trwałych jest wynikiem ich używania
albo upływu czasu. Odpisy amortyzacyjne, traktowane na równi z amortyzacją,
dokonywane są drogą systematycznego i planowego rozłożenia wartości początkowej
środka trwałego na ustalony czas amortyzacji, począwszy od przyjęcia składnika
majątku do używania, aż do miesiąca, w którym nastąpi całkowite umorzenie, sprzedaż,
likwidacja bądź stwierdzenie niedoboru środka trwałego.
słowa kluczowe: środki trwałe, amortyzacja, umorzenie, odpisy amortyzacyjne, metody amortyzacji

Środki trwałe
Wyposażenie w stosowne środki trwałe jest podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa. Każdy
podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest posiadać określone
zasoby gospodarcze. Mogą to być: maszyny, samochody, pieniądze na rachunku bankowym, komputery,
grunty itp. Przedsiębiorca zobowiązany jest do kontrolowania składników majątkowych i osiągania
z nich korzyści ekonomicznych w przyszłych latach. Korzyścią ekonomiczną może być np. odsetki od
lokat, sprzedaż zasobu majątku, dywidendy. Z racji tego, że określony składnik jest kontrolowany i że
przynosi korzyści ekonomiczne jest przedstawione w definicji aktywów. Aktywa są to kontrolowane
przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o prawdziwie określonej wartości, które w przyszłości
wywołają wpływ do przedsiębiorstwa korzyści ekonomicznych [1].
Środki trwałe są główną grupą zasobów rzeczowych aktywów trwałych. Do środków trwałych wlicza się
takie zasoby aktywów trwałych, które maja postać rzeczową oraz muszą charakteryzować się długim
okresem użytkowania oraz systematycznego i powolnego zużywania się. Środki trwałe można uznać za
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, które są kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na
potrzeby jednostki i których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok
[2].
Do środków trwałych można zaliczyć w szczególności [3]:
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1)   Nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
budowle i budynki,
2)   Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
3)   Ulepszenia w obcych środkach trwałych,
4)   Inwentarz żywy.
Za środki trwałe uznać można, także środki trwałe oddane w używanie innej jednostce gospodarczej na
podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze, np. leasingu
operacyjnego. Do środków trwałych wliczyć można również obce środki trwałe używane przez
przedsiębiorstwo na podstawie umowy dzierżawy, najmu albo innej umowy o zbliżonym charakterze,
jeśli przedsiębiorstwo korzystające z nich ma prawo do wykonywania odpisów amortyzacyjnych od tych
składników [4].
Z formalnego punktu widzenia najważniejsze znaczenie ma warunek przewidywanego okresu
użytkowania dłuższy niż jeden rok. Przedmioty o niskiej wartości początkowej, pomimo że ich czas
użytkowania jest dłuższy od jednego roku, mogą być wliczone do aktywów obrotowych. Trzeba
podkreślić, że zgodnie z prawem bilansowym nie ma dobrowolnej granicy wartości środków trwałych
[5]. Dlatego klasyfikacja tych zasobów do trwałych bądź obrotowych zależy od decyzji przedsiębiorstwa.

Amortyzacja
Środki trwałe przedsiębiorstwa z powodu ich długiego okresu użytkowania w działalności jednostki
ulegają systematycznemu i stopniowemu zużyciu. Dlatego wraz z upływem czasu równocześnie
zmniejsza się wartość początkowa tych zasobów, a ich wartość zużycia jest kosztem działalności
przedsiębiorstwa.
Równowartość zużycia zasobów środków trwałych zmniejszająca ich wartość początkową do wartości
netto jest określana mianem umorzenia środków trwałych. Z kolei ta sama wartość zużycia, ale wliczana
w koszty przedsiębiorstwa jest nazywana amortyzacją środków trwałych. Amortyzacja jest pieniężnym
odpowiednikiem zużycia składników majątku [6].
Ze względu na przyczyny zużywania się zasobów środków trwałych zużycie to można pogrupować na
trzy rodzaje [7]:
1)   Zużycie fizyczne to zużycie powstaje podczas eksploatacji danego środka trwałego. Może ono
nastąpić z przyczyn naturalnych oraz z powszechnego użytkowania tego środka w działalności.
Na wielkość tego zużycia może wpływać jakość i rodzaj środka, intensywność oraz warunki jego
eksploatacji, częstotliwość przeprowadzanych napraw, remontów, konserwacji oraz przeglądów,
2)   Zużycie ekonomiczne jest wywołane postępem technologicznym i technicznym i nowymi
sposobami wytwarzania. W konsekwencji powstają nowe zasoby środków trwałych, które
ułatwią wydajność i szybkość pracy a także pomogą taniej i lepiej przeprowadzać proces
produkcji,
3)   Zużycie prawne nawiązuje do zakupionych na określony czas i na wyznaczonych warunkach praw
lub przywilejów wpływających na ograniczony czas korzystania z danego środka trwałego.
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Rozpoczęcie amortyzacji nie może nastąpić wcześniej jak po przyjęciu środka trwałego do używania, zaś
zakończenie amortyzacji następuje w chwili sprzedaży, likwidacji lub stwierdzenia jego niedoboru albo
w chwili zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego.
Środki trwałe o niższej wartości początkowej mogą być amortyzowane w sposób uproszczony na drodze
robienia zbiorczych odpisów dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem oraz przeznaczeniem, przy
zastosowaniu pojedynczej stawki amortyzacyjnej.
Funkcje amortyzacji
We wszystkich systemach prowadzenia gospodarki są bardzo podobne funkcje amortyzacji. Ciągle
zmieniające się zasady prawno-finansowe wpływają na wielkość jej funkcji dla przedsiębiorstwa. Z racji,
że amortyzacja jest instrumentem, który powiększa koszty produkcji wartością ubytku składnika
majątku trwałego i jest instrumentem zwiększania składników finansowych niezbędnych do reprodukcji
tych zasobów, można wyznaczyć następujące funkcje amortyzacji [8]:
1)   Funkcję umorzeniową, ponieważ amortyzacja odzwierciedla wartość umorzenia majątku
przedsiębiorstwa, jako wielkości zużycia substancji majątkowej przez określony czas,
2)   Funkcję kosztową, ponieważ amortyzacja jest kosztem dla jednostki; odpis amortyzacyjny
zasobu majątku przedsiębiorstwa jest przenoszony do kosztów działowych, całkowitych
i jednostkowych,
3)   Funkcję finansową ponieważ amortyzacja kreuje płynność finansową jednostki gospodarczej;
odpisy amortyzacyjne nie są wydatkiem rzeczywistym, ale będą pieniężną wartością zużycia
majątku trwałego; są częścią refundacji poniesionych wcześniej nakładów pieniężnych na
inwestycje lub nabycie środków trwałych;
4)   Funkcję kalkulacyjną, ponieważ amortyzacja jest uwzględniona w kalkulowaniu cen, kosztów,
wyniku finansowego, w rachunkach kalkulacyjnych biznesplan i w rachunku Cash-flow;
5)   Funkcję fiskalną, poprzez reguły prawno-podatkowe amortyzacja oddziałowuje na dochód do
opodatkowania, a także na wielkość podatku.
Odpisy amortyzacyjne
Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe są dokonywane od środków trwałych na drodze
systematycznego i planowego rozłożenia jego wartości początkowej na wyznaczony okres amortyzacji.
Przyjęta stawka i metoda amortyzacyjna powinny odzwierciedlać sposób konsumowania przez
przedsiębiorstwo korzyści ekonomicznych uzyskanych z użytkowania danego środka trwałego.
Kierownicy mają swobodę w wyborze metody amortyzacji dlatego oni są zobowiązani do wyboru
prawidłowej metody. Należy dokonać rozłożenia w czasie wartości początkowej składnika majątku
w sposób systematyczny i planowy [9]. Przy ustalaniu czasu amortyzacji oraz rocznej stawki amortyzacji
trzeba wziąć pod uwagę okres ekonomicznej użyteczności składnika majątku, na określenie którego
głównie mają wpływ:
•  

Postęp techniczno-ekonomiczny,

•  

Liczba zmian, na których pracuje składnik majątku,

•  

Wydajność środka trwałego liczona miarą ilością godzin pracy tego środka albo ilością
wytworzonych produktów lub innym stosownym miernikiem,
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•  

Prawne i inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

•  

Przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości składnika majątku.

Charakteryzując i wybierając metody amortyzacji, trzeba zwrócić uwagę na następujące sformułowania
[10]:
•  

Przyjęta metoda amortyzacji jest adekwatna do okresu czerpania przez firmę korzyści
ekonomicznych ze środka trwałego,

•  

Można przyjmować różne metody amortyzacji w celu rozdzielenia wartości początkowej
podlegającej amortyzacji określone środka trwałego na przestrzeni czasu użytkowania,

•  

Metoda amortyzacji przyjęta do środków trwałych weryfikowana jest przynajmniej na koniec
każdego roku finansowego i jeśli wystąpiła ważna zmiana w oczekiwanym trybie
konsumowania przez przedsiębiorstwo korzyści ekonomicznych ze środka trwałego, metoda
amortyzacji podlega zmianie w zakresie odzwierciedlającym tę zmianę. Ta zmiana metody
amortyzacji zostanie ujęta jako zmiana wartości szacunkowych.

Metody amortyzacji
Odpisy amortyzacyjne można dokonywać za pomocą dwóch podstawowych metod [11]:
•  

Metoda amortyzacji równomierna,

•  

Metoda amortyzacji nierównomiernej.

Pierwszą metodą amortyzacji jest amortyzacja równomierna, która polega na rozłożeniu wartości
początkowej środka trwałego na czas, w którym jest używany, niezależnie od stopnia jego
wykorzystania w przedsiębiorstwie na czas użytkowania [9]. Amortyzacja liniowa jest jedynym
przykładem amortyzacji równomiernej.
Metody amortyzacji nierównomiernej zakładają, że zużycie środków trwałych kształtuje się różnie
w poszczególnych okresach ich użytkowania.
W ramach tej metody można wyróżnić [12]:
•  

Metodę degresywną, która zakłada, że w miarę upływu czasu wydajność środków trwałych
systematycznie będzie się zmniejszać, a tym samym koszty ich eksploatacji się podwyższą; ta
metoda polega na tym, że wysokość odpisów umorzeniowych jest największa w pierwszym
okresie użytkowania składnika majątku, a następnie zmniejsza się w miarę upływu lat; aby
zapewnić równomierny podział kosztów przez cały okres użytkowania, a zwiększające się
koszty eksploatacji neutralizuje się mniejszą kwotą odpisów umorzeniowych,

•  

Metodę naturalną, która zakłada, że zużycie środków trwałych jest takie same na jednostkę
pracy; aby ustalić stawki amortyzacyjne wartość środka trwałego należy podzielić przez
przewidywaną liczbę jednostek pracy, jaką ma wykonać składnik majątku przez cały okres
jego eksploatacji,

•  

Metodę progresywną, w której przyjmuje się, że starzenie się składników majątku potrzebuje
przeprowadzenia większej liczby remontów; dlatego występuje potrzeba zastosowania coraz
wyższych odpisów amortyzacyjnych, będących odpowiednikiem zużycia składników
rzeczowego majątku trwałego, a także wykonywanych remontów.
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Podsumowanie
W związku z długoletnim zaangażowaniem w działalności gospodarczą, środki trwałe stopniowo tracą
swoją wartość. Zużycie środków trwałych następuje na skutek ich używania bądź upływu czasu.
Zużywanie się składników majątku, przy założeniu kontynuowania działalności, wymaga ich
odtworzenia. Zarówno fakt utraty wartości przez składniki majątku na skutek ich zużycia oraz
konieczność ich odtworzenia mają swoje źródło w rachunkowości. Zużycie powoduje z jednej strony
zmniejszenie wartości początkowej środków, a z drugiej zaś jest ono równolegle wliczane do kosztów
danego podmiotu. Wyrazem tego są dokonywane odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja jest kosztem
jednostki gospodarczej, który jest systematycznie rozkładany w czasie obciążeń wyniku finansowego
wartością środków trwałych poprzez ich ekonomiczne uzasadniony okres. Umorzenie jest
równowartością zużycia środków trwałych zmniejszająca ich wartość początkową do wartości netto.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania trzeba ustalić okres albo stawkę oraz metodę jego
amortyzacji. Niedopuszczalna jest zmiana metody amortyzacji. Zaś poprawność stosowanych okresów
oraz stawek powinna być terminowo sprawdzana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych
w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.
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ŻYWIENIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Ługowska Katarzyna
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu
W obecnych czasach problem żywienia człowieka osiąga coraz większy wymiar.
Nieprawidłowe odżywianie oraz złe nawyki mają istotny wpływ na powstawanie
chorób żywieniowo zależnych. Ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej jest
prawidłowe odżywianie zapewniające ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi. We
współczesnym świecie społeczeństwo ma dostęp do szerokiego asortymentu
produktów żywnościowych, jest to związane z rozwojem cywilizacji mającym często złe
konsekwencje wynikające z przekarmienia oraz skutkujące szeroką gamą powikłań
z tym związanych m.in. cukrzycą, miażdżycą czy nadciśnienieniem.
Moim priorytetem jest ukazanie sposobu żywienia społeczeństwa we współczesnym
świecie; żywienie człowieka jako nauka zajmuje się korelacją pomiędzy żywieniem,
a organizmem człowieka na poziomie tkankowym, molekularnym i komórkowym
całego organizmu oraz populacji. Nieproporcjonalny przyrost masy ciała jest
symptomem zaburzeń metabolizmu, spowodowanym spożywaniem pokarmów
przetworzonych typu Fast foods które są u większości społeczeństwa nieodzownym
elementem jadłospisu. Pojawienie się na sklepowych półkach żywności gotowej typu
instant (np. zupki chińskie, kotlety panierowane), spowodowało wzrost konsumpcji
produktów gotowych bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, węglowodany, sól oraz
cukier mające negatywny wpływ na organizm człowieka oraz przyczyniające się m.in.
do nadwagi, gdyż często ich obróbka kulinarna związana jest ze smażeniem.
Społeczeństwo w błyskawicznym tempie wykształciło u siebie nawyk zaopatrywania
się w gotowe posiłki ze względu na wygodę ich krótkiego czasu przygotowywania.
Wraz z postępem chorób cywilizacyjnych człowiek zaczyna edukację żywieniową
związaną z poznaniem wartości odżywczych poszczególnych produktów w celu
uniknięcia złych konsekwencji. Ważną rolę w edukacji żywieniowej można przypisać
książkom, telewizji, reklamom zachęcającym do zmiany nawyków. Przystosowanie się
do zaleceń racjonalnego żywienia przyczynia się do zmniejszenia otyłości nie tylko
wśród dorosłych, ale także wśród dzieci.
Różnorodność spożywania posiłków, wprowadzenie w odpowiednich porcjach
produktów z piramidy żywienia oraz aktywność fizyczna stają się ważnym elementem
życia każdego człowieka pragnącego uchronić się przed złymi konsekwencjami złego
odżywienia.
słowa kluczowe: żywienie, żywność pełnowartościowa, zachowania zdrowotne, prawidłowo zbilansowana
dieta

Wstęp
Determinantem zdrowia każdego człowieka jest styl życia. Postęp w naukach o żywieniu jest efektem
rozwoju nauk doświadczalnych. Prof. Andrzej Szczygiel twórca polskiej nauki o żywieniu podał definicje
nauki o żywieniu : „Nauka o żywieniu jest gałęzią wiedzy o związkach między pożywieniem i sposobem
żywienia się, a zdrowiem i życiem” [1]. To sformułowanie podkreśla ważną role i zadanie nauki o
żywieniu. Zachowania zdrowotne oraz styl życia kształtują się przez całe życie, poczynając od
najmłodszych lat. Pośród zachowań zdrowotnych można wyodrębnić zachowania prozdrowotne
wspierające zdrowie, wyróżnić tu można prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna oraz zachowania
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antyzdrowotne, czyli zagrażające zdrowiu (m.in. palenie papierosów, alkohol). Teraźniejszość stworzyła
charakterystyczne dla siebie wzorce osobowe inne dla mężczyzn inne dla kobiet. Właściwy dobór potraw
pod względem składników oraz sposób przygotowania i rozłożenia posiłków w czasie ma znaczący
wpływ na wzrost i rozwój człowieka. Sposób żywienia powinien być dostosowany do każdego ze stadium
życia, najlepiej jakby był indywidualnie ułożony. Czynnikiem ryzyka wpływającym na choroby
cywilizacyjne typu otyłość, miażdżyca czy cukrzyca ma nieprawidłowy sposób odżywiania. Zaburzenia
zdrowotne występują zazwyczaj u ludzi młodych w okresie adolescencji [2]. Prawidłowe żywienie mówi
o regularnych posiłkach, prawidłowo zbilansowanej diecie dostarczającej niezbędnych składników do
rozwoju i wzrostu oraz energii w odpowiednich proporcjach. Optymalna podaż składników wpływa na:
dobry stan zdrowia oraz samopoczucie, koncentrację, a także zmniejsza ryzyko między innymi nadwagi
i cukrzycy.
Prawidłowe odżywianie warunkuje utrzymanie dobrego stanu zdrowia. W dzisiejszym świecie możemy
wyróżnić państwa bogate, o rozwiniętej gospodarce i produkujące znaczne ilości jedzenia oraz państwa
ubogie, cierpiące z powodu braku jedzenia oraz środków do życia. Prawidłowe żywienie umożliwia
utrzymanie zdrowia oraz zapobiega rozwojowi wielu chorób. Rozwój technologiczny stał się przyczyną
powstania wielu chorób epidemicznych określane jako choroby niezakaźne [3].

Rozdział I
Temat żywieniowy jest bardzo ważnym problemem występującym we współczesnym świece. Na
późniejszy stan zdrowia człowieka wpływ ma każdy z okresów życia. Ważnymi etapami są lata
dzieciństwa, wczesnej młodości podczas których kształtują się stany psychiczne, fizyczne oraz
ostateczne wymiary ciała. Żywność typu instant jest wszechobecna na sklepowych półkach, zawiera ona
wiele substancji chemicznych obciążających organizm konsumenta, pomimo tego jest bardzo często
wybierana jako „propozycja” na szybki i smaczny posiłek. Błędy w żywieniu wiążą się zarówno
z nadmierną jak i z niewystarczającą podażą składników pokarmowych oraz brakiem aktywności
fizycznej. Prawidłowo zbilansowana dieta decyduje o kondycji i długości życia. Podstawowym
elementem decydującym o wyborze żywności jest zaspokojenie apetytu [4]. Makroskładniki
(węglowodany, białka, tłuszcze) produkują sygnały sytości o różnej sile, a tłuszcz jest najmniej skuteczny
w zaspokajaniu uczucia głodu. Diety o niskiej wartości kalorycznej są bardziej sycące w porównaniu do
diet wysokokalorycznych.
Żywność prozdrowotna stanowi podstawę leczenia w wielu chorobach między innymi w chorobach
sercowo-naczyniowych, wysokim poziomem cholesterolu czy osteoporozą. Rolą żywności
prozdrowotnej jest nie tylko dostarczanie niezbędnych składników odżywczych ale także dobroczynny
wpływ na zdrowie. Do nutriceutyków możemy zaliczyć miedzy innymi margarynę wzbogaconą
fitosterolami czy kwasami tłuszczowymi omega-3, stała się ona bardzo popularna, ma wielu
zwolenników i często jest wybierana spośród innych produktów tłuszczowych. Coraz częściej
konsumenci sięgają po produkty naturalne, rezygnując z tych wzbogacanych. Społeczeństwo jest
w stanie zapłacić znacznie więcej za żywność ekologiczną która w swoim składzie zawiera więcej
witamin, składników mineralnych oraz ma wysoką wartość biologiczną [5].
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Rozdział II
Nadprodukcja żywność kuszącej efektywnym opakowaniem, wyglądem oraz wzmocnionym smakiem
i aromatem przyciąga coraz większe rzesze zwolenników. W natłoku pracy i obowiązków coraz więcej
rodzin decyduje się na kupowanie gotowych posiłków, zapominając o ich wysokiej wartość kalorycznej
oraz niedostatecznej podaży produktów pełnowartościowych, bogatych w białko, błonnik
i węglowodany. Częstym zjawiskiem jest pomijanie śniadania, które jest najważniejszym posiłkiem
w ciągu dnia, konsumpcja obiadu wysokokalorycznego składającego się z tłustych i gotowych posiłków
jest zazwyczaj pierwszym posiłkiem jedzonym w godzinach popołudniowych. Tak zwane „zapychacze”
kupowane w bufetach czy sklepikach nie dostarczają organizmowi żadnych wartościowych składników,
są one bogate w cukier i tłuszcze które powodują gwałtowny wzrost poziomu insuliny we krwi. Ponadto
żywność typu fast foods zawiera w swoim składzie kombinacje nasyconych kwasów tłuszczowych oraz
węglowodanów. Możemy wyróżnić nawyki żywieniowe prawidłowe i nieprawidłowe, zarówno niedobór
jak i nadmiar składników odżywczych negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Wpływ na
konsumpcje oraz preferencję określonych produktów ma wiele czynników: tekstura, smak i zapach oraz
cena, a z drugiej strony preferencje uwarunkowane są z odbiorcą (płeć, sytuacja ekonomiczna,
wykształcenie oraz przyzwyczajenie). Przyczyną popełnianych błędów żywieniowych jest nieznajomość
zasad prawidłowego, racjonalnego odżywiania wynikające z braku wiedzy w tym zakresie. Działanie
profilaktyczne skierowane na edukacje ma zasadnicze znaczenie w nauczaniu społeczeństwa
dokonywania prawidłowych wyborów [6]. Częste przekąski i podjadanie występują w życiu codziennym
szerokiej gamy społeczeństwa. Posiłki są spożywane pomimo braku odczuwania głodu, a z powodu
łakomstwa i estetycznego podania posiłku. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia oraz zajadające
„stres” powinny wystrzegać się spożywania gotowych posiłków oraz częstych przekąsek. W jadłospisie
większości społeczeństwa króluje znaczna ilość mięsa i wędlin, przyczyniające się do poważnych chorób
metabolicznych. Białko znajdujące się w produktach pochodzenia zwierzęcego jest bardzo ważne, mimo
to należy pamiętać że 1/3 białka powinna być pochodzenia roślinnego które zawierają w znacznych
ilościach rośliny strączkowe. Słodycze są doskonałym źródłem węglowodanów i cukru, które powinny
być ograniczone i spożywane okazjonalnie.

Rozdział III
Poziom wykształcenia w znaczący sposób wpływa na zachowanie żywieniowe w wieku dorosłym. Mimo
to nie ma ścisłej korelacji pomiędzy wiedzą, a prawidłowymi nawykami żywieniowymi. Nie zawsze osoby
wykształcone przekładają swoją wiedze na sposób dokonywania zakupów. Wiedza na temat zdrowia nie
zawsze prowadzi do podjęcia odpowiednich działań, ponieważ ludzie nie zawsze wiedzą jak wykorzystać
posiadaną wiedzę. Jednak osoby z wyższym wykształceniem znacznie częściej sięgają po produkty
pełnowartościowe w porównaniu z osobami o niskim wykształceniu, dodatkowo podejmowana
aktywność fizyczna przyczynia się do utrzymania odpowiedniej sylwetki. Osoby niewykształcone jedzą
zazwyczaj więcej posiłków niezdrowych oraz wysokoprzetworzonych. Niezdrowy sposób odżywiania
występuje częstej u osób o niskim statusie ekonomiczno społecznym [7]. Konsumenci mający niskie
dochody zazwyczaj odżywiają się nieprawidłowo ich dieta jest źle zbilansowana (mała ilość warzyw,
owoców, nabiału). Brak pieniędzy na zdrową żywność powoduje zakup produktów wysokokalorycznych,
cechujących się małą zawartością niezbędnych składników odżywczych. Poziom edukacji oraz styl życia
mają ogromne znaczenie w prawidłowym żywieniu [4].
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Podsumowanie
Istnieje wiele determinantów wpływających na wybór żywności, dodatkowo jest wiele barier
utrudniających zmianę diety i trybu życia. We współczesnym świecie społeczeństwo stawia na wygodę,
większość osób jest w stanie zapłacić za posiłek często niezdrowy i pozbawiony składników odżywczych.
Konsumenci stają się leniwi i częściej sięga po gotowe dania, zwiększając ryzyko powstania chorób
cywilizacyjnych. Nieregularne posiłki oraz źle zbilansowana dieta jest determinantem otyłości. Produkty
pełnowartościowe są zastępowane tłustymi i przetworzonymi produktami nie wnoszącymi nic
wartościowego do organizmu. Młodzi ludzie zamiast wysokowartościowych posiłków sięga po przekąski
oraz słodkie napoje które skutkują zwiększeniem masy ciała; źle zaopatrzone sklepiki szkolne oraz
reklamy telewizyjne powodują, że młodzież częściej decyduje się na niezdrowe posiłki kosztem między
innymi warzyw i owoców. Osoby starsze ze względu na obniżoną adaptacje sensoryczną rezygnują ze
spożywania świeżych warzyw i owoców, a częściej sięgają po pokarmy tłuste oraz słone. Aktywność
fizyczna oraz konsumpcja pełnowartościowych posiłków jest zjawiskiem spotykanym znacznie częściej
u osób z wyższym wykształceniem oraz o wysokim statusie ekonomicznym, ponieważ pozwala to na
zakup produktów wartościowych, co bardzo często jest związane z wysoką cenę w porównaniu do
produktów typu fast foods które są tanie i wszechobecne. Prawidłowo zbilansowana dieta jest bardzo
ważna szczególnie u młodzieży, wpływa ona na wzrost, koncentrację (np. ryby) oraz prawidłowy rozwój.
Regularne posiłki (4-5) spożywane w skupieniu pozwalają na szybsze uczucie sytości w porównaniu ze
spożywaniem posiłków 2-3 w ciągu dnia w pośpiechu.
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SKUTECZNY ROZRÓD BYDŁA, KLUCZEM DO SUKCESU W OSIĄGNIĘCIU
WYSOKIEJ PRODUKCYJNOŚCI MLEKA ORAZ PRZYCZYNY I SPOSOBY
ZAPOBIEGANIA ZABURZENIOM CYKLU RUJOWEGO
Borowska Magdalena
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
Rozród jest głównym czynnikiem decydującym o opłacalności w chowie i hodowli
bydła. Samice, które rodzą swe potomstwo w regularnych odstępach mają możliwość
osiągnięcia jak najwyższej życiowej wydajności mleka. Jednak wraz ze wzrostem
mlecznej wydajności, zauważa się osłabiony wskaźnik płodności krów. Jedną
z głównych przyczyn zaburzeń występujących w rozrodzie jest znaczne obniżenie
dobrostanu zwierząt, a także nieprawidłowe ich żywienie.
Cykl płciowy jest to okres, który dzieli wystąpienie dwóch kolejnych rui. Cykl płciowy
dzielimy na cztery fazy: fazę przedrujową, fazę rujową, fazę zanikania rui oraz fazę
porcjową. U krów ruja trwa zwykle ok. 18 godzin, w 70% zaczyna się w porze nocnej,
natomiast jej oznaki nasilają się stopniowo. Objawy zewnętrzne możemy podzielić na
tzw. wczesne oraz właściwe. Należy pamiętać, że niedobór witamin A, D, E i selenu,
cynku, miedzi, magnezu oraz stan odżywiania energetycznego krów są
najważniejszymi czynnikami żywieniowymi wpływającymi na płodność.
Niepowodzenie związane z brakiem zacielania, niekoniecznie musi być powiązana
z niewłaściwym stanem zdrowia krowy, negatywne rezultaty mogą być przyczyną
niewłaściwej jakości nasienia lub też przez błędy popełnione przez inseminatorów.
Podsumowaniem referatu będzie podkreślenie, iż głównym czynnikiem, który
warunkuje opłacalność produkcji mleka stanowi płodność, która charakteryzuje się
niską odziedziczalnością. Kluczowy wpływ na poziom płodności wywierają czynniki
środowiskowe.
słowa kluczowe: rozród, bydło mleczne, cykl rujowy, cykl płciowy

Wstęp
Optymalizacja rozrodu jest głównym czynnikiem, który decyduje o opłacalności w chowie i hodowli
bydła. Krowy, które rodzą ciele w regularnych rocznych odstępach, mają możliwość osiągnięcia jak
najwyższej życiowej wydajności mleka. Jednak wraz ze wzrostem mlecznej wydajności, zauważa się
osłabiony wskaźnik płodności krów. Ten problem pojawia się w stadach, gdy wydajność w delikatnym
stopniu wzrośnie powyżej 6 tys. kg mleka. Jedną z głównych przyczyn zaburzeń występujących
w rozrodzie jest znaczne obniżenie dobrostanu zwierząt, a także niewłaściwe ich żywienie. Każdy
hodowca w swej praktyce zawodowej spotkał się, lub też nadal się spotyka z jałowością bydła. Za krowę
jałową uważa się sztukę, która nie została skutecznie zapłodniona do ok. 3 miesięcy po wycieleniu,
natomiast za jałówkę uważa się sztukę, która nie została zacielona do 18 miesiąca życia.

Wyniki badań
Cykl płciowy jest to okres, który dzieli występowanie dwóch kolejnych rui. U krów jego długość to ok. 21
dni, z odchyleniami 18-24 dni, a u jałówek to ok. 20 dni, z odchyleniami 18-22 dni. Cykl płciowy dzielimy
na cztery fazy: fazę przedrujową, fazę rujową, fazę zanikania rui oraz fazę porcjową. W każdej z faz
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obserwuje się znaczącą różnicę w zachowaniu płciowym zwierzęcia. Rują nazywamy stan samicy, która
wykazuje swą gotowość do aktu kopulacyjnego oraz występują wszelkie objawy fizjologiczne. U krów
ruja trwa zwykle ok. 18 godzin, w ok. 70% najczęściej zaczyna się w porze nocnej, natomiast jej oznaki
nasilają się stopniowo. Objawy zewnętrzne możemy podzielić na tzw. wczesne oraz właściwe. Do
objawów charakteryzujących ruje wczesną możemy zaliczyć: utratę apetytu, porykiwanie, obniżenie
wydajności mleka, obskakiwanie innych zwierząt w stadzie, obrzmienie warg sromowych oraz wzrost
temperatury ciała. Natomiast objawami rui właściwej jest tolerancja obskakiwania przez inne zwierzęta
w stadzie, a także wypływ z dróg rodnych przezroczystego i ciągliwego śluzu. Wszystkie objawy rui
spowodowane są działaniem hormonów, a głównym celem tego procesu jest uwolnienie dojrzałej
komórki jajowej, co następuje dopiero po zaprzestaniu zewnętrznych objawów rui. Krowy, które są
wieloródkami mają owulację ok. 24 godziny od początkowych objawów rui, natomiast u pierwiastek
owulacja występuje na ok. 18 godz. od początkowych objaw rui. Komórka jajowa ma bardzo krótką
zdolność do zapłodnienia, ok. 7 godz., natomiast gamety męskie, którymi są plemniki aż 20-30 godz.
Dlatego też, największą skuteczność unasienniania szacuje się na 12 godzinę od początkowych objawów
rui właściwej. Czynności rozrodcze każdej samicy reguluje gospodarka hormonalna, która jest zależna
od czynników takich jak: wydajność mleczna, żywienie, wiek, sposób utrzymania oraz czynniki fizykochemiczne mikroklimatu panującego w budynku inwentarskim.
U krów często występują zaburzenia rozrodu, takie jak: powtarzanie rui i cicha ruja, jest to przyczyną
utrzymywania zwierząt w nieprawidłowych warunkach środowiskowych. Wyżej wymienione zaburzenia
dotyczą w szczególności sztuk wysokowydajnych, których organizm jest obciążony intensywną
przemiana materii. Ujemne zależności pomiędzy płodnością a wydajnością mleczną wynikają z faktu, iż
w okresie poporodowym występuje maksymalna produkcja mleka, co jest przyczyną gwałtownego
spadku bilansu energetycznego w organizmie. Ujemny bilans energii powoduje ograniczenie produkcji
hormonu LH, co jest przyczyną zahamowania wzrostu pęcherzyków jajnikowych, a tym samym opóźnia
owulację i wpływa w sposób pośredni na produkcję progesteronu, który jest odpowiedzialny za
występowanie zewnętrznych objawów rui oraz implantacji zarodka. Często pomimo kilkukrotnego
krycia mlecznice nie zachodzą w ciąże, jest to tzw. powtarzanie rui, które w niektórych stadach może
wynosić nawet 20-35%. Przyczynami powtarzania mogą być: opóźnienia w owulacji, nieprawidłowe
funkcjonowanie ciałka żółtego, zapalenie macicy lub błędy popełniane przez inseminatora. Do
czynników sprzyjających występowaniu tego schorzenia należą: wysoka wydajność mleczna, błędy
żywieniowe, stres, złe warunki środowiskowe oraz zbyt wczesne krycie krów po porodzie.
Innym problemem, któremu czoła muszą stawiać hodowcy jest występowanie cichej rui, która
charakteryzuje się brakiem lub niewykryciem zewnętrznych objawów rujowych, pomimo występowania
cyklicznych zmian na jajnikach oraz drogach rodnych krowy. Przyczynami występowania cichej rui są:
niedobory związków mineralnych, witamin i energii w dawce pokarmowej oraz stres i złe warunki
utrzymania. Należy pamiętać, że niedobór witamin: A, D, E i selenu, cynku, miedzi, manganu oraz stan
odżywiania energetycznego krów są najważniejszymi czynnikami żywieniowymi wpływającymi na
płodność.
Kolejną z przyczyn, która może wpływać na niepożądane porażki podczas zapładniania krów jest
właściwa jakość nasienia oraz prawidłowe jego rozmrożenie. Nasienie w laboratorium jest poddawane
selekcji, podczas której ok. 20% ejakulatu zostaje poddane zniszczeniu ponieważ nie odpowiada
wymaganym kryteriom jakościowym. Tylko nasienie przebadane i dobre jest dopuszczone do obrotu.
Niewielki procent krów źle reaguje na nasienie, niektórych buhajów co w efekcie prowadzi do nie
zapłodnienia. Dlatego podczas powtórnego zacielania, należy ją unasienniać nasieniem innego
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rozpłodnika. Podstawowym błędem, często popełnianym przez inseminatorów jest niewłaściwe
rozmrażanie nasienia. Należy je rozmrażać w kąpieli wodnej, z uprzednio zmierzoną temperaturą, która
powinna wynosić ok. 38°C, w przeciągu ok. 30 sekund. Natomiast po rozmrożeniu należy dokładnie
oczyścić słomkę z wody i unikać szoku termicznego.
W okresie letnim zadawalającej płodności pomaga racjonalny wypas dawkowany wraz z dodatkiem
młodej zielonki. Na terenie kwatery wypoczynkowej dla zwierząt należy zapewnić stały dostęp do,
świeżej wody, soli lizawki zawierającej mikroelementy oraz możliwość schronienia przed dużym
słońcem, ponieważ długie przebywanie w silnym nasłonecznieniu wpływa ujemnie na rozród. Przy
skarmianiu młodych zielonek należy pamiętać, że jest ona bogata w białko oraz wystarczającą ilość
witamin, natomiast niektóre składniki mineralne i energia wymagają uzupełnienia, w szczególności przy
utrzymywaniu krów wysokowydajnych. W okresie zimowym korzystny wpływ na rozród krów ma
żywienie wysokiej jakości sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy oraz stosowanie dodatków mineralnowitaminowych.
Sposoby zapobiegania zaburzeniom cyklu rujowego
1)   Podczas porodu należy zapewnić odpowiednią higienę oraz fachową pomoc, ponieważ krowy po
ciężko przebytych porodach trudno się zacielają.
2)   Rozpoznawanie i wykrywanie rui w sposób skuteczny. U krów zdrowych ruja występuje regularnie,
średnio co trzy tygodnie i trwa 6-24 godz. Fazie początkowej, kiedy występuje odruch tolerancji na
obskakiwanie przez inne zwierzęta trwa 6-18 godz. Faza końcowa, gdy krowa odsuwa się, kiedy jest
obskakiwana przez inne zwierzęta, na sromie widać czysty śluz i suchy na ogonie. Na ok. 2 dni po rui
może być zauważalna krwawa, śluzowa wydzielina wydostająca się z dróg rodnych samicy.
3)   Pierwszy zabieg inseminacji należy wykonać na ok. 50 dni od wycielenia. Zabieg wykonywany
wcześniej nie posiada racji bytu, ponieważ drogi rodne nie są przygotowane do rozwoju kolejnego
płodu, a także zmniejszamy okres laktacji, co nie jest opłacalne finansowo. Najlepszy efekt
zapłodnienia, zapewnia inseminacja pod koniec fazy początkowej. Jeżeli ruję u krowy zauważono
rano, należy ją inseminować tego samego dnia popołudniu, natomiast jeżeli samica po wykonanym
zabiegu następnego dnia rano nadal demonstruje objawy rui, należy ją pokryć po raz kolejny.
4)   Leczeniu należy poddawać krowy u których:
a)   zauważa się ropne wycieki z dróg rodnych, u krów zdrowych wypływy oczyszczające zanikają do
ok. 15 dni po porodzie,
b)   wystąpiły zaburzenia w cyklu płciowym, np. ciche ruje lub nieregularne ruje
c)   nie zaobserwowano objawów rui w ciągu 2 miesięcy po porodzie
d)   występuje ruja, ale nie nastąpiło zacielenie po trzykrotnym unasiennieniu
5)   Prowadzenie zapisek: data i łatwość porodu, termin rui i unasienniania, nazwa buhaja, zaburzenia
płodności i leczenie. Notki te umożliwiają skuteczne sterowanie rozrodem w stadzie. Informacje
zamieszczone w adnotacjach pozwalają również w oszacowaniu, które krowy należy badać na
cielność, zasuszyć, leczyć lub wybrakować.
6)   Kolejnym, a zarazem ostatnim ze sposobów zapobiegania zaburzeń cyklu rujowego jest zapewnienie
odpowiednich warunków utrzymania, pielęgnacja krów i prawidłowa obsługa. Korzystanie przez
zwierzęta z wybiegów lub utrzymywanie ich w oborach wolnostanowiskowych wpływają w sposób
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korzystny na organizm: znacznie łatwiejsze wykrywanie rui, dzięki większej ilości promieni
słonecznych docierających do organizmu wzrasta produkcja witaminy D oraz samoczynna korekcja
racic, które nadmiernie wyrastają.

Wnioski
Podsumowując należy podkreślić, iż głównym z czynników które warunkuj opłacalność produkcji mleka
stanowi płodność, która charakteryzuje się niską odziedziczalnością. Kluczowy wpływ na poziom
płodności krów wywierają czynniki środowiskowe. W szerzących się nowoczesnych technologiach chowu
i hodowli bydła mlecznego osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu mleczności oraz płodności wymaga
zapewnienia odpowiedniego żywienia bogatego w białko, energię, związki mineralne i witaminy. Zbyt
niskie pokrycie zapotrzebowania zwierząt prowadzi do znacznego pogorszenia zdrowotności,
a w efekcie do problemów z rozrodem. Wszelkie zaburzenia i problemy z rozrodem prowadzą do
kumulacji dodatkowych kosztów związanych ze zwiększoną liczbą zabiegów unasienniania oraz opieką
weterynaryjną.
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CHOROBY BYDŁA WYSTĘPUJĄCE W WARUNKACH ZŁEGO UTRZYMANIA
Radzikowski Daniel
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej coraz więcej uwagi zwraca się na warunki
utrzymywania zwierząt gospodarskich. Środowisko, w jakim hodowane jest zwierzę,
może wpływać pozytywnie lub też negatywnie na jego produkcyjność, zdrowotność,
oraz samopoczucie. Czasami nawet niewielkie zmiany środowiskowe mogą
spowodować spowolnienie rozwoju, choroby, a nawet prowadzić do śmierci. Choroby
bydła powodują spadek ich produkcyjności oraz podnoszą koszty utrzymania zwierząt
związane z zabiegami weterynaryjnymi. Aby temu zapobiegać należy prowadzić
profilaktykę w swoim stadzie, oraz znać źródła rozwoju wielu chorób, aby móc
przeciwdziałać powstawaniu patogenów. Swojej pracy opiszę najważniejsze choroby
bydła, występujące często w wyniku złych warunków środowiskowych. Praca powstała
na podstawie literatury, czasopism oraz stron internetowych, poświęconych hodowli
bydła i produkcji mleka.
słowa kluczowe: choroby bydła, warunki środowiskowe, patogeny

Wstęp
Choroba, która jest związana z warunkami chowu, może powstać w wyniku działania czynników
fizycznych, biologicznych lub też chemicznych. Może również być spowodowana jednym czynnikiem
chorobotwórczym, podczas gdy inny czynnik będzie rzeczywistą jej przyczyną. Istnieje zależność między
klimatem a właściwościami fizjologicznymi i produkcyjnymi zwierząt. Zwiększenie zachorowalności
zwierząt jest często bezpośrednio związane z czynnikami termicznymi, czyli ochładzaniem oraz
temperaturą i wilgotnością powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Parametry te pozostają
w ścisłej zależności podczas oddziaływania na organizm [1]. Zarówno cielęta jak i dorosłe bydło są
podatne na choroby. Choroby bydła powodują zaburzenia w ich wzroście i rozwoju, co w dalszym etapie
utrzymywania, może skutkować ich nieprzydatnością do hodowli oraz wysoką śmiertelnością. Do
najważniejszych chorób bydła, spowodowanych złymi warunkami środowiskowymi można zaliczyć:
biegunki, zapalenia płuc, zanokcicę, grzybice skóry, oraz zapalenia gruczołu mlekowego czyli mastitis.

Biegunka bydła
Biegunka jest najgroźniejszą chorobą zwłaszcza u cieląt. Atakuje ona zwierzęta w pierwszych dniach
jego życia i dlatego też w tym czasie należy bardzo pilnie obserwować oseski. Pojawienie się
luźniejszego kału, osowiałość, nie wstawanie do pojenia, stanie w kojcu pomiędzy odpojami oraz inne
oznaki nienormalnego zachowania wymagają natychmiastowej interwencji hodowcy. Najczęstsze
i najgroźniejsze są biegunki w miesiącach zimowych i wiosennych. Jest to związane z mniejszą
zawartością witaminy A i soli mineralnych w paszach gospodarskich, podawanych krowom
wysokocielnym w tym okresie. Występowaniu biegunek niezakaźnych sprzyja karmienie krów paszami
złej jakości, podawanie cielętom zimnej, nadkwaszonej siary (mleka), zła higiena karmienia, niewłaściwe
warunki utrzymania. Biegunki mogą być spowodowane błędami w żywieniu wysokocielnych krów
i samych cieląt, złymi warunkami środowiskowymi oraz obecnością bakterii (E. coli) wywołujących
biegunkę zakaźną (kolibakteriozę). Straty wywołane przez kolibakteriozy cieląt dochodzą do 50%
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wszystkich padnięć w pierwszych trzech dniach życia [2]. Choroba niesie ze sobą wiele konsekwencji,
którymi są:
•  

odwodnienie organizmu, a skrajnych warunkach może dojść do wstrząsu hipowolemicznego,

•  

kwasica metaboliczna, do rozwoju, której dochodzi w wyniku utraty węglanów do światła
jelit oraz fermentacji niestrawionego oraz niewchłoniętego mleka w okrężnicy,

•  

hiperkaliemia, która jest następstwem kwasicy, wywoływana przez wymianę jonów
wodorowych na potasowe w przestrzeni międzykomórkowej, a nadmierna ilość potasu we
krwi, może prowadzić do zatrzymania pracy serca,

•  

zmniejszenia perfuzji nerkowej, w wyniku odwodnienia, co niesie ze sobą wzrost stężenia
mocznika w surowicy krwi [3].

Najważniejszym czynnikiem w walce z biegunkami jest zapobieganie ich występowaniu. Podstawową
zasadą profilaktyki jest prawidłowe pojenie cieląt siarą i rygorystyczne przestrzeganie higieny karmienia
osesków. Wszystkie naczynia służące do pojenia powinny być utrzymane w idealnej czystości: umyte,
wyparzone, wysuszone i przechowywane w czystych pomieszczeniach, aby nie dopuścić do rozwoju
patogennych bakterii [1].

Zapalenie płuc
Jest to bardzo groźna choroba, występująca u cieląt w wieku od 2 tygodni do 6 miesięcy, która często
kończy się śmiercią po kilku dniach. Wystąpieniu jej sprzyja osłabienie organizmu, spowodowane złym
żywieniem oraz złe warunki utrzymania: duża wilgotność, przeciągi, brak światła, zbyt duża koncentracją
szkodliwych gazów [1]. Choroba ta jest złożonym i wieloczynnikowym procesem patologicznym. W
początkowej fazie choroby dochodzi do uszkodzenia nabłonka dróg oskrzelowych, co sprzyja
zasiedlaniu dróg oddechowych przez bakterie. Przebieg choroby charakteryzuje się wysoką gorączką,
płytkim oddechem, kaszlem, dusznościami, oraz śluzowo-ropnymi wypływami z nosa [3]. Cielęta
niechętnie pobierają pasze, są bardzo apatyczne i osowiałe. Nie leczone cielęta padają po kilkunastu
dniach choroby.

Zanokcica
Zanokcica powstaje w wyniku zapalenia oraz procesów martwiczych racic, wywoływanych przez bakterie
beztlenowe, znajdujące się w ściółce. Zachorowania najczęściej nasilają się okresie jesienno- zimowych,
u krów utrzymywanych w złych warunkach higienicznych w oborze. Objawy zanokcicy to: bardzo silny
ból, zaczerwienienie i obrzęk dolnych partii kończyn oraz występowanie szczeliny racicowej wypełnionej
masami martwiczymi [3]. W przypadku zaawansowanych formy choroby, może dojść nawet do
zniekształcenia kości i stawów w obrębie kopyta zwierzęcia, powstawania nakostniaków, zrostów
i innych poważnych następstw, które utrudniają i bardzo często uniemożliwiają zwierzętom chociażby
przemieszczanie się, co powoduje spadek pobierania paszy, a co za tym idzie do zmniejszenia
produkcyjności oraz do powstawania innych problemów zdrowotnych [1]. Kuracja polega na korekcji
racic, częstej dezynfekcji szpary międzyracicowej oraz zastosowaniu antybiotyku [3].
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Grzybica skóry
Grzybica skóry występuje zarówno u cieląt jak i u dorosłego bydła. Występowaniu zakażeń sprzyja
nadmierne zagęszczenia zwierząt w stadzie, zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniach inwentarskich,
oraz złe żywienie i urazy mechaniczne skóry. Schorzenie to wywołują grzyby, których produkty
przemiany materii powstają na skórze zwierzęcia i powodują stany zapalne, które prowadza do
wypadania sierści i powstawania swędzących strupów [1]. Powstają najczęściej na skórze głowy, szyi
oraz u nasady ogona. Dodatkowo strupowatej postaci grzybicy często towarzyszą wykwity skórne
z pęcherzykami wypełnionymi surowiczym płynem. W sprzyjających warunkach chorobotwórczych
grzybica, może objąć dużą część stada i przy nasileniu objawów prowadzi do spadku kondycji zwierząt
[4]. Leczenie polega na smarowaniu zakażonych miejsc na skórze preparatami grzybobójczymi,
wzbogacenie paszy w związki mineralne oraz poprawa mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich.

Zapalenie wymienia mastitis
Przyczyną powstawania zapaleń wymienia krów, mających charakter środowiskowy są drobnoustroje,
występujące w gospodarstwie. Bakterie chorobotwórcze i warunkowo chorobotwórcze przebywają
zarówno w środowisku jak i w samym wymieniu. W wyniki współdziałania wielu czynników, dochodzi do
zwiększenia ilości bakterii w wymieniu, co skutkuję powstaniem stanu zapalnego tkanki gruczołowej
i przewodów mlekonośnych wymienia krowy [2]. Zakażenia powstają pomiędzy dojami, kiedy to kanały
mleczne są otwarte, w wyniku przenikania bakterii, znajdujących się na kubkach udojowych oraz ściółce.
Zapobieganie polega na utrzymywaniu czystości w obiekcie, poprawnym doju, właściwym
przygotowaniu wymienia do doju, oraz dezynfekcji przed udojem [4].

Podsumowanie
Należy zawsze pamiętać, że podstawą do walki z każdą chorobą jest profilaktyka. Zapewniając
odpowiednie warunki środowiskowe, poprawiając mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich,
zwracając uwagę na poprawne żywienie bydła oraz monitorując stado na pewno zmniejszymy
zachorowalność naszych zwierząt, a to spowoduję wzrost dochodów hodowcy.
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PRAWIDŁOWA UPRAWA MALIN W POLSCE
Borowska Joanna
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
Maliny uprawiane są niemal na całym Świecie, to owoce miękkie, soczyste, a do tego
bardzo smaczne. Odmian jest bardzo wiele, jednak każda ma ulubiony klimat czy
podłoże. Warto więc o tym pamiętać jeśli chcemy uzyskać duży plon. Choć owoce malin
są delikatne i nie nadają się do przechowywania w stanie surowym to zastosowanie ich
w celach spożywczych jest ogromne.
Sadzenie tych roślin odbywa się późną jesienią lub wczesną wiosną, jednak na terenach
gdzie zimy są srogie zalecany jest termin wiosenny, gdyż nie nastąpi przemarznięcie.
Sadzonki malin trzeba sadzić dość płytko, następnie konieczne jest ubicie ziemi wokoło
rośliny. Stanowisko, na którym posadzimy maliny powinno być żyzne, lekko kwaśne,
bogate w składniki odżywcze, słoneczne oraz ciepłe. Przy uprawie malin
najważniejszym zabiegiem jest nawadnianie, które możemy ułatwić zakładając
instalacje nawadniającą. Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie,
które wykonujemy na kilka tygodni przed sadzeniem, mieszając glebę z obornikiem
podczas głębokiej orki. Każda uprawa roślin owocowych wymaga odchwaszczania,
które jest zabiegiem niezbędnym. Gdy zdecydujemy się na uprawę malin, ważny jest
odpowiedni dobór odmiany. Najbardziej znanymi odmianami w Polsce są: Beskid,
Polana, Polka, Polesie, Benefis oraz Poranna Rosa. Każda plantacja jest oblegana przez
choroby i szkodniki, tak też jest w tym przypadku. Natomiast trzeba pamiętać, że aby
pozbyć się choroby, która niszczy roślinę trzeba też znać jej objawy.
słowa kluczowe: maliny, uprawa, choroby, sadzenie

Wstęp
Nasz kraj jest jednym z największych producentów malin na świecie. W ostatnich latach produkcja malin
w Polsce była rekordowa, wyniosła około 130 tys. ton, dzieje się tak, ponieważ wprowadzono odmiany
przystosowane do naszych warunków klimatycznych. Maliny to owoce smaczne, zawierające dużo
witamin. Zawierają wartości odżywcze, wartości dietetyczne, a także lecznicze. Owoce malin nie nadają
się do przechowywania – są zbyt delikatne i szybko marnieją.

Wyniki badań
Sadzenie malin odbywa się późną jesienią lub też wczesną wiosną, jednak na terenach gdzie zimy są
srogie lepszy jest termin wiosenny, bo nie nastąpi przemarznięcie. Natomiast maliny sadzone wiosną
wymagają dużo większego nawadniania. Sadzonki malin trzeba sadzić dość płytko, najlepiej w dołkach o
głębokości 10-15 cm, a następnie konieczne jest ubicie ziemi wokoło rośliny co umożliwi przesiąkanie
wody. Należy pamiętać o odpowiednich odległościach między roślinami–około 0,5 m i między rzędami–
około 2 metrów. Warto też wiedzieć, że jeśli sadzimy maliny jesienią trzeba uformować u podnóży
krzewów kopczyki z ziemi, co zapobiegnie przemarzaniu. Tuż po posadzeniu pędy należy przyciąć na
wysokość 20-25 cm. Ważne jest również, aby maliny sadzić w glebie, która pewien czas odpoczywała.
Stanowisko powinno być żyzne, lekko kwaśne oraz bogate w składniki odżywcze. Maliny preferują
również, by stanowisko było przewiewne, słoneczne i ciepłe, co zapobiegnie występowaniu chorób
grzybowych. Maliny nie są wymagające jeśli chodzi o glebę, jednak należy unikać gleb piaszczystych,
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suchych, czy okresowo zalewanych, które prowadzą do gnicia korzeni. Gdy uprawiamy maliny musimy
pamiętać, że najważniejszym zabiegiem jest nawadnianie, zwłaszcza w okresie, gdy rośliny wytwarzają
owoce. Rozwiązaniem może być założenie instalacji nawadniającej, która będzie regulować dostarczanie
wody do rośliny.
Nawożenie
Jest zabiegiem pielęgnacyjnym, który wykonuje się na kilka tygodni przed sadzeniem, mieszając glebę
z obornikiem podczas głębokiej orki. Nawozy mineralne należy stosować w zależności od pory roku,
wiosną i w początkowym stadium lata trzeba używać nawozów azotowych wolno uwalniających się, zaś
później używać nawozów potasowych i fosforowych. Gdy nasza uprawa malin będzie miała już kilka lat
to w każdą jesień trzeba nawozić ją nawozami bogatymi w magnez i potas, ponieważ będzie ona
obfitować w większe plony.
Cięcie malin
Jest wykonywane by prześwietlić krzewy. Taki zabieg służy docieraniu większej ilości światła, które
odpowiada za zwiększenie intensywności fotosyntezy. W końcowym stadium taki zabieg charakteryzuje
się dużo większą liczbą pąków kwiatowych oraz wytrzymałością rośliny na mrozy. Cięcie malin służy
dokładniejszemu opryskiwaniu roślin w czasie zabiegów chemicznych, jak również dość szybkiemu
obsychaniu pędów po obfitych opadach. Ten zabieg trzeba także wykonywać ze względu na nadmierne
zagęszczenie się krzewów, które będzie uniemożliwiać zbiór. Zazwyczaj pędy już nie owocujące należy
wyciąć tuż po końcowym zbiorze, mniej więcej druga połowa lipca lub początek sierpnia. Należy
pamiętać, że skoro wiosną na krzewie musza pozostać najmocniejsze pędy, które wydadzą duże
i smaczne owoce. Maliny możemy dzielić na letnie i jesienne. Letnie rolnik przycina wiosną albo jesienią,
w tym czasie konieczne jest wyeliminowanie wszystkich dwuletnich pędów, które już nie owocują.
Jednocześnie konieczne jest ograniczenie liczby pędów jednorocznych, których owocowanie rozpocznie
się w niekrótkim czasie. Krzew maliny powinien mieć do pięciu pędów, niszcząc najsłabsze, uszkodzone,
a także chore. Przy malinach jesiennych po owocowaniu pędy wycinane są tuż przy ziemi. Jednak te
pędy, które pozostaną nie ścięte będą owocowały w następnym roku, mianowicie plon jest dość słabszy,
przez co taka uprawa się nie opłaca. Innym zabiegiem pielęgnacyjnym, który jest nie zbędny w uprawie
malin to odchwaszczanie. Można je wykonać stosując herbicydy do tego przeznaczone, jednak gdy nasza
plantacja jest niewielka wystarczy ręczne wyrywanie chwastów. Dobrym zabiegiem ograniczającym
zachwaszczenie i wyparowywanie wody jest ściółkowanie gleby między rzędami, które jest nieco
pracochłonne, ale długotrwałe.
Odmiany malin
Gdy zdecydujemy się na uprawę malin, ważny jest odpowiedni dobór odmiany. Obecnie na rynku jest
ogromny wybór, jednak nie każda odmiana jest odpowiednia na każdą glebę. Ważne jest, by dana
odmiana była mrozoodporna oraz łatwo oddzielała się od szypułek. Odmiany malin są dzielone na trzy
grupy:
1)   Purpurowa - nie uprawiana w Polsce
2)   Czerwona - uprawiana w Polsce; owocuje dwa razy do roku
3)   Czarna - pochodzi od maliny występującej w Ameryce Północnej; na pędach, szypułkach i ogonkach
liściowych występują bardzo ostre kolce
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Beskid jest odmiana letnią, obficie owocującą o silnym wzroście. Odmiana mało odporna na
przemarzanie i w dodatku późna. Pędy posiadają szczątkowe kolce. Owoce są duże, ciemnoczerwone,
wydłużone, kwaskowate w smaku i długo dojrzewające. Nadają się do zamrażania, gdyż rzadko gniją.
Odmiana raczej nie podatna na choroby, ale wymagająca odpowiednich warunków uprawy i optymalnej
wilgotności gleby.
Polana jest odmianą jesienną, dwukrotnie owocującą oraz posiadającą średnią siłę wzrostu. Posiada
kolce szczątkowe. Jest mało wrażliwa na zagniwanie owoców, które są stożkowate, intensywnie
czerwone, o średniej wielkości, przy czym bardzo smaczne. Owoce zaczynają dojrzewać w sierpniu,
a kończą do jesiennych przymrozków. Odmiana odporna na wszelkiego rodzaju choroby i szkodniki,
nadająca się do przetwórstwa oraz bezpośredniego spożywania.
Polka jest również odmianą jesienną, posiadającą średnią siłę wzrostu. Głównie owocuje na pędach
tegorocznych. Dojrzewanie owoców trwa trzy miesiące. Odmiana, której owoce są czerwone,
stożkowate i duże, nadające się do spożycia pod każdą postacią. Jest średnio podatna na choroby oraz
mało podatna na gnicie.
Polesie to wczesna odmiana, powtarzająca owocowanie. Posiada średni wzrost roślin, dlatego
uprawiana jest bez podpór. Owoce są duże, ciemnoczerwone z omszeniem, o sercowatym kształcie.
Odmiana nadająca się do uprawy w przydomowych ogródkach, jak również do produkcji rynkowej.
Benefis odmiana o dość późnej porze dojrzewania. Jest bardzo plenna oraz nie podatna na
przemarzanie. Owoce ma ciemnoczerwone z niezbyt dużym omszeniem, o stożkowatym kształcie.
Owoce tej odmiany nadają się do spożycia pod każdą postacią.
Poranna Rosa odmiana o żółtych owocach, które dojrzewają na początku września. Owoce duże, zwarte,
o kształcie kulistym, a także twarde. Poranna Rosa powtarza owocowanie dwa razy do roku, jednak jest
średnio plenna. Jej pędy mają około 1,5 metra i są pokryte gęstymi kolcami. Odmiana cechuje się małą
wrażliwością na choroby pędów oraz brakiem podatności na gnicie.
Choroby malin
By pozbyć się choroby, która niszczy roślinę trzeba przede wszystkim znać jej objawy. Możemy wyróżnić
choroby wirusowe oraz choroby grzybowe. Do chorób grzybowych zaliczamy:
1)   Szara pleśń występuje w latach, gdy opady deszczu są nasilone. Jest dość groźną chorobą, która
atakuje całą roślinę, od pędów po owoce. Pąki oraz kwiaty zainfekowane tą chorobą w krótkim czasie
zamierają. Szara pleśń atakuje już w czasie kwitnienia, ale nie tylko, gdyż zdarza się to w każdej fazie
rozwoju. Do chwili gdy roślina dojrzeje, grzyb jest w stanie utajonym, jednak w czasie zbioru na
owocach objawia się szary nalot albo owoce są zgniłe, przez co choroba bardziej się rozprzestrzenia.
Aby zapobiec występowaniu szarej pleśni, która występuje na owocach należy opryskać roślinę na
samym początku kwitnienia. Jednak jeśli chodzi o ochronę pędów trzeba wykonywać zabieg przez
cały czas trwania wegetacji rośliny, po czym konieczne jest przestrzeganie okresów karencji środków
ochrony roślin.
2)   Antraknoza – choroba, która nie jest aż tak szkodliwa dla maliny, jednakże poraża roślinę, co objawia
się pojawieniem na ogonkach i liściach szarych plam wraz z brunatną obwódką. Liście dotknięte tą
chorobą zmieniają barwę na żółtą i bardzo wcześnie opadają. W wyniku antraknozy owoce są suche,
zniekształcone, twarde oraz małe, a mało tego choroba atakuje już od wiosny. Najbardziej narażone
na chorobę są pędy malin, na których choroba objawia się licznymi, białymi plamkami, często
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zlewającymi się w większe skupienia. Antraknoza może prowadzić do zniekształcenia pędów, jak
również zahamowania wzrostu roślin. Aby zwalczyć chorobę należy opryskać plantację na początku
wiosny, albo wyciąć i spalić zainfekowane pędy, dzięki czemu choroba nie będzie miała możliwości
rozprzestrzeniania się.
3)   Biała plamistość liści – jest to choroba atakująca liście rośliny. Zainfekowane liście zmieniają barwę
na żółtą, po czym odpadają, mogą też pojawiać się jasne plamki. Biała plamistość raczej nie powoduje
strat w plonach, mimo że rośliny porażone tą chorobą są mniej odporne na mróz.
Zaś choroby wirusowe są tak poważne w uprawie malin, że nie są do zwalczenia, jedynie tylko do
ograniczenia. Te choroby rozprzestrzeniają się w bardzo szybkim tempie, między innymi przez pyłek
kwiatowy. Do chorób wirusowych zaliczamy:
1)   Mozaika – choroba u której na liściach pojawiają się żółte, nieregularne plamki, w miejscu gdzie one
występują, następuje spadek wydajności fotosyntezy oraz zostaje zahamowany wzrost roślin. Te
plamki pojawiają się wzdłuż nerwów. Liście zazwyczaj mają zniekształcone brzegi. Każdy
zainfekowany owoc jest dużo mniejszy od zdrowego, oraz posiada mniej cukru. Mozaikę malin
przenosi mszyca malinowo–jeżynowa.
2)   Karłowatość malin – to groźna choroba, ukazująca swoje objawy na drugi rok po zakażeniu. W Polsce
występuje bardzo rzadko. Rośliny zarażone w ogóle nie owocują, dlatego trzeba się ich jak
najszybciej pozbyć, poprzez spalanie wraz z korzeniami. Karłowatość przenoszona jest przez owady
podobne do pasikoników.
3)   Krzaczasta karłowatość malin – jest to choroba wirusowa, którą można spostrzec na naszych
plantacjach. Objawiająca się rozpadaniem i nierównym dojrzewaniem owoców, chlorozą liści oraz
cienkością pędów. Krzaczasta karłowatość przenoszona jest w okresie gdy roślina kwitnie, głównie
przez pszczoły oraz inne owady. Ta choroba powoduje straty do 70%.
Szkodniki
Praktycznie każdą roślinę atakują szkodniki, a w szczególności rośliny owocowe. Maliny są atakowane
przez:
1)   Kwieciak malinowiec – czarny chrząszcz o niewielkiej długości, ale z długim ryjkiem. Uszkadza liście
gryząc je i podcinając. Larwa chrząszcza jest beznoga i biaława, pojawia się tuż przed kwitnieniem
malin i niszczy pąki kwiatowe rośliny. Co roku pojawia się jedno pokolenie, które na wiosnę składa
jaja do pąków kwiatowych.
2)   Kistnik malinowiec – rudobrązowy chrząszcz, o długości 4 mm. Uszkadza młode liście wyjadając
tkankę między nerwami oraz wyjadając pąki kwiatowe. Larwy tego chrząszcza przyczyniają się do
robaczywienia owoców. Z kwiatów, które zostaną uszkodzone przez kostnik malinowiec nie
powstają owoce lub są zniekształcone, przez co owoce nie nadają się do użytku.
3)   Pryszczarek malinowiec – szkodnik będący delikatną muchówką, której larwy uszkadzają pędy, po
czym te pędy łatwo ulegają wyłamywaniu. Pryszczarek jest czarny, o bardzo długich nogach. Samice
podobne do komara, składają jaja przy pączkach, zaś larwy są beznogie, pomarańczowe i wydzielają
ślinę zawierającą substancje szkodliwe, które tworzą narośla. W okresie jednego roku pojawia się
jedno pokolenie. Pryszczarek atakuje wszystkie pędy bez wyjątku, pędy dwuletnie i tegoroczne.
Składanie jaj przez samicę trwa od początku kwietnia do końca czerwca. Aby zwalczyć chorobę
należy wyciąć, po czym spalić wszystkie pędy, zanim wylecą szkodniki.
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Mszyca malinowa – niewielki owad o zielonym lub lekko żółtym kolorze z woskowatym nalotem. Może
przenosić choroby wirusowe. Rośliny zawirusowane są skarłowaciałe oraz źle rosną. Te szkodniki są
płodne, przez co rozmnażają się kilka razy do roku, powodują skręcanie oraz zwijanie liści.
Zbiór i zastosowanie
Maliny to owoce miękkie, które powinno się zbierać bez szypułek gdy są w pełni dojrzałe. Jest to dość
przyjemne zajęcie, które wykonujemy latem. Warto zadbać o swoją uprawę, by zbiór był obfity. Maliny
wykorzystujemy do celów spożywczych pod każdą postacią, jako przetwory, soki, czy desery. Nawet
liście malin są wykorzystywane w zielarstwie. Sok z malin ma też właściwości lecznicze w czasie
przeziębienia.
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GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY
Borowska Agnieszka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy
GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) są to organizmy zwierzęce i roślinne,
których genom został poddany zmianie metodami inżynierii genetycznej (w sposób
reproduktywny). Dzięki modyfikacji ich materiałem genetycznym uzyskano całkiem
nowe cechy fizjologiczne. Maja się one cechować zwiększoną odpornością na choroby,
chwasty, niekorzystne czynniki klimatyczne.
Modyfikacja polega na wyizolowaniu danego genu z dowolnego organizmu
i wprowadzenie go do organizmu, który został poddany modyfikacji. Taka technika
umożliwia nam łączenie genów pochodzących z rożnych gatunków. Gen, który jest
przenoszony podczas modyfikacji nazywany jest jako „transgen” i stąd wywodzi się
określenie GMO (organizmy transgeniczne). W organizmach zmodyfikowanych
genetyczne może występować wiele nowych cech, które nie występują w stanie
naturalnym.
Organizmy transgeniczne, po wprowadzeniu przez człowieka cech pożądanych są
wykorzystywane w przemyśle spożywczym, medycynie i rolnictwie co niesie za sobą
wiele korzyści. Modyfikacja genetyczna zwierząt uniemożliwia rozprzestrzenianie się
wielu chorób co poprawia wzrost wartości odżywczych produktów żywnościowych.
Organizmy Modyfikowane Genetycznie umożliwiają organizmowi posiadanie cechy,
która nie występuje u niego naturalnie, dlatego więc możemy spostrzec dużo korzyści
jak i również tyle samo wad w modyfikacjach genetycznych dotyczących roślin jak
również zwierząt.
Jedna z ważniejszych zalet jest uzyskanie większej odporności organizmów
transgenicznych na czynniki zewnętrzne jak również niższe koszty uprawy roślin,
o dużo większej produktywności zwierząt i zawartość składników odżywczych
w żywieniu. Korzyści jakie możemy uzyskać dla środowiska to: zwiększenie plonów
poprzez stworzenie odmian GMO tolerujących niekorzystne warunki klimatyczne jak
również ograniczenie ilości pestycydów do ochrony roślin.
Spożywanie żywności z roślin lub zwierząt modyfikowanych genetycznie może
powodować choroby układu pokarmowego, alergie, nowotwory, obniżenie odporności
organizmu człowieka jak również zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn.
Niekontrolowane pochodzenie genów skutkuje przeniesieniem cech roślin
modyfikowanych na uprawy naturalne. GMO może negatywnie wpływać na faunę
i florę co zmniejsza bioróżnorodność przyrody. Stosowanie GMO w ochronie
środowiska, medycynie czy rolnictwie niesie wiele zagrożeń jak i korzyści, co sprawia
że kwestie zwolenników i przeciwników modyfikacji organizmów są znacznie
podzielone. Największym zagrożeniem dla społeczeństwa budzi konsumpcja żywności,
która pochodzi z GMO, co może odbić się na zdrowiu w przyszłych pokoleniach.
słowa kluczowe: GMO, organizmy transgeniczne, wady, zalety

Wstęp
GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) są to organizmy zwierzęce i roślinne, których genom
został poddany zmianie metodami inżynierii genetycznej (w sposób reproduktywny). Dzięki modyfikacji
ich materiałem genetycznym uzyskano całkiem nowe cechy fizjologiczne. Maja się one cechować
zwiększoną odpornością na choroby, chwasty, niekorzystne czynniki klimatyczne.
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Wyniki badań
Modyfikacja polega na wyizolowaniu danego genu z dowolnego organizmu i wprowadzenie go do
organizmu, który został poddany modyfikacji. Taką modyfikację organizmu można podzielić na trzy
grupy: aktywność naturalnie występujących genów zostaje zmieniona, zostają wprowadzone nowe,
dodatkowe kopie do organizmu, wprowadzony gen uzyskany jest z organizmu innego gatunku
(organizmy transgeniczne). Taka technika umożliwia nam łączenie genów pochodzących z rożnych
gatunków. Gen, który jest przenoszony podczas modyfikacji nazywany jest jako „transgen” i stąd
wywodzi się określenie GMO. W organizmach zmodyfikowanych genetyczne może występować wiele
nowych cech, które nie występują w stanie naturalnym. Główne zastosowania modyfikacji:
zmodyfikowane mikroorganizmy są wykorzystywane do produkcji insuliny, pozwalając wzmocnić cechy
zwiększające opłacalność produkcji rolniczej.
Organizmy transgeniczne, po wprowadzeniu przez człowieka cech pożądanych są wykorzystywane
w przemyśle spożywczym, medycynie i rolnictwie co niesie za sobą wiele korzyści. Modyfikacja
genetyczna zwierząt uniemożliwia rozprzestrzenianie się wielu chorób co poprawia wzrost wartości
odżywczych produktów żywnościowych.
Tab. 1.Uprawa GMO na świecie w 2008r. Źródło: Opracowanie własne, 2015.
Kraj

Areał upraw GMO
(mln ha)

USA

69

Argentyna
Brazylia
Kanada
Indie
Chiny
Pakistan
RPA
Urugwaj
Filipiny
Australia
Meksyk

23,7
30,3
10,5
10,2
3,9
2,6
2,3
0,9
0,7
0,7
0,6

Uprawy
Lucerna, rzepak, papaja, bawełna, kabaczek, soja,
kukurydza
Kukurydza, lucerna, soja
Bawełna, soja
Kukurydza, rzepak, soja
Bawełna
Bawełna
Soja
Kukurydza, bawełna, soja
Kukurydza, soja
Kukurydza
Bawełna
Soja, bawełna

Obecnie na świecie najwięcej produkuje się roślin z typu genetycznie modyfikowanych: kukurydza, soja,
bawełna i rzepak. Każda z tych roślin stanowi główny składnik paszy w żywieniu zwierząt. Rośliny te
również stosowane są do produkcji oleju, margaryn, dodatków do żywności i skrobi. Taka nowo powstała
roślina na skutek modyfikacji nie różni się od roślin tradycyjnych, które nie zostały poddane modyfikacji.
Organizmy Modyfikowane Genetycznie umożliwiają organizmowi posiadanie cechy, która nie występuje
u niego naturalnie, dlatego więc możemy spostrzec dużo korzyści jak i również tyle samo wad
w modyfikacjach genetycznych dotyczących roślin jak również zwierząt.
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Tab. 2. Uprawa GMO w UE w 2008r. Źródło: Opracowanie własne, 2015.
Kraj
Hiszpania
Czechy
Niemcy
Rumunia
Portugalia
Słowacja
Polska

Areał upraw GMO (tys. ha)
80
8,4
3,4
7,1
4,8
1,9
Nie odnotowano

Uprawa

Ziemniaki, kukurydza

Zagrożenia
Jednym z podstawowych zagrożeń GMO jest ryzyko dla zdrowia, gdyż nadmierne spożywanie żywności
modyfikowanej może spowodować choroby układu pokarmowego, alergie, zaburzenia płodności u
kobiet i mężczyzn, obniżenie odporności i nowotwory. Zdrowie jest dla nas najważniejsze, a spożywanie
takiej żywności może nieść za sobą wiele konsekwencji. Genetycznie modyfikowane rośliny posiadające
gen warunkujący odporność na pestycydy mogą przekazywać swoje geny blisko rosnącym, dzikim,
spokrewnionym z nimi roślinom. Żywność genetycznie modyfikowana ma mniejszą wartość odżywczą
niż ta żywności, która pochodzi z gospodarstw ekologicznych. Niekontrolowane pochodzenie genów
skutkuje przeniesieniem cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne. GMO może negatywnie
wpływać na faunę i florę co szkodzi płazom, owadom, ptakom, wpływa źle na organizmy glebowe
i morskie ekosystemy, zmniejsza bioróżnorodność przyrody.
Korzyści
Jedną z ważniejszych zalet jest zwiększenie produktywności upraw rolnych: uzyskanie większej
odporności organizmów transgenicznych na czynniki zewnętrzne jak również niższe koszty uprawy
roślin, o dużo większej produktywności zwierząt i zawartość składników odżywczych w żywieniu czy
niższe koszty upraw. Modyfikacje roślin maja na celu: zwiększenie odporności na infekcje, grzybowe,
wirusowe i bakteryjne, zwiększenie tolerancji na zmiany klimatyczne. Zmodyfikowane genetycznie
drzewa owocowe mogą powodować przedłużenie trwałości owoców. Korzyści jakie możemy uzyskać dla
środowiska to: zwiększenie plonów poprzez stworzenie odmian GMO tolerujących niekorzystne warunki
klimatyczne jak również ograniczenie ilości pestycydów do ochrony roślin, wykorzystanie mniej żyznych
terenów do uprawy poprzez wytworzenie odmian GMO, które tolerują suszę i wysokie zasolenie gleby.
Przykładami GMO w rolnictwie są: pomidory o przedłużonej trwałości, rośliny tytoniu, które są odporne
na herbicydy, soja transgeniczna odporna na glifosat.
Stosowanie GMO w ochronie środowiska, medycynie czy rolnictwie niesie wiele zagrożeń jak i korzyści,
co sprawia że kwestie zwolenników i przeciwników modyfikacji organizmów są znacznie podzielone.
Największym zagrożeniem dla społeczeństwa budzi konsumpcja żywności, która pochodzi z GMO, co
może odbić się na zdrowiu w przyszłych pokoleniach.

Podsumowanie
Zarówno przeciwnicy i zwolennicy GMO maja wiele racji, co świadczy o kontrargumentach
i argumentach. W powyżej przedstawionych informacjach na temat Genetycznie Modyfikowanych
Organizmów, każdy z nas może sam zadecydować, czy chce spożywać modyfikowaną genetyczne
żywność, czy woli wybrać produkty nie zawierające GMO. Brak jest dowodów potwierdzających poprawę
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jakości plonów uprawianych roślinami GMO. Natomiast trudno też jest określić pozytywny wpływ
Genetycznie Modyfikowanych Organizmów na środowisko, w którym żyjemy, a nawet można stwierdzić,
że zwiększyło się zużycie pestycydów i herbicydów używanych w dużym stopniu przez rolników. Duża
ilość zużytych środków chemicznych zagraża życiu w otoczeniu naturalnym i ekologicznym.
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ANALIZA STANU I STRUKTURY POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ
W POLSCE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Magdalena Gajownik
Przeprowadzono analizę stanu oraz struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach
2007-2014. W badaniach uwzględniono dane dotyczące ogólnej liczby świń oraz udziału
poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce.
Ponadto przeanalizowano również
procentowy
udział
pogłowia trzody
chlewnej
w poszczególnych województwach. Stwierdzono spadek pogłowia trzody chlewnej
O stanie i strukturze pogłowia trzody chlewnej decydują względy ekonomiczne, a w pierwszej
kolejności efektywne wykorzystanie paszy. Zużycie paszy na jeden kilogram przyrostu
tucznika w znacznym stopniu wpływa na opłacalność produkcji, ponieważ koszty paszy są
głównym składnikiem kosztów produkcji żywca.
Do innych czynników determinujących opłacalność produkcji żywca wieprzowego zaliczamy
również ; odpowiedni dobór zwierząt do rozpłodu oraz metody pracy hodowlanej, warunki
zoohigieniczne w chlewni, sposób utrzymania poszczególnych grup produkcyjnych,
intensywność produkcji oraz nakłady pracy [Grudniewska i in. 1998, Lizińska i in. 2003].
Wstęp
Ze strony ekonomicznego punktu widzenia produkcja zwierzęca jest ważnym działem produkcji rolniczej. Według
wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11 mln 240 tys. sztuk, czyli o 2,2 proc. więcej (o 245 tys.
sztuk) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W stosunku do danych z czerwca 2014 r. pogłowie
trzody spadło o 483 tys. sztuk tj. o 4,1 proc.
Do poziomu 943,5 tys. sztuk zmniejszyło się stado loch na chów w porównaniu z końcem listopada 2013 r. (spadek
o 11,6 tys. sztuk, czyli o 1,2 proc.). W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5
proc.), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9 proc.
Według wstępnych danych pogłowie trzody chlewnej końcu listopada 2013 r. liczyło 10994,4 tys. sztuk, wykazując
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,2 %. Zmniejszyła się liczebność większości grup
struktury stada trzody chlewnej, przy czym najgłębiej spadła populacja pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze
50 kg i więcej o 5,7%, w tym loch prośnych (o 5,8 %). Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody chlewnej
na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,5 %).
W stosunku do listopada 2012 r. w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółe
•  

zmniejszył się udział prosiąt, warchlaków oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem
na chów, w tym macior,

•  

– zwiększył się udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (tuczników).

W końcu listopada 2013 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10994,4 tys. sztuk i było niższe o 137,8 tys. sztuk
(o 1,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2012 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu
lipca 2013 r. – niższe o 168,1 tys. sztuk, tj. o 1,5%
Z kolei udział produkcji żywca wieprzowego w produkcji żywca rzeźnego wynosił 13,1 % z jednoczesną tendencją
spadkową (GUS 2012). Zaobserwowano wysoki udział mięsa wieprzowego w spożyciu mięsa ogółem. W roku 2010
przy ogólnym spożyciu mięsa wynoszącym około 74 kg/osobę, przeciętny Polak spożył 42,6 kg wieprzowiny (GUS
2012).
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Mimo tak
wysokiego spożycia mięsa wieprzowego przypadającego na jednego mieszkańca pogłowie
chlewnej w ostatnich latach bardzo spadło.

trzody

Celem mojej pracy była analiza stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Według wstępnych danych
pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11240,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem
ubiegłego roku wzrost o 2,2%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia prosiąt o 2,7% i populacji trzody chlewnej
na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,6% w tym loch (o 1,2%). Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody
chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 6,8%), a także warchlaków (o 2,0%).
Materiały i metody
W pracy przeprowadzono analizę stanu oraz struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Materiał do badań
stanowiły dane z lat 2007-2014 zebrane przez Główny Urząd Statystyczny. W analizach uwzględniono materiały
dotyczące:
•  

pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2014

•  

struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce według grup produkcyjno- użytkowych w latach 2007-2014

•  

procentowego udziału pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach w latach 2007-2014

•  

przyczyny spadku liczby loch na lata 2007-2014

•  

produkcja żywca rzeźnego- ogółem z 2012-2013 roku.

Wynik badań
Na rysunku pierwszym przedstawiono stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007 - 2014. Z danych tych
wynika, ze w 2007 roku pogłowie trzody chlewnej było najwyższe w porównaniu do innych lat. W roku 2008-2009
nastąpił spadek pogłowia świń do ilości 14022,9 tyś. sztuk. W kolejnych latach odnotowywano nieznaczne
wahania wielkości pogłowia trzody chlewnej w kraju. Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku
pogłowia loch. Od 2007 roku ich liczba ulegała systematycznego zmniejszeniu do roku 2010.

Rysunek 1. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2014. (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
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W efekcie tego procesu zmniejszyła się liczba urodzonych prosiąt, a tym samym odchowanych tuczników.
To pociągnęło za sobą kolejne konsekwencję. Niedobór żywca wieprzowego na rynku uzupełniany był importem
mięsa z innych krajów, którego opłacalność była zależna od kursu euro w stosunku do złotego. [Knecht, Środoń
2011 b].
Rysunek 2 przedstawia wykres dotyczący wszystkich 16 województw znajdujących się w Polsce. Największą liczbę
pogłowia trzody chlewnej odnotowano w województwie wielkopolskim, bo aż 211,8 sztuk świń na 100
ha użytków rolnych. Najmniej pogłowia świń jest w województwie dolnośląskim (24.5), w. podkarpackim (29,8 ),
oraz w. lubuskim (30,3).

Rysunek 2. Ilość sztuk świń na 100 ha użytków w latach 2007-2014. (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
Na taką sytuację w chowie trzody chlewnej w Polsce oraz w 16 województwach miało wpływ niska opłacalność
produkcji żywca wieprzowego wynikająca przede wszystkim z wysokich cen zbóż i pasz. Co prawda ceny
żywca wieprzowego w skupie i na rynkach w 2011 r. były wyższe niż w 2010 r., ale przy jednocześnie
skokowo rosnących cenach zbóż nie wpłynęły na w sposób istotny na poprawę opłacalności tuczu.
Analizując strukturę pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007 -2014 (tab. 1 ) zauważono, że od roku 2007
do roku 2009 udział prosiąt w strukturze pogłowia utrzymywał się na poziomie około 31%. Od roku 2010 udział
prosiąt w pogłowiu świń spadł a w 2011 roku wyniósł 27,2%.
Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk
(o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń
w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%.
Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu
943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. W stosunku
do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk,
tj. o 7,9%.
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno –użytkowych w grudniu
2014 r.
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W 2013 r. wyprodukowano 5205,6 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 73,4 tys. ton, (tj. o 1,4%) mniej niż w 2012 r.
W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła1) produkcja ogółem wyniosła 3906,4 tys. ton i była niższa od
uzyskanej w poprzednim roku o 49,4 tys. ton, tj. o 1,2%.
W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2013 r. 4584,3 tys. ton żywca, tj. o111,3 tys. ton (o 2,4%
mniej) niż w 2012 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,1% produkcji krajowej. (tab.2)
Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2013 r. według gatunków wyniosła:
•  

wołowego -714,2 tys. ton (o 0,6% mniej niż w 2012 r.),

•  

cielęcego - 33,2 tys. ton (o 18,6% mniej „ ),

•  

wieprzowego - 2059,1 tys. ton(o 7,3% mniej)

•  

baraniego - 3,3 tys. ton (o 4,1% więcej „ ),

•  

końskiego - 17,4 tys. ton (o 40,2% mniej „ ),

•  

drobiowego - 2372,4 tys. ton (o 5,0% więcej niż w 2012 r.).

W 2013 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2012, udział
żywca drobiowego o (2,8 p. proc.) i żywca wołowego (o 0,1 p. proc.) natomiast zmniejszył się udział
żywca wieprzowego (o 2,5 p. proc.), cielęcego (o 0,2 p. proc.) i końskiego o (0,3 p. proc.). Udział pozostałych
gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.
W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały
się województwa: wielkopolskie (21,1%), mazowieckie (16,5%), kujawsko-pomorskie (8,5%) i łódzkie (8,4%).
Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (2%),
dolnośląskie (2,3%), małopolskie (2,4%), świętokrzyskie (2,5%), opolskie (2,6%) i lubuskie (2,8%).
Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (356,3 kg),
charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (629,4 kg), mazowieckie (452,4 kg), śląskie (447,1 kg), łódzkie
(442,6 kg), kujawsko-pomorskie (419,5 kg), pomorskie (393,4 kg) i lubuskie (354,1 kg). Najniższą w kraju produkcję
żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (129,0 kg),
Tabela 1. Produkcja żywca rzeźnego - ogółem w 2013 r. według województw w Polsce. (Opracowanie z GUS)
Żywiec rzeźny ogółem
Województwa
tonach

2012=100

Polska

5205631

98,6

Dolnośląskie

119065

103,7

Kujawsko-Pomorskie

441386

104,6

Lubelskie

296106

95,2

Lubuskie

144440

111,3

Łódzkie

434817

93,6

Małopolskie

127512

81,0

Mazowieckie

860442

103,3
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Opolskie

137793

98,1

Podkarpackie

106441

100,1

Podlaskie

296928

113,3

Pomorskie

290424

93,5

Śląskie

171023

86,1

Swiętokrzyskie

128761

77,9

Warmińsko- mazurskie

337690

92,0

Wielkopolskie

1100260

101,6

Zachodniopomorskie

212543

99,4

(Pełny zakres tablic wynikowych zawierających dane o produkcji poszczególnych produktów zwierzęcych według
województw, sektorów własnościowych i grup użytkowników opublikowano w Internecie pod nazwą „Fizyczne
rozmiary produkcji zwierzęcej w 2013 r. – tablice wynikowe.”)
Tabela 2. Trzoda chlewna w Polsce według grup produkcyjno- użytkowych w latach 2007- 2014
Prosięta o wadze
do

Ogółem

20 kg

Lata

Warchlaki
o wadzę
od 20kg

Trzoda chlewna na ubój
o wadzę 50kg i więcej

Trzoda chlewna o masie
ciała 50 kg i więcej
Na chów

do 50kg

tyś. szt.

%

tyś. szt.

%

tyś.
szt.

%

tyś. szt.

%

tyś. szt.

%

2007

18128,5

100

5695,5

31,4

4722,1

25,3

5896,4

34

1814,5

9,2

2008

15425,3

100

4708,0

30,4

4213,6

24,7

5102,9

35,7

1400,8

9,2

2009

14278,6

100

4457,0

30,2

3833,7

24,4

4577,9

36,6

1410,0

9,5

2010

15278,1

100

4408,1

29,0

4671,4

27,1

4746,6

36,5

1452,0

9,2

2011

13508,7

100

3948,5

27.2

3737,8

27,5

4612,4

34,7

1210,0

8,8

2013

102,2

100

97,3

28,5

102,0

25,6

106,8

30

98,4

5,5

Czerwiec
2014=100

95,9

100

87,3

26,9

96,6

23,8

102,5

29,8

93,3

5,0

Przedstawione zmiany powyżej w strukturze stada trzody chlewnej są ściśle związane z opłacalnością produkcji
trzody chlewnej. Powodami są między innymi ceny trzody chlewnej i zbóż ( żyta i jęczmienia). Po ich poprawie pod
koniec 2009 roku rok 2010 rozpoczął się od spadku opłacalności. Jedynym plusem było to, że cena prosiąt wzrosła.
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Z kolei w roku 20011 wysokie ceny zbóż, a tym samym i pełnoporcjowych mieszanek paszowych spowodowały, że
tucz świń oparciu o pasze z zakupu był całkowicie nieopłacalny [Knecht, Środoń 2011a]. Jak zostało podkreślone
przez Borecka [2004] niska opłacalność produkcji trzody chlewnej może także wynikać z niskich cen uzyskiwanych
za surowce pochodzenia zwierzęcego. W większości przypadków rolnicy mają mały wpływ na kryteria określania i
wielkość cen oraz skup i przetwórstwo produktów rolnych. Skutecznym rozwiązaniem mogłoby być w tym
przypadku tworzenie grup producenckich. Proces ten przebiega jednak powoli. W drugiej połowie 2011 roku
w całym kraju zarejestrowanych było 141 grup producenckich rolników zajmujących się produkcją
żywca wieprzowego, z czego aż 82 w woj. wielkopolskim i 17 w woj. kujawsko- pomorskim [Ziętara 2012]. W
analizowanych okresie województwa te zajmowały dominującą pozycję w chowie i hodowli trzody chlewnej
w Polsce.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w końcu listopada 2013 r. zmniejszył się udział
prosiąt (o 1,3 p. proc.), warchlaków (o 0,1 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej
na chów (o 0,3 p. proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej
na ubój (o 1,7 p. proc.).
Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt rekompensowane jest dużym importem
młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia 2014 r. import ten wyniósł 5012,1 tys. sztuk i był wyższy niż
w analogicznym okresie 2013 r. o 7,1%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 43 kg.
Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 m-cy 2014 r. wynosiła 65,52 zł/1 dt i była o 12,1% niższa od
notowanej w analogicznym okresie 2013 r. W grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali
w skupie 64,77 zł, tj. o 9,4% mniej niż w grudniu 2013 r.
Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2014 r. wynosiła 73,93 zł
za 1 dt i była niższa (o 10,3%) od średniej ceny notowanej za 12 miesięcy 2013 r., a w grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż
podstawowych płacono rolnikom 65,66 zł, tj. o 15,3% mniej niż w grudniu roku poprzedniego.
W 2014 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny
żyta była na poziomie 7,4 - 7,3 (w grudniu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny
dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.
W końcu lipca 2007 r. pogłowie trzody chlewnej ukształtowało się na poziomie 331,5 tys. szt (co stanowiło 1,8%
pogłowia trzody chlewnej w kraju) i było wyższe o 3,6 tys. szt (o 1,1%) od stanu w końcu lipca 2006 r.,
a w porównaniu z końcem marca 2007 r. – wyższe o 31,3 tys. szt (o 10,4%). W gospodarstwach indywidualnych stan
pogłowia trzody chlewnej wyniósł 323,3 tys. szt, tj. o 4,7 tys. szt (o 1,5%) więcej niż przed rokiem i o 31,5 tys. szt
(o 10,8%) więcej niż w marcu 2007 r. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 97,5% pogłowia trzody chlewnej
województwa. Pogłowie loch na chów wyniosło 29,0 tys. szt i w ciągu roku zwiększyło się o 0,7 tys. szt (o 2,5%). W
porównaniu ze stanem w końcu marca 2007 r. zwiększyło się o 2,3 tys. szt (o 8,5%). W końcu lipca 2007 r. udział
poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w strukturze stada trzody chlewnej wyniósł: - prosięta o wadze
do 20 kg – 27,4% (w 2006 r. – 29,6%), - warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 23,7% (w 2006 r. – 26,3%), trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,0% (w 2006 r. – 35,2%), trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 9,0% (w 2006 r. – 8,9%), - w tym lochy
na chów – 8,7% (w 2006 r. – 8,6%), - w tym lochy prośne – 5,3% (w 2006 r. – 5,1%). W porównaniu ze strukturą
pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2006 r. zmniejszył się udział warchlaków (o 2,6 pkt.) i prosiąt (o 2,2 pkt.),
natomiast wzrósł udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 4,8 pkt.), loch 55 prośnych
(o 0,2 pkt.) oraz loch i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,1 pkt.). W końcu
lipca 2007 r. obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych wyniosła 43,2 szt (w 2006 r. – 41,8 szt), wobec
112,1 szt w kraju (w 2006 r. – 118,3 szt). Wśród gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną: 22,1% posiadało 1 sztukę (w lipcu 2006 r. – 6,8%), - 30,5% posiadało 2 sztuki (11,3%), - 13,2% posiadało 3-4 sztuki
(42,0%), - 10,5% posiadało 5-9 sztuk (9,9%), - 13,2% posiadało 10-19 sztuk (16,1%), - 10,5% posiadało 20 sztuk i
więcej (13,9%).

404

IV Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2015

Rysunek 3. Struktura gospodarstw indywidualnych i pogłowia trzody chlewnej według skali chowu trzody chlewnej
w 2007 r. (stan z końca lipca). (Opracowanie własne z danych GUS)
W porównaniu z końcem lipca 2006 r. obniżył się odsetek gospodarstw utrzymujących 3-4 sztuki (o 28,8 pkt.), 20
sztuk i więcej (o 3,4 pkt.) oraz gospodarstw utrzymujących 10-19 sztuk (o 2,9 pkt.). Wzrósł udział
gospodarstw posiadających 2 sztuki, 1 sztukę oraz 5-9 sztuk (odpowiednio: o 19,2 pkt., 15,3 pkt. i 0,6 pkt.).
Z ogólnego pogłowia trzody chlewnej utrzymywanego w gospodarstwach indywidualnych – 2,7% stanu
znajdowało się w gospodarstwach posiadających 1 sztukę (w 2006 r. – 0,6%), 7,5% – w gospodarstwach
utrzymujących 2 sztuki (w 2006 r. –2,1%), 5,7% – w gospodarstwach z 3-4 sztukami (przed rokiem – 14,8%), 8,4% –
w gospodarstwach z 5-9 sztukami (w 2006 r. – 6,1%), 21,0% – w gospodarstwach z 10- 19 sztukami (w 2006 r. –
20,0%), 25,3% – w gospodarstwach utrzymujących 20-49sztuk (w 2006 r. – 29,5%), 29,3% stanu pogłowia trzody
chlewnej było w gospodarstwach utrzymujących 50 sztuk i więcej (w 2006 r. – 26,9%). W końca lipca 2007 r.
spośród gospodarstw indywidualnych utrzymujących lochy na chów:
•  

51,3% posiadało 1 sztukę (w 2006 r. – 47,0%),

•  

21,8% posiadało 2 sztuki (w 2006 r. – 28,5%),

•  

18,6% posiadało 3-4 sztuki (w 2006 r. – 16,3%),

•  

6,4% posiadało 5-9 sztuk (w 2006 r. – 6,0%),

•  

1,5% posiadało 10-19 sztuk (w 2006 r. – 1,6%),

•  

0,5% posiadało 20 sztuk i więcej (w 2006 r. – 0,4%).

W porównaniu z końcem lipca 2006 r. zwiększył się odsetek gospodarstw utrzymujących 1 lochę – o 4,3 pkt., 3-4
sztuki – o 2,3 pkt., 5-9 loch – o 0,4 pkt. oraz 20 loch i więcej – o 0,1 pkt. Natomiast obniżył się odsetek
gospodarstw utrzymujących 2 lochy – o 6,7 pkt. oraz 10-19 loch – o 0,1 pkt.
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Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk
(o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń
w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%.
Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu
943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. W stosunku
do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk,
tj. o 7,9%.
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno –użytkowych w grudniu
2014 r. wynosił:
•  

prosięta o wadze do 20 kg – 25,0%,

•  

warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,0%,

•  

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –38,4%,

•  

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,6%, w tym:
o   lochy na chów razem – 8,4%,
o   w tym lochy prośne – 5,6%.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce stwierdzono, że
w latach 2007-2014 nastąpiło zmniejszenie pogłowia świń w Polce. Coraz mniej zwierząt było przeznaczane
na dalszy chów- liczba loch w Polsce w lipcu wyniosła 1 177 300, podczas gdy w lipcu 2007 roku stado podstawowe
loch w naszym kraju liczyło 1 866 400 samic. Województwie zajmującym pierwsze miejsce w Polsce w chowie i
hodowli trzody chlewnej jest województwo wielkopolskie, w którym w 2014 roku utrzymywano 32,5 %
krajowego pogłowia trzody chlewnej. W okresie 2007- 2014 największy spadek krajowego pogłowia trzody
chlewnej odnotowano w województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim.
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PODZIĘKOWANIA
W imieniu Komitetów Organizacyjnego i Naukowego bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować
wszystkim osobom biorącym udział w organizacji IV Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk
Technicznych i Ścisłych Puzzel. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało nam się
zgromadzić tylu Uczestników i to zarówno wygłaszających referaty czy opowiadających o posterach jak
i słuchających czy zadających pytania.
Podziękowania należą się także Prelegentom Wykładów Honorowych Profesorowi doktorowi
habilitowanemu Bogusławowi Pawłowskiemu, który wygłosił prelekcję pt. „Plastyczność ludzkiej natury
w kontekście niezmiennych biologicznych celów” oraz doktorowi habilitowanemu nauk medycznych
Dariuszowi Kałce autorowi wykładu pt. „Medyczny pozytywizm, czyli seks i serce w życiu mężczyzny.”
Obydwa wystąpienia przyciągnęły uwagę Słuchaczy zarówno tytułem jak i treścią za co dostali w pełni
zasłużone brawa.
Podziękowania należą się także wszystkim patronom honorowym w osobach Dziekanów i Rektorów
naszych Uczelni. W imieniu organizatorów chcielibyśmy złożyć na ręce Wszystkich i Każdego z Państwa
z osobna najszczersze podziękowani za wsparcie naszego przedsięwzięcia zarówno dobrym słowem jak
i czynem.
Osobne podziękowania należą się portalowi klaster.plusuj.pl i związanej z nim Fundacji Rozwoju Nauki
i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych za udostępnienie miejsca serwerowego i domeny na
której postawiliśmy stronę internetową naszej Konferencji. Dziękujemy także sponsorom: firmie
RootInnovation, Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ oraz firmie Brucker i Fanuc-Robotics. Dziękujemy
także organizacją studenckim tj. portalowi dlaStudenta.pl, Miesięcznikowi Studentów Żak oraz
Akademickiemu Radia LUZ.
Za pomoc w rozliczeniu finansowym dziękujemy, działającej przy Politechnice Wrocławskiej, Fundacji
Manus.
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i organizacji wymienionym powyżej. To właśnie
dzięki Wam IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych odniosła sukces.
Liczymy na to, że równie chętnie włączycie się w prace nad przyszłoroczną V. edycją Konferencji Puzzel.
Dzięki i do zobaczenia za rok.
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