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O NAS
W dniach 16-17 kwietnia 2016. Budynek Kompleksu Edukacyjno-Badawczego
Biotechnologii stał się miejscem piątej, jubileuszowej, edycji Wrocławskiej Konferencji
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel.
Organizatorami wydarzenia zostali członkowie Studenckich i Doktoranckich Kółł
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
Studenckie Koło Naukowe „BioEnergia”, a Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Koło
Naukowe Doktorantów Biomed. Nasze wydarzenie zostało wsparte patronatem honorowym
Dziekanów i Rektorów naszych uczelni.
Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów popularno-naukowych zaproszonych
gości. Tegoroczni prelegenci w osobach prof. dr. hab. Andrzeja Radosza oraz dr. hab. Karola
Kacprzaka wygłosili otwierające wykłady honorowe. Profesor Radosz przedstawił referat pt.
Zrozumieć świat (Understanding the Universe), natomiast doktor Kacprzak przeprowadził
interaktywny wykład z pokazem dotyczący gastronomii molekularnej.
W trakcie wydarzenia uczestnicy wygłosili ponad 100 referatów w blokach tematycznych
dotyczących medycyny, nauk przyrodniczych i biotechnologii oraz inżynierskich takich jak
architektura, a także wzięli udział w trzech sesjach posterowych prezentując wyniki swoich
badań, biorąc udział w ciekawych dyskusjach oraz nawiązując kontakty, które w przyszłości
poskutkują realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć, czy projektów.
Po raz kolejny w trakcie Konferencji pojawiła się innowacyjna forma prezentowania –
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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Tegoroczna edycja jest objęta patronatem Samorządu Studenckiego Wydziału
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, patronatem medialnym portalu naukowotechnicznego klaster.plusuj.pl, a także związanej z nim Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu
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ARTYKUŁY

WYDZIELANIE NAPROKSENU NA SORBENCIE POLIMERYCZNYM
IMPREGNOWANYM SOLAMI PIRYDYNIOWYMI
Joanna Bornikowska, Martyna Frąckowiak, Karolina Wieszczycka, Aleksandra Wojciechowska, Irmina
Wojciechowska – Zakład Chemii Organicznej, Politechnika Poznańska
Joanna Zembrzuska – Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Politechnika Poznańska
Skutki postępu cywilizacyjnego, niosącego za sobą gwałtowny rozwój różnych gałęzi przemysłu i usług
prowadzą do degradacji środowiska. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju podjęto działania
mające na celu przynajmniej częściowe przywrócenie przyrody do stanu pierwotnego oraz
zapobieganie dalszej degradacji, pamiętając jednak o tym aby nie hamować rozwoju gospodarczego.
Dzięki zastosowaniu takich metod jak ekstrakcja do fazy stałej możliwe jest otrzymanie odpowiedniego
zatężenia substancji. Wprowadzenie do użytku sorbentów o unikatowych cechach może dać
wysokoefektywne rezultaty znacznie ułatwiające nie tylko procesy oczyszczające medium wodne, ale
również pozyskiwanie czystych substancji, selektywnie wydzielanych na takich właśnie sorbentach.
Celem badań było opracowanie i optymalizacja warunków ekstrakcji do fazy stałej prowadzącej do
wydzielenia i zatężenia naproksenu z modelowych próbek wodnych. Skuteczność procesu ekstrakcji
analizowano dla dwóch komercyjnych sorbentów polimerowych impregnowanych modelowymi
ekstrahentami z grupy soli pirydyniowych.

1 Środki przeciwbólowe w środowisku [1, 2]
Rozwój cywilizacyjny mający miejsce na przełomie wieku XX i XXI przyczynił się do ogromnego
postępu technologicznego w wielu dziedzinach naszego życia, a także do globalnego problemu jakim jest
pogorszenie się jakości wody pitnej i ekosystemu wodnego. Na zanieczyszczenia wodne składają się
farmaceutyki, hormony, pestycydy, steroidy oraz chemikalia przemysłowe, wszystkie będące w sposób
ciągły dostarczane do środowiska. W związku z licznymi alertami odnośnie obecności zanieczyszczeń
farmaceutycznych w wodach zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania naukowców z całego
świata odnośnie tej tematyki. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na substancje, których istnienie nigdy nie
było badane, określono je terminem związków endokrynnie czynnych (ang. endocrine disruptors, EDCs).
Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na coraz to nowsze wynalazki techniczne,
wzrasta również popyt na „wynalazki” farmakologiczne. Środki przeciwbólowe, które cieszą się jednym
z większych popytów, są przez wielu ludzi przyjmowane w ilościach nadmiernych. Dzieje się tak dlatego,
że takie tabletki możemy zakupić praktycznie wszędzie, od apteki przez małe sklepy spożywcze, aż do
stacji benzynowych. Dzięki ich łatwej dostępności środki te w bardzo szybki i niekontrolowany sposób
mogą przedostawać się do środowiska naturalnego w tym do wód i gleb powodując ich zanieczyszczenie.
Należy więc zadać pytanie, jaki wpływ na człowieka i inne organizmy żywe niesie ze sobą
zanieczyszczenie wód i środowisk lądowych substancjami chemicznymi zawartymi w lekach.

1.1

Konsumpcja środków farmaceutycznych na rynku [3]

Rynek środków farmaceutycznych to jeden z najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu, często
górujący nad innymi branżami cieszącymi się dobrą kondycją. Obecnie na świecie rozpoznawane jest
około 200 000 rodzajów substancji lekowych, a w poszczególnych krajach średnia liczba leków będących
w sprzedaży waha się od 5000 do 10 000. Według raportu IMS Health rynek preparatów wydawanych bez
recepty (apteczna i poza apteczna sprzedaż leków i suplementów diety) w 2011 r. osiągnął wartość
7,93 mln zł. Najczęściej kupowanymi lekami bez recepty są leki przeciwbólowe i przeciwzapalne tuż za
nimi znajdują się leki na ból gardła i przeziębienie a następnie suplementy diety i witaminy co może
świadczyć o wzroście chęci zadbania o swoje zdrowie przez pacjentów. Niestety wzrost sprzedaży leków
przeciwbólowych wydawanych bez recepty alarmuje, że ludzie coraz częściej leczą się na własną rękę, bez
konsultacji z lekarzem za to nierzadko ze szkodą dla swojego zdrowia.
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1.2

Naproksen – charakterystyka [4, 5]

Naproksen to pochodna kwasu propionowego (kwas 2-(6-metoksynaft-2-ylo)-propionowy)
o stosunkowo długim okresie półtrwania (t0,5 12-17 godzin) co znacznie wydłuża jego działanie
przeciwbólowe. Przy doustnym podaniu tej substancji maksymalne stężenie leku otrzymuje się po
upływie 2-4 godzin. Lek ten zazwyczaj stosowany jest jako wolny kwas lub w postaci soli sodowej, która
znacznie szybciej się wchłania umożliwiając szybsze uzyskanie efektu przeciwbólowego. Naproksen jest
stosowany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia kości i stawów,
reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Ponadto znajduje
również zastosowanie w bólach np. po urazach, oraz w stanach zapalnych, takich jak zapalenie ścięgien,
więzadeł czy mięśni. Substancja ta nie wykazuje właściwości silnie toksycznych, może jednak przyczyniać
się do zaburzenia funkcji nerek, wątroby i szpiku kostnego. Jego możliwe działania niepożądane to:
zmęczenie, zawroty i ból głowy, senność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe w tym: brak apetytu,
niestrawność, zgaga, nudności, bóle brzucha, zaparcie lub biegunka, zapalenie jamy ustnej, skórne reakcje
alergiczne takie jak: świąd i wysypka. Rzadziej może powodować szum w uszach, zaburzenia wzroku lub
słuchu, obrzęki czy duszności. Naproksen siłą działania odpowiada diklofenakowi i ketoprofenowi,
natomiast charakteryzuje się słabszym działaniem niż ibuprofen. Farmaceutyk wydala się w około 70%
w formie niezmienionej, a pozostałe ok. 30% ulega demetylacji. Podobnie jak wszystkie NLPZ I-wszej
generacji naproksen może nasilać skurcze oskrzeli i w stopniu odwracalnym hamować agregację płytek
krwi.
CH3
CH
H3C

O

C

O

OH

Rysunek 1. Struktura chemiczna naproksenu

1.3

Substancje farmaceutyczne jako „nowe” zanieczyszczenie środowiska [6]

Sporo uwagi poświęcono kwestii obecności substancji farmakologicznie czynnych w wodach
naturalnych, powierzchniowych i gruntowych, a także wodzie przeznaczonej do spożycia. Nie można
jednak nazwać tego problemu jako nowe zanieczyszczenie ponieważ jest on obecny w środowisku od
dawna. Pierwsze zainteresowanie farmaceutykami w środowisku wodnym nastąpiło w latach 70-tych
a jego powodem było odkrycie kwasu klofibrowego w ściekach oczyszczonych, uwalnianych do wód
powierzchniowych w USA. Kwas klofibrowy jest produktem metabolizowania w organizmie substancji
będących lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Kolejną próbą analizy
leków w środowisku były badania Thomasa Ternesa w 1998 r. na terenie Niemiec, badania dotyczyły
obecności farmaceutyków w rzekach, strumieniach i ściekach. W przeprowadzonym doświadczeniu
dowiedziono obecności w wyżej wymienionych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych
i psychotropowych. Te niepokojące doniesienia o obecności substancji lekowych w środowisku dały
początek monitoringowi farmaceutyków w przyrodzie. Jak widać na powyższych przykładach wiele leków
nie ulega degradacji w organizmach żywych a jedynie niewielkim transformacjom przedostając się do
środowiska wodnego.

1.4

Źródło występowania i obieg leków w przyrodzie [7, 8]

Głównym źródłem występowania farmaceutyków w przyrodzie są ścieki z produkcji leków, ścieki
z wydalania leków, odcieki z wysypisk śmieci i leki wydalane przez zwierzęta. Bardzo dużym
producentem tego typu substancji są szpitale, w ich ściekach znajduje się największy ładunek
zanieczyszczeń lekowych. Przeterminowane bądź niewykorzystane medykamenty z gospodarstw
domowych i aptek również przedostają się do środowiska przez nieodpowiednią utylizację.
Występowanie substancji lekowych w wodach jest uzależnione od pory roku, badania wykazują, że
farmaceutyki o charakterze kwasowym (np. NLPZ) zimą ulegają akumulacji w jeziorach. Powodem tego
jest obniżona temperatura wody utrudniająca proces biodegradacji i ograniczona fotoliza przez
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zdecydowanie krótsze dni. Poziom zanieczyszczenia jest uzależniony od właściwości każdej poszczególnej
substancji, jej połowicznego rozpadu, podatności na biodegradację i fotolizę.

1.5

Losy leków w oczyszczalni ścieków [9, 10]

Tradycyjne oczyszczalnie nie są zaprojektowane tak aby możliwe było oczyszczanie polarnych
związków występujących w śladowych ilościach. W oczyszczalniach ścieków medykamenty i ich
metabolity ulegają biodegradacji do CO2 i H2O za pomocą mikroorganizmów, biotransformacji lub
pozostają w formie niezmienionej. Te substancje, które są polarne i dobrze rozpuszczają się w wodzie nie
zostają usunięte ze ścieków oczyszczonych i razem z nimi wędrują do wód powierzchniowych. NLPZ wraz
ze swoimi metabolitami słabo rozpuszczalnymi w wodzie mogą również zostać zatrzymane w szlamie
ściekowym który stosuje się do nawożenia i rekultywacji terenu w rolnictwie. Istnieje zatem możliwość
przenikania zanieczyszczeń lekowych do gleby i wód gruntowych. Stopień usuwania substancji
farmaceutycznych jest zróżnicowany, nawet w obrębie tego samego leku i uzależniony od wielu
czynników takich jak np. pogoda czy pora roku. Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe charakteryzują się
największym stopniem usuwania, np. ibuprofen i ketoprofen są usuwane w blisko 100% latem.
Akumulacja farmaceutyków wewnątrz komórek mikroorganizmów prowadzi do nieodwracalnych zmian
w ich funkcjonowaniu a nawet do ich obumierania. Odbiornikiem ścieków są często wody
powierzchniowe, które wykorzystujemy jako źródło wody pitnej dla ludzi. Pijąc taką wodę pijemy
w śladowych ilościach resztki niebiodegradowalnych leków, co w efekcie może działać jak
mikroszczepionka. Poważnym problemem jest to, że leki dostają się w sposób ciągły do środowiska
wodnego i dlatego nie są wymagane ich duże ilości. Aby się uodpornić na działanie niektórych substancji
w nich zawartych, wystarczy wieloletnia ekspozycja na ich działanie. Biologicznymi metodami możemy
najefektywniej usunąć (ponad 90%) niektórych NLPZ natomiast antybiotyki i leki hormonalne stanowią
wyzwanie dla oczyszczalni. Oprócz metod biologicznych stosuje się także fotodegradację
i elektrokoagulację w celu usunięcia zanieczyszczeń farmaceutycznych.

2 Ekstrakcja do fazy stałej jako skuteczna metoda wydzielania naproksenu [11]
Ekstrakcja do fazy stałej (z ang. SPE – Solid Phase Extraction) to jedna z częściej stosowanych
w analityce technik rozdziału, umożliwiająca oddzielenie analitu od matrycy a następnie jego zatężenie.
Proces ten polega na adsorpcji w złożu roztworu analizowanej próbki. Kolejnym etapem jest wymycie
zaadsorbowanych analitów za pomocą dobrze dobranego rozpuszczalnika bądź ich termiczna desorpcja.
Dzięki możliwości podłączenia aparatury do urządzenia analitycznego możemy znacznie obniżyć
pracochłonność procesu przy jednoczesnym wzroście jego dokładności pomiarowej. Niewątpliwą zaletą
SPE jest stosowanie mniejszych ilości toksycznych rozpuszczalników co znacznie obniża koszty procesu
i produkcję odpadów czyniąc ten proces bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.
Stosowane w procesie adsorbenty są wielokrotnego użytku i nadają się do wydzielania wielu substancji.
Dostępne jest wiele sorbentów a do najbardziej popularnych zaliczamy adsorbenty na bazie krzemionki,
sorbenty polimerowe czy odpowiednio preparowane węgle aktywne, zeolity i sadze. Najważniejszym
atutem procesu ekstrakcji do fazy stałej jest wysoki stopień zatężania analizowanego związku, bez strat
związanych z zagęszczaniem.

2.1

Charakterystyka sorbentów polimerowych i proces impregnacji [12]

Sorbenty polimerowe inaczej nazywane syntetycznymi, możemy podzielić przez wzgląd na medium
wiążące na sorbenty uniwersalne – chłonące wszystkie ciecze i stosowane na powierzchni stałej oraz na
sorbenty hydrofobowe – chłonące ciecze nie mieszające się z wodą, stosowane w środowiskach wodnych.
Porównując materiały sorbujące z zolu krzemionkowego i materiały polimerowe można zauważyć
większą trwałość i lepsze właściwości sorpcyjne a także większą efektywność przy wydzielaniu próbek
dla sorbentów polimerowych. Zaletą tych materiałów jest stabilność w szerokim zakresie temperatury
i pH oraz stosunkowo prosty sposób otrzymywania. Ich wadą jest niska selektywność negatywnie
wpływająca na wydajność procesu, a do wydzielenia analizowanego związku konieczne jest
powinowactwo analitu do materiału, z którego został wykonany adsorbent. W celu zwiększenia
selektywności i poprawienia wydajności procesu stosuje się impregnację powierzchni sorbentu
związkiem zwiększającym jego selektywność co czyni go bardziej uniwersalnym materiałem sorbującym.
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Adsorbenty impregnowane (z ang. SIRs – Solvent Impregnated Resins) składają się z polimerowej matrycy
pokrytej daną cieczą jonową o dopasowanych właściwościach do naszych potrzeb. Dzięki dużej
dostępności i różnorodności cieczy jonowych, możliwe jest stworzenie unikatowego sorbentu o bardzo
dużej selektywności umożliwiającej wydzielenie nawet śladowych ilości analitu z analizowanego
roztworu. Atutem impregnacji jest również możliwość oczyszczenia sorbentu i jego ponowna impregnacja
co pozwala nam na użycie go w innym procesie bez konieczności nabywania nowego materiału
sorbującego. Włączenie substancji impregnującej o właściwościach kompleksujących takich jak np. :
ekstrahenty kwasowe, zasadowe lub chelaty do porowatej matrycy polimerowej odbywa się za pomocą
technik impregnacji fizycznej. Mechanizm wiązania się związku impregnującego z powierzchnią sorbentu
oparty jest na procesie adsorpcji fizycznej i przedstawiony jest na rysunku nr 2.

Pojedyncza molekuła sorbentu Cząstki związku impregnującego

SIRs

Rysunek 2. Schemat przedstawiający impregnację pojedynczej molekuły sorbentu cząstkami impregnatu

3 Metodyka badań
3.1

Adsorbenty użyte w doświadczeniu [13]

W badaniach wykorzystano dwa niepolarne sorbenty polimerowe: Diaion® HP-20 i Sepabeds® SP850, o matrycy poli(styren-diwinylobenzen) o bardzo dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej. Ich
szczegółowa charakterystyka jest przedstawiona w tabeli 1.
TABELA 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SORBENTÓW WYKORZYSTANYCH W DOŚWIADCZENIU
Właściwości

Sorbent
Diaion® HP-20

Sepabeads® SP-850

Struktura

makroporowata

makroporowata

Matryca

styrenowo-diwinylobenzenowa

styrenowo-diwinylobenzenowa

Postać fizyczna

białe sferyczne ziarna

jasnobrązowe sferyczne ziarna

Rozmiar ziarna [mm]

0,25-0,85

0,25-0,84

Powierzchnia [m²/g]

500

1000

Objętość porów [ml/g]

1,3

1,2

Maksymalna temperatura operacyjna [°C]

130

Wybrane sorbenty odpowiednio przygotowano zgodnie z zaleceniami producenta w celu usunięcia
ewentualnych zanieczyszczeń poprodukcyjnych. Długotrwała ekspozycja sorbentów polimerowych na
działanie powietrza podczas wysyłki bądź magazynowania może powodować wysuszenie materiału,
dlatego przeprowadzono procedurę zwilżania materiału sorbującego.
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3.2

Proces impregnacji adsorbentów

Oczyszczone i przygotowane do dalszych badań materiały sorbujące zostały zaimpregnowane
ekstrahentami z grupy czwartorzędowych soli pirydyniowych. Związki te, charakteryzują się dużym
zakresem zastosowania m.in. jako środki ochrony roślin, surfaktanty i składniki preparatów grzyboi bakteriobójczych. Struktury chemiczne związków impregnujących zostały przedstawione na rysunku 3.

O
C
+

H7C3

N

O
C

C10H21
+

-

Br

H7C3

N

Cl

C10H21

-

Rysunek 3. Struktury związków impregnujących. Z strony lewej jest chlorek 1-propylo-3-undekanoilo-pirydyniowy - K3PC10-PrCl,
natomiast po stronie prawej znajduje się bromek 1-propylo-3-undekanoilo-pirydyniowy - K3PC10-PBr

Modyfikację materiałów sorbujących prowadzono w acetonie stosując 5% udział substancji
impregnującej w stosunku do modyfikowanego sorbentu. Procedura impregnacji polegała na dodaniu do
przygotowanego sorbentu chlorku 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowego lub bromku 1-propylo-3undekanoilo-pirydyniowego w 25 cm3 acetonu, i mieszaniu całości przez 4 godziny, a następnie usunięto
aceton na wyparce próżniowej. W efekcie tej modyfikacji otrzymano z dwóch sorbentów Diaion® HP-20
i Sepabeads®SP850, cztery zaimpregnowane sorbenty, które dalej zostały poddane badaniom sorpcji
naproksenu z roztworów wodnych o pH w zakresie od 1 do 8.

3.3

Proces sorpcji naproksenu do fazy stałej

W celu zbadania wpływu pH roztworu wodnego na sorpcję naproksenu na zaimpregnowanych sorbentach,
sporządzono roztwory wodne o pH od 1 do 8. pH regulowano przez odpowiedni dodatek kwasu solnego
(pH 1-3), kwasu octowego (4-6) oraz amoniaku (pH powyżej 7). Kolejnym etapem przygotowania
roztworów wodnych było dodanie odpowiedniej objętości roztworu naproksenu (4,67 mg/ml
w metanolu) tak aby uzyskać roztwory o stężeniu 2,9 µg/ml. Proces sorpcji na zmodyfikowanych
sorbentach przeprowadzono w kolbkach okrągłodennych zawierających 0,5 g zaimpregnowanego
sorbentu oraz 25 ml naproksenu. Kolbki umieszczono w wytrząsarce i wytrząsano przy szybkości
obrotów 200 rpm. Próbki o objętości 0,2 ml pobierano za pomocą mikropipety przed wytrząsaniem
i kolejno po 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 i po 60 minutach wytrząsania. Próbki naproksenu po procesie sorpcji
szczelne zamknięto w probówkach typu Eppendorfa, opisano i umieszczono w zamrażarce do czasu
przeanalizowania ich na zawartość składnika sorbowanego. Procedura ta miała na celu uniknięcie
niepożądanego rozkładu związku, który mógłby spowodować znaczne błędy pomiarowe. Analizę próbek
po wykonanym procesie sorpcji naproksenu na czterech zaimpregnowanych sorbentach przeprowadzono
w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki
Poznańskiej pod względem zmian zawartości sorbowanego składnika. Analizę ilościową zawartości
naproksenu w próbkach pomiarowych wykonano techniką łączoną LC-MS/MS. Korzystano
z chromatografu cieczowego Ultimate 3000 RSCL firmy Dionex, a do rozdzielenia chromatograficznego
użyto kolumny Hypersil Gold C18 RP (100 mm×2,1 mm×1,9 µm) firmy Thermo Scientific.

3.4

Obliczenia
Ilość substancji zatrzymanej na jednostkę masy sorbentu wyznaczono na podstawie wzoru 1

!=

($% &$' )∙*
+

(1)

gdzie:
q – ilość substancji naproksenu zatrzymanej na jednostkę masy sorbentu [µg/g]
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C0 – stężenie początkowe substancji rozpuszczonej w roztworze [µg/ml]
Ct – stężenie substancji rozpuszczonej w roztworze po procesie sorpcji [µg/ml]
V – objętość roztworu adsorbatu [ml]
W – masa adsorbentu [g]

Parametr opisujący wydajność przeprowadzonego badania czyli procent wydzielania
naproksenu obliczono na podstawie wzoru nr 2

,=

($% &$' )
$%

. 100%

(2)

gdzie:
Co – stężenia początkowe naproksenu w roztworze [µg/ml]
Ct – stężenie metalu w roztworze po procesie sorpcji [µg/ml]

4 Omówienie wyników
Sorpcja naproksenu przebiegała najefektywniej w roztworach w zakresie pH od 1 do 5.
W tych warunkach obserwowano szybki odzysk analitu i zadawalającą wydajność. W tabeli 2
zestawiono wyniki obliczonych parametrów ekstrakcji naproksenu wykonane dla sorbentu
Diaion® HP-20 impregnowanym chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym. Zestawione
w tabeli wyniki to procent wydzielania naproksenu (R) i ilość substancji zatrzymanej na
jednostkę masy sorbentu (q) obliczone po 60 min trwania procesu sorpcji.
TABELA 2. WYNIKI OBLICZONYCH PARAMETRÓW PROCESU SORPCJI NAPROKSENU NA WYKORZYSTANYM SORBENCIE DIAION ® HP-20.
pH

HP-20 Cl
R [%]

q [μg/g]

1

100

113

2

100

143

3

100

140

4

100

138

5

100

139

6

68

15

7

78

57

8

64

24

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe wykresy obrazujące zależność stężenia
naproksenu od czasu trwania procesu w danym pH. Uzyskane wyniki wykazały, że proces sorpcji
do fazy stałej zachodził bardzo szybko. W przypadku roztworu o pH 1 i 2 uzyskano 100%
wydzielenie naproksenu po 10 minutach wytrząsania, a w zakresie pH od 3 do 5 po 5 minutach.
Dla roztworów o pH 6,7 i 8 zaobserwowano pogorszenie się procesu sorbowania naproksenu, co
skutkowało również mniejszym wydzieleniem substancji niż w przypadku roztworów o pH
poniżej 5. Ostatecznie wydajność procesu dla tych roztworów wyniosła kolejno: pH 6 – 68%, pH 7
– 78% i pH 8 – 64%.
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pH 3-5

3

Stężenie [µg/ml]

Stężenie [µg/ml]

pH 1-2

2
1
0
0

20

40

3
2
1
0
0

60

20

Stężenie [µg/ml]

Stężenie [µg/ml]

3
2
1
0
20

60

pH 8

pH 6-7

0

40

Czas [min]

Czas [min]

40

Czas [min]

60

3
2
1
0
0

20

40

60

Czas [min]

Rysunek 4. Wykresy przedstawiające zależność stężenia naproksenu od czasu trwania procesu.

5 Wnioski
Na postawie wykonanych badań stwierdzono, że modyfikacja powierzchni sorbentów
bardzo dobrze wpływa na proces sorpcji przyczyniając się do wzrostu efektywności usuwania
naproksenu z roztworu wodnego. Najefektywniej proces sorpcji zachodzi w środowisku
o charakterze kwasowym lub słabo kwasowym (pH 1-5). Natomiast wzrost pH do wartości 6
i wyższych skutkowało zmniejszeniem wydajności odzysku nawet do 66%.
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POSOBOROWE KOŚCIOŁY WE WSPÓŁCZESNYM MIEŚCIE –
EKSPERYMENT FORMALNY CZY POCHWAŁA TRADYCJI? NA
PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
Marta Chudalla – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
Znaczące punkty na mapie współczesnego miasta nie zawsze są funkcjonalnie zgodne z miejscami
tworzącymi niegdyś miasto historyczne. Szczególne trudności wydaje się mieć w tej kwestii
architektura sakralna, mając problem w pozostaniu dominantą w miejskim krajobrazie. Kościoły od
drugiej połowy XX wieku weszły w całkowicie nowy okres – II Sobór Watykański nałożył innowacyjne
regulacje na temat tego, co nowoczesny kościół powinien sobą reprezentować. Dokumenty soborowe
koncentrują się jednak głównie na Świętej Liturgii, a co za tym idzie - na wnętrzu, czyli ołtarzu i jego
otoczeniu, tabernakulum, jednoprzestrzenności wnętrza. Jednak oprócz wolności stylowej, niewiele
wskazówek zostało przedstawionych dla aspektu zewnętrznego kościoła. Różnorodność form, które od
tego czasu powstały, przedstawia interesujące oblicza kreatywności projektantów i postaw inwestorów.
W badaniu przeanalizowano kościoły miasta Wrocławia stworzone po Vaticanum II, w szczególności
ich formy zewnętrzne, porównując je do tradycyjnej koncepcji kościoła. Wolność w kreowaniu brył czy
przywiązanie do tradycji? Z perspektywy pięćdziesięciu lat po Soborze zauważono ciekawą zmianę badanie pokazuje, że po latach eksperymentów skłonność ku tradycyjnej formie jest obecnie bardziej
preferowana. Mogłoby to sugerować, że choć technologia, nauka i światopogląd rozwijają się
gwałtownie, są trwałe modele zapisane w kulturze, które powinny zostać zachowane, ponieważ
podtrzymują tożsamość społeczeństwa.

1 Wstęp
Funkcję dominanty w krajobrazie miejskim przyjmowały budynki o różnej funkcji, w zależności od
epoki i aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Począwszy od średniowiecza, kościoły (obok zamków)
były strategicznymi punktami, wokół których rozwijało się miasto. Podkreślenie wagi tych obiektów
wyrażane było poprzez nadanie im odpowiedniej wysokości, kubatury bądź położenie
w charakterystycznym miejscu topograficznym. Nieprzypadkowe było lokowanie kościołów na wzgórzach,
co stanowiło nie tylko element obronny, lecz także podkreślenie ich wagi. Pewne schematy, które
przekształciły się w style (romański, gotycki itd.) spowodowały dodatkowo łatwą rozpoznawalność
funkcji obiektu. Było to pozytywne zjawisko, bo dzięki np. swoim wieżom, wydłużonemu planowi,
monumentalności łatwo naprowadzały wiernych na siebie. Pewne ustalone formy stały się więc
powszechnie akceptowane, a przyzwyczajenia społeczeństwa do istniejących mód tak mocne, że nagłe
zmiany mogły być ryzykowne.
Przeobrażenia stylowe przez epoki następowały więc względnie łagodnie. Jednak tragiczne
wydarzenia XX wieku i ich skutki spowodowały konieczność odbudowania się z gruzów dużej części
świata, przy jednoczesnej ocenie istniejącej sytuacji i weryfikacji na bieżąco wprowadzanych rozwiązań.
Gwałtowne zmiany, jakie przyniósł XX wiek, dotyczące także przemian światopoglądowych i rozwoju
nauki, nie mogły nie wpłynąć na Kościół. Skutkiem powszechnych rozważań o reformach było zwołanie
Soboru Watykańskiego II w 1962 r., który oficjalnie uporządkował oraz spisał wytyczne i kierunki,
w jakich Kościół powinien podążać.

2 Kościelne dokumenty o sztuce
Na stan współczesnego Kościoła największy wpływ miał Sobór Watykański II, choć istniały
wcześniejsze oficjalne dokumenty, o których mówi się w kategorii preludium dla Soboru. Niewątpliwie
takim dokumentem była encyklika „Mediator Dei” Piusa XII z 1947 r., która poruszyła kwestię odnowy
Liturgii, aktywnego uczestnictwa wiernych oraz kultu eucharystycznego, jednak jej ogólny wydźwięk był
w kierunku reform raczej negatywny. W temacie sztuki i architektury „Mediator Dei” mówi: „Należy
przyznać sztuce naszych czasów wolne pole pracy, aby z należytym szacunkiem i czcią służyła świętym
przybytkom i świętym obrzędom, uzgadniając jednak równomiernie i trafnie formy, nie wpadające ani
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w nagie naśladownictwo rzeczy, ani w przesadny tzw. "symbolizm", a uwzględniające raczej potrzeby
społeczności chrześcijańskiej niż specjalny osobisty sąd i smak artystów (…)” (s.195) (1).
Pierwszy oficjalny soborowy dokument, w którym dotknięto kwestii sztuki sakralnej poruszyła
Konstytucja o Liturgii „Sacrosanctum Concilium”, a dokładniej jej rozdział VII. Punkt mówiący, że „kościół
nie uważał żadnego stylu za swój własny, lecz stosownie do charakteru i uwarunkowań narodów (…)
dopuszczał formy artystyczne każdej epoki” (s.123) (2) był traktowany jako wyraźne przyzwolenie na
swobodę w kształtowaniu formy, co moderniści, ze swoimi pragnieniami reform, przywitali z radością.
W Konstytucji powielono również kwestię obecności sztuki współczesnej w Kościele, dając jej pełne
prawo do rozwoju, „byle z należną czcią i szacunkiem służyła świątyniom i obrzędom liturgicznym”
(Ibidem). Postanowienia te były jednak ogólne i doprowadziły do wielu nieporozumień. Wprowadzono
więc kolejne dokumenty, m.in. Instrukcję o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej „Inter
Oecumenici” z 1964 r., która nieco bardziej doprecyzowała wcześniejsze postulaty. Po niej
zaprezentowano „Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”, gdzie napisano: „[...] ogólny plan budowli
kościelnej powinien być tak pomyślany, by wyrażał niejako obraz zgromadzonego ludu [...]. Chociaż to
wszystko ma wyrażać hierarchiczną strukturę i rozmaitość funkcji, ma się jednak przyczyniać do
wytworzenia wewnętrznej i organicznej jedności, przez którą ukazuje się jedność całego ludu świętego”
(294) (3).
W Polsce dopiero dokumenty wewnątrzkrajowe Komisji Episkopatu Polski z lat 80. dały
szczegółowe dane dotyczące budowania nowych kościołów, w tym ich wysokości, powierzchni
poszczególnych przestrzeni, wielkości parafii itd. Postulaty zawarte w „Mediator Dei”, „Sacrosanctum
Concilium” oraz pozostałe stwierdzenia, że „kościół pielgrzymujący [...] ma postać tego przemijającego
świata” (48,243) (4) spowodowały zrównanie budowli sakralnych ze świeckimi, co odebrało tym
pierwszym przysługującą im w tradycji wyjątkowość. Wszystkie te dokumenty stanowią umocnienie
koncepcji kościoła jako domus ecclesiae, przeciwstawiając ją aktualnej przez wiele wieków tradycji domus
Dei (s.32) (5). W duchu wspólnotowości i alterocentryzmu zaczęto więc stosować założenia bliskie
centralnym (s.262) (3).
Wpływ na dzisiejsze budownictwo sakralne mają nie tylko wspomniane bardzo ogólne dokumenty,
lecz nierzadko także bardzo dobre budownictwo świeckie. Aktualnie, kiedy osiągnięcia techniki
budowlanej pozwalają na spektakularne wyniki, wysokość budynku nie stanowi wyznacznika
wyjątkowości. Dobra architektura usługowa w przypadku większych zasobów inwestora jest w stanie
zaoferować ciekawsze rozwiązania niż architektura sakralna. Budynek kościoła z jednej strony musi
szukać możliwości konkurencji z innymi inwestycjami, a z drugiej wciąż pozostawać rozpoznawalnym
obiektem sakralnym. Jednak choć dokumenty soborowe i posoborowe dały wiele wytycznych, to
zacytowane fragmenty „Mediator Dei” i „Sacrosanctum Concilium” są jedynymi w pierwotnych
dokumentach, do których można się odnieść, chcąc szukać wskazówek w zakresie zewnętrznego wyrazu
kościoła, czyli także jego relacji z otoczeniem. A i tak przecież daleko sformułowaniom „sztuka
współczesna” czy „należyta cześć i szacunek” do określeń konkretnych i obiektywnych.

3 Kościoły Wrocławia
Wrocław jest szczególnym miastem na mapie Polski i przykładem zrekonstruowanego krajobrazu
miejskiego z wieloma historycznymi i współczesnymi kościołami. Przez długi czas niemiecki, większość
wojny był poza zasięgiem głównych rozgrywek międzypaństwowych. W 1944 r. Hitler ustanowił Wrocław
twierdzą (Festung Breslau) i w ciągu 3 miesięcy zburzono większą część miasta. Do nieocenionych strat
wojennych należy jeszcze dodać zniszczenia wielu cennych, lecz „niemieckich” zabytków, dokonane przez
Sowietów, oraz narodowy projekt „odbudowy stolicy”, które jeszcze bardziej umniejszył dziedzictwo
Wrocławia. Okres powojenny pod władzą komunistyczną przyniósł Polsce stopniową odbudowę
zniszczeń. Działaniem priorytetowym była odbudowa zabytkowych kościołów o szczególnym znaczeniu
historycznym. Komuniści, w imię obrony własnej ideologii, starali się jednak, by nie dopuścić do budowy
nowych świątyń. Dawaniem pieniędzy na odbudowę zniszczeń tłumaczyli późniejszy brak pieniędzy na
fundację nowych. Za czasów działacza komunistycznego Edwarda Gierka można było wybudować nowy
kościół w 3 przypadkach: zniszczenia dotychczasowego kościoła, gróźb buntu społecznego lub
prorządowego nastawienia biskupa (p.2) (6).
Okres lat 60., 70. i 80. to czas budownictwa wielkopłytowego. Powstające nowe osiedla stanowiły
bardzo monotonne tło dla nowopowstających kościołów. Wrocław okazał się więc z tej perspektywy
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ciekawym polem do obserwacji. Z jednej strony uczestniczył wtedy historycznie w okresie posoborowych
zmian, z drugiej strony niechęć Sowietów mogła wywołać w Polakach chęć podtrzymania starej,
sprawdzonej tradycji.
Mówiąc więc o współczesnych kościołach przyjęłam rok 1965 jako datę początkową do badań.
Vaticanum II jest ostatnim wydarzeniem, które miało tak duży wpływ na rozwój Kościoła.
Wyselekcjonowałam 31 kościołów, które wpisują się w okres posoborowy datą zakończenia budowy.
Postanowiłam skupić się na ich formie, czyli przeanalizować, czy wykorzystano wzmiankowane wcześniej
pozwolenia na dowolność stylu. W krajobrazie miasta forma zewnętrzna jest czynnikiem znaczącym. Czy
nowe kościoły potraktowano jako możliwość formalnego eksperymentowania, aby tym samym stworzyć
nową dominantę w okolicy, czy jako ostoję egalitarnej tradycji, która konserwatyzmem zapewni sobie
sympatię wiernych?

4 Badania
Postanowiłam zaklasyfikować obiekty do „formy tradycyjnej” lub „formy odmiennej”, gdzie pod
pierwszą rozumiem ukształtowany w świadomości społeczeństwa obraz kościoła bazujący na
powtarzalnych cechach charakterystycznych. Agnieszka Kubiak-Pakulska w swojej pracy doktorskiej po
przeanalizowaniu różnych epok wyróżniła cechy obecne przez dziewiętnaście wieków i tworzące
„historyczny model kościoła”, który Sobór Watykański II zaczął kwestionować. Biorąc pod uwagę wyraz
zewnętrzny wyróżniła: założenie symetryczne, osiowość, wydłużoną formę, czytelność rzutu (strefa
wejściowa, nawa, strefa Eucharystii) i hierarchiczną organizację przestrzeni (s.156) (7). „Forma odmienna”
stanowi bryłę, która w przypadku zdjęcia ornamentów-symboli (głównie krzyży), nie nawiązuje do „formy
tradycyjnej”. W badaniu brałam pod uwagę efekt końcowy projektu kościoła, pomijając kwestie społeczne
i ekonomiczne, które choć istotne, wymagają szczegółowego potraktowania każdego z obiektów.
W dodatkowym badaniu postanowiłam zaobserwować, czy koncepcja domus ecclesiae może się
wyrażać, oprócz organizacji wewnątrzkościelnej, również w odbiorze zewnętrznym. Tworzenie więzi
stanowi po Soborze podstawową zasadę projektowania kościołów. O otwartości i przystępności budynku
mogą świadczyć takie elementy jak zapraszający plac zewnętrzny, brak ogrodzenia i łatwo dostępny
parking. Na koniec chciałam przyjrzeć się, jaka część kościołów jest wciąż dominantą wysokościową.
Kościoły zostały w tabelce ułożone chronologicznie, kończąc na tych jeszcze w trakcie budowy.
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Tabela 1 Analiza wrocławskich kościołów

5 Wnioski
Z przedstawionej tabelki wynika, że spośród 31 kościołów 14 nawiązuje do „formy tradycyjnej”,
a 17 do „formy odmiennej”. Statystycznie nie ma więc mocnego odchylenia w jednym kierunku. Jednak
patrząc na ułożenie chronologiczne widać wyraźnie, że tuż po 1965 r. preferowana była „forma
odmienna”, podczas gdy kościoły bardziej nam współczesne, tj. od połowy lat 90., zdecydowanie wracają
do form tradycyjnych. Można wysnuć przypuszczenie, że tuż po 1965 r. wzięto pod uwagę oficjalne
przyzwolenie na swobodę kreowania brył. Oryginalne formy miały zapewne wyróżnić kościół na tle
nudnej rzeczywistości, tworząc w ten sposób formalną dominantę. Współczesna tendencja powrotu do
form tradycyjnych może jednak sugerować, że nowatorskie formy się nie sprawdziły. Wymagane by tu
były z pewnością rozmowy z architektami i inwestorami, aby potwierdzić przyczyny ostatecznie wybranej
formy.
Plac zewnętrzny, zgodnie z oczekiwaniami, występuje w większości, bo 25 kościołach. Obiekty,
które go nie posiadają, usytuowane były na nieproporcjonalnie małej na potrzeby kościoła działce lub
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dopasowane do linii zabudowy budynków sąsiednich. Na ogrodzenie zdecydowano się w 15 przypadkach,
choć trzeba wziąć pod uwagę, że może być to element dodany później, nie będący częścią oryginalnego
projektu. Niemniej jednak konieczność dotarcia do furtki zaburza przystępność kościoła i sytuuje go tym
samym bardziej na poziomie budowli świeckich. Parkingi w ramach własnej działki posiada 13 kościołów,
jednak wszystkie oferują możliwość zaparkowania w najbliższym otoczeniu, zazwyczaj w zatoczkach
ulicznych bądź na terenie osiedla.
Pomimo, iż przeprowadzone analizy dają bardzo uogólniony obraz współczesnych wrocławskich
kościołów, uzyskane wyniki pokazały interesującą tendencję. Mogło by się okazać, że przy dokładnej
analizie wszystkich postulatów Vaticanum II i wewnętrznego rozmieszczenia funkcji w kościele, rezultat
okazałby się jeszcze ciekawszy.
Obiekty sakralne są wyjątkowymi budowlami, bo stawianymi celem wspólnej akceptacji wiernych,
różniących się wykształceniem i upodobaniami. Sposób, w jaki się prezentują, jest obrazem aktualnego
stanu religii (s.35) (8). Ksiądz Henryk Nadrowski twierdzi, że dzisiejsza sztuka sakralna jest prostsza
i czystsza w formie, co jest skutkiem lepszego wykształcenia i poziomu duchowego ogółu wiernych, dzięki
czemu stosowanie symbolu jest szerzej rozumiane (s.93) (9). Badanie pokazuje jednak, że nastąpił powrót
do tradycyjnej bryły, co może oznaczać, że próby eksperymentowania nie spotkały się z powszechną
akceptacją. To mogłoby z kolei potwierdzać tezę, że ludzie potrzebują w szybko rozwijającym się świecie
łącznika ze stałymi, sprawdzonymi wartościami. Tradycja jest podstawą kultury, bo wiąże się
z doświadczaniem zbiorowości, a powtarzalność i rozpoznawalność elementów z poczuciem
bezpieczeństwa. Krajobraz Wrocławia został zmieniony dzięki nowym formom. Wyniki analiz mogłyby
potwierdzać, że zaburzenie utrwalonych wzorców, jak w tym przypadku, okazało się nietrafione. Jednakże
należałoby przeprowadzić szczegółową analizę, by znaleźć ostateczny powód wyboru form w danym
okresie. Czy w rzeczywistości nie spotkały się z akceptacją społeczeństwa, czy może była to decyzja
architekta podążającego za zmieniającą się modą? Jeśli badanie wskazałoby raczej pierwszy powód,
mogłoby to być wskazówką, że regeneracja miasta jest w istocie powiązana z głęboko zakorzenioną
tożsamością społeczeństwa.
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Polipirole są reprezentantami polimerów przewodzących opartych na pięcioczłonowych
heterocyklicznych pierścieniach aromatycznych. Związki te są potencjalnymi materiałami do
zastosowań w przewodnikach organicznych. Aby móc z powodzeniem projektować nowe związki tego
typu badania powinny skupiać się na takich parametrach jak szerokość przerwy wzbronioneji główne
modele przewodzenia: polaron i bipolaron. Te właściwości zostały zbadane na β-podstawionych
polipirolach.

1 Wstęp
Polimery przewodzące są nową klasą materiałów o wciąż rosnącym znaczeniu technologicznym. Te
„syntetyczne metale” charakteryzują się przewodnością zbliżoną do czystych metali. Posiadają również
właściwości typowych polimerów takie jak przetwarzalność, odporność na korozję, i niską gęstość. Często
występują w nich nietypowe właściwości optyczne [1]. Przyznana w 2000 roku Nagroda Nobla
w dziedzinie chemii dla Heegera, MacDiarmida i Shirakawy dodatkowo wzmocniła zainteresowanie tymi
materiałami. Wśród polimerów przewodzących ważną grupę stanowią polimery oparte na
pięcioczłonowych heterocyklicznych pierścieniach aromatycznych m.in. polipirol, które jako przewodniki
organiczne są potencjalnymi materiałami dla elektroniki organicznej [2].
Najważniejszą metodą syntezy tego typu związków jest elektropolimeryzacja. Jednym z ważnych
elementów przy projektowaniu nowych polimerów przewodzących jest ich podatność na syntezę, co
zostało omówione [3] Inne ważne parametry to szerokość przerwy wzbronionej, a także dwa najbardziej
prawdopodobne modele przewodzenia w polimerów: polaron i bipolaron, które zostały przez nas
zbadane. Do badań wybrano polimery oparte na pierścieniu pirolu. W pozycję β w pierścieniu zostało
prowadzone 7 grup funkcyjnych, zarówno o charakterze elektroakceptorowym jak i elektrodonorowym
(rysunek 1).

Rysunek 1. Badane układy

Obliczenia przeprowadzono dla krótkich oligomerów, a następnie wyniki aproksymowano do
nieskończoności, przy czym zostało to robione w stosunku badana właściwość do 1/n (gdzie n oznacza
liczbę jednostek monomeru). Jest to ogólnie akceptowana metoda w przypadku polimerów
przewodzących, ponieważ badane parametry zachowują dużą zbieżność wyników [2].

PROJEKTOWANIE POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH

2 Detale modelu teoretycznego
Optymalizacje badanych struktur przeprowadzono metodą DFT (Density Functional Theory).
Wykorzystano przybliżenie hybrydowe B3LYP, w którym uwzględniono w wyrażeniu na potencjał
korelacyjno wymienny energię wymieną Beckego [4] z poprawkami gradientowymi oraz człon
korelacyjny Lee-Younga-Parra [5]. Obliczenia energii orbitali HOMO (najwyższy obsadzony orbital
molekularny) i LUMO (najniższy nieobsadzony orbital molekularny) wykonano optymalizując cząsteczkę
neutralną za pomocą RB3LYP/AUG-cc-pDTZ. Do obliczeń polaronów i bipolaronów posłużyło
UB3LYP/AUG-cc-pDTZ. W pracy wykorzystano program Gaussian 09 [6].

3 Przewodnictwo polimerów
Określenie przewodności materiału metodami chemii kwantowej nie jest prostym zadaniem.
Najlepszym przybliżeniem jest obliczenie szerokości przerwy zabronionej czyli różnicy energii między
orbitalem LUMO a HOMO [7]. Na tej podstawie określono jak wpływają podstawniki w pozycji β na
przewodność polimeru. Badania wykonano dla monomeru i oligomerów posiadających w swojej
strukturze do 4 merów. Następnie otrzymane rezultaty aproksymowano do nieskończoności. Wyniki
zebrano w tabeli 1.
TABELA 1. SZEROKOŚĆ PRZERWY ZABRONIONEJ BADANYCH UKŁADÓW. WSZYSTKIE WARTOŚCI PODANE SĄ W EV.
cząsteczka/liczba merów

1

2

3

4

∞

pirol-H

5,51

4,70

4,10

3,73

3,34

pirol-Br

5,48

4,61

3,95

3,59

3,15

Pirol-Cl

5,56

4,62

3,95

3,58

3,11

pirol-F

5,58

4,64

3,92

3,53

3,06

pirol-NH2

4,80

4,21

3,81

3,58

3,29

pirol-NO2

4,64

3,39

2,92

2,70

2,07

pirol-OCH3

5,11

4,31

3,72

3,30

2,93

pirol-OH

5,15

4,25

4,03

3,36

3,09

4 Modele przewodzenia polimerów przewodzących
Polimer przewodzący prąd elektryczny musi mieć strukturę umożliwiającą swobodny przepływ
elektronów, związane jest to między innymi z układem sprzężonych wiązań podwójnych. Jeśli z takiego
układu usunąć część elektronów w wyniku reakcji utleniania, polimer zaczyna przewodzić, wykazując
tzw. przewodnictwo dziurowe (typu p)[8]. Polimery przewodzące bez domieszek są półprzewodnikami,
dopiero odpowiednie domieszkowanie powoduje, że ich przewodnictwo wzrasta nawet o kilka rzędów
wielkości. W wyniku domieszkowania powstają kompleksy z przenośnym ładunkiem elektrycznym tzw.
Charge Transfer Complex (CT) [9]. Zasadniczą rolę
mechanizmie przewodnictwa polimerów
elektroprzewodzących odgrywa silne oddziaływanie nośnika ładunku z najbliższymi atomami łańcucha,
na którym zlokalizowany jest nośnik. Towarzyszą temu lokalne zmiany w strukturze chemicznej
łańcucha, co przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Modele przewodzenia

4.1

Polaron

Pierwszym modelem przewodzenia jest polaron. Jest to quasi-cząsteczka deformująca strukturę
wiązań w łancuchu polimerowym. Jest ona utożsamiana z kationorodnikiem. W badaniach obliczono
energię takich badanych układów w tym modelu. Wyniki przedstawia tabela 3.
TABELA 2. ENERGIE BADANYCH UKŁADÓW W MODELU POLARON. WSZYSTKIE ENERGIE PODANE SĄ W KCAL/MOL.
cząsteczka/liczba merów

2

3

4

∞

pirol-H

-262902,95

-394073,49

-525237,92

-759467,53

pirol-Br

-3492491,50

-5238858,47

-6984952,90

-10103309,61

Pirol-Cl

-839725,52

-1259309,28

-1678887,72

-2428141,40

pirol-F

-387610,40

-580897,08

-774338,48

-1119581,69

pirol-NH2

-332401,36

-498311,91

-664217,72

-960483,85

pirol-NO2

-519578,80

-779098,85

-908858,88

-1298138,96

pirol-OCH3

-406657,59

-609701,37

-812738,69

-1175313,17

pirol-OH

-357328,43

-535709,58

-714084,45

-1032618,63

4.2

Bipolaron

Drugim modelem przewodzenia polimerów jest bipolaron. Ten model zakłada powstanie w jednym
łańcuchu polimeru dwóch polaronów. Po dziś dzień nie zostało jednoznacznie określone, czy dwa
powstające rodniki ustawiają się w ta sama stronę tworząc tryplet, w tą samą stronę tworząc otwarto
powłokowy singlet, czy też dwa wolne rodniki parują się tworząc układ zamknięto powłokowy [10].
Wyniki dla stanu trypletowego zebrano w tabeli 3, a dla stanu singletowego w tabeli 4. W obliczeniach
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wykorzystano metoda nieograniczoną B3LYP (UB3LYP). Dzięki tego w przypadku układów singletowych
program sam dobierał czy układ jest zamknięto- czy otwarto powłokowy. Zauważono, że preferowany jest
stan zamkniętopowłokowy.
TABELA 3. ENERGIE UKŁADÓW W MODELU BIPOLARON DLA STANU TRYPLETOWEGO. WSZYSTKIE ENERGIE PODANE SĄ W KCAL/MOL.
cząsteczka/liczba merów

2

3

4

∞

pirol-H

-262631,14

-393838,04

-525024,02

-759310,09

pirol-Br

-3492491,50

-5238622,71

-6984736,10

-10102817,37

Pirol-Cl

-839454,69

-1259071,09

-1678669,08

-2427973,55

pirol-F

-387172,88

-580655,61

-774118,34

-1119611,79

pirol-NH2

-332155,46

-498098,49

-664023,27

-960339,69

pirol-NO2

-519286,50

-778836,98

-908658,17

-1297938,28

pirol-OCH3

-406389,50

-609487,11

-812545,81

-1175197,88

pirol-OH

-357069,15

-535486,98

-713883,84

-1032475,13

TABELA 4. ENERGIE UKŁADÓW W MODELU BIPOLARON DLA STANU SINGLETOWEGO. WSZYSTKIE ENERGIE PODANE SĄ W KCAL/MOL.
cząsteczka/liczba merów

2

3

4

∞

pirol-H

-262599,96

-393815,07

-525011,63

-759300,30

pirol-Br

-3492473,25

-5238603,93

-6984723,51

-10102807,66

Pirol-Cl

-839433,79

-1259051,25

-1678656,10

-2427965,79

pirol-F

-387146,38

-580633,39

-774103,96

-1119607,08

pirol-NH2

-332149,07

-498087,75

-664014,59

-960326,90

pirol-NO2

-519265,95

-778817,29

-1038359,90

-1501839,43

pirol-OCH3

-406379,47

-609469,28

-812531,21

-1175175,65

pirol-OH

-357039,65

-535456,72

-713869,59

-1032469,09

5 Wnioski
Badania pokazały, że wprowadzenie podstawnika w pozycji β, zarówno elektrodonorowego jak
i elektroakceptorowego, obniża szerokość przerwy zabronionej w polimerach. W przypadku pirolu
podstawionego halegenowcami monomer posiada podobną lub wyższa przerwę niż pirol. Jednak wartości
te przy wydłużaniu łańcuch polimeru spadają szybciej co powoduje, że przewodność nieskończenia
długiego łańcucha polimerowego jest większa. Najlepiej przewodzącą cząsteczką okazał się β-nitropirol. Z
obliczonych modeli przewodzenia najniższą energię mają polarony, a zatem to ten model jest
dominującym w β- podstawionych polipirolach.
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ISTOTNOŚĆ HOMOSPECYFICZNOŚCI TESTÓW DNA
W GENETYCE SĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE WERYFIKACJI
SWOISTOŚCI TESTU QUANTIFILER KIT
Karolina Cukierska, Dominika Pluta, Karolina Dydak - Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej
i Komórkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tadeusz Dobosz - Zakład Technik Molekularnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu
W dzisiejszych czasach, w badaniach z zakresu genetyki sądowej, używanych jest wiele testów, które
opisywane są przez producentów jako specyficzne dla ludzkiego materiału genetycznego. Znane są
jednak przypadki, kiedy test określony jako swoisty dla człowieka dawał pozytywną reakcję z DNA
innego pochodzenia. Taka sytuacja dotyczyła niegdyś powszechnie stosowanego testu
immunoprecypitacji anty-ludzkiej surowicy, w którym pozytywną reakcję dały białka małp i małp
człekokształtnych. Obecnie za homospecyficzny uznaje się Test Quantifiler, oparty na technologii real
time. Celem badań było sprawdzenie jego swoistości. Materiałem do badań była krew ludzka pobrana
od ochotników oraz mięśnie od małp, pobrane podczas badania pośmiertnego. Zwierzęta pochodziły
z ogrodów zoologicznych we Wrocławiu i Poznaniu. Projekt został przeprowadzony przez: Matyldę
Czosnykowską, Annę Jonkisz, mgr Arletę Lebiodę, Zbigniewa Zawadę i Tadeusza Dobosza w Zakładzie
Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wyniki
wyraźnie sugerują, że test Quantifiler real- time PCR jest niecałkowicie homospecyficzny.

1 Wstęp
Istnieją pewne dziedziny nauki, w których bardzo istotną rolę odgrywa specyficzność testu
diagnostycznego. Za metodę specyficzną uznaje się taką, w której pozytywne wyniki uzyskuje się dla
konkretnego, ściśle określonego materiału lub substancji, co oznacza brak efektu oddziaływania innych
substancji, zanieczyszczeń, czynników interferujących lub innego rodzaju materiału. Ocena specyficzności
metody bądź testu jest parametrem podlegającym walidacji i powinna zostać przeprowadzona i podana
przez producenta. Specyficzność testu ma bardzo duże znaczenie w pewnych dziedzinach nauki, takich jak
np.: genetyka sądowa, czy kryminalistyka, ponieważ pracuje się tam na materiale genetycznym, a wyniki
badań często mają wartość dowodową w sprawach sądowych i mogą stanowić dowód obciążający
konkretną osobę. Co więcej, poprawne wyniki analiz bardzo często ułatwiają śledztwa, a błędy na tym
etapie mogą znacząco je opóźnić. W przeszłości były już przypadki niepoprawnego określenia
specyficzności testu. Bardzo powszechnie stosowanym testem był test immunoprecypitacji surowicy antyludzkiej. Producent tego testu zapewniał, że test jest całkowicie specyficzny dla człowieka. Jak się okazało,
pozytywne wyniki otrzymywano również z surowicą niektórych małp, również człekokształtnych [1, 2].

2 Materiały i metody
Można przypuszczać, że w XXI wieku dysponujemy tak dobrymi metodami walidacji i kontroli
jakości, że obecne na rynku testy są w pełni zgodne ze specyfikacją podaną przez producenta. Jak się
jednak okazuje, nie zawsze tak jest. Czy to ze względu na oszczędność, czy przez niedopatrzenie, pojawiają
się rozbieżności pomiędzy deklarowanymi przez producentów ocenami parametrów testów, a tymi
faktycznymi. Czy w przypadku testów wykorzystywanych w genetyce sądowej też tak jest? Grupa
naukowców z Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, pod przywództwem profesora Tadeusza Dobosza, podjęła się sprawdzenia jednego
z dostępnych na rynku testów pod względem jego specyficzności. Testem wybranym przez naukowców
był Test Quantifiler. Jest to test oparty na technologii czasu rzeczywistego (real-time technology) i,
zgodnie z zapewnieniem producenta, jest traktowany jako wysoce specyficzny dla człowieka [1].
W celu sprawdzenia jego specyficzności pobrano dwa rodzaje materiału. Pierwszym była ludzka
krew obwodowa, pobrana z żyły łokciowej, natomiast drugim- mięśnie różnych gatunków małp: gerezy
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abisyńskiej (Colobus guereza), lemura katta (Lemur catta), makaka japońskiego (Macaca fuscata) makaka
krabożernego (Macaca fascicularis), makaka orientalnego (Macaca nemestrina), pawiana masajskiego
(Papio cynocephalus), ponocnicy trójpręgowej (Aotus trivirgatus) oraz szympansa zwyczajnego (Pan
troglodytes). Mięśnie zostały pobrane przez weterynarza od martwych zwierząt w ogrodach
zoologicznych we Wrocławiu i Poznaniu, podczas badania pośmiertnego. Do izolacji DNA z pobranych
materiałów zastosowano klasyczną metodę fenolową. Uzyskane w ten sposób próbki rozcieńczono
i zbadano za pomocą dwóch spektrofotometrów- Nanodrop i Genequant oraz zestawu do real-time PCR
Testu Quantifiler (ABI), zgodnie z instrukcją podaną przez producenta testu. Otrzymano wyniki zarówno
w próbkach z ludzką surowicą, jak i z mięśniami małp [tabela 1] [1].
TABELA 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY LUDZKIEJ SUROWICY I MIĘŚNI MAŁP [1].
Gatunki naczelnych

Spektrofotometr „Nanodrop”

Spektrofotometr „Genequant”

Real-time „Quantifiler
Test”

Człowiek

10 ng/µl

10 ng/µl

10 ng/µl

Szympans zwyczajny

poniżej czułości metody

poniżej czułości metody

0,53 ng/µl

Lemur katta

7 ng/µl

10 ng/µl

0,01 ng/µl

Makak japoński

3 ng/µl

10 ng/µl

0,01 ng/µl

Makak orientalny

27 ng/µl

10 ng/µl

0,01 ng/µl

Pawian masajski

52 ng/µl

10 ng/µl

0,01 ng/µl

3 Wyniki i wnioski
Wyniki wyraźnie wskazują na to, ze Test Quantifiler nie jest całkowicie specyficzny dla człowieka.
Słaba reakcja wystąpiła w przypadku DNA wyizolowanego z mięśni większości małp. Jedynie materiał
pochodzący od makaka krabożernego, pawiana masajskiego i ponocnicy trójpręgowej nie dały
pozytywnych wyników w Teście Quantifiler [1].
Podsumowując, nie wszystkie testy używane w genetyce sądowej i kryminalistycznej są całkowicie
specyficzne dla człowieka, nawet jeśli zapewnia o tym producent danego testu. Testy kryminalistyczne
mogą dać pozytywne rezultaty z DNA izolowanym z materiału pochodzącego od małp człekokształtnych.
Przykładem może być określanie płci, które opiera się na męskich i żeńskich różnicach amelogeniny,
a także badania mikrosatelitarne (STR). Do niedawna sądzono, że małpy nie mają lub mają bardzo różne,
w porównaniu do ludzkich, warianty STR, jednak okazało się, że małpy człekokształtne mogą mieć
warianty STR bardzo podobne do ludzkich. [3, 4, 5].
Fakt, że test nie jest w pełni specyficzny dla danego gatunku należy koniecznie uwzględnić
w praktyce sądowej. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych błędów w trakcie interpretacji wyników
analiz. Producenci powinni większą uwagę przykładać do poprawnej walidacji sprzedawanych przez
siebie testów i do jak najdokładniejszego określenia parametrów danego zestawu. Powyższe badania są
również wskazówką dla laboratoriów, że nie należy w pełni ufać specyfikacjom podawanym przez
producentów. Każde laboratorium powinno przeprowadzić weryfikację walidacji we własnym zakresie [1,
4].
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CZY ISTNIEJE IDEALNA METODA MIERZENIA MOBILNOŚCI
RZEPKI?
Magdalena Dadel – Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu
Rzepka jest uważana za największą trzeszczkę organizmu ludzkiego lub za zwykłą kość. Często jest
niedoceniana, a pełni istotne funkcje w stawie kolanowym. Do jej zadań należy: ochrona, stabilizacja,
kierunkowanie ruchu, zmniejszanie tarcia między mięśniem czworogłowym, a kością piszczelową oraz
zwiększanie długości dźwigni mięśnia czworogłowego. Możliwość ruchu rzepki jest istotna
w biomechanice stawu kolanowego. W prawidłowych warunkach podczas zginania stawu kolanowego
rzepka przesuwa się na dół i do tyłu. Tor ruchu rzepki ma kształt wypukłego przyśrodkowo łuku.
W przypadku nadmiernej wiotkości troczków i więzadeł rzepki dochodzi do jej nawykowych zwichnięć,
z kolei zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym będą prowadziły do, równie niekorzystnego,
przyparcia i hipomobilności rzepki. Wśród stosowanych obecnie technik pomiarowych mobilności
rzepki wyróżniamy m.in. metody palpacyjne, techniki obrazowe i innowacyjne, tworzone specjalnie na
potrzeby badań, pomiary sprzętowe. Zastosowanie każdego z podanych typów metod badawczych
niesie ze sobą różne zalety i wady. Metody palpacyjne nie zawsze są wystarczająco swoiste
i powtarzalne. Natomiast techniki obrazowe mogą wiązać się z inwazyjnością badania i wysokimi
kosztami. Czy zatem innowacyjne urządzenia pomiarowe mogą być dobrym rozwiązaniem w badaniu
mobilności rzepki?

1 Wstęp
Rzepka, przez niektórych badaczy uważana jest za największa trzeszczkę w ludzkim organizmie lub
za zwykłą kość. Pełni ważne funkcje w stawie kolanowym. Nie tylko chroni i stabilizuje, ale
odpowiedzialna jest za torowanie ruchu, zmniejszanie tarcie i zwiększenie długości dźwigni mięśnia
czworogłowego. Aby prawidłowo mogła spełniać swoją funkcję musi mieć możliwość ruchu. W przypadku
nadmiernej ruchomości więzadeł i troczków, będzie dochodziło do hipermobilności rzepki i np. jej
nawykowych zwichnięć, z kolei zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym mogą doprowadzić do
równie niekorzystnego przyparcia rzepki, hipomobilności. Patologiczna jest więc nadmierna jak
i zmniejszona ruchomość. Jak zatem mierzyć mobilność rzepki?

2 Metody pomiaru mobilności rzepki
Jak się okazuje wcale nie jest prosto, obiektywnie, zmierzyć ruchomość rzepki. W niniejszej pracy
przedstawię propozycję metod pomiarowych podając wady i zalety każdej z nich.

2.1

Metody palpacyjne

Należą do zdawałoby się najprostszych, bezkosztowych i nieinwazyjnych sposobów pomiarowych.
Czy jednak są wystarczająco dokładne? Już przy pomiarach statycznych, czyli określających położenie,
pochylenie boczno-przyśrodkowe, pochylenie przednie, rotację czy też nachylenie rzepki, wyniki różnią
się w pracach badaczy. Do określenia powyższych parametrów stosując testy McConnell (1986) według
Fitzgerald i McClure zgodność wyników badań 2 fizjoterapeutów wynosi od 44% do 71%. Współczynnik
kappa od 10 do 36 co świadczy o wyniku od słabego do zadowalającego [1]. Bardziej korzystne wyniki
przedstawia zespół McEwan i in. [2]: przy oznaczaniu położenia przyśrodkowo-bocznego, między
badaniami palpacyjnymi, a MRI, współczynnik korelacji Pearsona wychodzi dobry. Oznaczenie palpacyjne
nachylenia jest możliwe jednak dopiero powyżej 5 stopni. Jako powód różnicy wyników w publikacjach
podaje się doświadczenie badającego, przy powtarzalnych wynikach fizjoterapeuta ma większe
doświadczenie (np. 15 lat doświadczenia [2]). W przeglądzie systematycznym (9 publikacji, 237
pacjentów-306 stawów kolanowych) oceniającym położenie przyśrodkowo-boczne badaniem
palpacyjnym, wewnętrzna powtarzalność wyników jest dobra, zewnętrzna zmienna, zaś kryteria trafności
testu są gorzej niż umiarkowane [3]. Jeśli chodzi o pomiary mobilności rzepki w literaturze [4] przyjmuje
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się, że norma translacji bocznej wynosi ¼ szerokości rzepki. Ruch, który przekracza ½ szerokości
świadczy o hipermobilności rzepki, z kolei mniejszy niż ¼ o hipomobilności. Norma przesunięcia
przyśrodkowego wynosi 6-10 mm, ruchomość poniżej 6 mm towarzyszyć może zespołowi nadmiernego
ucisku bocznego (ELPS), translacja powyżej 10 mm wskazywać może na nadmierną mobilność rzepki lub
niestabilność przyśrodkową. Trudno to jednak zmierzyć miarką lub określić palpacyjnie. Brakuje też
publikacji z wiarygodną oceną pomiaru w kierunku dystalnym i proksymalnym.

2.2

Pomiary mobilności rzepki metodami obrazowymi

Wśród technik pomiarowych mobilności rzepki dość obszerna grupa to badania obrazowe.
Zaliczymy do nich RTG, USG, MRI, CT, badania izotopowe, termografię, artroskopię. Są one bardziej
obiektywne i powtarzalne od badań palpacyjnych. Niestety inwazyjność i wysokie koszty co poniektórych
technik ograniczają do nich dostępność. Dlatego nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie przy pomiarach
mobilności rzepki.

2.3

Innowacyjne urządzenia

Z powodu niedoskonałości przedstawionych powyżej technik pomiarowych badacze od lat starają
się zbudować urządzenia, które miałyby powtarzalnie i nieinwazyjnie mierzyć mobilność rzepki, przez co
mogłyby stać się uzupełnieniem lub alternatywą dla badań palpacyjnych i obrazowych. Doprowadziłoby
to również do zwiększenia dostępności do badań. Ciekawsze pomysły przedstawię poniżej.
Laxometr skonstruowany przez zespół Joshi i Heatley [5] ma służyć do pomiaru przesunięcia
boczno-przyśrodkowego rzepki. Za jego pomocą przebadano 22 kobiety oraz 8 mężczyzn. Pacjenci otyli i
z nadmierną ruchomością rzepki byli wykluczani z badania. Siła z jaką dokonywano przesunięcia wynosiła
maksymalnie do 6 funtów (2,72 kG). Pomiary były wykonywane przy wyprostowanej kończynie
w neutralnej pozycji oraz rotacji wewnętrznej i zewnętrznej 10, 20, 30 stopniowej w stawie biodrowym.
W każdej pozycji po 3 razy. Pacjent leżał z podparciem 45 stopni na kozetce, oba guzy kulszowe miały
kontakt z podłożem, mięsień czworogłowy był rozluźniony (sprawdzane palpacyjnie). Różnica
przesunięcia w zależności od rotacji biodra wynosiła 3 mm. Do analizy statystycznej użyto testu t
(3 pomiary, potwierdzone przez zewnętrznego badacza) z p<0,05 oraz do sprawdzenia zewnętrznej
i wewnętrzna wiarygodności zastosowano Kohen’s ƙ, który wyniósł 0,95.
Ze względu na brak wiarygodnego pomiaru przesunięcia przyśrodkowego w publikacji podano
jedynie zakres ruchomości przesunięcia bocznego. W badaniu brakuje wiarygodnej oceny siły nacisku
oraz pomiarów ruchomości rzepki w pozostałych kierunkach. Niepewna jest też wysokość ustawienia
urządzenia: czy u każdego badanego była taka sama, co może wpływać na siłę nacisku.
Próba oceny zakresu ruchomości rzepki występuje również w badaniach Ota i in. [6]. Pomiary
wykonywane były za pomocą urządzenia, mocowanego bezpośrednio do kłykci kości udowej u 22 osób,
między 21-41 lat (u 10-ciu z niedomogą jednego stawu kolanowego, u 12-tu z obustronnym bólem stawu
rzepkowo-udowego). Rzepka przesuwana była ręcznie bocznie-przyśrodkowo, w pozycji leżącej, przy
wyprostowanym stawie kolanowym. Kostka badanej kończyny była przypięta, ustawiona między
poduszkami, które miały za zadanie utrzymywać ją w neutralnej pozycji. Koniec przesunięcia mierzony
był wiązką lasera ustawianą tak, aby przylegała do maksymalnie wysuniętego brzegu przesuwanej rzepki.
Na końcu ruchu odczytywano wynik przesunięcia, mierzony za pomocą suwmiarki elektronicznej.
Regulacja ustawienia płaszczyzny lasera odbywała się względem linii łączącej kolec biodrowy przedni
górny ze środkiem rzepki pod kątem 90 stopni. Siła z jaką przesuwano rzepkę wynosiła ok. 80 N (brak
obiektywnego pomiaru tej siły-subiektywny nacisk). Badanie powtarzalności wykonywane było przez
2 testerów u 10 ochotników. Jeden z testerów wykonywał dwa pomiary w przeciągu jednego dnia. Drugi,
celem sprawdzenia zewnętrznej powtarzalności, kolejny pomiar innego dnia. Test t użyto do obliczenia
powtarzalności pomiarów u każdego z badanych z p≥0,05. Wszystkie pomiary wykonywane były 3krotnie. Do obliczeń oraz do porównań wykorzystywano średnią z pomiarów. Współczynnik korelacji
wewnątrzklasowej (ICC) między pomiarem mobilności zewnętrznym, a wewnętrznym wyniósł 0,8-0,97;
błąd pomiaru 0,63-1,1 mm.
Pomiary w pozycji zbliżonej do funkcjonalnej, przy zgięciu stawu kolanowego do 30 stopni,
wykonywali też badacze amerykańscy [7]. Stworzyli oni urządzenie do mierzenia ruchomości rzepki
w płaszczyźnie czołowej przy zgiętym stawie kolanowym do 30 stopni. Przebadali nim 94 zdrowych
wolontariuszy i 22 pacjentów z bocznym zwichnięciem rzepki. Podczas przesuwania przykładali siłę
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nacisku: 2 i 5 funtów (odpowiednio 0,91 i 2,27 kg). Wewnętrzną powtarzalność wyników zbadali
wykonując u 5 pacjentów (10 kolan) po 3 testy (jeden tester badał w odstępie czasowym 1-tygodniowym),
inny badający wykonał pomiary na 15 pacjentach (30 kolan) po 2 testy w przedziale czasowym 1godzina1 tydzień. Zewnętrzną powtarzalność wyników (badania wykonywane przez 2 badaczy) przeprowadzono
u 14 zdrowych ochotników (28 kolan). U chorych zaś zbadano 8 kolan po zwichnięciu rzepki oraz kolano
przeciwne po 2 razy każde. Błąd pomiaru dla przyśrodkowego przesunięcia wynosił 1,5 mm; dla bocznego
1 mm. Swoistość badania wynosiła 91%, czułość 81%.
Niektóre z powyższych urządzeń mogą dokładnie i powtarzalnie wykonywać pomiary, jednakże
jedynie w kierunku bocznie-przyśrodkowym. Do pełnego pomiaru mobilności rzepki konieczne by było
uwzględnienie kierunku dystalnie-proksymalnego. Nie wszystkie z przedstawionych przeze mnie
urządzeń mają dokładnie określoną siłę nacisku, co znacząco zwiększyłoby dokładność pomiarów.

3 Podsumowanie
Każda z przedstawionych przez mnie metod posiada zalety, ale nie jest wolna od wad. Znalezienie
więc idealnej metody mierzenia mobilności rzepki pozostaje nadal w kręgu zainteresowań badaczy.
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Sulfonamide and tetracycline belong to the group of antibiotics widely used in agriculture especially in
animal husbandry and therefore they commonly enter the sewage. The biological processes commonly
applied in WWTPs are not capable of removing small concentrations of these substances. This causes
them to pass to the environment and little doses can have the capacity to support the spread of
antibiotic resistance among environmental bacteria that have shown sensitivity to this substance
before. The horizontal gene transfer, especially the bacterial conjugation with plasmids including first
class integrons, plays an important role in this phenomenon. There are different species of bacteria
which can become resistant to this type of antibiotics, such as: Aeromonas spp., Enterobacter,
Proteobacteria. We distinguish the following tetracycline resistance mechanisms such as efflux (genes
tetA, tetB, tetC, tetD), modification causing ribosomal protection of protein (gene tetM, tetS, tetQ, tetW)
and enzyme activation (gene tetX). In the case of sulphonamides, there exist genes sul1, sul2, sul3,
which are encoding dihydrofolic acid synthase (an enzyme which catalyses the formation of one of the
reaction intermediates in folic acid metabolic pathway). A wide variety of parameters influence the
spreading of antibiotic resistance such as antibiotic mixture in wastewater, presence of heavy metals
and possibly their resistance gene. The methods of prevention base on different types of reactors e.g.
with reverse osmosis, and different processes for instance chlorination and advanced oxidation
processes with UV light.

1 Introduction
Antibiotics are widely used in many fields of industry, not only in medicine. Sulfonamides and
tetracyclines are employed in animal husbandry, sea food livestock and other form of agriculture. These
groups of antibiotics enter to the environment in subinhibitive doses, which can cause the spread of
antibiotic resistance genes (ARGs). Wastewater treatment plants (WWTPs) are not capable to manage
with these substances because of their non-biodegradable character. Treated sewage returns to the
environment with small doses of these substances. Moreover, WWTPs are considered for hotspot for
spreading ARGs by horizontal gene transfer. This process, especially conjugation creates new antibiotic
resistance bacteria (ARBs). The major role in this case is played by first-class integrones, on which are
mainly transferred ARGs.
In this article we have presented, as a literature review, the influence of horizontal gene transfer on
antibiotic resistance bacteria in wastewaters. We have chosen to focus on two groups of antibiotics:
sulfonamide and tetracycline, their influence on bacteria and usage in medicine and agriculture. We also
discuss about different technologies of antibiotics and antibiotic resistance genes removal from
wastewaters and factors with influence on spreading this kind of genes.

2 A short description of sulfonamides and tetracyclines
2.1

Sulfonamides

Sulfonamides are a group of antibiotics. They were one of the first antibiotics to be used by
humanity. In chemical ways they are synthetic, small, polar compounds with free amino groups at their
ends and are easily soluble in the water. They are commonly used in veterinary medicine and agriculture
to broad spectrum of Gramm-positive and Gramm-negative bacteria. They can inhibit the growth of
bacteria belonging to such genera as: Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia, Neisseria, Shigella,
Salmonella, Nocardia, Chlamydia and Clostridium. Many of them are also used as antiprotozoal agents or
herbicides, after affixture of Ag+ or Zn2+ ions they can be also used as antifungal compounds.
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Their mechanism of inhibiting bacterial growth relies on competitive inhibition of DNA or RNA
building. In the fact this kind of antibiotics inhibits enzyme dihydropterocide synthase. This catalysis
enzyme converse para-aminobenzoate to dihydropterate. Dihydropterate is a precursor of folic acid
synthesis. Tetrahydrofoloic acid plays the main role in the synthesis of nucleic acids. Sulfonamides can
also inhibit the permeability of cell walls to glutamic acid. This compound is also essential to folic acid
synthesis.
The wide application of sulfonamides places the global usage of sulfonamide at the level of 100 000
tons per year; 20% of them are spread into the environment. The main reason of this phenomenon is long
time of the decay (longer than one year) and ability of accumulation in different stages of the food chain.
This enormous amount of usage, their long time of decay, and ability to easily spreading into the
environment, thus them chemical properties, cause a rise in antibiotic resistance in global way (Baran and
all, 2011).

2.2

Tetracycline

Tetracycline is the most popular family of antibiotics (after penicillin), discovered in 1940s (Chopra
and Roberts, 2001).The main application of it is in human therapy, to treat acne and gastric ulcer, and in
agriculture to treat diseases in poultry, cattle and swine (Sungpyo and all, 2007). In sub-inhibitory
concentration it can be also used as growth promoter in animals (Chopra and Roberts, 2001). That is not
the one area of the usage; they can also have applications in apiculture and aquaculture (Jaruszewski,
2014). The main reason of its wide popularity is its ability to inhibit a wide spectrum of gram-positive and
gram-negative bacteria (Sungpyo and all, 2007).
The antimicrobial effect of this class of antibiotics is mainly based on the inhibition of protein
synthesis. This mechanism is preventing the attachment of aminoacylo-tRNA to ribosomes, but some
analogs of tetracycline could have different one. This group of antibiotics can disrupt cell membranes.
They can enter to the outer membrane of gram negative bacteria by ion channel as positively charged
cation-tetracycline coordination complex. Those complexes could accumulate in periplasma and after
dissociation to uncharged tetracycline, diffuse through the inner membrane (Chopra and Roberts, 2001).
It is estimated that the usage of tetracycline in the world achieves the amount of 100 000 tons per
year. This wide application, especially in sub-inhibitory concentration, can induct changes in transcription
of virulence genes. The main example is the research which has been conducted on Salmonella sp., which
show that sub-inhibitory concentration of tetracycline can provide to early host invasion in laboratory
conditions, by increase of hilA expression (gene with is in charge of early cell invasion). The effect of their
increased gene expression could be the increase in their survival rates during their passage through the
acid condition of the digestive system (Weir and all, 2008).

2.3

Sources of antibiotics in the environment

Antibiotics can enter the environment in the natural way or be produced by humans. These
chemical compounds are produced by many bacteria and fungi in order to inhibit the growth of another
organisms present in the nearest area. They can also act as signaling compounds or be a source of carbon
and energy. Antibiotics are mainly present in soil because they are often produced by Actinomycetes. The
increase of bacterial resistance is not caused by natural production, but it results from human activity
(Zabłotni and Jaworski, 2014).
Many antibiotics are non-biodegradable or only partially degradable (organisms can digest them up
to around 10-90%). In both ways, it could cause serious problems in the environment. Most of them enter
to the urban wastewaters, and are not effectively removed in biological processes applied on WWTPs. On
the contrary, large doses of many antibiotics enter the environment again.
The percent of biodegradation depends on the antibiotic. Tetracycline is a type which is completely
unmetabolizeable. It can enter the environment with excrements or penetrate into sebum and be removed
by perspiration (Chopra and Roberts, 2001). Sulfonamides are also usually unmetabolizeable, but their
biotransformation is possible and metabolic products are also present in the environment. In the case of
this group of antibiotics the term biotransformation in mammals means oxidation, acetylation or
hydroxylation of the N4-nitrogen atom. Its degree depends on the type of the compound which has been
used and the organisms which have been exposed to it. Therefore, the increase in the amount of metabolic
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products can be dangerous because of the ability of accumulation in various organisms in the food chain.
That phenomenon can lead to a local increase in toxic effect. (Baran and all, 2011).
Unfortunately, the excrements of those animals and humans that are taking antibiotics are not the
only source of their presence in the environment. On farms antibiotics can be added to fodder and water,
but they are also spread in the form of aerosols (Chopra and Roberts, 2001). Additionally animal
excrements are often used as manure (Zabłotni and Jaworski, 2014).
They can be also administered in subtherapeutical ways to improve growth and metabolic efficiency.
This kind of use can promote the development of resistance in human bacteria, especially, to tetracycline.
That is why many countries have banned the use this kind of antibiotics as growth promoters, but in such
countries as USA or Australia this ban is just a source of discussion. The other direct sources of antibiotics
are water reservoirs, there are spread into the water to control infections in fish, shrimp, and mussel
farming, which leads to their accumulation in bottom sludge. This phenomenon is the main reason of their
transportation into the wide area (Zabłotni and Jaworski, 2014). Antibiotics can also be sprayed onto fruit
trees and other plants and can also be used to kill insects (Chopra and Roberts, 2001).
Their presence in the environment as xenobiotics causes changes in biocenosis. That can promote
inhibition of growth some kind of microorganisms and interrupt the ecological balance. It leads to
disruptions in biogeochemical cycles and the self-cleaning of waters. In human organism they can lead to
appear of cancer and allergies. The main consequence is an increase in the antibiotic resistance of bacteria.
Resistant bacteria can cause illnesses which cannot be cured and lead to death of the infected organism
(Zabłotni and Jaworski, 2014).

3 Horizontal gene transfer
Horizontal gene transfer is the process of relocation of some part of host genome to another cell,
which can occur between Procaryota belonging to the same species, but also different species such as
Gram- positive and Gram- negative bacteria, sometimes far apart from each other for example bacteria
and yeasts. This mechanism is rarer in eukaryotic organisms, but it can exist even between Eucaryota and
Procaryota (Kowalczyk and all, 2013).
This kind of gene transfer, in contrast to vertical transfer (traits are transmitted from parent cell to
offspring cell by different reproduction via), is not limited by similarity. This fact causes the fast spread of
genetic information, for example about antibiotic resistance, in the environment (Marciniak, 2008).
Different variations of these phenomena are conjugation, transduction and transformation (Kowalczyk
and all, 2013).
Conjugation is the transmission of genetic information through direct contact between the donor
cell and the recipient cell. The process begins with cell structures, named pilluses, being attached to the
receptors belonging to another cell. Then this structure is degraded and it causes the fusion of both cell
membranes (Kowalczyk and all, 2013). The materials, which are mainly transferred in bacteria, are
plasmids. They are circular, two-stranded pieces of DNA, which exist in cytoplasm and are independent
from bacterial genome and consist of genes which do not influence on basic metabolic functions. They
could encode heavy metal resistance, virulent factors, certain enzymatic systems that might help them to
degrade unusual substances, toxic substances which can be used as a part of their defense systems, and
encode the synthesis of vitamins and proteins. Additionally, plasmids include the gene of the protein
which takes part in conjugation. During this process after connection of two cells, genes are unwound and
by creating conjugation bridge, one of DNA strand passes into recipient cytoplasm. Next, on plasmid
leading strand polymerase synthesize new complementary strand. At the end, intercellular connection is
broken apart (Czuba, 2014). This phenomenon is the most perilous aspect of horizontal gene transfer,
because its efficiency and speed cause very fast spreading antibiotic resistance (Marciniak, 2008).
Transduction is the process of transferring information by inserting foreign nucleic fragments in
host cells by bacterial phages. Those fragments come from previous host cells. Bacterial infection could be
divided into four phase - the first phase - phages connect to external receptors host cell and inject DNA
inside cell; the second phase - the DNA which has been cut by enzymes is replicated by using the
replication system of the host, host metabolism machinery is programmed on capsid protein production;
the third phase - the capsids of viruses are assembled and fourth- cells die and release the viruses
(Kowalczyk and all, 2013). This description is a litic cycle. Lizogenic cycle exists also, but consists of the
virus inserting its genetic material into host genome. Therefore, during each division, this material is
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inherited by its daughter cells, until some factors unitize production of phages. Foreigner DNA can include
antibiotic resistance gene, but it has positive results such as gene therapy. Process would occur in range
one bacterial species, but also information transfer could be between different groups of bacteria (Czuba,
2014).
Transformation relies on introducing naturally or artificially foreign genetic material into cells The
agents responsible for the aforementioned process are called competent cells. They possess certain
receptors capable of binding foreign DNA and extracting it from dead cells and bacteria or capturing those
nucleotic acids which can be found in the environment. There are mainly short sequences, which are
unfolded and get to cytoplasm through the protein canals of cell membranes in one stranded form.
Additionally, competent cells contain proteins which protect that DNA against nucleases. Bacteria draw
foreign DNA because of the possibility of acquiring new traits and using it as a source of C, N, P and their
potential usefulness during genome repair. Most frequently occurs in the same species. Transformation
between bacteria groups is seldom and appears in genetically similar bacteria species.
Mobile genetic elements (MGE) are defined as various types of DNA, which are able to move around
the genome area (their movements are called transposition) or between genomes of Prokaryote (by
process HGT). Bacterial MGE, most frequently, are mosaic DNA fragments, which consist of genes that
encode virulence, defense mechanisms against antibiotics, enzymes and the proteins which facilitate their
own movement and their integration with genomes. This group includes integrons, insertion sequences,
plasmids, transposones. The most important structure involved in the spread of ARG are integrons, which
are often located on plasmids (Kasprzykowska and Sobieszczańska, 2014).
Integrons are one of the groups of mobile genetic elements, which can move between organisms an
carry various genes, for example those which encode cellular defence mechanisms against antibiotics.
They could insert their genetic structures in the form of gene cassettes (mobile structure, which has
genetic information about enzymes, antibiotic resistance and virulent factors), which are resource of
recombination. There are five classes of integrones, which are defined by the type of protein they encode,
provided that first class play essential role in the spread of medicine resistance, especially about Grammnegative bacteria (Kasprzykowska and Sobieszczańska, 2014; Makowska and all, 2015). First class
integrones are thought to be a very efficient indicator of HGT in the form of their int gene which encodes
integrase - the enzyme responsible for the recombination of elements which are inserted into integrons
that enable their integration and their fusion with bacterial genome, and which controls the process of
conjugation (Aydin and all, 2015; Kasprzykowska and Sobieszczańska, 2014). Integron platforms include,
apart from the integrase gene (tyrosine recombinase), a primary recombination site (attI) and a promoter
which transcribes captured genes (Makowska and etc., 2015).
HGT in the environment is spread through direct contact by animals, bacteria etc. and in indirect
ways by carriers such as aerosols, food and sources coming from animals, manure, fertilizers, soil, plant
crops, water, wastewaters and other environmental pollution (from hospitals, animal husbandry farms,
food production and food shops). Bacteria also live in human or animal (especially domestic) intestines
which are reservoirs of antibiotic resistance genes. Such resistance genes could still be available outside in
the environment even after the bacteria that carry them have died. Selection pressure influences in form
antibiotic concentration causes eliminating sensitive on them bacteria in heterotrophic populations and
remain antibiotic resistance bacteria (Turczyński and Pejsak, 2013).

4 The mechanisms of the spread of bacterial resistance
Antibiotic resistance could be natural or acquired as a result of mutation or HGT (Rodak, 2011).
Antibiotics influence bacteria by destroying various cellular structures such as enzymatic machinery,
ribosomes, genome, cell membranes etc. The possibility of defense in form of acquired antibiotic
resistance genes makes it possible for them to survive and pass this ability on to the next generations.
Defense systems can be divided into four groups: enzymatic hydrolysis of antibiotic molecules (for
example inactivation through structural changes in substance nucleus, especially vulnerable are Blactams), enzymatic modification of antibiotics (for example the efficiency of aminoglicosydes is lower
because of their changed functional group in compound responsible for blocking bacterial protein
synthesis), efflux (active removal of antibiotics, for example tetracycline, from cells by using ATP depend
pumps), by-pass reaction (the development of alternative metabolic pathways that can overcome blocking,
for example it makes it possible for bacteria to avoid being blocked by sulfonamides folic acid synthesis)
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and to change permeable cellular membranes or wall. However, the acquisition of those defence
mechanisms could overload cellular metabolism in some cases and inhibit cell growth and development
(Marciniak, 2008). Those bacteria which are antibiotic resistant could cause incurable diseases that might
be immune to medical treatment (Zabłotni i Jaworski, 2014).
Most people consider that reason for the spread of antibiotic resistance is the wide use of antibiotics
and the fact that doctors prescribe insufficient doses, which lead to an inefficient elimination of
pathogenes and give them just enough time to upgrade their defence mechanisms (Marciniak, 2008).
However, it has recently been noticed that antibiotic also are present in the environment (soil,
groundwater, surface water, drinking water, water sediments), and could play a large role in the spread of
antibiotic resistance. It is quite alarming that partially decomposed and diluted doses are present in
environment in subinhibitive concentrations, which are too low to stop the growth of bacteria. Moreover,
they could be signal particles, which induce or suppress gene expression, and influence substance
production, the overexpression of virulent factors, the synthesis and the release of toxins, limit of quoring
sensing, increase resistance on stress factors, increase the speed of the creation of biofilm. Those agents
induce a wide range of resistance by active expression. More genes than this stationary ones are activated
by basic unit delta of RNA, what causes shape changes, turn in metabolic via, virulent factors production.
The SOS system is another bacteria defence system against stress factors. It blocks replication and mitosis.
Moreover, it also repairs DNA structures and reconstruct replication forks. Those two mechanisms
strengthen mutagenesis and HGT. Although all changes are not responsible for medicine resistance, they
concur in order to create a new phenotype which can adapt to unfavorable conditions (Zabłotni i Jaworski,
2014).
Biofilm in water environment can also spread the antibiotic resistance gene (ARG) because of large
cell density, big amount genetic structures inserting in genomes, near neighborhood another cells facility
adhesion (Marti and Balcazar, 2011). Subinhibitive antibiotic, heavy metal (by SOS reaction) and virulent
factors (Sungpyo and all, 2014) also diffuse them.
In case of sulfonamides, the ARGs such as sul1, sul2, sul3 encode dihydrofolic acid synthetase
(enzyme one of by-product in folic acid metabolism via). Gene sul1 was discovered in first class integrones
(intl1). Sul2 is transferred with the help of small plasmids, which have not undergone conjugation and
exist in many copies. According to Aydin, sul1 genes preponderate among all sulfamide resistance genes
(Aydin and all, 2015).
The effect of tetracycline precludes protein synthesis by blocking bind between t-RNA and ribosome
(Jaroszewski, 2014). In this case, the tetA, tetB, tetC, and tetD genes are responsible for efflux. TetM, tetS,
tetQ, tetW lead to modifications which cause the ribosomal protection of proteins. TetX inactives enzymes.
According to Aydin and all, the genes which encode the efflux pump system are the most common among
tetracycline-resistant bacteria in wastewater (Aydin and all, 2015). In wetlands, tetM was the most
common gene among tetW, tetO, but the sul genes were more numerous, sul2 was more frequent than
sul1 (Lin and all, 2014). In another research, after treatment in aerobic active sludge system, sul1 and tetO
and tetW was the highest concentration (Pin and all, 2012). Different antibiotic genes could be expected in
raw influents because of their location and antropogenic activities. In this Membrane Biological Reactor,
the concentrations of tetO and sul1 are the same in raw influents and biosolids, but the concentration of
tetW is higher in biosolids than raw sewage. In general, in the case of tetracycline resistance bacteria
higher concentration was in biosolids, and no significant difference between sulfonamide-resistant
bacteria (Munir and all, 2010).
The bacteria which are resistant to sulfamides and tetracyclines very often belong to the most
numerous group in general resentencing species (Daqing and all, 2015; Novo and all, 2013). In
researching of Makowska tetracyclines resistance bacteria were below one percent of all bacteria
population in wastewater and treated sewage, but sulfamides resistance bacteria was part of between 10
and 20 percents. It seems that the amount of the bacteria resistant to this medicine depends on the region
of the world and the industry in the analysed region. This resarch discovered a certain ratio: 20% first
class integrones in raw wastewater and 10% in treated sewage. Moreover, it was discovered that the most
often occurring genes are sul1, sul2 and tetA, tetB (what would indicate that efflux is the most popular
mechanism among those used against the effects of tetracyclines) (Makowska and all, 2015). Another
researcher discovered that in activated sludge treatment the level of int1 genes is in the region of 20,4%
for influents, 30, 9% for activated sludge and 38,9% for effluents (Liping and all, 2013).
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Wastewater plants can be hot spots for HGT since they provide them with better conditions than the
natural environment. Factors such as high bacterial density, high concentration of oxygen and nutrients
contribute to the spread of antibiotic resistance by HGT (Czekalski and all, 2012). ARB, ARG, antibiotic
residues, and other substances with a potential selective pressure are difficult to remove. Therefore, the
final effluents can contain more ARG than raw inflows (Novo and all, 2013). Daqing and all focused on the
spread of the phenomenon of antibiotic resistance in conventional plant treatment. They noticed that
sulfamides were the most numerous antibiotics in the reactor (concentration of genes sul1 and sul2 equal
approximately 6,7 *105 copies/ ml on influent and 2,2 *1011 copies/g dry sludge biomass on effluent).
The second commonly occurring genes were tet (concentration of genes approximately 8,4 *104 copies/
ml on influent and 1,5 *109 copies/g dry sludge biomass on effluent). The most apparent proliferation of
ARG occurred in the oxygen chamber, but the highest concentration occurred in the dewatered active
sludge (about 1*1017-6,1*1019 copies/ day) (Daqing and all, 2015). In wetlands, after treatment, the
number of ARG increased from 4,68 *10-6 to 1,54*10-1 copies for tet genes and 2,98 * 10-5 to 1,27*10-1
copies for sul genes (Lin and all, 2014). In another examination of the aerobic activated sludge systems,
the final effluent contained around 1,05*101CFU/ml tetracycline-resistant bacteria and around
3,09*103CFU/ml sulfonamide- resistance bacteria, in raw influents the number was around 2 - 3 logs
lower than in effluents. Respectively, the highest concentration found in dewatered sludge was 7,08* 106
CFU/ml and 3,09*108 CFU/ml (Pin and all, 2012).

5 Species of antibiotic resistance bacteria
Scientists have found B-lactams-, aminoglicosid-, chlorophenicol-, florophenicol-, sulfamid-, and
tetracycline-resistant bacteria in the metagenome of wastewaters (Marti and Balcazar, 2011).
Sulfonamide-resistant bacteria common in the aforementioned wastewaters are: Aeromonas spp.,
E.coli (Marti and Balcazar, 2011), and for tetracyclines Enterococci, Escherichia, Kliebsella and Shigella
(Rizzo and all, 2012).
During their research, Novo and all discovered such tetracycline-resistant species as
Epsilonproteobacteria related to Arcobacter (raw and treated wastewater), Betaproteobacteria related
with Comamonas (raw and treated wastewater), Epsilonproteobacteria related to Sulfurimonas (treated
wastewater), Fusobacteria related to Streptobacillus (raw and treated wastewater). Those species of
microorganisms are resistant to sulfonamides according to this very same article (Novo and all, 2013).

6 Influence of factors to spreading of bacterial resistance
They are many factors which influence the spread of antibiotic resistance. Our literature sources list
heavy metals, mixture of different kind of antibiotics and use them in sub-inhibitory concentrations.
Heavy metals can also induce defence mechanisms similar to those caused by antibiotics. This
phenomenon is to be closely associated with such heavy metals as arsenic, zinc, mercury, lead. The
removal of metals and antibiotics before wastewater treatment can reduce the spread of antibiotic
resistance. The influence of the presence of heavy metals depends on the resistance genes and the metals
they encounter. In the case of sulphonamide resistance genes, there is a positive correlation between them
and such heavy metals as Zn, Cu and Hg. The one exception to this rule is the sul2 gene, where the
correlation was not affirmed. The same observation was made between metal As and the tetB gene. It was
the only gene which fitted into such a correlation. In case of other tetracycline resistant genes there exists
a negative correlation between them and the heavy metals we have listed. The presence of heavy metals
induces the SOS response in bacteria, which causes an increase in the amount of resistant bacteria. From
the performed observation a chain of heavy metals can be created. Mercury is the most influential metal,
then chrome, and copper whose influence resembles the one exhibited by both cadmium and nickel, the
last metal in this chain is zinc (Xiuling and all, 2012).
Another research proves the existence of a correlation between the analogs of tetracycline and zinc.
This correlation was found between oxy-tetracycline and the tetG gene combined with the
aforementioned metal. The resistance mechanism with was the effect of this correlation was an efflux
pump found in Pseudomonas and Salmonella. The same resistant mechanism occurs in Thiobacillus
ferrooxidans and is aimed at zinc. Similar correlation was detected in the case of the combination of

Strona | 38

THE INFLUENCE OF THE HORIZONTAL GENE TRANSFER ON THE DEVELOPMENT OF SULFONAMIDE AND TETRACYCLINE ANTIBIOTIC RESISTANCE IN
WASTEWATER

arsenic with the strains of Agrobacterium and Pseudomonas. Moreover, it has been proven that the
combined presence of a certain mixture of heavy metals (arsenic, zinc, lead and mercury) and antibiotics
in sewage can propagate antibiotic resistance genes in WWTPs. That phenomenon may be caused by fact
that genes which encode resistance to heavy metals can be present in the same resistance vectors as ARGs
and stimulate horizontal gene transfer (Daqing and all, 2015).
Those articles proved that the presence of heavy metals is a strong factor which contributes to the
spread of resistant genes in WWTPs. Another factor that is important and must be mentioned is the
presence of sub-inhibitory concentrations of antibiotics. The correlation between the concentration of
antibiotics and antibiotic resistance genes depends on the type of antibiotics. In the case of sulfonamides,
all genes, except for sul1, are positively correlated with all antibiotics. Tetracycline-resistant genes are
positively, even though weakly, correlated with them. This correlation was detected in the case of genes
tet0 and tetM. The other two genes (tetW and tetB) are negatively correlated with antibiotics. The
correlation between the concentration of antibiotics and the number of tetracycline resistance genes was
not found (Xiuling and all, 2012).
Sub-inhibitory concentration of antibiotics can damage DNA and result in the activation of
reparatory systems and their SOS responses. Moreover, a small concentration of antibiotics (in parts per
billion) can also increase the frequency of plasmid transfers between bacteria. In the case of the
antibiotics we have mentioned, the term “low concentration” signifies a value from 10 to 100 parts per
billion. It is also worth showing that WWTPs often contain a mixture of antibiotics in small doses. The
mixture can influence the spread of the resistance by increasing the number of plasmid transfer. The
research we have quoted does not confirm this hypothesis. Scientists claim that the significant increase in
plasmid transfer was caused by tetracycline. Furthermore, sub-inhibitory concentrations of antibiotics
induce some form of contact between the donors and the recipients of plasmids, which can be supported
by the gathered biofilm. Biofilm is an accumulation of the small molecules which are produced by bacteria
as of the effects of their contacts with antibiotic. Such mechanisms can promote horizontal gene transfer
and are directly responsible for drug resistance (Sungpyo and all, 2014). Those two factors can vastly
influence the spread of antibiotic resistance, but not only the composition of sewage with enters WWTPs
is significant. Various factors related to any given treatment plant also can influence the spread of
bacterial resistance.
One of these factors could be temperature. Researchers prove that temperature is the main abiotic
factor which are induced in WWTPs. The influence of temperature on spreading bacterial resistance
depends on the kind of antibiotic which is present in the wastewaters. In the case of sulfonamides,
maximal temperature is positively correlated with the presence of antibiotic resistance genes (Novo and
all, 2013). Another factor is the hydraulic retention time (HRT), however those researchers we have
mentioned before have not noticed any correlation between this parameter and antibiotic resistance.
Nevertheless, a German research group has noticed a correlation between a prolonged HRT and the
promotion of horizontal gene transfer (Lüddeke and all, 2015). Another group of scientists confirmed the
observation made by their colleagues and claimed that the plants with longer hydraulic residence time
have higher removal rates in the case of tetracycline-resistant Enterococci (Novo and Manaia, 2010).
These observations lead to the conclusion that the influence of HRT depends on the kind of antibiotic and
the phylon of bacteria.

7 Prevalence and combat of bacterial resistance
In order to prevent the spread of antibiotic-resistant bacteria in WWTPs, the amount of antibiotics
which enter the sewage has to be decreased. A wider knowledge and the monitoring of sources and
amounts of antibiotics in the environment could help reduce their use and consumption. These methods
could contribute to the depletion of antibiotics in the environment (Zabłotni and Jaworski, 2014).
Furthermore, WWTPs need to eradicate the micropollutants which have already appeared in the sewage.
Various techniques can be employed if we want to reduce the amount of antibiotics, ARBs and ARG.
Researchers have already tested chemical disinfection with ozone or chlorine, physical methods with
using UV light, different type of filtration, sorption at activated carbon, or photocatalitic method. They
have also check the influence of mixing chemical and physical methods. The efficiency of those methods
depends on the type of bacteria, the filter one decides to use and the kind of antibiotic. Generally, filtration
is fully accepted, because it can damage the sex-pili used to conjugation process.
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Ozonation is one of the advanced oxidation processes which are used in disinfection. The decay of
molecular ozone depends on the alkalinity and the concentration of organics. “When alkalinity is low and
the concentration of organics is high, ozone decays rapidly, forming hydroxyl radicals for non-selective
oxidation.” The specific targets of those ozone structures are not obvious. One of the hypotheses says that
ozone may affect cell membranes, enzymes or DNA. Scientists still do not know whether antibioticresistant bacteria are less sensitive to the oxidation stress caused by ozonation or not (Lüddeke and all,
2015). Chlorine is another disinfectant used in WWTPs. This gas can destroy the bacterial mass. It is
a more effective disinfectant when used to cope with settled sludge than thickened sludge. That chlorine
should be added to liquid sludge before it comes to sludge bends (Chitnis and all, 2004).
Chlorination can cause the disappearance of some phylons of bacteria. This observation seems to
point at changes in microbial diversity. In the case of tetracycline-resistant genes, an increase in detection
frequency has been noticed. The main reason behind this observation could have been the detection of
more type of transposons. In fact, more bacteria were damaged during the application of that method, but,
at the same time, an increase in the number integrons, insertion sequences and plasmids was detected.
This effect may indicate the aforementioned increase in the replication of plasmids in the bacterial cells as
a response to extracellular stress (Peng and all, 2013). Moreover, those bacteria which are not sensitive to
antibiotics are two times more resistant to chlorination. The mechanism of this phenomenon could be
related to antibiotic resistance and influence their spread (Diaqing and all, 2015). The removal of
sulfonamides after chlorination was dependent of the pH of wastewater. If the pH was higher the removal
was greater (Watkinson and all, 2007).
Advanced treatment technologies, such as reverse osmosis membranes, led to a better removal of
antibiotics. Over 94% of them could be removed in such a way. Sulfonamides were not found after using
RO module. The productivity of this technology depends on many various conditions like feed water
composition, characteristic features of the particles and membranes. In the case of particles, the molecular
width and length are the main factors. In the case of membranes, their permeability, hydrophobicity or
hydrophilicity and surface morphology are important. In the treatment medium the main factors are pH,
ionic strength, temperature, hardness and presence of organic matter (Watkinson and all, 2007).
The efficiency of UV-light is still not obvious. During one research, it leads to a certain decrease in
the number of detectable tet genes in WWTPs. This observation is still not obvious because of a similar
reduction in tet genes in those WWTPs where the UV-light was not used (Auerbach and all, 2007). In that
case, the main question is whether UV light can really help to prevent the spread of bacterial resistance in
wastewaters or not. Another research presents promising results, about positive influence of UV light on
wastewater disinfection. The main effect depends on the dose and the type of bacteria. Heterotrophic
bacteria could be completely inactivated by the dose of 80 mJ/cm2, and all ARB could be removed in lower
dose of 50 mJ/cm2. ARBs could be divided into two groups. The first group, for example sulfonamideresistant bacteria, is sensitive to UV light in the same way as heterotrophic bacteria. The second group, for
example tetracycline-resistant bacteria, is inactivated in 20 mJ/cm2. In the medium also MAR was present.
MAR are bacteria resistant to tetracycline and erythromycin. They exhibit a certain resistance to UV
disinfection due to the presence of R-factor. R-factor makes them resistant to low doses of UV light. If the
UV disinfection are to be effective, doses higher than 50 mJ/cm2 must be used (Mei-Ting and all, 2013).

8 Conclusion
Tetracyclines and sulfonamides are a large burden for the environment, because they are difficult to
remove from soil, water and wastewater. They are commonly used in agriculture, which leads to them
entering the environment, where these substances act as micropollutants. This fact causes the spread of
antibiotic resistance in bacteria through HGT and allows them acquire such immunity by inducing such
SOS responses. Traditional WWTPs cannot fight against the spread of ARGs and ARBs and this situation
requires special treatment methods, which are usually expensive or inefficient. Further might focus on the
impact of those factors whose influence has already been confirmed because the removal of the subinhibitotory concentrations of heavy metals and antibiotics from the environment could limit this
phenomenon.
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Problematyka gospodarowania zasobami, zanieczyszczenia oraz ochrony środowiska zbyt późno
została dostrzeżona w działalności praktycznej. Spowodowało to znaczne straty, a zagrożenie
ekologiczne w wielu regionach narosło do tego stopnia, że ochrona środowiska i zasobów naturalnych
stała się pilnym problemem gospodarczym, społecznym i politycznym. Powyższe fakty jak i również
nowe okoliczności wymuszają tzw. ekorozwój (lub zrównoważony rozwój), czyli taki wybór strategii
oraz tworzenie takich struktur, które pozwolą zintegrować ochronę środowiska ze wszystkimi innymi
funkcjami gospodarki. Ekorozwój zapewni człowiekowi warunki do godnego bytowania i zdrowia,
jednocześnie chroniąc glebę, powietrze, wodę, świat roślinny i zwierzęcy przed szkodliwym wpływem
jego działalności. Uwzględni również sposoby usuwania szkód powstałych wskutek ingerencji
człowieka w środowisko naturalne. Ekorozwój to polityka gospodarcza i społeczna, która zapewni
zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji ludzkości bez uszczerbku dla następnych pokoleń.
Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest ekologistyka – subobszar logistyki zorientowany
na ekologię. To nowe pojęcie określa znaczenie ekologii w logistyce jak i logistyki w ekologii. Dziedzina
ta ma charakter interdyscyplinarny i łączy problematykę ekologiczną, techniczną, ekonomiczną,
towaroznawczą, organizacyjną, prawną, informatyczną itp., a podejmowane działania mają charakter
typowo logistyczny. Według Zbigniewa Korzenia [1] „Ekologia w logistyce powinna zapobiegać
ujemnym skutkom działań związanych z funkcjonowaniem systemów logistycznych głównie w zakresie
produkcji, transportu i magazynowania dóbr fizycznych, natomiast zastosowanie logistyki w ekologii
sprowadza się do uwzględnienia możliwości jakie stwarza nowoczesne instrumentarium logistyki
w organizacji i systemowej integracji procesów gromadzenia, sortowania, przetwarzania i recyklingu
wszelkiego rodzaju odpadów”.

1 Wstęp
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a często także jego degradacja, są następstwem
gwałtownego wzrostu liczby ludności oraz rozwoju przemysłowego i społecznego. Dzięki rozwojowi
nauki i techniki człowiek ułatwił i usprawnił wiele dziedzin życia gospodarczego i codziennego, ale tym
przemianom towarzyszą również zjawiska negatywne. Przede wszystkim jest to ciągłe zubożanie
środowiska naturalnego w wyniku nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz co się z tym wiąże powiększanie się zanieczyszczenia środowiska odpadami różnego typu oraz emisjami różnych substancji
do wód, powietrza i gleby. Wykładniczy wzrost ludności w skali globalnej powoduje wykładniczy wzrost
produkcji i konsumpcji, a to z kolei wymaga wykładniczego wzrostu eksploatacji naturalnych zasobów
surowcowych i energetycznych, co prowadzi do ich szybkiego wyczerpywania. Wysoce negatywnym
zjawiskiem jest też nieracjonalne korzystanie z dóbr, takich jak woda, powietrze, klimat czy gleba.
Poważne zaburzenia w środowisku naturalnym zaliczane są do głównych problemów z którymi musi się
uporać ludzkość [1, 2].
Problematyka gospodarowania zasobami, zanieczyszczenia oraz ochrony środowiska zbyt późno
została dostrzeżona w działalności praktycznej. Spowodowało to znaczne straty, a zagrożenie ekologiczne
w wielu regionach narosło do tego stopnia, że ochrona środowiska i zasobów naturalnych stała się pilnym
problemem gospodarczym, społecznym i politycznym. Obecne znaczenie zagadnień środowiskowych
w sferze gospodarczej wynika z kilku przyczyn: wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa
(szczególnie młodego pokolenia, które dostrzega powagę sytuacji); wprowadzanych regulacji, ograniczeń
i aktów prawnych dotyczących eksploatacji środowiska naturalnego; zwiększenia społecznego nacisku na
poprawę jakości środowiska i rosnących wymagań ekologicznych konsumentów (którzy stają się coraz
bardziej wrażliwi na sprawy środowiska); malejącego znaczenia i wartości technologii oraz wyrobów nie
uwzględniających wymogów środowiskowych a rosnącego znaczenia tych, które dbają o stan środowiska
oraz dostosowania się do wymagań rynku europejskiego (zwłaszcza Unii Europejskiej), dążącego do
wyeliminowania towarów i opakowań szkodliwych da środowiska. Również w Polsce w ostatniej
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dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania ochroną środowiska i problemami ekologicznymi [1,
2].
Powyższe fakty jak i również nowe okoliczności wymuszają tzw. ekorozwój (lub zrównoważony
rozwój), czyli taki wybór strategii oraz tworzenie takich struktur, które pozwolą zintegrować ochronę
środowiska ze wszystkimi innymi funkcjami gospodarki. Ekorozwój zapewni człowiekowi warunki do
godnego bytowania i zdrowia, jednocześnie chroniąc glebę, powietrze, wodę, świat roślinny i zwierzęcy
przed szkodliwym wpływem jego działalności. Uwzględni również sposoby usuwania szkód powstałych
wskutek ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Ekorozwój to polityka gospodarcza i społeczna,
która zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji ludzkości bez uszczerbku dla następnych
pokoleń [1].
Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest ekologistyka (ang. Eco-logistics, niem.
Entsorgungslogistik) – subobszar logistyki zorientowany na ekologię. To nowe, nie stosowane dotychczas
pojęcie, określa znaczenie ekologii w logistyce jak i logistyki w ekologii. Dziedzina ta ma charakter
interdyscyplinarny i łączy problematykę ekologiczną, techniczną, ekonomiczną, towaroznawczą,
organizacyjną, prawną, informatyczną itp., a podejmowane działania mają charakter typowo logistyczny.
Według Zbigniewa Korzenia [1] „Ekologia w logistyce powinna zapobiegać ujemnym skutkom działań
związanych z funkcjonowaniem systemów logistycznych głównie w zakresie produkcji, transportu
i magazynowania dóbr fizycznych, natomiast zastosowanie logistyki w ekologii sprowadza się do
uwzględnienia możliwości jakie stwarza nowoczesne instrumentarium logistyki w organizacji
i systemowej integracji procesów gromadzenia, sortowania, przetwarzania i recyklingu wszelkiego
rodzaju odpadów”. Innymi słowy, ekologistyka zajmuje się przede wszystkim niwelowaniem negatywnego
wpływu logistyki na środowisko naturalne.
Problematyka ekologistyki jest bardzo szeroka i dotychczas powstało niewiele publikacji
dotyczących tego zagadnienia. Trudno również byłoby ująć istotę tej dziedziny w jednej pracy. Poza tym
szybkie zmiany zachodzące w omawianym sektorze powodują potrzebę stałej aktualizacji
przekazywanych informacji. Należy mieć nadzieję, że niniejsza praca pozwoli przybliżyć istotę
ekologistyki i umożliwi lepsze poznane tego zagadnienia.

2 Istota ekologistyki
Termin logistyka jest używany w różnych znaczeniach. Wyróżnia się trzy źródła jego pochodzenia:
język grecki (logistikos), łaciński (logisticus) i francuski (logistique) oraz trzy główne obszary stosowania:
obszar logistyki i matematyki (rozumowanie typowe dla logiki i obliczenia matematyczne), obszar
działalności wojskowej (praktyczna sztuka przemieszczania armii i prace przy jej zaopatrywaniu, sztabie,
inżynierii) oraz obszar działalności gospodarczej (techniczna praktyka gospodarcza plus wiedza
ekonomiczna) [1].
Logistyka stosowana w sferze produkcji materialnej i dystrybucji pojawiła się znacznie później niż
w logice i matematyce oraz działalności wojskowej. Krótki okres jej funkcjonowania w tych sferach
sprawił, że nie jest ona jeszcze jednolicie definiowana. We współczesnej literaturze poszczególni autorzy,
zarówno amerykańscy, europejscy jak i polscy, akcentują różne znaczenia tego pojęcia. Uogólniając ich
poglądy można wyróżnić trzy podstawowe nurty koncepcyjne logistyki:
•

Logistyka, to zintegrowany system przepływu materiałów (surowców, półproduktów, wyrobów
gotowych i odpadów) oraz sprzężonych z nimi przepływów informacyjnych w celu optymalnego
tworzenia i transformacji dóbr fizycznych.

•

Logistyka to pewna koncepcja, filozofia zarządzania realnymi procesami przepływu dóbr fizycznych
i informacji, oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów.

•

Logistyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy technicznej, ekonomicznej i informatycznej
badająca uwarunkowania, prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji
w gospodarce, a także w poszczególnych jej ogniwach [1].

Przez logistykę należy rozumieć planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu dóbr od
ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań
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rynkowych przy minimalnym zaangażowaniu środków finansowych – definicja Europejskiego Komitetu
Normalizacji CEN w Brukseli. Z logistyką związane jest również pojęcie „infrastruktura procesów
logistycznych”. Są to środki techniczne warunkujące przepływ produktów, utrzymywanie zapasów,
gromadzenie i przetwarzanie informacji. Infrastruktura procesów logistycznych powinna zapewnić
odpowiednią szybkość i sprawność przepływu produktów, ochronę zapasów przed utratą ich wartości
użytkowych, a także umożliwić racjonalne sterowanie procesami logistycznymi. Przepływ dóbr
rzeczowych, utrzymywanie zapasów, zaangażowanie w nich pokaźnych środków finansowych a także
funkcjonowanie infrastruktury technicznej są przyczyną powstawania kosztów procesów logistycznych.
Koszty te stanowią istotny składnik logistyki i wpływają na całokształt efektywności procesów
gospodarczych. Logistyka w ujęciu makro to całokształt przepływu dóbr materialnych w rozległych
łańcuchach dostaw w gospodarce, wielkość i struktura utrzymywania w tych łańcuchach zapasów, a także
infrastruktura techniczna warunkująca ich efektywne funkcjonowanie. Logistyka w ujęciu mikro – jej
głównym celem jest zarządzanie przepływem materiałów i informacji w przedsiębiorstwie oraz
optymalna koncentracja czynności związanych z przygotowaniem, przechowywaniem, kompletacją
i dostawą wyrobów gotowych do odbiorców oraz obsługą serwisową tych wyrobów. Obecnie logistyka
jest kluczowym, interdyscyplinarnym narzędziem funkcjonującym na styku techniki, informatyki
i zarządzania. Integruje ona przepływ materiałów i informacji w celu wzrostu produktywności
przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjności na rynku [1].
Ekologia jest nauką którą interesują wszelkie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej,
charakterystyczne dla danego środowiska, oddziaływujące zespołowo na życie i rozwój poszczególnych
osobników, populacji i całych biocenoz. Biocenoza jest to zespół organizmów różnych gatunków zwierząt
i roślin żyjących w określonym środowisku – biotopie, podlegający jego czynnikom i powiązany ze sobą
zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową.
Biotop to środowisko życia organizmów zwierzęcych i roślinnych odznaczające się swoistym zespołem
czynników ekologicznych na danym terenie. Dzięki ekologii ludzie usiłują zmienić swoje postępowanie na
bardziej przyjazne dla otoczenia. Swoje zachowanie (dotychczas bardzo egoistyczne) chcą powiązać
z wpływem na rośliny i zwierzęta żyjące w obrębie wspólnie zajmowanej przestrzeni życiowej. Inaczej
podchodzą do eksploatacji naturalnych zasobów, stanowiących bogactwo ziemi na której żyją (zdają sobie
sprawę z ich ograniczoności). Integrują się coraz bardziej z otaczającymi biotopami i biocenozami jako
elementami konkretnego systemu ekologicznego. System ekologiczny (ekosystem) to współzależność
i współdziałanie pomiędzy roślinami, zwierzętami, mikroorganizmami i ich nieożywionym otoczeniem.
Jest to określona przestrzeń życiowa i żyjące na niej społeczności, występujące zasoby naturalne i warunki
egzystencji i koegzystencji. Między biotopem i biocenozą istnieję stała wymiana różnych substancji
niezbędnych do wegetacji. System ekologiczny to system otwarty, doprowadzający i odprowadzający
energię i różne substancje. Wewnętrzne krążenie materii i energii podlega w nim samoregulacji. Biotop,
biocenoza i ekosystem to podstawowe pojęcia w ekologii. W trakcie geologicznej historii Ziemi w jej
biosferze, czyli sferze w której występują organizmy żywe, ustaliła się wewnętrzna i zewnętrzna
równowaga ekosystemów. Ukształtował się nieprzerwany obieg materii i energii zarówno wewnątrz
ekosystemów jak i pomiędzy ekosystemami. Ekosystemy dopasowywały się do ciągłych ewolucyjnych
zmian rozwoju ziemi. Obecnie jednak nie radzą sobie ze skomplikowanymi zmianami, których przyczyną
są działania człowieka. Wszelkie zaburzenia powodowane nadmierną ingerencją człowieka wywoływaną
coraz to nowymi osiągnięciami na polu techniki wywołują zmiany, często nieodwracalne i szkodliwe dla
funkcjonowania utrwalonych ekosystemów, prowadząc do bardzo poważnych zagrożeń, wywołujących
nawet obawy przed perspektywiczną katastrofą ekologiczną w skali globalnej. Dlatego też zagrożenia dla
środowiska naturalnego stały się w różnych kręgach przedmiotem ożywionych dyskusji, badań i działań
[3].
Ekologia bada wzajemne powiązania między organizmami żywymi i ich środowiskiem naturalnym.
Przedmiotem jej badań są więc: powietrze, woda, gleba (czynniki warunkujące życie na Ziemi), surowce
i energia (niezbędne do wytwarzania pożywienia, odzieży, itp.) oraz pogarszające stan środowiska
naturalnego odpady. Wszystkie te czynniki decydują o funkcjonowaniu danego ekosystemu oraz
o warunkach egzystencji w jego biotopach i biocenozach. Odpady są to zużyte dobra fizyczne oraz
substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające w związku z bytowaniem człowieka lub jego działalnością
gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały i uciążliwe dla środowiska.
Funkcjonujące w środowisku naturalnym ekosystemy, zarówno o zasięgu miejscowym, lokalnym,
regionalnym jak i globalnym, odznaczają się tylko w pewnych zakresach oddziaływań zewnętrznych
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homeostazą (zdolnością do generowania reakcji samozachowawczych i samoczynnej odnowy). Ekosystem
to zorganizowany system naturalny (przyrodniczy), który dąży do utrzymania równowagi. Ma on własne
struktury, na bazie których przebiegają ekosystemowe procesy przepływu energii, obiegu materii,
przekształcania środowiska i procesy samoregulujące, utrzymujące to wszystko w pewnych stałych
granicach, co określane jest mianem dynamicznej równowagi ekologicznej. W przypadkach zbyt dużych
intensywności negatywnych wpływów dochodzi do trwałego naruszenia stanu równowagi w ekosystemie.
Obecnie funkcjonuje ugruntowany pogląd, że podstawową funkcję celu logistyki w relacji do ekosystemu,
należy wiązać przede wszystkim z szeroko rozumianą recyrkulacją (określaną również mianem
recyklingu) oraz unieszkodliwianiem wszelkiego typu odpadów, generowanych w procesach zaopatrzenia
produkcji, dystrybucji, obsługi serwisowej dóbr fizycznych oraz ich bezpośredniej konsumpcji (względnie
eksploatacji). Recykling jest procesem polegającym na odzyskiwaniu surowców wtórnych i/lub energii
z odpadów oraz zużytych dóbr fizycznych, natomiast unieszkodliwianie odpadów jest to wyeliminowanie
lub znaczne ograniczenie zagrożenia higieniczno-sanitarnego z ich strony, które może być osiągnięte nie
tylko poprzez procesy połączone z odzyskaniem surowców wtórnych lub energii, lecz także poprzez
procesy uporządkowanego (systemowego) składowania na zorganizowanych składowiskach,
spełniających normowe wymogi ochrony środowiska [1, 4].
Ekologistykę można więc zdefiniować jako zintegrowany system, który:
•

Opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów
odpadowych (stałych, ciekłych i gazowych) w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi
informacji.

•

Zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz
ponownego wykorzystania odpadów wg przyjętych zasad technicznych i procesowych,
spełniających wymogi normowe i prawne ochrony środowiska.

•

Umożliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku minimalizacji tych
negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów
zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych
łańcuchach dostaw [1].

Zaznaczyć należy również, że całościowe, systemowe myślenie w kategoriach ekologistycznych
(obok elementów techniczno-procesowych i organizacyjno-informacyjnych) musi uwzględniać również
aspekty ekonomiczne. Tak więc podstawą funkcjonalnego działania w obszarze ekologistyki wspierają
niejako trzy „filary": technika ochrony środowiska, informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska oraz
ekonomia środowiska [1].
Do istotnych zasad ekologistyki zaliczyć też można: ograniczenie ilości odpadów; przedłużenie
okresu użytkowania wyrobów; produkcję koncentratów; ograniczenie ilości opakowań poprzez
zmniejszenie ilości stopni pakowania; preferowanie opakowań wielokrotnego użytku; poddawanie
recyklingowi opakowań nie nadających się do ponownego użytku i produkowanie z tego wszystkiego
nowych opakowań; kompostowanie odpadów z opakowań biodegradowalnych; spalanie nieużytecznych
opakowań z odzyskaniem energii cieplnej; umieszczanie na wysypiskach jedynie odpadów
nieużytecznych i nierozkładalnych, przeznaczonych do całkowitej kasacji, przy równoczesnym
racjonalnym zagospodarowaniu wysypisk; dobór odpowiednich środków (w miarę możliwości powinno
się stosować materiały pochodzenia naturalnego, rezygnacja z materiałów uciążliwych dla środowiska),
projektowanie opakowań z materiałów jednorodnych co pozwala na całkowity recykling; łatwość
rozdzielania elementów opakowania w procesach przygotowawczych do recyklingu; możliwość
ponownego wykorzystania opakowań lub ich elementów; oznaczanie opakowań znakami
recyklingowymi; oznaczanie graficzne materiałów opakowaniowych dla ułatwiania ich rozsortowania [58].
Dynamiczny rozwój ekologistyki wiąże się ze zmianami otoczenia, w którym działają
przedsiębiorstwa. Owe zmiany wymuszające rozwój ekologistyki to: malejące źródła zasobów naturalnych
wymuszające poszukiwanie alternatywnych źródeł surowców do produkcji, rozwój technologii produkcji
opakowań (opakowania wielokrotnego użytku – konieczność tworzenia systemów ich zwrotu oraz
opakowania biodegradowalne – konieczność zapewnienia warunków niezbędnych dla realizacji procesów
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ich biodegradacji), możliwości pozyskania surowców wtórnych z odpadów dla państw o ograniczonym
dostępie do surowców naturalnych, rozwój technologii recyklingu – dostrzeżenie i chęć wykorzystania
środków finansowych zawartych w odpadach, doskonalenie procesów ekologicznego projektowania
opakowań, realizacja „zasady zrównoważonego rozwoju” ratyfikowanej przez wiele państw, rosnące
znaczenie opakowania i wykorzystanie jego wielorakich funkcji w celu osiągania przewagi konkurencyjnej,
konieczność redukowania masy odpadów kierowanych na wysypiska śmieci w związku z ograniczoną
pojemnością tych obiektów [1, 5-7, 9].

3 Podsumowanie i wnioski
Rozważania przedstawione w niniejszej pracy dowodzą, że konieczne staje się rozwijanie
ekologistyki i wdrażanie jej osiągnięć do praktyki. Coraz szersze zainteresowanie społeczeństwa
problemami ochrony środowiska sprzyja rozwojowi badań i działań w tym kierunku. Przykładem
zainteresowania tą problematyką są między innymi coraz liczniejsze inicjatywy społeczności lokalnych.
Zaobserwować można je w uchwałach samorządów dotyczących troski o środowisko naturalne,
a szczególnie spraw związanych z odpadami komunalnymi. Aby nadać tym inicjatywom właściwy
kierunek i dążyć do powszechnego podejmowania działań proekologicznych (zwłaszcza w zakresie
racjonalnego postępowania z odpadami komunalnymi, jako szczególnie uciążliwymi), włączyć się
powinny władze państwowe. Lokalne społeczności muszą wyraźnie odczuwać zaangażowanie państwa
w realizacji tych przedsięwzięć. W zakresie ekologistyki wiele krajów ma już długoletnie, wypróbowane
doświadczenia. Tak więc w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań należy sięgać do sprawdzonych
w praktyce wzorców i metod postępowania.
Zakres ekologistyki jest stosunkowo szeroki i tak jak proponują w swojej pracy Korzeniowski
i Skrzypek [3], w Polsce powinno się podjąć następujące kroki:
• W Ministerstwie Środowiska powinien powstać wyodrębniony zespół ds. ekologistyki.
• Zespół ten powinien nawiązać współpracę z najbardziej kompetentnymi w tym zakresie instytucjami
naukowymi i zlecić przeprowadzenie niezbędnych, wnikliwych badań oraz opracowanie programu
realizacji zadań dotyczących usuwania i zagospodarowywania bądź likwidacji odpadów.
• Należy dokonać dobrego rozpoznania realnie istniejących możliwości krajowych w zakresie utylizacji
odpadów i zapewnić możliwości realizacyjne dla szacunkowo określonej ich ilości (z uwzględnieniem
podatności tych odpadów na różne procesy utylizacyjne).
• Należy opracować ujednolicone zasady segregowanej zbiórki odpadów komunalnych oraz zasady
regularnego ich usuwania celem przekazania do utylizacji, a jedynie w ostateczności do likwidacji na
wysypiskach.
• Zagospodarowywanie odpadów powinno być stymulowane finansowo poprzez systemy ulg
podatkowych w przypadku racjonalnego z nimi postępowania i poprzez obciążanie dodatkowym
podatkiem w przypadku postępowania niezgodnego z zaleceniami.
• Konieczna jest intensywna i właściwie prowadzona edukacja społeczeństwa. Środki masowego
przekazu i organizacje społeczne powinny się włączyć z dużym zaangażowaniem. Edukowanie ludzi
w sprawach kulturalnego i racjonalnego postępowania z odpadami należy zaczynać już w przedszkolu
i kontynuować na wszystkich szczeblach nauczania. Zarówno młodzieży, jak i ludziom dorosłym trzeba
koniecznie stale, w sposób wysoce taktowny, interesujący i przekonywający przypominać o potrzebie
postępowania proekologicznego.
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WPŁYW CZASU I TEMPERATURY WYGRZEWANIA STALI
NARZĘDZIOWYCH DO PRACY NA GORĄCO NA WŁAŚCIWOŚCI
WARSTWY WIERZCHNIEJ
Daniel Dobras – SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna, Politechnika Wrocławska
Maciej Zwierzchowski – Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii, Politechnika Wrocławska
W artykule przedstawiono wpływ czasu i temperatury wygrzewania stali narzędziowych do pracy na
gorąco (WCLV) na ich właściwości warstwy wierzchniej. Przedstawiono się również graniczne wartość
czasu i temperatury utraty stabilność warstwy wierzchniej. Przeprowadzono badania, w których stale
początkowo obrobiono cieplnie zgodnie z wymaganiami dla tej grupy materiałowej a następnie
poddano procesowo wygrzewania w zakresie temperatur 200-700°C oraz czasie 1-3 h. Wygrzewanie
rozumiane jak proces odtworzenia warunków cieplnych panujących w czasie pracy narzędzi
kuźniczych. W trakcie tych procesów doszło do zużycia cieplnego powierzchni próbek (procesy
odwęglania, utleniania oraz odpuszczania materiału). Badania wykazały znaczy spadek twardości
w wyniku działania temperatury wynoszącej 600°C i większej. Badania metalograficzne wykazały
obecność struktury martenzytu odpuszczania oraz struktury drobnoziarnistej.

1 Wprowadzenie
Najważniejszą istotą przemysłu kuźniczego jest poprawne wykonanie matryc służących do
odkuwania wyrobów i półwyrobów. Proces kucia w zależności od kształtu matrycy i sposobu jej
oddziaływania na odkształcany materiał można podzielić na swobodne i matrycowe. Materiał, który
posłużył do wykonania badań jest materiałem stosowanym do kucia matrycowego (stosowany również
przed kuźnie, z której został dostarczony). Materiały stosowane w procesach kucia swobodnego
charakteryzując się m.in.: dodatkiem niklu (np. stale WNL, WNLV).
Pomimo znaczącego rozwoju materiałów na przestrzeni wielu lat te stosowane na matryce
w procesie kucia pozostały prawie że niezmienne. Oczywiście stosuje się skład chemiczny specjalnie
dostosowany do konkretnych warunków pracy narzędzi, co nie zmienia faktu, że nadal są to stale
narzędziowe do pracy na gorąco a nie inny grupy stali lub materiałów.
Stalom narzędziowym do pracy na gorąco jest stawiany szereg wymagań do spełnienia. Wymagania
te często są ze sobą sprzeczne, dlatego dąży się do uzyskania najbardziej optymalnych właściwości
dostosowanych pod konkretne warunki pracy. Właściwości te uzyskuje się poprzez odpowiedni skład
chemiczny gdzie stężenie procentowe węgla oraz dodawane pierwiastki stopowe mają do spełnienia
konkretne zadania oraz poprzez odpowiednią obróbkę cieplną i warunki jej prowadzenia. Ponadto nie
należy zapominać, że trwałość narzędzi jest uzależniona od kultury ich eksploatacji i spełniania różnych
zaleceń pracy. [1].
Wysokie wymagania stawiane tej grupie stali są wynikiem bardzo trudnych warunków pracy takich
jak: nagrzewanie się narzędzi nawet do temp. wynoszącej 700°C oraz chwilowe styki narzędzi
z odkuwkami, których temperatura przekracza 1000°C. Ponadto nagłe zmiany temperatur w szerokim
zakresie. Silne i dynamiczne uderzenia przeciw stempla oraz tarcie na powierzchniach styku
z materiałem obrabianym. [2]
Tak trudne warunki pracy powodują uruchomienie się procesów zużywania się przede wszystkim
warstw wierzchnich narzędzi. Mechanizmy odpowiedzialne za zużywanie się warstw wierzchnie to:
tarcie, odkształcanie się materiału oraz zużycie cieplne. Nie istnieje wspólnych opis zużywania się
powierzchni dla wszystkich trzech mechanizmów, dlatego należy rozpatrywać je oddzielnie. [3]
W niniejszym artykule ze względu na warunki laboratoryjne skupiono się jedynie na próbie odtworzenia
mechanizmów zużycie cieplnego w skład, których wchodzą takie procesy jak:
•

odwęglanie – zmniejszenie zawartości węgla w warstwie wierzchniej przedmiotu, co skutkuje
spadkiem twardości i wytrzymałości zmęczeniowej;
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•

odpuszczające działanie temperatury – w wyniku długotrwałego działania zbyt wysokiej
temperatury może dochodzić (nie tylko w warstwie wierzchniej) do odpuszczenia się materiału, tzn.
zmiany jego struktury;

•

utlenianie – proces niszczenia powierzchni wierzchniej narzędzi na skutek oddzielenia warstewek
tlenków. [4]

2 Materiał i metodyka badań
Materiał stosowany podczas badań to stal WCLV, która jest wysokostopową stalą narzędziową do
pracy na gorąco. Oznaczenie WCLV (stal chromowo-molibdenowo-wanadowa) pochodzi od dawnej
polskiej normy, choć nadal jest w użyciu [5]. Obecna norma PN-EN ISO 4957:2004 definiują ją jako
X40CrMoV5-1, a norma DINowska jako 1.2344. W dalszej części pracy będzie stosowane oznaczenie
WCLV. Skład chemiczny badanej stali z pominięciem Fe znajduje się w tabeli 1 [6].
TABELA 1. SKŁAD CHEMICZNY STALI WCLV
PIERWIASTEK

C

MN

SI

P

S

CR

NI

MO

W

V

CO

CU

[%]

0,350,45

0,20,5

0,81,2

MAX
0,03

MAX
0,03

4,55,5

MAX
0,35

1,21,5

MAX
0,3

0,81,1

MAX
0,3

MAX
0,3

Materiał przeznaczony do badań został dostarczony w stanie wyżarzonym a następnie został
podzielony na kostki prostopadłościenne o długości kilku centymetrów i kwadratowym przekroju
poprzeczny o boku długości 5 mm.
W ten sposób dostarczony materiał, został przeznaczony do obróbki cieplnej, która była
przeprowadzona w sylitowym piecu oporowym. Temperatura austenityzowania osiągnęła wartość
1050°C a czas całkowitego hartowania próbek wynosił 40 min. Następnie próbki były chłodzone
w wodzie, bez przystanków izotermicznych. Odpuszczanie zgodnie z zaleceniami nastąpiło prawie
natychmiast po hartowaniu, próbki były odpuszczane dwukrotnie. Pierwsze odpuszczanie odbywało się
w temperaturze 525°C a drugie w 550°C. Całkowity czas pojedynczego procesu wynosił 2 godziny.
Chłodzenie po procesie odpuszczania następowało w powietrzu.
Następnie przeprowadzana została istota całego procesu, czyli wygrzewanie próbek w różnych
temperaturach i w różnym czasie, w celu próby odtworzenia warunków panujących podczas kucia
i mechanizmów cieplnych powodujących niszczenie się warstw powierzchniowych narzędzi. Schemat
przeprowadzonych badań w zależności od czasu i temperatury procesu przedstawiono w tabeli 2. Jak
łatwo policzyć do badań zostały przygotowane 24 próbki. Dodatkowo w badaniach uwzględniono 2
próbki nie poddane procesom wygrzewania, jest to materiał, który został poddany jedynie OC.
TABELA 2. CZASY I TEMPERATURY WYGRZEWANIA PRÓBEK
Temp.[°C]

200

300

400

500

550

600

650

700

Czas[h]

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

W kolejnym etapie próbki zostały pocięte, zainkludowane, wyszlifowanie w obecności wody oraz
wypolerowane w obecności zawiesiny diamentowej. Dalej były wykonywane pomiary twardości za
pomocą twardościomierza Leco LM-100AT. Twardościomierz wykonywał pomiar twardości metodą
Vickersa. Sterowany był on za pomocą oprogramowania komputerowego Amh43 – 1.6, w którym
widoczne były wyniki pomiarów. Po skończeniu pomiarów twardości, próbki zostały ponownie
wypolerowane a następnie wytrawione nitalem (3% roztwór kwasu azotowego w alkoholu etylowym)
w celu ujawnienia struktury. Struktura została zarejestrowana przy pomocy mikroskopu optycznego
Olympus GX51 za pomocą kamery Olympus DP12. Kamera obsługiwana była za pomocą oprogramowania
Olympus DP-Soft znajdującego się na komputerze.
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Pomiary twardości (a raczej mikrotwardości) wykonywane metodą Vickersa, odbywały się zgodnie
z obowiązująca normą PN-EN ISO 6507-1:1999. Wartość obciążenia dla każdej próby wynosiła 100 g. Do
odpowiedniego zbadania poziomu twardości warstwy wierzchniej stali pracujących w wysokich
temperaturach potrzebny był odpowiedni schemat badań. Próba twardości poszczególnej próbki
zawierała w sobie wykonanie 11 pomiarów, z których każdy kolejny wykonywany był coraz bardziej
w głąb materiału. Pierwszy pomiar wykonywany był w odległości około 0,02 mm od krawędzi próbki,
każdy kolejny oddalony był o tę samą odległość od poprzedniego kierunku prostopadłym do krawędzi.
Wyjątkiem był ostatni pomiar nr 11, który wykonywany był w odległości ok 0,3 mm od krawędzi.
Pomiary nie były wykonywane w linii prostej, lecz wg ustalonego schematu (Rys. 1). Tak duża liczba
pomiarów w obrębie jednej próbki pozwoliła na stworzenie wykresów twardości w zależności od
odległości od krawędzi materiału.

Rysunek 1. Schemat wykonywania pomiarów twardości

3 Wyniki badań
Na początku przedstawiono wyniki w postaci krzywych twardości (wykresy twardości). Wykresy te
charakteryzują właściwości warstwy wierzchniej materiału. Oś pionowa charakteryzuje jednostkę
twardości HV, za to oś pozioma odległość od krawędzi próbki w mm. Ze względu na to że proces obróbki
cieplnej (hartowanie + odpuszczanie) nie był prowadzony w atmosferze obojętniej pojawia się pewien
spadek twardość przy powierzchni próbki. Widać to dokładnie na krzywych twardości, szczególnie dla
próbek poddanych tylko OC, gdzie krzywe te powinny byś stosunkowo proste. Kolejne 4 rysunki 2-5
(wykresy) przedstawiają krzywe twardości dla próbek bez OC oraz próbek wygrzewanych w czasie 1, 2
lub 3 godzin.
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Rysunek 2. Rozkład twardości stali WCLV poddanej tylko procesowi OC
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Rysunek 3. Rozkład twardości stali WCLV wygrzewanej w czasie jednej godziny
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Rysunek 4. Rozkład twardości stali WCLV wygrzewanej w czasie dwóch godzin
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Rysunek 5. Rozkład twardości stali WCLV wygrzewanej w czasie trzech godzin

Na Rysunku 1 widać, że wyniki ze wszystkich prób (po 2 próby na dwóch próbkach) charakteryzują
się bardzo zbliżonymi wartościami twardości w całym zakresie pomiarowym. Ponadto wartości te
w odległości około 0,12 mm od krawędzi próbki stabilizują się na poziomie 520-580HV0,1, przeliczając to
około 51-54HRC. Wartości na tym poziomie odpowiadają twardości pracy dla tej grupy stali. Można
wywnioskować, że dla tak otrzymanych rezultatów proces obróbki cieplnej został przeprowadzony
poprawie i osiągnięty został korzystny kompromis pomiędzy twardością z ciągliwością stali odpowiedni
dla panujących warunków pracy.
Na Rysunkach 3-5 znajduje się podsumowanie wszystkich krzywych twardości w zależności od
czasu wygrzewania. Na pierwszym wykresie widnieją wyniki pomiarów twardości dla wszystkich próbek
wygrzewanych w czasie jednej godziny. Widać dosyć wyraźnie, że próbki wygrzewane w temperaturach:
600, 650 i 700°C mają już na tym poziomie dosyć obniżoną twardość przy warstwach powierzchniowych.
Kolejny wykres prezentuje rezultaty pomiarów twardości dla próbek wygrzewanych w czasie
dwóch godzin. W tym wypadku obniżoną twardością cechują się próbki wygrzewane w temp.: 300, 600,
650 i 700°C. Zaskakiwać może obniżona twardość przy temperaturze 300°C. Zjawisko to może być
spowodowane kruchością odpuszczania występującą w tym zakresie temperaturowym, lecz nie można
tego założyć na pewno.
Na ostatnim wykresie można odczytać wyniki pomiarów twardości dla próbek wygrzewanych
w temp. trzech godzin. Materiał wygrzewany w temp.: 300, 550, 600, 650 i 700°C charakteryzuje się
obniżoną wartością twardości. Obniżona wartość twardości w temp. 300°C może wskazywać na większe
prawdopodobieństwo powiązania tego obniżenia z kruchością odpuszczania. Ponadto w temperaturze
500°C uwidocznił się również spadek twardości. Jak się okazuje długie wygrzewanie materiału
w temperaturze odpuszczania może również wpływać niekorzystanie na strukturę i właściwości.
Każdorazowo próbki z zakresu trzech ostatnich temperatur wykazywały się obniżeniem właściwości
wytrzymałościowych.
Na Rysunkach 6-10 (wykresach) zostały przedstawione przykładowe mikrostruktury badanych
stali. Zauważyć można obecność charakterystycznej struktury martenzytu odpuszczania. Ponadto
widoczne są granice poszczególnych ziaren. W strukturach zauważalna jest również obecność węglików
pierwotnych (Rys. 9). Obecność takich węglików świadczy o niepełnym przekucie stali w jej
początkowym etapie produkcji, lecz nie wpływa w żaden sposób na właściwości materiału, gdyż węgliki
te występują bardzo sporadycznie. Dodatkowo zauważyć może obecność nieco większym ziaren przy
powierzchni materiału niż w jego wnętrzu. Przy powierzchniach próbek (Rys. 7 i 10) zauważalna jest
również obecność wżerów będących skutkiem utleniania się stali po granicach ziaren w procesach
wygrzewania. Widać także przy tychże krawędziach częściowy zanik struktury martenzytycznej będący
skutkiem odwęglania się materiału.

Strona | 53

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY WYGRZEWANIA STALI NARZĘDZIOWYCH DO PRACY NA GORĄCO NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ

Rysunek 6. Mikrostruktura wnętrz próbki stali WCLV po OC, pow. 500x, traw. nital

Rysunek 7. Mikrostruktura powierzchni próbki stali WCLV wygrzewanej 3h w temp. 550oC, pow. 500x, traw. nital

Rysunek 8. Mikrostruktura wnętrza próbki stali WCLV wygrzewanej 3h w temp. 550oC, pow. 500x, traw. nital
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Rysunek 9. Mikrostruktura wnętrza próbki stali WCLV wygrzewanej 2h w temp. 550oC, pow. 1000x, traw. nital

Rys 10. Mikrostruktura powierzchni próbki stali WCLV wygrzewanej 3h w temp. 600oC, pow. 500x, traw. nital

4 Wnioski i podsumowanie
Można wyróżnić następujące procesy zużycia cieplnego takie jak: odwęglanie struktury, utlenienia
się po granicach ziaren czy odpuszczające działanie temperatury. Wszystkie te procesy były obecne
podczas wygrzewania próbek i miały znaczący wpływa na utratę przez nie właściwości. [7]
Z przeprowadzonej analizy wynika, że niezależnie od czasu wygrzewania (1, 2 lub 3h) materiału dla
temperatur 600, 650 i 700°C nastąpiła utrata stabilność warstwy wierzchniej. Prawdopodobnie, dla czasu
krótszego niż jedna godzina również doszłoby do podobnej utraty właściwości. Dlatego nie powinno się
dopuszczać by w warunkach pracy temperatura narzędzi osiągała wartości zbliżone do 600°C na dłuższe
okresy czasu (kilkadziesiąt minut), ponieważ będzie to powodowało ich szybkie zużywanie się. Jeżeli
nieunikniona jest praca w wysokich temperatura bez zmiany materiału narzędzi, konieczne będzie
zastosowanie odpuszczania w wyższej temperaturze, co będzie skutkować niższą twardością matryc.
Zgodnie z tym co zostało już zaznaczone – narzędzia nie powinny pracować w temperaturze wyższej, niż
ta, w której zostały odpuszczane. Wyniki te świadczą o odpuszczającym działaniu temperatury
wpływającą przede wszystkim na twardość badanej stali. [8]
Wyniki dostarczają również informacji, że długotrwała praca narzędzi w temperaturze
odpuszczania może powodować obniżenie twardości materiału, tak jak to odbyło się dla temp. 550°C dla
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3 godzin wygrzewania. Dlatego zalecane jest cykliczne chłodzenie narzędzi podczas ciągłej pracy,
szczególnie dla trudnych warunków.
Pamiętać należy także o przedziale temperaturowym, w którym może występować kruchość
odpuszczania stali. Wyniki uwidaczniają, że dłuższa praca matryc (powyżej jednej godziny) w tym
przedziale (np. 300°C) powoduje znaczny spadek twardość. Taka utrata właściwości jest już
nieodwracalna.
Gdy dojdzie do zniszczenia warstwy powierzchniowej, na matrycy można przeprowadzić
regenerację (np. usunięcie warstwy wierzchniej i ponowne wyfrezowanie wykroju lub napawanie
w ubytkach miejscowych i również frezowanie), która jest procesem dużo bardziej opłacalnym
ekonomicznie niż produkcja nowych narzędzi. Tym bardziej, że regenerację można przeprowadzać
kilkakrotnie, chyba, że utrata właściwości obejmuje cały element jakim jest matryca.
Badania mikrostruktury ujawniły w każdej próbce obecność iglastych wydzieleń martenzytu
w obrębie ziaren, tzw. martenzytu odpuszczania. Struktura była drobnoziarnista, przy czym warstwy
wierzchnie charakteryzowały się nieco większym ziarnami. W miarę wzrostu temperatury wygrzewania,
coraz intensywniej zachodziły procesy dyfuzji oraz odwęglania co doprowadziło do zubożenia warstw
wierzchnich (i nie tylko ich) w węgiel. Martenzyt - ferryt przesycony węglem, przestał być przesycony,
następowały zmiany struktury objawiające się spadkiem właściwości wytrzymałościowych. Ponadto
zauważona została obecność wżerów spowodowanych utlenianiem się powierzchni stali po granicach
ziaren [9].
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REASEKURACJA CZYLI KILKA SŁÓW O TYM, JAK
ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
Magdalena Figiel, Anna Futa – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej
Reasekuracja może być rozumiana jako forma ochrony przed ryzykiem w działalności
ubezpieczeniowej. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie istota i funkcje reasekuracji. Kolejno
zaprezentowane zostaną rodzaje umów reasekuracyjnych. Następnie przybliżone zostanie związek
pojęcia reasekuracji z wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto omówiony zostanie
wpływ reasekuracji na tworzenie rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

1 Wprowadzenie
Jedną z metod minimalizacji ryzyka niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego jest
reasekuracja, która w znaczący sposób wpływa na wynik finansowy. Reasekuracja jest konsekwencją
istnienia ubezpieczeń. W wyniku ubezpieczeń mamy do czynienia z pierwotnym podziałem ryzyka, zaś
w wyniku reasekuracji z wtórnym i dalszym podziałem ryzyka w skali krajowej, jak również
i w międzynarodowej.

2 Istota i znaczenie reasekuracji
Reasekuracja jest umową, na podstawie której jeden zakład ubezpieczeń (cedent) odstępuje
całość, bądź tylko część ubezpieczonego ryzyka innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi), który
zostaje zobowiązany do wypłaty cedentowi odpowiedniej części świadczeń wypłaconych ubezpieczonym.
Ogólnie mówiąc, reasekuracja jest ubezpieczeniem towarzystw ubezpieczeniowych. Z faktu
cedowania ryzyka, reasekurator, który przyjmuje cesję nazywany jest cedentem, zaś przyjmujący cesję –
cesjonariuszem. Operacja ponownego przekazywania ryzyka nazywana jest retrocesją [1].

3 Funkcje reasekuracji
Reasekuracja odgrywa istotną rolę w rozwoju ubezpieczeń. Jednak rola ta nie jest jednakowa dla
obu stron umowy, bowiem reasekurator odgrywa w reasekuracji rolę czynną, zaś reasekurowany –
bierną. Stąd też podział na reasekurację czynną i bierną.
Reasekuracja spełnia dwie główne funkcje: techniczną i finansową. Funkcja techniczna reasekuracji
chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed nadmiernym wzrostem szkodowości w danym okresie.
Z funkcją tą związana jest również pomoc, jakiej reasekuratorzy udzielają swym cedentom, zwłaszcza
małym towarzystwom ubezpieczeniowym w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze technicznym
i matematyczno-statystycznym.
Z kolei, funkcja finansowa reasekuracji jest następstwem gwarancji udzielanych cedentom. Funkcja
ta jest ściśle związana z funkcją techniczną. Polega na wzmacnianiu podstaw finansowych
ubezpieczyciela. Reasekuratorzy ponoszą część świadczeń, które wypłacane są ubezpieczającym przez
cedentów. Cedenci zaś, zasilani są przez reasekuratorów.
Jeżeli reasekuracja realizowana jest w skali krajowej, to jest ona pewnego rodzaju korektą funduszy
ubezpieczeniowych, która pełni w tym przypadku rolę czynnika równowagi i stabilizacji. Jeżeli
reasekuracja realizowana jest w skali międzynarodowej, to obroty z tytułu reasekuracji, jak również
i z tytułu ubezpieczenia ryzyk za granicą, mogą oddziaływać na saldo bilansu płatniczego.
Pozostałe funkcje reasekuracji to:
•

funkcja stymulatora handlu morskiego i zagranicznego,

REASEKURACJA CZYLI KILKA SŁÓW O TYM, JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UBEZPIECZENIOWE

•

rola reasekuracji jako czynnika umożliwiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka
o charakterze katastrofalnym,

•

rola reasekuracji jako czynnika ułatwiającego organizację nowych rodzajów lub warantów
ubezpieczeń,

•

funkcja stymulatora rozwoju ubezpieczeń.

W praktyce istnieją również inne metody minimalizacji ryzyka ubezpieczeniowego odgrywające
podobną rolę do roli reasekuracji. [2]

4 Rodzaje umów reasekuracyjnych
Umowa reasekuracji jest dokumentem opisującym formę zobowiązań asekuratora i reasekuratora.
Z uwagi na fakt, iż w praktyce stosowane są różnego rodzaju metody i formy reasekuracji, istnieją różne
typy umów reasekuracyjnych. W zależności od przyjętego kryterium, można dokonać różnorodnych
podziałów umów reasekuracji. Reasekuracja dzieli się na reasekurację klasyczną i finansową. Pierwszy
typ reasekuracji skutecznie funkcjonuje wśród zakładów ubezpieczeń i na tym typie reasekuracji zostaną
skupione dalsze rozważania. Wyróżnia się dwa główne kryteria podziału umów reasekuracji klasycznej:
forma zobowiązań stron oraz metody podziału ryzyka.

Rysunek 1. Podział umów reasekuracyjnych

Pierwsze kryterium dzieli umowy reasekuracji na:
•

umowy fakultatywne (facultative reinsurance),

•

umowy obligatoryjne (treaty reinsurance),

•

umowy fakultatywno-obligatoryjne (facultative obligatory covers, open covers).

Umowy fakultatywne, określane także jako dobrowolne, stanowią najstarszą formę umów. Mają
one charakter dobrowolny, są zawierane indywidualnie przy akceptacji konkretnego ryzyka bądź grupy
ryzyk o charakterze jednorodnym. Tego typu podejście daje swojego rodzaju swobodę w podjęciu decyzji
cedentowi, który ustala poziom oferowanego udziału w poszczególnym ryzyku ale także reasekuratorowi,
który z kolei samodzielnie wyznacza poziom oferowanego mu udziału. Konsekwencją powyższej
swobody decyzji jest to, że w umowach fakultatywnych każdorazowo określa się poziom składki
reasekuracyjnej niezależnie od poziomu składki ubezpieczeniowej, jaką otrzymała cedująca ryzyko firma
ubezpieczeniowa. Argumentem przemawiającym za stosowaniem reasekuracji fakultatywnej jest fakt, iż
daje ona możliwość indywidualnej oceny ryzyka, a następnie podjęcie skutecznej decyzji. Z kolei
negatywną cechą tego typu umów reasekuracji jest to, że asekurator zobligowany jest przekazać udział
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w danym ryzyku przed terminem rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu tego ryzyka. W chwili obecnej
umowy fakultatywne odgrywają rolę uzupełniającą.
Umowy obligatoryjne, zwane także obowiązkowymi lub automatycznymi, cechują się tym, iż
cedowane są określone udziały we wszystkich jednostkach ryzyka danego rodzaju. W tym przypadku
firma ubezpieczeniowa cedująca ryzyko zobowiązana jest do przekazania udziałów przekraczających jej
udział własny. Z kolei reasekurator zobowiązany jest przyjąć powyższe udziały. W przypadku umów
obligatoryjnych wysokość składki reasekuracyjnej równa jest pewnemu ustalonemu procentowi składki
ubezpieczeniowej, otrzymanej przez asekuratora. Ponadto umowy te przeważnie zawierane są na czas
nieokreślony z prawem wypowiedzenia zarówno przez asekuratora, jak i reasekuratora, jednakże
w określonym terminie. Reasekuracja obligatoryjna funkcjonuje na międzynarodowym rynku
reasekuracyjnym.
Umowy fakultatywno-obligatoryjne mają charakter mieszany, stosują umowy tzw. otwartego
pokrycia (open cover). Powyższe umowy cechują się tym, iż towarzystwo ubezpieczeniowe cedujące
ryzyko ma swobodę decyzji, jakie ryzyka i w jakim stopniu planuje przekazać reasekuratorowi. Z kolei
reasekurator ma obowiązek przyjąć cedowane mu udziały na określonych z góry warunkach.
W przypadku umów fakultatywno-obligatoryjnych składki reasekuracyjne wyznacza się zarówno
indywidualnie jak i proporcjonalnie do składki ubezpieczeniowej zebranej przez asekuratora. Z punktu
widzenia reasekuratora umowy mieszane łączą sięz niebezpieczeństwem. Wynika to z faktu, iż
asekurator może dokonać antyselekcji ryzyka swojego portfela i cedować wyłącznie najbardziej
niebezpieczne typy ryzyka. W związku z tym umowy fakultatywno-obligatoryjne zawierane są pomiędzy
partnerami, którzy po pierwsze darzą się pełnym zaufaniem i po drugie dłuższy czas ze sobą owocnie
współpracują.
Jeżeli za kryterium przyjmie się metody podziału ryzyka z uwagi na udział w składce
i w płatnościach roszczeń asekuratora i reasekuratora, wówczas umowy reasekuracji dzielą się na:
•

proporcjonalne,

•

nieproporcjonalne.

Umowy proporcjonalne cechują się tym, iż tym udział reasekuratora w każdym ryzyku jest
określony w stałej proporcji do asekuratora. Zatem reasekurator przejmuje pewną część składki
ubezpieczeniowej łącznie zebranej przez asekuratora, pomniejszoną o prowizję reasekuracyjną. Ponadto
reasekurator bierze udział w pokryciu szkód zaistniałych w reasekurowanym portfelu w dokładnie takim
samym stopniu, co asekurator. Wynika stąd, że w przypadku reasekuracji proporcjonalnej reasekurator
dzieli los cedenta w sposób jednoznaczny.
Umowy proporcjonalne dzielą się na:
•

umowy kwotowe (quota share reinsurance),

•

umowy ekscedentowe (sur plus reinsurance),

•

umowy kwotowo-ekscedentowe.

Umowy kwotowe opierają się na zasadzie, że asekurator ceduje reasekuratorowi ustalony
procent każdego ryzyka lub portfela ryzyk, a w zamian za to reasekurator finansuje ten sam procent
każdego roszczenia i uzyskuje odliczoną prowizję reasekuracyjną. Cena przejęcia ryzyka przez
reasekuratora w stosunku do cedującego zakładu ubezpieczeń określana jest mianem prowizji
reasekuracyjnej. Rysunek 2 przedstawia sposób funkcjonowania umowy kwotowej. Udział własny
asekuratora na rysunku reprezentują pola niebieskie, zaś pola białe – udział reasekuratora. W tym
przypadku jest on równy 50%. Reasekuracja kwotowa jest stosowana w sytuacji, gdy portfel ryzyka jest
zbyt mały. W przeciwnym przypadku, gdy portfel jest duży, zachodzą prawa wielkich liczb w związku
z czym stabilność finansowa w portfelu jest większa. Wadą reasekuracji kwotowej jest to, iż nie zawsze
skutkuje ona dostatecznym wyrównaniem drugiej części portfela, zawierającej udziały własne
towarzystwa cedującego ryzyko ubezpieczeniowe.
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Rysunek 2. Sposób funkcjonowania umowy kwotowej

Umowy ekscedentowe charakteryzują się tym, iż udział cedenta w ryzyku ustalony jest nie
procentowo, ale kwotowo. W związku z powyższym asekurator wyznacza według swojego uznania kwotę
wysokości udziałów własnych w ubezpieczonych ryzykach, czyli tzw. zachowek i zobowiązuje się
cedować nadwyżki ponad te udziały (ekscedenty) reasekuratorowi, który z kolei deklaruje się je przyjąć.
W praktyce udział własny określa się mianem „linii”. Konsekwencją umowy ekscedentowej jest fakt, że
w tym przypadku procentowy podział ryzyka między stronami umowy zależy od wysokości tego ryzyka.
Powyższy typ umowy reasekuracyjnej daje możliwość wyrównania portfela ryzyk, w związku z czym jest
korzystniejsza niż umowa kwotowa. Ryzyka nie przekraczające poziomu zachowka nie muszą być
cedowane, co więcej ubezpieczyciel dalej ma w posiadaniu ustalony udział w każdym ryzyku. Wadą
reasekuracji ekscedentowej jest to, iż nie wyrównuje ona szkód, których suma ubezpieczenia nie jest
wysoka. W rzeczywistości umowy ekscedentowe znajdują zastosowanie częściej niż umowy kwotowe.
Rysunek 3 prezentuje podział składki w reasekuracji ekscedentowej.

Rysunek 3. Podział składki w reasekuracji ekscedentowej

Umowy kwotowo-ekscedentowe, podobnie jak fakultatywno-obligatoryjne, mają charakter
mieszany. Stanowią one połączenie dwóch powyższych umów reasekuracji proporcjonalnej. Umowy te
polegają na tym, że portfel określonego typu ryzyka jest przede wszystkim reasekurowany kwotowo,
z drugiej strony nadwyżka sum ubezpieczenia ryzyka ponad ustaloną kwotę jest reasekurowana zgodnie
z założeniami reasekuracji ekscedentowej. W praktyce ten typ umów jest najrzadziej stosowany.
Umowy nieproporcjonalne w praktyce powstały zdecydowanie później, niż umowy
proporcjonalne. Głównym założeniem tych umów jest to, że przy podziale ryzyka między stronami
umowy nie obowiązują jakiekolwiek odgórnie ustalone proporcje. Reasekurator będzie zobowiązany
wypłacić sumę odszkodowań jedynie w przypadku, gdy przewyższy ona z góry określoną wartość.
Reasekuracja nieproporcjonalna ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego
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reasekuratorów zagrożonych w sytuacji, gdy w krótkim okresie czasu powstaje mała ilość szkód, ale
wyjątkowo wysokich bądź też w przypadku zaistnienia dużej ilości szkód o stosunkowo niewielkim
wymiarze, np. w następstwie różnego rodzaju klęsk żywiołowych czy katastrof. Istotnym problemem
reasekuracji nieproporcjonalnej jest wyznaczenie poziomu składki reasekuracyjnej. W celu rozwiązania
powyższego problemu dokonywane są badania statystyczne, które są związane z występowaniem dużych
szkód danego typu.
Wśród umów nieproporcjonalnych wyróżnia się:
•

umowy reasekuracji nadwyżki szkody (excess of loss),

•

umowy reasekuracji nadwyżki szkodowości (stop loss).

Umowy reasekuracji nadwyżki szkody mają zastosowanie, jeżeli ubezpieczyciel nie ma na celu
wyrównanie określonego ryzyka danego typu, ale gdy dąży do bezpośredniego zabezpieczenia stabilności
finansowej wszelkich operacji związanych z działalnością ubezpieczeniową, która może być narażona
z uwagi na zaistnienie wyjątkowo dużych szkód w portfelu. Szkody o małym i średnim wymiarze, które
nie przewyższają udziału własnego cedenta są w pełni przez niego pokrywane. Asekurator i reasekurator
zawierają tego rodzaju umowę w formie obligatoryjnej.
W reasekuracji nadwyżki szkody cedent wyznacza maksymalny poziom szkody, który w razie jej
zaistnienia deklaruje się pokryć. Wysokość ta jest udziałem własnym cedenta, który w praktyce
nazywany jest „priorytetem”. Z kolei „limit pokrycia reasekuracyjnego” oznacza górną granicę
odpowiedzialności reasekuratora. Rysunek 4 prezentuje sposób funkcjonowania reasekuracji nadwyżki
szkody.

Rysunek 4. Sposób funkcjonowania reasekuracji nadwyżki szkody

Umowy reasekuracji nadwyżki szkodowości zakładają, że strony je zawierające ustalają
przedział procentowy, który będzie obligował reasekuratora do uczestniczenia w ryzyku. Ubezpieczyciel
z kolei jest zobowiązany pokryć daną szkodę poniżej i powyżej określonych granic. Umowy te odnoszą się
do całego portfela ubezpieczeń danego rodzaju. Celem reasekuracji nadwyżki szkodowości jest
zapewnienie bezpieczeństwa cedentowi w przypadku zaistnienia wielu szkód, które mieszczą się w jego
udziale własnym, jednak których łączna suma przekracza możliwości finansowe ubezpieczyciela,
zaburzając jego równowagę finansową. Rysunek 5 ilustruje działanie reasekuracji nadwyżki szkodowości.
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Rysunek 5. Schemat działania reasekuracji nadwyżki szkodowości

Z pojęciem umów reasekuracyjnych łączy się również termin prowizji reasekuracyjnych. Termin
ten określa kwoty, które reasekurator zobligowany jest uiścić cedentowi w związku z kosztem
pozyskania ubezpieczającego.
Głównym problemem związanym z zawieraniem umowy reasekuracyjnej jest wyznaczenie przez
towarzystwo ubezpieczeniowe wartości udziału własnego, innymi słowy ustalenie, jaką część ryzyka ma
zachować. Należy wówczas wziąć pod uwagę różnego typu kryteria, m. in. wypłacalność, wzajemność,
zdolność obsługi finansowej i wiele innych, przy czym dodatkowo należy pamiętać, iż udział własny
wyznaczany jest dla konkretnych umów innymi sposobami. [3]

5 Związek pojęcia reasekuracji z wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych
Z pojęciem marginesu wypłacalności związany jest termin minimalnego kapitału gwarancyjnego,
który określa środki własne towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie są obciążone jakimikolwiek
zobowiązaniami, przy czym środki te towarzystwo jest zobowiązane posiadać w związku z prowadzoną
szeroko pojętą działalnością ubezpieczeniową. Z kolei margines wypłacalności oznacza wysokość
środków własnych firmy ubezpieczeniowej, która jest konieczna aby zapewnić płynność finansową firmy,
przy czym jest ona nie mniejsza niż kapitał gwarancyjny.
W przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa przekazuje określoną część ryzyka reasekuratorowi,
czyli gdy bierze udział w reasekuracji biernej, wówczas maleje żądany dla tej firmy margines
wypłacalności. W związku z tym, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe boryka się z problemem
wypłacalności, co w praktyce oznacza, że nie jest w stanie pokryć własnymi środkami marginesu
wypłacalności, wówczas może ono użyć reasekuracji jako środka polepszającego wypłacalność. Dochodzi
wtedy do zwiększenia reasekuracji biernej. Należy jednak wspomnieć, że sytuacja ta objęta jest pewnymi
ograniczeniami. Mianowicie przekazanie powyżej 50% ryzyka do reasekuratora nie ma istotnego wpływu
na redukcję marginesu wypłacalności. Celem powyższego ograniczenia jest przeciwdziałanie zbyt
pokaźnym transferom ryzyka, które mogłyby być niezgodne z ogólną polityką ubezpieczeń na rynku
krajowym.
Istotnym jest fakt, iż w sytuacji przyjmowania ryzyka, czyli w przypadku reasekuracji czynnej, ma
miejsce wzrost wymaganego marginesu wypłacalności.
Podsumowując, reasekuracja w znaczący sposób umożliwia dbanie o stabilność finansową
i wypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego. [4]
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6 Wpływ reasekuracji na tworzenie rynku ubezpieczeń w Polsce
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem bardzo młodym, stąd też nie jest on jeszcze w pełni
rozwinięty. Towarzystwa ubezpieczeniowe od 1990 roku przechodzą przez kolejne etapy reformy
ubezpieczeń. Struktura polskiego rynku ubezpieczeniowego jest bardzo niezrównoważona. W związku
z tym większość rodzajów ryzyka objętych ochroną ubezpieczeniową w Polsce jest objęta – jeżeli są one
reasekurowane – usługami reasekuracyjnymi firm zagranicznych. Ta zagraniczna reasekuracja nie jest
korzystna dla Polski, narusza bowiem jej bilans płatniczy i osłabia rynek kapitałowy, jako że część
pieniędzy w postaci składek za reasekurowane ryzyko wypływa za granicę. Warto również zauważyć, że
ta międzynarodowa reasekuracja w przypadku Polski jest reasekuracją bierną, w związku z tym ma ona
cechy ujemne i bardzo niekorzystne dla rynku polskiego.
Poniżej przeanalizowana zostanie działalność reasekuracyjna w Polsce w latach 2005-2007.
W szczególności zaprezentowana zostanie wielkość działalności reasekuracyjnej w obu działach
ubezpieczeń, uwzględniając zakłady z przewagą kapitału krajowego oraz zagranicznego, reasekurację
bierną w dziale II ubezpieczeń, a także przedstawione zostaną wyniki działalności reasekuracyjnej.
Składki ubezpieczeniowe brutto w dziale I ubezpieczeń w latach 2005-2007 stanowiły
odpowiednio: 49.5%, 56.2% oraz 58,3% składek ogółem. Wielkość składek z działalności reasekuracyjnej
według działów ubezpieczeń została przedstawiona w Tabeli 1.
TABELA 1: SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI REASEKURACYJNEJ WG DZIAŁÓW UBEZPIECZEŃ W LATACH 2005-2007
Rok

2005

2006

2007

Składki ubezpieczeniowe brutto (w mln zł)

15323,5

21108,6

25512,7

Składki z reasekuracji czynnej (w mln zł)

120,5

72,9

52,9

Udział składek z reasekuracji czynnej w składkach ubezpieczeniowych brutto
(w%)

0,8

0,3

0,2

Składki przekazane reasekuratorom (w mln zł)

201,6

213,8

1209,2

Udział składek przekazanych reasekuratorom w składkach ubezpieczeniowych
brutto (w%)

1,3

1

4,7

Stosunek składek z reasekuracji czynnej do składek przekazanych
reasekuratorom (w%)

59,8

34,1

4,4

Składki ubezpieczeniowe brutto (w mln zł)

15657,9

16424,7

18234,2

Składki z reasekuracji czynnej (w mln zł)

320,6

366,6

452,8

Udział składek z reasekuracji czynnej w składkach ubezpieczeniowych brutto
(w%)

2

2,2

2,5

Składki przekazane reasekuratorom (w mln zł)

2385,2

2066,5

1854,5

Udział składek przekazanych reasekuratorom w składkach ubezpieczeniowych
brutto (w%)

15,2

12,6

10,2

Stosunek składek z reasekuracji czynnej do składek przekazanych
reasekuratorom (w%)

13,4

17,7

24,4

Dział I

Dział II

Na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli łatwo zauważyć, że wielkość reasekuracji czynnej
w badanym okresie w dziale I z roku na rok ulegała zmniejszeniu. Z kolei składki przekazywane

Strona | 63

REASEKURACJA CZYLI KILKA SŁÓW O TYM, JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO UBEZPIECZENIOWE

reasekuratorom rosły, ale nierównomiernie. W każdym z badanych lat składki przekazywane
reasekuratorom znacząco przewyższały składki z reasekuracji czynnej.
Z kolei w II dziale ubezpieczeń składki z reasekuracji czynnej wykazywały tendencję rosnącą i rosły
o wiele szybciej niż składki brutto. Jednakże wielkość reasekuracji czynnej nie była zbyt duża. Składki
przekazywane reasekuratorom z roku na rok ulegały obniżeniu. Pomimo tego faktu składki cedowane
znacznie przekraczały składki uzyskiwane z tytułu reasekuracji czynnej.

7 Podsumowanie
Oceniając kształtowanie się reasekuracji biernej w dziale I ubezpieczeń można stwierdzić, że
zarówno w zakładach z przewagą kapitału krajowego, jak i zagranicznego w latach 2005-2007 wzrostowi
składek brutto towarzyszył wzrost składek przekazanych reasekuratorom. W zakładach z przewagą
kapitału zagranicznego udział reasekuratorów w odszkodowaniach znacznie przewyższał udział
reasekuratorów w składkach, zaś w zakładach z przewagą kapitału krajowego było odwrotnie.
Jeżeli chodzi o II dział ubezpieczeń, to zarówno w zakładach z przewagą kapitału krajowego, jak
i zagranicznego w latach 2005-2007 następował wzrost składek ubezpieczeniowych brutto. W zakładach
z przewagą kapitału zagranicznego udział reasekuratorów w składkach zawsze przewyższał udział
reasekuratorów w odszkodowaniach. Natomiast w zakładach z przewagą kapitału krajowego udział
reasekuratorów w składkach był równy, bądź niższy niż udział reasekuratorów w odszkodowaniach. [5]
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Selen należy do grupy mikroelementów, czyli mikroskładników, których dzienne zapotrzebowanie
wynosi mniej niż 100 µg na dobę. Odgrywa on istotną rolę enzymatyczną oraz strukturalną
w organizmie człowieka. Niedobór selenu w organizmie wynika najczęściej ze stosowania ubogiej
diety lub spożywania produktów ubogich w ten pierwiastek i skutkuje m.in. osłabienie odporności czy
zawał mięśnia sercowego. Dlatego dużą rolę odgrywa suplementacja. Dostępność suplementów diety
jest ogromna, należy jednak zwrócić uwagę na jaki środek najlepiej się zdecydować. Łatwiej
przyswajalne przez organizm są organiczne formy selenu w postaci selenometioniny, niż formy
nieorganiczne tj. seleniany lub kwas selenowy.
Celem badań było opracowanie i optymalizacja warunków ekstrakcji do fazy stałej prowadzącej do
wydzielenia L-selenometioniny z roztworów wodnych o różnym pH. Proces sorpcji (ekstrakcja do ciała
stałego) prowadzono stosując dwa komercyjne sorbenty o matrycy styren-diwinylobenzen Diaion®
HP-20 i Sepabeads® SP850 impregnowane modelowym ekstrahentem: chlorkiem 1-propylo-3undekanoilopirydyniowym.

1 Wstęp teoretyczny
W przyrodzie dostępne są substancje, które mogą stanowić cenne źródło np. makroi mikroelementów, jednakże ich ilość może być niewielka. Przykładem takiego mikroelementu jest selen,
który stanowi istotny czynnik w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Głównym źródłem selenu
przyswajanym przez człowieka jest żywność. Koncentracja tego pierwiastka w pożywieniu jest jednak
silnie uzależniona od strefy geograficznej, w jakiej uprawiane są rośliny lub hodowane są zwierzęta, co za
tym idzie zawartość selenu może być skrajnie różna. Jeśli więc ilość tego mikroelementu przyjmowanego
z pożywieniem jest zbyt mała, zalecana jest suplementacja, która pozwala na uzupełnienie braków. Zatem
aby wydobyć substancje naturalnie występujące w tzw. śladowych ilościach, należy dobrać taką metodę
wydzielania i zatężania substancji, która pozwoli na efektywne wyekstrahowanie pożądanego związku
bez zmiany jego właściwości.
Jedną z takich metod jest ekstrakcja do fazy stałej, gdzie możliwe jest otrzymanie odpowiedniego
zatężenia substancji nawet z roztworów o malej koncentracji ekstrahowanej substancji. W metodzie tej
wykorzystywane są m.in. sorbenty polimerowe. Natomiast wprowadzenie do użytku sorbentów
o unikatowych cechach (SIRs) może dać wysokoefektywne rezultaty znacznie ułatwiające pozyskiwanie
czystych substancji, selektywnie wydzielanych na takich właśnie sorbentach.

1.1

Sorbenty impregnowane (SIRs – Solvent-Impegnated Resins)

Ekstrakcja do ciała stałego staje się techniką coraz częściej wykorzystywaną do odzyskiwania
i zatężania pożądanej substancji. Fazę stałą stanowią m.in. sorbenty polimerowe, które zgodnie z zasadą
powinowactwa analitu do struktury sorbentu, posiadają cechy pozwalające na sorpcję poszczególnych
substancji. Zastosowane po raz pierwszy w latach 70-tych XX wieku do sorpcji związków organicznych tj.
fenole czy błękit metylenowy, również znalazły swoje zastosowanie jako nośniki układów katalitycznych.
Mimo, iż same sorbenty polimerowe cechują się dużo większą efektywnością sorpcyjną niż sorbenty
otrzymane na podstawie żelu krzemionkowego lub nieporowatego węgla aktywnego, selektywność
procesu nadal jest zbyt niska. SIRs są alternatywą dla mało selektywnych metod sorpcyjnych. Odpowiedni
dobór matrycy polimerowej i ekstrahenta użytego do impregnacji umożliwia uzyskanie unikalnych cech
zawierających zalety zarówno wymiany jonowej jak i ekstrakcji ciecz-ciecz. W zależności od użytego
impregnatu możliwa jest selektywna adsorpcja związków kompleksowych, organicznych oraz tych
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zawierających grupy sulfonowe z różnych rozpuszczalników. Idea SIRs opiera się na wykorzystaniu
głównie cieczy jonowych zdolnych do ekstrakcji, które związane siłami fizycznymi z polimerową matrycą
zmieniają właściwości i zwiększają wydajność procesu.

1.2

L-selenometionina – organiczna forma selenu [2-8]

Selen jest to pierwiastek chemiczny należący do grupy niemetali, w 1817 roku odkryty przez dwóch
naukowców Jackobsa i Berzeliusa. W latach 50-tych ubiegłego wieku potwierdzono jego toksyczność,
która powodowała dystrofię mięśniową u zwierząt hodowlanych. Natomiast na podstawie badań
przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że jego niedobór w organizmie prowadzi do ostrej
martwicy wątroby.
W przyrodzie selen występuje w formie nieorganicznej np. w litosferze, hydrosferze i atmosferze lub jako
zanieczyszczenie rud siarkowych. Stanowi zanieczyszczenie środowiska przy wytapianiu rud miedzi,
prowadzeniu procesów spalania węgla oraz przerobu ropy naftowej, jest również niepożądanym
produktem w przemyśle tłuszczowym, farmacji oraz przy produkcji barwników. Selen w formie
organicznej stanowi połączenia ze związkami węgla tworząc selenobiałka, pochodne metylowe selenu
oraz selenoaminokwasy. Zawartość selenu w organizmie szacuje się pomiędzy 3 a 30 mg i zależy od
rodzaju stosowanej diety. Pierwiastek ten występuje we wszystkich komórkach organizmu, ale
największa jego koncentracja znajduje się w wątrobie, śledzionie, sercu i nerkach oraz układzie kostnym.
Odkrycie w roku 1973, że selen wchodzi w skład peroksydazy glutationowej, spowodowało szereg
intensywnych badań nad rolą fizjologiczną tego pierwiastka w organizmie człowieka. Selen należy do
mikroelementów, a jego obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zarówno
jego niedobór jak i nadmiar może być niekorzystny dla człowieka. W zależności od formy chemicznej,
w jakiej występuje selen, będzie on w różnym stopniu przyswajany przez organizm. Najlepiej
przyswajalną formą selenu są jego związki organiczne takie jak selenoaminokwasy. Do tej grupy
pochodnych selenu należy m.in. selenometionina (SeMet).
Selenometionina jest naturalnym aminokwasem, występującym głównie jako enancjomer L (Lselenometionina). Struktura tego aminokwasu jest podobna do struktury metioniny, z tą różnicą, że atom
siarki jest zastąpiony atomem selenu.
O

OH

O

OH

CH3
H2N

S

CH3
H2N

Se

Rysunek 1. Różnice strukturalne w budowie metioniny i selenometioniny.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu człowieka, niezbędna jest
odpowiednia ilość składników odżywczych, w tym również substancji zwanych makroi mikroelementami. Selen należy do grupy mikroelementów, czyli mikroskładników, których dzienne
zapotrzebowanie wynosi mniej niż 100 µg na dobę. Odgrywa on rolę enzymatyczną oraz strukturalną,
występuje, bowiem w białkach komórek. Związki selenu dostarczone do organizmu wraz z pożywieniem
wiązane są przez krwinki czerwone i osocze, a następnie za pomocą selenowiążących białek
transportowane są do tkanek. Selen występuje w centrach aktywnych wielu enzymów (tj. peroksydaza
glutationowa) oraz jest składnikiem wielu białek o ważnej funkcji biologicznej, dlatego jego odpowiedni
poziom w organizmie ma ogromne znaczenie biologiczne. Selen jest odpowiedzialny za stymulację układu
odpornościowego. Dzięki utrzymaniu odpowiedniego poziomu selenu organizm może bronić się przed
infekcjami oraz przeciwdziałać chorobom wirusowym. Niewystarczająca ilość tego mikroskładnika
powoduje problemy z funkcjonowaniem grasicy oraz gorszym działaniem białych krwinek. Badania
dowiodły, że odpowiednia suplementacja odgrywa znaczącą rolę w zwalczaniu takich chorób jak
półpasiec czy opryszczka wargowa, zwiększa aktywność białych krwinek oraz zdolność limfocytów do
eliminacji komórek rakowych. Związki selenu mają istotne znaczenie w procesie syntezy peroksydazy
glutationowej. Glutation, czyli składnik peroksydazy glutationowej, stanowi najważniejszy czynnik
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detoksykacyjny organizmu, znajduje się we wszystkich komórkach organizmu, jednak jego największe
stężenie znajduje się w komórkach wątroby, głównego organu odpowiedzialnego za usuwanie toksyn.
Dzięki działaniu glutationu organizm jest w stanie zmniejszyć lub całkowicie usunąć szkodliwość różnych
niepożądanych substancji chemicznych tj. pestycydy, metale ciężkie, leków, końcowych produktów
przemiany materii czy hormonów. Selen wykazuje zdolność do wiązania organicznych i nieorganicznych
postaci rtęci, antagonizuje ołów i glin oraz zmniejsza przyswajanie kadmu, czyli pierwiastka
występującego w zanieczyszczonym powietrzu i dymie papierosowym, ponadto ułatwia wydalanie metali
ciężkich. Dodatkowo odpowiedni poziom selenu wzmacnia działanie glutationu, sprawiając, że
detoksykacja staje się bardziej efektywna.
Odkrycie korzystnych dla człowieka właściwości selenu, spowodowało intensywny rozwój badań.
Badania epidemiologiczne wskazują na znaczącą zależność pomiędzy niską zawartością selenu
w organizmie a częstym występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. Istnieją trzy czynniki ryzyka
tych chorób, jest to odkładanie się tzw. złego cholesterolu w naczyniach krwionośnych, a co za tym idzie
zmiana współczynnika cholesterolu dobrego (HDL) do złego (LDL) oraz zmiana lepkości płytek krwi.
Wysoka koncentracja selenu w tkankach oka zapobiega pogorszeniu wzroku oraz powstawaniu innych
schorzeń tj. zwyrodnienie plamki. Promienie UV oraz ozon i inne zanieczyszczenia powietrza powodują
powstawanie rodników, które mają znaczny wpływ na uszkodzenie tak wrażliwych tkanek organów jak
oczy. Takie uszkodzenia mogą pogarszać lub powodować stany zwyrodnieniowe, przyśpieszając proces
starzenia się oka skutkujące pogorszeniem wzroku lub zaćmą. Ze względu na wysokie zagrożenie ze
strony środowiska, w narządach wzroku obecne jest duże stężenie antyoksydantów (m.in. selenu,
witaminy C i luteiny), które zapobiegają trwałym uszkodzeniom. Zapotrzebowanie na selen w zależności
wieku osiąga różną wartość. Zalecana dzienna dawka selenu u kobiet w ciąży i tych karmiących piersią
jest wyższa niż normalnie. Odpowiedni poziom tego mikroelementu jest niezbędny do prawidłowego
rozwoju płodu i noworodka. Dzieci o niskiej wadze urodzeniowej bardzo często mają niedobór tego
pierwiastka w organizmie. Istnieje również teoria, że niedobór przyczynia się do tzw. zespołu nagłej
śmierci noworodków. Związki selenu posiadają właściwości przeciwutleniające, a w połączeniu
z witaminą E wykazuje właściwości przeciwzapalne. Selen ma zdolność do neutralizacji i detoksykacji
nadtlenków lipidowych, które uszkadzają lipidy, błony komórkowe, białka, Dna i zwiększają ryzyko
mutacji komórek. Oprócz tego jest jednym z ważniejszych składników odżywczych, które odpowiadają za
prawidłowy rozwój i ochronę komórek. Selen znany jest, jako „pierwiastek młodości”, dlatego że opóźnia
proces starzenia. Jego właściwy poziom zapobiega degeneracji układu sercowo-naczyniowego, mutacji
komórek i rozwojowi komórek rakowych, niweluje zaburzenia układu immunologicznego oraz poprawia
płodność u mężczyzn. Dzięki swoim właściwościom może łagodzić bóle głowy, obrzęk stawów i ich
sztywność. Nadmiar selenu w dużych ilościach jest usuwany wraz z moczem i kałem, w mniejszych
z wydychanym powietrzem, śliną i potem, jego okres półtrwania u człowieka wynosi 65-115 dni. Selen
jest dostarczany do organizmu głównie przez pożywienie. Jego przyswajalność zależy od formy
chemicznej, w jakiej dostarczony ma zostać do organizmu (tj. organicznej – np. aminokwasy,
nieorganicznej – seleniany), dlatego istotnym zagadnieniem jest rodzaj stosowanej diety. Spożycie
posiłków bogatych w białka małocząsteczkowe oraz obecność witamin A, E i C powoduje lepsze
wchłanianie. Trudności z przyswajaniem selenu zaobserwować można przy obecności wyższych stężeń
metali ciężkich oraz siarki. W zależności od obszaru geograficznego ilość selenu w organizmie człowieka
ulega zmianie. Skład pożywienia w dużej mierze zależy od rodzaju gleb, na jakich uprawiane są rośliny,
które pobierają z ziemi składniki niezbędne do wzrostu. Zawartość selenu w produktach zwierzęcych
zależy również od rodzaju paszy, jaką zwierzęta są karmione oraz warunków hodowli. Dieta i zwyczaje
żywieniowe determinują ilość dostarczanego do organizmu selenu, dlatego w różnych regionach jego
poziom osiąga zróżnicowane wartości.
Biodostępność selenu z pożywienia szacowana jest na około 55% i poza ogólną zawartością selenu
w produktach spożywczych istotna jest jego przyswajalność. Znacznie lepiej wchłaniany jest selen
zawarty w białkach pochodzenia zwierzęcego tj. jaja, ryby, owoce morza czy mięso, niż ten zawarty
w roślinach i produktach z nich pozyskiwanych. Zalecana dzienna dawka selenu dla kobiety to 55 µg, a dla
dorosłego mężczyzny to 70 µg. Produkty spożywcze dostarczające ten mikroelement cechują się różną
zawartością i przyswajalnością. Najwięcej selenu dostarcza pożywienie, szczególnie spożycie mięsa i ryb
(aż 25-35% dziennego zapotrzebowania). Drugim ważnym źródłem są produkty zbożowe zapewniające
przeciętnie 25-35%, natomiast owoce i warzywa to niecałe 5%. Obróbka termiczna artykułów
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spożywczych powoduje straty selenu, najmniejsze w przypadku gotowania, największe przy smażeniu
i pieczeniu. Utrata tego składnika sięga aż 13-40% zawartości podczas przygotowania mięsa oraz 10-30%
w przypadku artykułów zbożowych i warzyw.
Niedobór selenu w organizmie wynika najczęściej ze stosowania ubogiej diety lub spożywania
produktów ubogich w ten pierwiastek (uwarunkowania geograficzne), ponadto ten problem dotyka też
ludzi chorych karmionych np. pozajelitowo lub cierpiących na zaburzenia wchłaniania. Osoby, którym
zalecono taką suplementację, pierwsze efekty mogą poczuć już po niecałym miesiącu. Efekty w dużej
mierze zależą od początkowej wielkości niedoboru, przyjmowanej dawki i formy, w jakiej selen jest
przyjmowany. Przy czym suplementacja może być stosowana nie tylko u osób z wyraźnym niedoborem
tego pierwiastka, ale również gdy poziom selenu jest w normie. Na chwilę obecną dostępność
suplementów diety jest ogromna. Należy jednak zwrócić uwagę na jaki środek najlepiej się zdecydować.
Łatwiej przyswajalne przez organizm są organiczne formy selenu w postaci selenometioniny, niż formy
nieorganiczne tj. seleniany lub kwas selenowy. Im bardziej naturalna forma uzupełniania niedoboru
selenu, tym lepsze skutki suplementacji.

2 Metodyka badań i wyniki
W badaniach wykorzystano dwa niepolarne sorbenty polimerowe o matrycy poli(styrendiwinylobenzen).
TABELA 1. SPECYFIKACJA SORBENTÓW POLIMEROWYCH UŻYTYCH W BADANIACH.
Właściwości

Sorbent
Diaion® HP-20

Sepabeads® SP-850

Struktura

makroporowata

makroporowata

Matryca

styrenowo-diwinylobenzenowa

styrenowo-diwinylobenzenowa

Postać fizyczna
Rozmiar ziarna [mm]
2
Powierzchnia [m /g]
Objętość porów [ml/g]
Maksymalna temperatura operacyjna [°C]

białe sferyczne ziarna
0,25-0,85
500
1,3
130

jasnobrązowe sferyczna ziarna
0,25-0,84
1000
1,2
130

Oczyszczone sorbenty polimeryczne zaimpregnowano ekstrahentem z grupy czwartorzędowych
soli pirydyniowych - chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym.

O
C
+

H7C3

N

Cl

C10H21

-

Rysunek 2. Struktura związku impregnującego - chlorku 1-propylo-3-undekanoilo-pirydyniowego - K3PC10-PrCl.

Modyfikację materiałów sorbujących prowadzono w acetonie stosując 5% udział substancji
impregnującej w stosunku do modyfikowanego sorbentu.
Proces ekstrakcji na zaimpregnowanych sorbentach prowadzono w kolbkach okrągłodennych, do których
wprowadzono 0,5 g zaimpregnowanego sorbentu oraz 25 ml roztworu L-selenometioniny. Kolbki
umieszczono w wytrząsarce i wytrząsano przy szybkości obrotów 200 rpm. Próbki o objętości 0,2 ml
pobierano za pomocą mikropipety przed wytrząsaniem i kolejno po 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 i po 60
minutach wytrząsania. Proces prowadzono w roztworach o zakresie pH 1-9. Po wykonanym procesie
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ekstrakcji L-selenometioniny zawartość sorbowanej substancji w roztworze wodnym analizowano
metodą spektroskopową. Z otrzymanych wartości absorbancji wybrano wartość długości fali przy której
zależności absorbancji od stężenia jest funkcją liniową (y = 0.066x + 0.0059) z R2 = 0,996. Otrzymane
równanie nachylenia krzywej wzorcowej posłużyły do wyliczenia stężenia L-selenometioniny w próbce.

3 Wyniki i omówienie
W badaniach skupiono się na opracowaniu warunków prowadzenia ekstrakcji do fazy stałej
prowadzącej do wydzielenia i zatężenia L-selenometioniny z modelowych próbek wodnych. Proces
sorpcji był realizowany przy użyciu dwóch sorbentów polimerowych Diaion® HP-20 i Sepabeads® SP850
o matrycy
styren-diwinylobenzen,
które
zaimpregnowano
chlorkiem
1-propylo-3undekanoilopirydyniowym. Celem impregnacji sorbentów było otrzymanie nowych materiałów
sorpcyjnych i ocena ich skuteczności w procesie ekstrakcji do fazy stałej.
W badaniach zastosowano zamiennie nazewnictwo użytych sorbentów:
•

Sepabeads® SP-850 impregnowany chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym, jako SP850 Cl

•

Diaion® HP-20 impregnowany chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym, jako HP-20 Cl

3.1

Ekstrakcja sorbentem Sepabeads® SP-850 impregnowanym chlorkiem 1-propylo-3undekanoilopirydyniowym.

R [%]

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki sorpcji L-selenometioniny na sorbencie impregnowanym po
60 minutach wytrząsania. Najlepsze rezultaty (ponad 50% wydzielenia substancji) otrzymano dla
roztworu o pH = 1. Wraz ze wzrostem wartości pH roztworów procent wydzielenia spada: dla pH = 2
wynosi on około 30%, natomiast dla pH 3-5 waha się w okolicach zaledwie 20%.
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Rysunek 3. Wykresy sorpcji L-selenometioniny sorbentem Sepabeads® SP-850 impregnowanym chlorkiem 1-propylo-3undekanoilopirydyniowym (badania w zakresie pH od 1 do 5).

Wyniki uzyskane dla roztworów o zakresie pH 6-9 wskazywać mogą na obecność reakcji konkurencyjnej
w roztworze.

3.2

Ekstrakcja sorbentem Diaion®
undekanoilopirydyniowym.

HP-20

impregnowanym

chlorkiem

1-propylo-3-

W przypadku sorbentu Diaion® HP-20 zaobserwować można lepsze wyniki w porównaniu do
sorbentu Sepabeads® SP-850 impregnowanego tą samą solą. W roztworze o pH = 1 procent wydzielenia
(R) po 60 min. sorpcji wynosi ponad 60%, dla roztworu o pH = 2 uzyskano najlepszy wynik – aż 75%.
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R [%]

Wraz ze wzrostem pH również można zauważyć spadek wartości R. Procent odzysku nie spada jednak
poniżej 30%.
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Rysunek 4. Wykresy ekstrakcji L-selenometioniny sorbentem Diaion® HP-20 impregnowanym chlorkiem 1-propylo-3undekanoilopirydyniowym (badania w zakresie pH od 1 do 5).

Tak, jak dla sorbentu Sepabeads® SP-850 impregnowanym solą chlorkową wyniki uzyskane dla
roztworów o zakresie pH 6-9 również wskazywać mogą na obecność reakcji konkurencyjnej w roztworze.

3.3

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wydajności ekstrakcji L-selenometioniny
z roztworów wodnych o różnym pH przy zastosowaniu modyfikowanych sorbentów polimerowych.
Obydwa sorbenty polimerowe modyfikowane chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym
pozwoliły na ekstrakcję L-selenometioniny tylko w roztworach silnie kwasowych, natomiast w zakresie
pH 6-9 obserwowano reakcje konkurencyjne albo desorpcję L-selenometioniny z powierzchni sorbentu.
W przypadku obu sorbentów modyfikowanych chlorkiem najlepszy wynik (powyżej 50%) uzyskano dla
roztworów o pH = 1 - 2. Dla pozostałych wartości pH końcowy procent wydzielenia nie przekracza 40%.
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REAKCJA ROŚLIN NA PODWYŻSZONĄ ZAWARTOŚĆ METALI
CIĘŻKICH W GLEBIE
Małgorzata Gaj, Anna Parus – Politechnika Poznańska, Wydział technologii Chemicznej, Instytut
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej
Bożena Karbowska – Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
i Elektrochemii Technicznej, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Obecność metali ciężkich w glebie stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla roślin, a także dla
organizmów glebowych. W konsekwencji mogą być one włączone do łańcucha troficznego.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu
podwyższonej zawartości metali ciężkich, takich jak: kadmu, cynku i ołowiu na kiełkowanie
i początkowy wzrost wybranych gatunków roślin. W tym celu przeprowadzono testy określające
wpływ obecności metali ciężkich w podłożu na kiełkowanie gorczycy, kukurydzy, słonecznika i sorgo.
Po ich zakończeniu zmierzono długości pędów i korzeni poszczególnych gatunków systematycznych
i określono zawartość poszczególnych pierwiastków w roślinach i glebie.

1 Wprowadzenie
Nieustanny rozwój przemysłu stanowi przyczynę wzrostu zanieczyszczenia środowiska
naturalnego metalami ciężkimi. Nazwa „metale ciężkie” jest ściśle związana z masą właściwą należących
do tej grupy pierwiastków. Definiujemy nimi elementy posiadające masę właściwą większą od 4,5 g/cm3
[1, 2].
Wyróżnia się elementy niezbędne do zajścia wielu procesów metabolicznych w roślinach i ich
prawidłowego wzrostu. Są to: Co, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn, Cu. Kolejną grupę stanowią pierwiastki toksyczne,
stwarzające potencjalne zagrożenie dla rozwoju flory. Należą tu min. Pb, Cd, Cr, Hg [2]. Wszystkie
organizmy żywe wrażliwe są zarówno na niedobór jak i podwyższone stężenie metali w otoczeniu.
Nadmiar toksycznych pierwiastków w glebie stanowi przyczynę zahamowania wzrostu roślin i ich
szybkiego obumierania. Zawartość poszczególnych metali ciężkich w materiale roślinnym zależeć może
od wielu czynników takich jak: pH czy zasolenia gleby. Wysokie stężenie soli może ograniczyć pobieranie
wody i tym samym znajdujących się w niej jonów przez zwiększenie potencjału osmotycznego roztworu
glebowego. Wysokie pH natomiast skutkuje unieruchomieniem metali w glebie przez powstanie m.in.
węglanów i fosforanów. Na pobieranie metali przez rośliny ma wpływ również zawartość substancji
organicznej. Toksyczność środowiskowa metali ciężkich zależy od ich uwalniania do środowiska [3, 4].
Jak podają źródła literaturowe, maksymalne dopuszczalne stężenie kadmu w ziemi uprawnej przyjmuje
wartość 100 mg/kg. Badania wykazały, iż zawartość cynku w zanieczyszczonej glebie waha się między
150 mg/kg a 300 mg/kg. Mimo, iż jest to pierwiastek niezbędny do prawidłowego rozwoju flory to takie
jego stężenie, tak jak w przypadku kadmu, powoduje zahamowanie wzrostu materiału roślinnego, a także
jego chlorozę. Największe stężenie ołowiu w glebie notuje się na terenach przemysłowych w okolicach
hut czy kopalń [5-7].
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu podwyższonej zawartości metali ciężkich, takich jak:
kadm, ołów i cynk na rozwój wybranych gatunków roślin, a także ocena zawartości poszczególnych
metali w ich pędach, korzeniach i podłożu.

2 Metodyka
2.1

Ocena fitotoksyczności

W celu określenia wpływu obecności metali ciężkich w podłożu na kiełkowanie i początkowy
wzrost gorczycy, kukurydzy, słonecznika i sorgo użyto płytek testowych Phytoxkit. Na każdą z nich
naniesione zostało 100 g skażonej metalami ciężkimi gleby, a następnie 10 ziaren wybranego gatunku
roślin. Przygotowaną w taki sposób płytkę pozostawiono na czas 7 dni. Po upływie tygodnia,
przeanalizowano ilość wykiełkowanych ziaren i zmierzono długości wykiełkowanych pędów i korzeni.
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2.2

Określenie zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym i glebie

Odważki wysuszonych pędów i korzeni poszczególnych roślin o masach od 0,15 – 0,27 g i 2 g gleby
mineralizowano na mokro w układzie otwartym. Próbki umieszczono w naczyniach teflonowych
i dodawano na gorąco 1 ml 65% kwasu azotowego (V) (FLUKA, cz.d.a) oraz 2,5 ml nadtlenku wodoru
(30%, FLUKA, cz.d.a). W przypadku próbek gleby czynność ta została poprzedzona umieszczeniem
w bombie teflonowej 2 ml 73% kwasu fluorowodorowego (FLUKA, cz.d.a). Po odparowaniu próbek do
sucha ponownie dodawano czynnik utleniający (1 ml HNO3, 65%) i pod przykryciem ogrzewano je
w temperaturze 100°C przez następne 2 godziny. Po procesie mineralizacji próbki przenoszono do kolb
o pojemności 25 cm3 i dopełniono wodą. Wszystkie roztwory przygotowane zostały przy użyciu wody
podwójnie destylowanej, oczyszczonej w procesie odwróconej osmozy w aparacie firmy Watek – Demiwa,
Republika Czeska. Tak przygotowane próbki poddano analizie techniką ASA.

3 Wyniki
3.1

Ocena fitotoksyczności

Badania wpływu obecności metali ciężkich na kiełkowanie wybranych gatunków roślin
przeprowadzono wykorzystując płytki testowe Phytotoxkit. Po okresie siedmiu dni prowadzenia uprawy
zmierzono długości wszystkich wykiełkowanych pędów i korzeni gorczycy, kukurydzy, słonecznika
i sorgo. Uzyskane wyniki obrazuje wykres przedstawiony na rysunku nr 1.
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Rysunek 1. Średnie długości pędów i korzeni po 7 dniach prowadzenia uprawy

Kiełkowanie i początkowy wzrost poddanych badaniu gatunków roślin uległo zahamowaniu. Część
ziaren nie uległa procesowi kiełkowania, a obecność metali ciężkich w glebie przyczyniła się do
spowolnienia wzrostu pozostałych. Najbardziej odpornym gatunkiem na obecność czynników
stresujących okazał się słonecznik, u którego zanotowano najdłuższe długości korzeni (9,95 cm)
i stosunkowo długie pędy (5,14 cm).

3.2

Określenie zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym i glebie

Wartości stężeń cynku, ołowiu i kadmu w poszczególnych częściach roślin i w glebie ukazują
poniższe wykresy (rysunek nr 2, 3 i 4).
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Rysunek 2. Zawartość cynku w suchej masie pędów, korzeni, gleby
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Rysunek 3. Zawartość ołowiu w suchej masie pędów, korzeni, gleby
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Rysunek 4. Zawartość kadmu w suchej masie pędów, korzeni, gleby
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Rysunek 5. Zawartość żelaza w suchej masie pędów, korzeni, gleby

Przeprowadzona analiza zawartości metali techniką ASA wykazała obecność cynku w korzeniach
każdej z roślin. Jedynym gatunkiem, którego pęd nie zakumulował tego metalu okazało się sorgo,
natomiast pęd kukurydzy zawierał go w największych ilościach (80,04 mg/kg suchej masy).
Metalem ciężkim, który nie został zakumulowany przez pędy materiałów roślinnych poddanych
analizie jest ołów. Porównywalne jego ilości oznaczono w próbkach korzeni słonecznika i gorczycy
(122,49 mg/kg i 119, 10 mg/kg). Duże jego stężenia zanotowano w glebie (1003,35 – 1263,01 mg/kg).
Dokonano także oceny zawartości kadmu w próbkach gleb, które stanowiły podłoże do uprawy
wybranych roślin. Wykazano, iż zawartość tego metalu przyjmuje najmniejszą wartość dla gleby,
stanowiącej podłoże dla kukurydzy i wynosi 4,89 mg/kg. Zawartość tego pierwiastka w podłożu dla
gorczycy, słonecznika i sorgo sytuowała się na zbliżonym poziomie 5,81 mg/kg – 5,83 mg/kg.
Przeprowadzone badania dowiodły, iż żelazo jest pierwiastkiem znajdującym się w glebie
w największych ilościach (7584,297 mg/kg – 8593,135 mg/kg). Korzenie każdej z roślin są zdolne do jego
gromadzenia. Największe ilości żelaza zawiera korzeń sorgo (2798,507 mg/kg), najmniejsze natomiast
korzeń słonecznika (23,273 mg/kg). Materiałem roślinnym, w którym nie wykryto obecności tego metalu
był pęd gorczycy. Najwyższe stężenie tego pierwiastka wykryto w epikotylu kukurydzy (136,535 mg/kg).
W tabeli poniższej zestawiono usuniecie metali z gleby wyrażone w procentach. Analizując wyniki
można zauważyć, iż rośliny w największym stopniu usuwają miedź oraz cynk z gleby. Natomiast w dużo
mniejszym stopniu żelazo oraz ołów, z kolei kadm nie był pobierany przez żadną z zastosowanych roślin.
TABELA 1. FITOEKSTRAKCJA METALI Z GLEBY.
Usunięcie metali z gleby
zawartość metali [%]
roślina
gorczyca
kukurydza
sorgo
słonecznik

Zn

Cu

Pb

Fe

Cd

korzeń

27,55

61,34

8,62

0,43

0

pęd

30,1

23,46

0

0

0

korzeń

32,26

79,61

7,58

0,39

0

pęd

38,11

3,92

0

1,64

0

korzeń

48,46

76,55

5,52

25,94

0

pęd

0

5,88

0

1,05

0

korzeń

30,93

77,18

9,18

0,3

0

pęd

29,48

5,88

0

0

0
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4 Wnioski
Niniejsza praca składa się z dwóch części, z których pierwszą stanowi ocena fitotoksyczności
a drugą określenie dokładnej ilości pierwiastków w analizowanym materiale biologicznym. Obecność
metali ciężkich takich jak kadm, cynk i ołów ma negatywny wpływ na kiełkowanie i rozwój takich
gatunków roślin jak gorczyca, kukurydza, sorgo i słonecznik. Skażenie nimi gleby powoduje ich szybkie
zakumulowanie przez pędy i korzenie. Jedynym materiałem roślinnym, którego pęd nie był podatny na
gromadzenie cynku okazało się sorgo. Analiza pędów biomateriałów nie wykazała obecności ołowiu
w badanych próbkach. Ołów jest pobierany przez analizowane rośliny i gromadzony w korzeniach we
wczesnym etapie wzrostu. Pomiar techniką ASA wykazał niemalże dwukrotnie większe stężenie ołowiu
aniżeli cynku w próbkach gleby. Stąd przypuszczalnie, w korzeniach wykryto większe stężenia ołowiu
w porównaniu z oznaczoną ilością cynku lub z innej strony ołów jest łatwiej pobierany i kumulowany
w korzeniach roślin. Zawartość kadmu w poddanej badaniu glebie okazała się dużo niższa w porównaniu
z ilością ołowiu czy cynku. Metalem o najwyższym stężeniu w glebie jest żelazo. W korzeniu sorgo
oznaczono najwyższe stężenie tego metalu. Porównując jego zawartość w poddanych analizie pędach
słonecznika i sorgo, żelazo akumulowane jest przez nie w największych ilościach. Wyrażając wyniki jako
procent fitoekstrakcji poszczególnych metali z gleby wykazano, iż w badanym układzie największa ilość
usuniętych metali to miedź oraz cynku, w dużo mniejszym stopniu ołów i żelazo, natomiast kadm nie był
pobierany prze żadną z roślin.
Badania zostały sfinansowane ze środków Rektora Politechniki Poznańskiej przeznaczonych na
realizację grantów kół naukowych w roku 2015/2016.
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TECHNIKA SAFT W TOMOGRAFII ULTRADŹWIĘKOWEJ
KONSTRUKCJI BETONOWYCH
Małgorzata Głąb, Łukasz Radzik– Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Wśród badań nieniszczących konstrukcji betonowych można wyróżnić metodę o bardzo szerokim
zakresie zastosowania - tomografię ultradźwiękową. Metoda ta została szczegółowo opisana
w artykule. Wykonany przegląd literaturowy potwierdził jej szerokie spektrum zastosowania. Opisane
zostało urządzenie (tomograf ultradźwiękowy MIRA A1040) służące do badania konstrukcji
betonowych. Wykonane zostało również badanie próbki betonowej o wysokości 0,3 m, przy pomocy
tomografii ultradźwiękowej.

1 Wstęp
Badania nieniszczące elementów betonowych stają się coraz ważniejsze z powodu nieodzownej
oceny starzejących się obiektów infrastruktury np. mostów, dróg, lotnisk, budynków. Zdarza się, że
konieczne jest określenie grubości elementu betonowego lub wykrycie wad w miejscach o utrudnionym
dostępie (często dostępnych jednostronnie). Lokalizacja badanego elementu może skutkować również
w utrudnieniu (a czasem braku możliwości) wykonania niszczących badań, takich jak np. wywiercenia
otworu.
Badania, a następnie analiza zobrazowań betonu jest zadaniem złożonym z powodu
niejednorodności materiału. Badania nieniszczące z użyciem ultradźwięków mogą być wykorzystywane
w celu rozwiązania pewnych zadań, które powstają w związku z wytwarzaniem i stosowaniem
elementów betonowych. Główne obszary zastosowań to kontrola jakości, analiza stanu i wykrywanie wad.
Dzięki metodom pomiarowym i uzyskanym obrazom struktury wewnętrznej obiektu można określić
grubość elementu, wielkość i usytuowanie obszarów słabo zagęszczonych, lokalizację pustek
powietrznych, położenie, wielkość oraz grubość ewentualnych rozwarstwień, usytuowanie prętów
zbrojeniowych czy cięgien.

2 Przegląd literatury
Osobami, które zajęły się problemem oceny grubości elementów dostępnych jednostronnie byli
między innymi Kozlov i Samokrutov [1]. Są oni twórcami ultradźwiękowej wielogłowicowej anteny
pomiarowej w tomografie ultradźwiękowym. W pozycjach [2, 3, 4] opisana jest antena tomografu
z głowicami ultradźwiękowymi z suchym punktem stykowym, algorytm zobrazowania oraz możliwości
jej zastosowania do badań elementów betonowych. W [5] przedstawiona jest przez Bishko teoria
propagowania w betonie ultradźwiękowej fali poprzecznej o niskiej częstotliwości, a także projekt anteny
pomiarowej z grupą głowic oraz próba jej użycia do badania betonu. W pozycjach [6, 7, 8] polscy autorzy Schabowicz i Hoła w celu określenia grubości betonowego elementu, dostępnego z jednej strony, polecają
zastosowanie nieniszczącej metody tomografii ultradźwiękowej. W artykule [9] z 2006 roku Samokrutov
i inni omówili rozwój metod akustycznych na przestrzeni lat, a także zaproponowali metody badań
ultradźwiękowych, wykorzystując przetworniki z suchym punktem stykowym. W [10] Hoła, Sadowski
i Schabowicz przedstawili metodologię oceny występowania rozwarstwień w betonowej posadzce za
pomocą dwóch nieniszczących technik: impulse-response i tomografii ultradźwiękowej. Pomysł
identyfikacji grubości elementu betonowego z kompleksowym zastosowaniem dwóch metod: tomografii
ultradźwiękowej i impact-echo przedstawili Garbacz [11], a także Hoła, Schabowicz i inni [12, 13].
Wynika z tego, że obie metody wzajemnie się uzupełniają i są przydatne w celu oceny grubości
elementów betonowych dostępnych jednostronnie. Połączenie metody tomografii ultradźwiękowej
z impact-echo sprawdza się również w celu oceny głębokości pęknięć w betonowych płytach
fundamentowych, co wykazali Hoła, Schabowicz i inni w pozycjach [14, 15, 8]. Do lokalizacji dużych
pustek powietrznych w elementach z betonu Bishko [16, 5], Kozlov i Samokrutov [1-3] oraz Shevaldykin
[4] zaproponowali metodę tomografii ultradźwiękowej. Do lokalizacji wad w postaci stref nadmiernie
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porowatego betonu w dostępnych jednostronnie masywnych elementach autorzy [12] zaproponowali
wykorzystanie dwóch metod takich jak metody impulse-response i tomografii ultradźwiękowej. Łydżba,
Sobótka i Różański w 2015 roku dokonali wielofrontalnej analizy przyczyn pękania betonów w masywnej
konstrukcji hydrotechnicznej [17]. Do tego celu posłużyli się między innymi tomografem
ultradźwiękowym, określając jakość betonu wszystkich hydrozespołów, stan zagęszczenia materiału,
występowania wtrąceń oraz pęknięć w rurach ssących. Schickert wraz z Krause [19] w swojej pracy
przedstawiają techniki ultradźwiękowe do oceny konstrukcji żelbetowej. Opisują oni zasady propagacji
fali ultradźwiękowej w betonie, przedstawiają zastosowanie metod ultradźwiękowych w praktyce.
W swojej publikacji autorzy skupiają się także na rekonstrukcji obrazów dokonanych techniką SAFT.
W artykule [20] Schickert przedstawia wykorzystanie rekonstrukcji SAFT do zobrazowania elementów
betonowych, a także podaje właściwości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w betonie. Autor podaje
zalety powyższej techniki, a także wyniki badań przeprowadzonych w celu przetestowania skuteczności
algorytmu SAFT. W publikacji [21] Śliwowski przedstawia rekonstrukcję obrazów ultradźwiękowych
przy zastosowaniu algorytmu SAFT. Autor podaje zasady tej techniki, opisuje na czym polega proces
rekonstrukcji przy jej użyciu, a także dokonuje analizy zobrazowań badanych próbek, wykazując
widoczne polepszenie jakości obrazów. W artykule [22] autorzy De La Haza, Petersen i Samokrutov
omówili urządzenie o nazwie MIRA, które wykorzystuje zbiór przetworników z suchym punktem
stykowym, emitujących fale poprzeczne. Autorzy przeprowadzili doświadczenia z zastosowaniem
tomografu ultradźwiękowego, a następnie omówili uzyskane wyniki. W publikacji [23] Michaux i Grill
także przedstawili zastosowanie tomografu ultradźwiękowego. W pozycji [24] Bazulin przedstawia
metodykę w celu określenia typu skazy widocznej na obrazie uzyskanym przy zastosowaniu techniki CSAFT. Autor ukazuje zmodyfikowany algorytm SAFT.

3 Tomografia ultradźwiękowa
Metoda ta jest jedną z najnowszych metod akustycznych. Tomograf o nazwie MIRA A1040
stosowany jest do testowania obiektów wykonanych z betonu, betonu zbrojonego, a także z kamienia.
Technika ta polega na wprowadzeniu fali sprężystej do badanego obiektu, a następnie na analizie
uzyskanego obrazu. Źródłem wzbudzania fal jest antena, posiadająca 48 niezależnych głowic z suchym
punktem stykowym, która służy także do odbierania i przetwarzania ultradźwiękowych sygnałów
(Rysunek 1). Urządzenie umożliwia badanie obiektów przy ich jednostronnym dostępie i o grubości
badanych elementów do 2500 mm. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w urządzeniu jest
algorytm DFA (Digitally Focused Array). DFA ma za zadanie zebrać i przetworzyć otrzymane dane.
Antena przyłożona do obiektu transmituje w każdym pomiarze 66 ultradźwiękowych impulsów do jego
wnętrza. Uzyskane w trakcie badania danego obiektu odczyty są analizowane przez oprogramowanie, aby
określić ile sygnałów zostało odbitych od różnych punktów w betonie. Następnie użyta jest technika SAFT,
aby zbudować obraz w oparciu o przetworzone dane. Komputer buduje obraz betonowego wnętrza.
Kolor piksela na uzyskanych obrazach odpowiada intensywność odbicia fali w danym miejscu. Źródłem
odbić mogą być np. pustki powietrzne, pęknięcia.

Rysunek 5. Tomograf ultradźwiękowy

4 Rekonstrukcja SAFT
Technika SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique) wykorzystuje informacje zawarte w echo
pomiarach w różnych pozycjach, aby wyświetlić obraz struktury wewnętrznej badanego obszaru.
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Algorytm SAFT spójnie nakłada pomierzone sygnały do pikseli lub wokseli rekonstruowanego obrazu.
Zastosowanie techniki SAFT poprawia rozdzielczość uzyskanych obrazów (B-skanów), co sprawia, że są
łatwiejsze w ocenie i analizie. Wszystkie zebrane przez urządzenie pomiarowe sygnały są zapisywane
w postaci A-skanów, które są podstawą do powstania B-skanów. Rekonstruowane zobrazowanie na
płaszczyźnie (x,z) wyraża wzór (1):
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Gdzie fij jest A-skanem odpowiadającym i-temu elementowi nadawczemu i j-temu elementowi
odbiorczemu, xi jest położeniem elementu nadawczego, xj jest położeniem elementu odbiorczego, c jest
prędkością rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. Rysunek 2 przedstawia drogę od nadajnika sygnału do
przeszkody w położeniu (x,z), a następnie do odbiornika sygnału.

Rysunek 2. Droga sygnału w algorytmie SAFT

5 Badanie elementu betonowego bez imperfekcji

Rysunek 3. Badana próbka betonowa wraz ze zwymiarowanym schematem

Wykonano badania elementu betonowego o wymiarach 1x0,5x0,3 m (Rysunek 3) skanując jego
górną powierzchnię tomografem ultradźwiękowym. Kolejność badania przedstawiono na rysunku 4.
Krok (przesunięcie) tomografu wynosił 100 mm w jednym i drugim kierunku badanego elementu.
Następnie tomograf ultradźwiękowy obrócony został o 90° stopni tak, aby ponownie zeskanować całą
powierzchnię, celem uzyskania dla porównania dodatkowych rezultatów do analizy.
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6 Rezultat badań

Rysunek 4. Przebieg badania próbki tomografem ultradźwiękowym

W wyniku badań elementu otrzymano skany tomograficzne, przedstawione na rysunku nr 5. Na
części z nich widoczne jest wyraźne odbicie na głębokości około 300 mm (rysunek 5a, 5b, 5c),
pozwalające na lokalizację dna elementu. Skan tomograficzny widocznym na rysunku 5d został
wykonany przy krawędzi badanego obiektu. Możemy zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy nim
a skanami 5a, 5b i 5c (skany te były wykonywane w odległości od krawędzi min. 100mm). Lokalizacja dna
obiektu jest dla takiego skanu kłopotliwa.

Rysunek 4. Obrazy uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań.

7 Podsumowanie
W artykule przedstawiono jedną z metod badań nieniszczących konstrukcji betonowy – tomografię
ultradźwiękową. Wykonany przegląd literaturowy, z którego wynika, że metoda ta ma szerokie spektrum
zastosowania, jest metodą wymagającą zaangażowania wielu dziedzin wiedzy oraz korzystającą
z najnowszych technicznych rozwiązań. Wykonano również badanie próbki betonowej tomografem
ultradźwiękowym w celu lokalizacji dna obiektu. Badanie potwierdziło skuteczność metody, oraz
wykazało wpływ efektu krawędziowego na jego wynik.
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ANALIZA SENSORYCZNA MIODU
Celina Habryka – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności; Katedra Analizy
i Oceny Jakości Żywności
Analiza sensoryczna żywności ma charakter naukowy i wykorzystuje zmysły człowieka jako jedyny
w swoim rodzaju przyrząd pomiarowy. Badania wykazały, że zmysły człowieka rejestrują wrażenia
wywołane bardzo słabymi bodźcami. Podczas badania oceniane jest ilościowe natężenie każdej
z wcześniej wyodrębnionych cech. Miód jest interesującym obiektem badań, a opinie na jego temat
zmieniły się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Osoby nie przepadające za miodem, uważają miód
za produkt zbyt słodki i zbyt lepki oraz kłopotliwy w podawaniu. Aby temu przeciwdziałać zaczęto
produkować miód kremowany oraz miód z dodatkiem produktów pszczelich. W przeprowadzanych
badaniach analizy sensorycznej ocenia się: zapach, barwę, konsystencję, smak oraz smakowitość.
Barwę i konsystencję ocenia się wzrokowo, zapach należy określić przez wąchanie miodu, a smak
poprzez degustację płynnego miodu o temperaturze pokojowej. Analizę sensoryczną miodu wykonuje
się metodą 5-cio punktową. Polega ona na wyrażeniu cech jakościowych ocenianego produktu za
pomocą punktów. Metody konsumenckie opierają się na subiektywnych wrażeniach konsumentów
i pozwalają uzyskać informacje o produkcie.

1 Wprowadzenie do badań sensorycznych
Metodę organoleptyczną stosuje się także przy ocenianiu i kontrolowaniu surowców i produktów
spożywczych. Podczas każdego posiłku konsument ocenia organoleptycznie jakość żywności. Wśród
metod organoleptycznych stosowanych do oceny jakości żywności należy wymienić:
•
ocenę organoleptyczną polegającą na określeniu jakości produktów spożywczych za pomocą
zmysłów. Nie jest ona powtarzalna i odtwarzalna, ponieważ zależy od wrażliwości sensorycznej
oceniającego, jego stanu fizjologicznego i psychicznego, a także od warunków, w jakich ocenę się
przeprowadza;
•

degustację, czyli smakowanie, kosztowanie. Jest to organoleptyczne badanie produktu przez osoby
szczególnie o wyczulonym smaku. Potocznie nazywa się tak organoleptyczną ocenę jakości
produktu przez konsumentów;

•

analizę sensoryczną obejmująca pomiar i ocenę właściwości produktu za pomocą jednego lub kilku
zmysłów, które są traktowane jako aparat pomiarowy, w odpowiednich warunkach, przez osoby
spełniające określone wymagania przy użyciu metod adekwatnych do postawionych zadań. Jest
jedynym rodzajem oceny, która na styku produkt-człowiek daje wypadkową szeregu informacji
odbieranych przez zmysły człowieka w wyniku zetknięcia go z ocenianym produktem
o charakterystycznych właściwościach, wywołujących określone wrażenia zmysłowe [1].

Ludzkie zmysły są aparatem pomiarowym w analizie sensorycznej. Zmysł smaku i węchu
pobudzany jest przez substancje chemiczne, zwane one są zmysłami chemicznymi. Wzrok, czucie i słuch
to tzw. zmysły fizyczne pobudzane przez czynniki fizyczne, do których zalicza się: oddziaływanie
mechaniczne lub cieplne, promieniowanie elektro magnetyczne oraz fale akustyczne. Jakość i sprawność
zmysłów człowieka sprawdza się podczas badania jego stanu zdrowia, ocenia kwalifikacje
i predyspozycje do wykonywania analiz sensorycznych [1].

1.1

Zmysł wzroku

Zmysł wzroku odgrywa bardzo dużą rolę w ocenie sensorycznej, ponieważ ocena wzrokowa
decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu produktu, jest wykonywana jako pierwsza. Kształt, wielkość, barwa,
struktura i stan powierzchni jest oceniany za pomocą wzroku. Receptorami są umieszczone w siatkówce
oka czopki i pręciki, natomiast bodźcem jest promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła
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widzialnego wynoszącego 350 – 740 nm. W mózgu impulsy elektryczne przekazywane przez nerw
wzrokowy są odbierane, przetwarzane i zestawiane dając w efekcie obraz postrzeganego produktu [1].

1.2

Zmysł węchu

Zmysł węchu (zapachu) decyduje o postrzeganiu smakowitości. Człowiek potrafi reagować na małe
stężenia substancji zapachowych, ale również posiada zdolność rozróżniania wielu zapachów. Bodziec
w postaci substancji zapachowej odbierany jest przez komórki nabłonka węchowego znajdujące się
w górnej części jamy nosowej. Impuls elektryczny powstały pod wpływem tego bodźca jest
przekazywany bezpośrednio do kory mózgowej, gdzie powstaje wrażenie węchowe. Znaną woń
określonego surowca wyjściowego oraz identyfikowalne, specyficzne nuty zapachowe składające się na
charakterystykę i jakość produktu człowiek odbiera jako zapach. Stosowane w metodach analizy
sensorycznej standardowe testy przewidują rozpoznawanie i definiowanie przez oceniających
podstawowe rodzaje zapachów oraz test ranking, polegający na ustawieniu próbek w kolejności
wzrastania odbierania intensywności odbieranego wrażenia [1, 2].

1.3

Zmysł smaku

Zmysł smaku pełni decydującą rolę w sensoryczne j ocenie żywności. Zmysł ten pozwala na
odróżnienie i porównanie produktów żywnościowych, a konsekwencji wpływa na ich akceptację lub
wybór. Wrażenie smakowe powstaje pod wpływem działających bodźcowo określonych substancji
chemicznych rozpuszczonych w wodzie w jamie ustnej. W kubkach smakowych brodawek
umiejscowionych na powierzchni języka i jamy ustnej umieszczone są komórki smakowe zwane
receptorami. Związki chemiczne w różnym stopniu dopasowują się do określonych receptorów
smakowych: receptory umieszczone na czubku języka w większym natężeniu odbierane jest wrażenie
smaku słodkiego, z boku przedniej części języka – smaku słonego, smaku kwaśnego – w jego części
środkowej, natomiast u nasady języka – smaku gorzkiego. Dzięki włóknom nerwowym sprzężonym
z kubkami smakowymi sygnały przekazywane są do kory mózgowej. Obok czterech podstawowych
odczuć smakowych: słony, słodki, kwaśny i gorzki, wymienia się jeszcze smak umami, pochodzący od
glutaminianu sodu, a także smak metaliczny [1, 2].

1.4

Zmysł słuchu

Zmysł słuchu jest bodźcem reagującym na dźwięki, bezpośrednio bierze udział w odbiorze
bodźców rejestrowanych przez inne zmysły w określaniu mechanicznych cech tekstury niektórych
produktów. Należy tu wymienić: chrupkość łamliwość kruchość, które zawsze kojarzą się
z charakterystycznymi dźwiękami wydawanymi przy ich rozgryzaniu bądź łamaniu. Dźwięki mają wpływ
na kompleksowe wrażenie wywoływane przez dany produkt, jednak w analizie sensorycznej udział
słuchu jest mniejszy niż pozostałych zmysłów [1].

1.5

Zmysł czucia

Zmysł czucia pozwala odbierać różnorodne wrażenia przez czucie powierzchniowe oraz głębokie.
Czuciowe receptory powierzchniowe: skórne, odbierają wrażenie ciepła, zimna, ucisku, dotyku i bólu.
Ucisk mechaniczny przemieszczanie się odczuwane są jako czucie głębokie: kinestetyczne, mięśni
i stawów. Analiza sensoryczna wykorzystuje receptory czuciowe umieszczone na: wargach, języku
i wewnętrznej powierzchni jamy ustnej oraz na opuszkach palców [1].

1.6

Wrażliwość sensoryczna

Wrażliwość sensoryczna osób biorących udział w analizie ma zasadniczy wpływ na wyniki oceny
produktów. Zależy ona od wielu czynników, wśród których należy wymienić: wiek, płeć, stosowanie
używek oraz stan zdrowia i samopoczucie oraz uwarunkowania środowiskowe i genetyczne tych osób.
Niezbędne jest wyselekcjonowanie odpowiedniego zespołu oceniającego ze względu na wielość
czynników wpływających na wrażliwość sensoryczną człowieka, zwłaszcza w zakresie smaku i węchu.
Osoby wybierane do takiego zespołu muszą mieć odpowiednie cechy osobowościowe, takie jak zdolność
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koncentracji czy rzetelność oraz umiejętność przekazywania wrażeń i opisywania, ponadto być
przeszkolone, pozytywnie zmotywowane i zakwalifikowane do konkretnego badania [1, 3].

1.7

Wymagane warunki do przeprowadzenia analizy sensorycznej

Bardzo ważne są warunki, w jakich przeprowadzana jest ocena sensoryczna, ponieważ przyczyną
błędów mogą być silnie działające bodźce uboczne np.: hałas czy obce zapachy. W tym celu pracownia
powinna stanowić odpowiedni układ, a także należy przedsięwziąć określone środki, które mogłyby
zakłócić prace zespołu oceniającego. Odpowiednio wyposażone stanowisko pracy powinno mieć jasne,
o stałym natężeniu oświetlenie, dobrą wentylację, temperaturę i wilgotność. Odpowiednio przygotowane
próbki mają decydujący wpływ na poprawność wyników. Próbki muszą być reprezentatywne,
identycznie przygotowane, podane w taki sam sposób i odzwierciedlać właściwości badanego produktu.
Naczynia i sprzęt użyty do oceny powinny mieć obojętną barwę oraz być całkowicie bezwonne [1, 3].

2 Ocena organoleptyczna miodu
Definicja miodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu ma brzmienie: „Miód jest naturalnym,
słodkim produktem wytwarzanym przez pszczoły, przez łączenie z własnymi specyficznymi substancjami
nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydalin owadów ssących soki żywych części roślin,
składowanym, odparowanym i pozostawionym do dojrzewania w plastrach”. Miód powinien spełniać
następujące wymagania organoleptyczne: barwa od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej; jego
konsystencja jest płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowany; smak i zapach zmienny
w zależności od odmiany [4].
Dokonując oceny organoleptycznej miodu należy określić konsystencję, barwę, zapach i smak
miodu. Barwę i konsystencję ocenia się wzrokowo, obserwując płynny miód w świetle przechodzącym,
czyli pod światło, natomiast barwę miodu skrystalizowanego oznacza się w świetle odbitym, czyli ze
światłem. Zapach należy określić przez wąchanie miodu lekko podgrzanego i roztartego na szkiełku,
a smak - przez degustację płynnego miodu o temperaturze pokojowej. Na podstawie obserwacji można
również ocenić dojrzałość miodu. Wzgórek tworzący się przy przelewaniu odwirowanego miodu
świadczy o dużej gęstości, a tym samym dojrzałości miodu. Miód niedojrzały, zbyt rzadki, tworzy przy
przelewaniu wgłębienie [5, 7]. Pszczelarze z okazji festynów pszczelarskich oraz innych świąt organizują
degustacje miodów pochodzących z różnych pasiek, a później następuje głosowanie i wybiera się
najlepszy miód. Przebiega to w różny sposób, najlepszy polega na podawaniu miodu na kawałku wafla. Na
tej podstawie degustatorzy głosują i wydają werdykt, który z ocenianych miodów jest najlepszy. Niestety
ocena taka jest mało obiektywna, ponieważ każdy klient ma swój gust. Pszczelarze często zastanawiają
się na sposobami zwiększenia popytu na miód. Starają się przyciągnąć klientów ekologicznymi metodami
jego produkcji, atrakcyjnym opakowaniem, czy też podkreślaniem zdrowotnych walorów miodu. Aby ich
działania odniosły pożądany skutek, muszą dobrze poznać potencjalnych klientów, ponieważ ich wiedza
o klientach okazuje się często niewystarczająca. Chcąc sprostać gustom większej ilości odbiorców
powstały firmy prowadzące badania marketingowe. Mechanizm tych badań jest bardzo podobny do
badań opinii społecznej. Najczęściej są to badania ankietowe z tą różnicą, że są połączone z degustacją
miodu. Analiza sensoryczna oraz badania konsumenckie różnych gatunków miodu powinny być
przeprowadzone fachowo. Smak miodu długo pozostaje w ustach i dlatego próbowanie jednego rodzaju
miodu i zaraz następnego źle wpływa na ocenę. Ponadto, miód próbowany po innym miodzie zupełnie
inaczej smakuje, niż próbowany jako pierwszy. W tym przypadku na ocenę wpływa zjawisko adaptacji
zmysłu smaku, które polega na tym, że przyzwyczajamy się do uczucia słodkości i kolejnym próbom
przypisuje się mniejsza słodkość niż w przypadku, gdyby były oceniane jako pierwsze. Celem
wyeliminowania takiego zjawiska należy usta przepłukać wodą lub przegryźć chlebem [2, 3].
W ocenie konsumenckiej podjęto próbę określenia wybranych cech sensorycznych w badanych
miodach metodą 5 – punktową. Oceniano zapach, barwę, konsystencję, smak i pożądalność ogólną, którą
zaznaczano na 9 – stopniowej skali hedonicznej. Materiał badawczy stanowiły 3 odmiany miodów:
gryczany, wrzosowy i leśny. Miody pochodziły z dwóch pasiek pszczelarskich: Ekologiczne Gospodarstwo
Pszczelarskie Pasieki Ojciec i Synowie Patalas „Eko-Barć”, i Gospodarstwo Pasieczne Pszczeli Dar. Miody
te zostały zakupione w Warszawie w 2010 roku odpowiednio w sklepie z żywnością ekologiczną
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i konwencjonalną. Uzyskane wyniki oceny sensorycznej badanych miodów wskazują, że pochodzenie
miodu miało wpływ tylko na ocenę cechy barwa. Miody ekologiczne otrzymały wyższą notę tej cechy
w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Rodzaj miodu wpłynął tylko w przypadku oceny zapachu
miodu, a najwyższą ocenę zapachu otrzymał miód wrzosowy.Na ocenę pozostałych wyróżników
sensorycznych wpływu nie miało ani jego pochodzenie ani rodzaj. Miody ekologiczne otrzymały więcej
punktów z oceny sensorycznej w zakresie barwy w porównaniu z miodami konwencjonalnymi [7].

3 Jakość handlowa miodu
Wspomniane wcześniej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa szczegółowe
wymagania jakości handlowej miodu. Miód spełnia te wymagania, jeżeli nie zawiera: składników
żywności w tym dozwolonych substancji dodatkowych; innych organicznych lub nieorganicznych
substancji obcych jego składowi oraz oznak fermentacji. Dobry jakościowo miód nie posiada zapachu
i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu; nie ma sztucznie zmienionej kwasowości; jego naturalne
enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez ogrzewanie; pyłek kwiatowy oraz inne
specyficzne substancje zawarte w miodzie nie zostały z niego usunięte z wyjątkiem miodu
przefiltrowanego, chyba, ze było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych
lub nieorganicznych. Załącznik do rozporządzenia zawiera wszelkie, szczegółowe wymagania
fizykochemiczne miodu [4].
W II kwartale 2005 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrole jakości
handlowej miodu pszczelego pochodzącego od 49 podmiotów. W trakcie kontroli ustalono, że: 21%
wszystkich skontrolowanych partii miodu pszczelego nie odpowiada jakości handlowej, 45% zostało
niewłaściwie oznakowane, 42% masy zbadanych wszystkich partii pochodziło z krajów Unii Europejskiej
oraz krajów trzecich. Pobrane próbki miodu pszczelego zostały poddane analizom laboratoryjnym. Miód
przebadano pod względem zawartości: wody, sacharozy, glukozy i fruktozy, wolnych kwasów oraz
zawartości HMF, sprawdzono przewodność właściwą oraz liczbę diastazową. Badania miały na celu
potwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości
handlowej miodu z późniejszymi zmianami, deklaracją producenta, atestem jakościowym, Polską Normą
lub Normą Zakładową. Kontrolą w zakresie jakości handlowej objęto 109 partii miodu pszczelego.
W przypadku 32 partii miodu stwierdzono nieprawidłowość handlową. Najwięcej nieprawidłowości,
w zakresie właściwości fizykochemicznych miodu pszczelego wykryto na terenie województw:
świętokrzyskiego – 98%, warmińsko-mazurskiego – 63%, łódzkiego – 59% masy wszystkich
skontrolowanych partii. Najmniejszym odsetkiem nieprawidłowości cechowały się województwa
podlaskie – 2% i małopolskie – 1%. Nie stwierdzono niewłaściwej jakości miodu pszczelego na terenie
województw śląskiego i podkarpackiego. Przedmiotowa kontrola jakości handlowej miodu pszczelego
wykazała nieprawidłowości w sposobie oznakowania produktu, co stanowiło 45% masy wszystkich
skontrolowanych partii. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecane są dalsze kontrole
jakości handlowej miodów znajdujących się na rynku krajowym uwzględniające znakowanie. We
wrześniu 2010 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS ponownie przeprowadziły na terenie całego kraju
kontrolę w zakresie jakości handlowej miodu. Celem kontroli było nie tylko sprawdzenie jakości
handlowej miodu pszczelego dostępnego na rynku w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
ale również z deklaracją producenta. Kontrolą objęto: 44 partie miodu w zakresie parametrów
fizykochemicznych, 22 partie miodu w zakresie oceny organoleptycznej, 5 partii miodu w zakresie analizy
pyłkowej oraz 47 partii miodu w zakresie prawidłowości znakowania. Kontrola w zakresie parametrów
fizykochemicznych obejmowała oznaczenie: zawartości wody, fruktozy, glukozy, sacharozy, substancji
nierozpuszczalnych w wodzie, przewodności właściwej, wolnych kwasów, liczby diastazowej, zawartości
HMF. Ocena organoleptyczna obejmowała: barwę, konsystencję, zapach, smak. Analiza pyłkowa
obejmowała oznaczenie udziału pyłku przewodniego w przypadku, jeśli producent deklarował Polską
Normę PN-A-77626:1988 „Miód pszczeli”. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
cech organoleptycznych.
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Natomiast nieprawidłowości stwierdzono:
•

w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz udziału pyłku przewodniego w przypadku 14
partii miodu (co stanowiło 32% skontrolowanych partii),

•

zaniżoną wartość liczby diastazowej– 5 partii, w tym: 4 partie miodu wielokwiatowego, 1 partia
miodu akacjowego,

•

zawyżoną zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF)– 3 partie, w tym: 2 partie miodu
wielokwiatowego i 1 partia miodu gryczanego,

•

przekroczoną wartość przewodności właściwej – 4 partie, w tym: 2 partie miodu nektarowospadziowego, 1 partia miodu rzepakowego, 1 partia miodu akacjowego,

•

zaniżony, w porównaniu do wymagań deklarowanej przez producenta normy (PN-A-77626:1988),
udział pyłku przewodniego – 4 partie, w tym: 2 partie miodu lipowego, 1 partię miodu akacjowego,
1 partię miodu gryczanego.

•

nieprawidłowe znakowanie w przypadku 31 partii miodu (co stanowiło 66% skontrolowanych
partii).

Stwierdzone nieprawidłowości, tj. zarówno zaniżona liczba diastazowa, jak i zawyżona zawartość HMF
mogły świadczyć o przegrzaniu miodu w trakcie konfekcjonowania bądź długotrwałym przechowywaniu
w nieodpowiednich warunkach. W kwestionowanych partiach miodu stwierdzono znacznie zaniżony
udział pyłku przewodniego, co może świadczyć o wymieszaniu miodów różnych odmian lub o błędach
popełnianych podczas pozyskiwania miodu z pasiek, w tym przede wszystkim niewłaściwym (zbyt
wczesnym) terminie jego odebraniu od rodzin pszczelich.
Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należało również wprowadzanie konsumenta w błąd,
w szczególności:
•
w oznakowaniu umieszczano deklarację „miód najwyższej jakości pochodzący tylko z najczystszych
rejonów Polski”, bez przedstawienia jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej ww. deklarację,
•

przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada, tj. na
etykietach umieszczono Konsumencki Znak Jakości „Q” bez uzyskania certyfikatu upoważniającego
firmę do jego stosowania,

•

przez sugerowanie, iż produkt posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki
spożywcze posiadają takie właściwości, tj. w oznakowaniu podano informację o systemie HACCP,
którego stosowanie jest obowiązkowe,

•

użycie nieprawidłowego wyrażenia przed datą minimalnej trwałości, tj. użyto wyrażenia „najlepiej
spożyć przed…” podając jedynie rok lub wyrażenia „należy spożyć przed końcem…” zamiast
„najlepiej spożyć przed końcem…”,

•

brak na opakowaniu wszystkich niezbędnych informacji, tj.: pełnych danych identyfikujących
producenta, nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości oraz zawartości netto,
umieszczonych w tym samym polu widzenia, precyzyjnego określenia, w którym miejscu
opakowania umieszczono informację o dacie minimalnej trwałości, informacji o warunkach
przechowywania,

•

użycie niewłaściwego określenia dla kraju pochodzenia, tj. na etykiecie umieszczono określenie
„mieszanka miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii” zamiast „mieszanka miodów pochodzących
z państw członkowskich Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej”,

•

nieodpowiednia minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru
paczkowanego,
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•

nieprawidłowe określenie numeru partii produkcyjnej, tj. wskazano datę minimalnej trwałości
określoną miesiącem i rokiem, bez podania dnia [8, 9, 10].
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MORFOFUNKCJONALNE ZMIANY W KORZE MÓZGOWEJ
SZCZURÓW PO PODPRZEWLEKŁYM ZATRUCIU OŁOWIEM
I SPOSOBY ICH KOREKCJI
Darya Harshkova, Ivan Liakh – Grodno State Medical University
Z literatury wiadomo, że ołowie może indukować zmiany morfologiczne neuronów w różnych
warstwach kory mózgowej (S.G.Bruce et al, 2012), w niektórych przypadkach, nawet śmierć komórki. To
jest związane z uszkodzeniem komórek glejowych, głównie astrocytów (S. Parisa et al, 2015). Również
przy zatruciu ołowiem zredukowana jest mielinizacja włókien nerwowych (W. Sansar et al, 2011).
Nanomolarne koncentracje ołowia doprowadzają do zastępowania wapniu i aktywuje kalmodulinę, i na
odwrót, w wysokich stężeniach zmniejsza jej aktywność. Aktywacja kalmoduliny ołowiem powoduje
zmianę wewnątrzkomórkowego homeostazy wapnia, co przejawia się w szybkiej dysocjacji wapnia
w procesach, wymaganych do prawidłowej aktywności komórkowej (A. Garza et al, 2006). W związku
z tym sugerowano, że blokery kanału wapniowego mogą mieć właściwości ochronne przed zmianami
stężenia wewnątrzkomórkowego wapnia w astrocytach podczas podprzewlekłego zatrucia ołowiem.
Jeśli uszkodzenie aksonu nie jest zbyt blisko perekarionu, przebuduje się kolorowa substancja
Nisslu, i po kilku tygodniach aksonu regeneruje i przywraca normalny morfologiczny obraz (I. Victorov et
al, 2000). W związku z tym, to użyto w odniesieniu do preparatów barwionych po Nisslu z kory mózgowej
szczurów, z materiału w parafinie do dalszej oceny hiper- i hypochromiczne neurony i komórki-cienie.
Podprzewlekłe zatrucie ołowiem symulowane podawaniem octanu ołowiu (75 mg/kg) na 1 i 5 dniu
eksperymentu. W trzech grupach zwierząt dla korekcji zatrucia wprowadzono nifedypine (10 mg/kg),
werapamil (50 mg/kg) i cynaryzyne (20 mg/kg), podawano równocześnie z ołowiem. Grupa kontrolna
otrzymywała wodę. Zwierzęta uśmiercono w 11 dniu eksperymentu. Dla optycznych badań
przygotowano części kawałków kory mózgowej o grubości 8-10 mikronów i barwiono ich przez Nissl.
Oceniano takie zmiany, jak: satelitoz neuronów w różnych warstwach kory, wielkość i kształt neuronów
na drugiej, trzeciej i piątej warstwach kory i liczbę neuronów z normochromicznym ofarbowaniem,
hypochromiczne, hyperchromiczne nieskurczone i hyperchromiczne skurczone neurony, obecność
komórek-cieni (rys.4). Należy zauważyć, że oprócz powyższego, inne parametry ogólnego planu struktury
tkanki są stałe i są w prawidłowych granicach (rys. 1-2).

Rys.1. Grupa kontrolna, barwienie po Nisslu, 20x
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Rys. 2. Grupa ołowia, barwienie po Nisslu, 20x

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu aplikacji pakietu STATISTICA. Aby to zrobić, uzyskane
dane zostały przetestowane do normalności i równości wariancji (О. Ю. Реброва, 2002). Morfometria
często potrzebuje przeprowadzenie analizy za pomocą metody statystyki nieparametrycznej (test u
Manna-Whitney’a). W ten sposób, histologiczna ocena tkanki preparatów kory mózgowej szczurów
wykazała, że najbliższe wyniki do kontroli uzyskała grupa z cynaryzyną (20 mg/kg), oprócz tego korekcje
obserwowano we wszystkich grupach zwierząt doświadczalnych (rys. 5). W grupę ołowia stwierdzono
takich zmian jak: wielu neuronów różnych warstw kory mózgowej posiada satelitoz (rys. 3), zwiększona
ilość hyperchromicznych nieskurczonych i hyperchromicznych skurczonych neuronów na jednostkę
powierzchni, jak również pojedyncze przypadki wykrycia szczątków.

Rys.3. Gr. ołowia, satelitoz neuronów, 100x.
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Rys.4. Gr. ołowia, obecność komórek-cieni, 100x.
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Rys.5.Box & Whisker Plot

Można stwierdzić więc, ze antagoniści wapnia mogą faktycznie mieć właściwości ochronne przy
podprzewlekłym zatruciu ołowiem.
Badania przeprowadzone przy finansowaniu BRFFB (projekt naukowy № М14М-086).
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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNYCH
WYBRANYCH SUBSTANCJI NATURALNYCH (MIÓD, IMBIR,
CYTRYNA, CHRZAN, CZOSNEK)
Przemysław Kacprzyk, Sebastian Niestępski, Monika Hubacz, Adriana Osińska, Piotr Jachimowicz – Koło
Naukowe Mikrobiologów Molekularnych "Coccus", Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie
Dynamiczny rozwój farmaceutyki i innych gałęzi naukowych związanych z bardzo rozwiniętymi
badaniami chemicznymi w ostatnich dziesięcioleciach skutkuje powstawaniem coraz szerszej gamy
środków chemicznych wykorzystywanych do zwalczania i zapobiegania różnorodnym rodzajom
i typom chorób. Substancje chemiczne w różnych stężeniach wypisywane są na receptę przez lekarzy
i sprzedawane są w aptekach. Można też kupić je jako parafarmaceutyki lub suplementy diety nawet
w sklepach spożywczych.
Według badania CBOS do najczęściej stosowanych leków dostępnych bez recepty należą różnego
rodzaju witaminy, minerały oraz środki zwiększające odporność. Ludzie zachwyceni uniwersalnością
oraz łatwym dostępem do tych substancji, nie zawsze są świadomi działań niepożądanych i skutków
ubocznych niektórych z tych substancji chemicznych. Pacjenci często nadużywają tych środków i nie
stosują się do zaleceń producentów, co może powodować dość poważne w niektórych przypadkach
skutki. Dzisiejsze społeczeństwo nieświadome jest tego, że istnieje wiele naturalnych, używanych od
tysięcy lat naturalnych substancji o działaniu zbliżonym do popularnie używanych środków
chemicznych. W literaturze można znaleźć liczne porady dotyczące używania naturalnych substancji
o działaniu bakteriobójczym do zwalczania takich objawów jak ból gardła, czy ogólnie przeziębienie.
Kto z nas nie słyszał od swojej mamy, czy babci, że na ból gardła najlepsze będzie ciepłe mleko
z miodem i czosnkiem ? W tych radach nie chodziło przecież o walory smakowe tego napoju, ale
właśnie o jego działanie bakteriobójcze.
Do produktów najbardziej popularnych i używanych najczęściej na różne dolegliwości w Polsce
północno-wschodniej od lat należą: miód, chrzan, czosnek oraz sprowadzane do Polski cytryna oraz
imbir. Udowodniono, że w produktach tych występują substancje pozwalające na ograniczenie wzrostu
bakterii patogennych.
Celem niniejszej pracy było znalezienie najlepszego inhibitora wzrostu bakterii z gatunku
Staphylococcus aureus, który jest potencjalnym patogenem człowieka.

1 Wstęp
W wielu częściach świata w tradycyjnych metodach leczenia od wieków używa się wielu gatunków
roślin i ziół, zarówno w formie stałej, jak też w postaci płynów o różnym stężeniu.
Jednym z najstarszych produktów w historii ludzkości, używanym do leczenia całej gamy różnych
schorzeń jest miód. Na jego rodzaj, a więc i działanie wpływ ma wiele czynników m.in. termin zbiorów
oraz miejsce, z którego pochodzi (1). Udowodniono, że niektóre substancje wchodzące w skład miodu
wykazują właściwości prebiotyczne (2). Miód wpływa również na pracę niektórych mikroorganizmów
i ich rozmnażanie. Część z nich może zostać pobudzona do pracy, zaś rozwój innych może zostać
zahamowany. Chick i in. (2001) w swojej pracy wykazali, że beztłuszczowe mleko w proszku zawierające
5% miodu wspiera wzrost Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum,
a zawarte w nim oligosacharydy mogą być odpowiedzialne za zwiększenie wytwarzania kwasu
mlekowego przez bifidobacteria (3). Ci sami autorzy, w innej publikacji, udowodnili zdolność miodu do
ograniczenia wzrostu takich bakterii jak: Eubacterium aerofaciens i Clostridium perfringens (4).
Kolejną bardzo popularną rośliną w leczeniu niektórych schorzeń jest imbir - wieloletnia roślina
zielona z grubymi bulwiastymi kłączami. W medycynie chińskiej stosowany jest on od ponad 2 500 lat.
Imbir powszechnie stosowany w kuchni azjatyckiej, dzięki swoim właściwościom stosowany jest również
w takich dolegliwościach jak mdłości, ale może być również stosowany w leczeniu układu oddechowego
czy do łagodzenia bólu zębów. Występujące w imbirze substancje o największym znaczeniu leczniczym to
nielotne aromatyczne pochodne polifenolowe, o różnej długości łańcucha.
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Na uwagę naukowców, ze względu na swoje właściwości lecznicze, zasługuje również stosowana
powszechnie w tradycyjnym lecznictwie cytryna. Literatura dowodzi, że cytryna działa zarówno
bakteriobójczo, grzybobójczo, a także przeciwwirusowo. Za taki stan rzeczy i takie właśnie działanie
cytryny odpowiadają występujące w niej olejki eteryczne, protopina, laktony, poliacetylen, acykliczne
seskwiterpeny, hiperycyna i pseudohiperycyna. Bardzo ciekawym jest również fakt, iż w celach
leczniczych wykorzystać można nie tylko sam owoc lecz również liście drzewa cytrynowego.
Chrzan pospolity, który do Europy trafił pod koniec XII wieku, znany jest głównie ze swych
walorów smakowych, ale w medycynie tradycyjnej wykorzystuje się zarówno jego liście, jaki korzenie,
głównie do leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych (5). Uważa się, że
wysokie właściwości bakteriostatyczne chrzan zawdzięcza obecności w nim glikozydu siarkowego –
synigryny.
Ostatnią z roślin wykorzystanych do poniższych badań jest czosnek. W medycynie ludowej
stosowany do walki z chorobami płuc, górnych dróg oddechowych, w leczeniu zakażeń przewodu
pokarmowego i skóry. Liczni autorzy wskazują na bakteriobójcze działanie czosnku wobec wielu znanych
grup bakterii zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych (6).

2

Cel badań

Celem pracy było znalezienie najlepszego inhibitora wzrostu bakterii z gatunku Staphylococcus
aureus która jest potencjalnym patogenem człowieka.

3

Materiały i metody

Rysunek 1. Schemat analizy mikrobiologicznej
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Użyte w tym badaniu materiały pochodziły z ogólnodostępnych źródeł i odzwierciedlały ich
tradycyjne przeznaczenie w użytku domowym. Chrzan oraz miód pochodziły od znanych, regionalnych
dostawców, zaś cytryna, imbir i czosnek zostały zakupione w popularnym supermarkecie.
Przed przystąpieniem do wykonania analiz mikrobiologicznych oraz wszystkie rośliny zostały
oczyszczone ze zbędnych elementów. Czosnek został obrany z łupin a imbir i cytryna zostały umyte,
w celu zmniejszenia ilości bakterii środowiskowych.
Analizę mikrobiologiczną wykonano według schematu zamieszczonego na rysunku 1.
Dla potrzeb badania produkty stałe zostały pokrojone, a następnie poddane blendowaniu przy
użyciu blendera domowego. Z powstałej miazgi odważono na wadze analitycznej po 20 g każdej
z substancji. Miód zważono bez wcześniejszej obróbki, zaś cytrynę wyciśnięto i odważono 20 g soku.
Otrzymane w ten sposób substraty dodano do przygotowanych wcześniej roztworów płynu
fizjologicznego w stosunku 1:1. Z otrzymanego rozcieńczenia wykonano kolejne rozcieńczenie
w stosunku 1:1. Następnie wytrząsano je 15 min w temperaturze 37°C i odwirowano przez 3 min w 9000
obrotów.
Sprawdzenie działania substancji naturalnych na bakterie Staphylococcus aureus nastąpiło poprzez
równoległy posiew badanego szczepu na podłoże TSA bez dodatków i TSA z dodatkiem czosnku, chrzanu,
miodu, cytryny i imbiru.
Do badań wykorzystano szczep bakterii Staphylococcus aureus wyizolowany z gardła. Jedną kolonię
tego izolatu dodano do 15 ml pożywki TSB i inkubowano przez noc z wytrząsaniem. Po inkubacji
wykonano rozcieńczenia uzyskanego inokulum.
Określenie liczebności badanego szczepu nastąpiło poprzez dodanie do płytek Petriego po 1 ml
z przygotowanych rozcieńczeń inokulum a następnie zalanie ich podłożem TSA. W celu określenia
wpływu badanych substancji na Staphylococcus aureus do płytek Petriego dodano również po 1 ml
przygotowanych wcześniej rozcieńczeń substancji naturalnych i pożywkę TSA. Końcowym etapem była
24-godzinna inkubacja próbek w 37°C oraz odczyt wyników.

4

Wyniki i dyskusja
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Rysunek 6 Ilość bakterii wyhodowanych na podłożu z dodatkiem naturalnych inhibitorów

Na powyższym wykresie zestawiono liczebności wyhodowanych bakterii na podłożach
z zawartością substancji naturalnych inhibitujących wzrost bakterii. Czerwona przerywana linia
przedstawia ilość bakterii uzyskaną na podłożu kontrolnym. Wyraźne działanie inhibitujące wzrost
bakterii Staphylococcus aureus wykazał czosnek, stopień zahamowania rozwoju badanych baterii na
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podłożu z jego dodatkiem to 99,9%. Kolejnym produktem który wykazał właściwości bakteriostatyczne
okazała się cytryna, wykazała ona możliwość zahamowania rozwoju bakterii Staphylococcus aureus
w 90%.
Wszystkie inne substancje nie wykazały właściwości inhibitujących rozwój Staphylococcus aureus.
W przypadku chrzanu, imbiru i miodu zauważyć można wzrost bakterii w stosunku do próby kontrolnej.
Zjawisko to związane może być z obecnością bakterii środowiskowych w tych produktach.

5
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METALURGIA MYKEŃCZYKÓW W EPOCE BRĄZU NA
PODSTAWIE PISMA LINEARNEGO B
Beata Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Celem badań jest poznanie technik produkcyjnych wytwarzania przedmiotów metalowych ludzi
z czasów Epoki Brązu, za pomocą interpretacji określonych znaków pisma linearnego B w postaci
ideogramów oraz sylabogramów. Kultura mykeńska rozwijała się w Grecji od około XVII do XII wieku
p.n.e. Znaki pisma linearnego B dotyczą wyłącznie zapisów ekonomicznych, dotyczących: produkcji,
spisu ziemi, inwentarza „pałacowego” oraz podziału racji dla pracowników za wykonywaną pracę.
Obiekty przedstawiane na glinianych tabliczkach były tylko przedmiotami będącymi w kręgu
zainteresowania centrum administracyjnego, czyli „pałacu”.
Rozpoznanie w znakach pisma mykeńskiego technik produkcyjnych oraz składników, z których
wytwarzano metalowe przedmioty (takie jak: broń, ozdoby, elementy wozów oraz mebli) wzbogaci
naszą wiedzę na temat metalurgii dawnych cywilizacji europejskich oraz nada kierunek dla dalszych
badań nad wytwórstwem przedmiotów metalowych w Epoce Brązu. Warto podkreślić, że brak
niektórych artefaktów w znakach pisma linearnego B może być wynikiem symbolicznego znaczenia
tych obiektów, produkcji rzemieślniczej, która była niezależna od „pałacu” lub nieprawidłowego
rozszyfrowania ideogramów lub sylabogramów.

1 Wstęp
Cywilizacja nazywana przez archeologów kulturą mykeńską, rozwijała się od około XVII do XII
wieku p.n.e. na obszarze Grecji. Posiadała skomplikowaną strukturę hierarchiczną, której przewodniczył
władca, zwany wanaxem. Ponadto, każde królestwo mykeńskie zarządzane było z centralnego ośrodka,
określanego jako „pałac”. Był on siedzibą wanaxa i miał charakter reprezentatywny, magazynowy,
wojskowy, administracyjny oraz dystrybucyjny. Wszystkie podatki pod postacią wyrobów
rzemieślniczych i produktów żywnościowych trafiały do „pałacu” i były tam przechowywane [1]. Do
zarządzania podległym kontroli obszarem konieczne było wprowadzenie systemu pisma. Zostało ono
przystosowane do użytku dla Mykeńczyków z pisma linearnego A – do dziś nieodszyfrowanych znaków
z Krety.
Pismo linearne B jest pismem sylabicznym. Liczy około 88 znaków. Prawdopodobnie było używane
przez skrybów jedynie w celach administracyjnych. Inskrypcje zachowały się na tabliczkach z gliny
(incydentalnie wypalonych przez pożar), dzbanach z płynami na handel oraz na przedmiotach
nieorganicznych [2]. Jeśli Mykeńczycy pisali również na skórze zwierzęcej, papirusie czy drewnie, teksty
uległy zniszczeniu wraz z surowcem organicznym.
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki podjętej próby poszukiwania śladów myśli
technicznej oraz sposobów wykonywania przedmiotów z metali przez społeczeństwo żyjące około 3, 5
tysiąca lat temu. Pozostałości po kulturze mykeńskiej pod postacią artefaktów przedstawiają nam wyrób
ukończony, a ślady warsztatów badanych przez archeologów dają szczątkowy obraz narzędzi i obróbki
metali. Włączając w uzyskany zarys teksty z pisma linearnego B, uzyskujemy coś bardzo wartościowego –
fragmenty pomysłów na temat tworzenia oraz naprawiania.

2 Metalurgia
Najbardziej powszechnym w kulturze mykeńskiej stopem metali do wyrobu przedmiotów był brąz.
Świetnie nadawał się do wyposażania w broń wojowników, a także do wykonywania wytrzymałych
naczyń, np. kotłów. Używano również samej miedzi, w mniejszym stopniu ołowiu, złota oraz srebra.
Inskrypcje pisma linearnego B częściowo pokazują zależności wytwórców od „pałacu” (listy
zapotrzebowania na konkretne wyroby, zapis podatkowy, czy dystrybucja surowców dla rzemieślników),
detale produkcji (waga użytych metali, elementy składowe) oraz przeznaczenie przedmiotów.
Pismo linearne B w stosunku do konkretnego metalu zawiera zazwyczaj wyraz oddany za pomocą
sylabogramów oraz jego odpowiednik ideogramowy. Ideogram pojawia się przy miarach danego surowca
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lub określeniu materiału, z jakiego zrobiony jest przedmiot. Sylabogramy używane były do posługiwania
się przymiotnikami (np. „ze złota”) oraz sprecyzowania zawodu związanego z konkretnym metalem.

2.1

Brąz

Na tabliczkach z pismem linearnym B możemy wyróżnić brąz jako surowiec oraz przedmioty, które
były z niego wykonywane. Brąz przedstawiano za pomocą ideogramu o numerze *140:

Rysunek 1. ideogram *140

Ideogram *140 występuje wyłącznie na tabliczkach znalezionych w Pylos. Brąz pod postacią surowca
znajduje się w serii tabliczek o indeksie Jn oraz na tabliczce Ja 1288, które zawierają listę kowali
specjalizujących się w brązownictwie. Poza tym, ideogram brązu pojawia się na tabliczce Tn 996. W jej
inskrypcji wymienione są różne naczynia, w tym wykonane z brązu oraz ze złota [3]. Brąz wyrażano także
jako wyraz zbudowany z dwóch sylabogramów: ka-ko. Przedstawiona poniżej tabliczka Jn 658 w 11
wersie posiada ten właśnie wyraz.

Rysunek 2. Tabliczka PY Jn 658

Ka-ko występuje niemalże na wszystkich tabliczkach serii Jn. Prawdopodobnie są to spisy metali
wydawanych przez „pałac” dla kowali. Słowo „brąz” jest również w inskrypcjach tabliczki Sa 794 z Pylos.
Wyrazy sylabogramiczne związane z brązem obejmują także zawód kowala specjalizującego się w tym
metalu – ka-ke-u (Pylos: An 607, Jn 725, Nn 831, Ma 365, Na 252). Inskrypcje powiązane z ka-ko zapisane
zostały także na nielicznych tabliczkach z Myken [4].
Na podstawie inskrypcji z tabliczek można częściowo wywnioskować, w jaki sposób Mykeńczycy
tworzyli swoje wyroby z metalu. Seria Sh z Pylos daje nam wiele wskazówek. Przede wszystkim, dotyczy
listy komponentów do zrobienia zbroi. Wszystkie zapisy z tej serii są do siebie bardzo podobne lub
niemal identyczne. Zawierają słowa określające elementy (o-pa-wo-ta) jako „stare” oraz „nowe”, ich liczbę
oraz przedmiot końcowy – zbroję. W jej skład wchodził także hełm – ko-ru-to. Kluczowym detalem jest
słowo oznaczające „płytki”. Dzięki tej przesłance można wnioskować, że zbroja wykonywana była
z pojedynczych płytek brązu, łączonych ściśle ze sobą, ale w taki sposób, aby możliwa była wymiana
„starych”, a więc pewnie też zniszczonych płyt, na nowe. Prawdopodobne jest, że metalowe płytki były
przyszywane do skóry zwierzęcej lub lnianej tkaniny. Ważny jest także skład elementów hełmu,
mianowicie są one zawsze zapisywane jako 4 o-pa-wo-ta oraz 2 pa-ra-wa-jo - blaszki chroniące policzki.
Oznacza to, że jeśli na jeden hełm potrzebne były dwie blaszki, to pozostała część hełmu była złożona z 4
fragmentów. Możliwe, iż elementy hełmu były łączone za pomocą nitów lub przy użyciu wysokiej
temperatury.
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Do dziś nie rozpoznano na tabliczkach słowa „cyna” oraz „miedź”, które są składnikami brązu.

2.2

Złoto

Ten metal był zapisywany również w dwojaki sposób: poprzez sylabogramy oraz ideogram. Na
tabliczkach z pismem linearnym B ideogram *141 widoczny jest jako surowiec (tylko jedna tabliczka – Jo
438) i najprawdopodobniej jest zapisany w ramach daniny na rzecz „pałacu” od przedstawiciela osady,
która była pod kontrolą Pylos. Drugi charakter ideogramu oddają 2 tabliczki serii Tn, na których
ideogram oznaczający złoto określa, z jakiego metalu wykonane są dary dla bóstw – Zeusa oraz Potni –
pod postacią naczyń.

Rysunek 3. ideogram *141

Mykeńczycy określali złoto sylabogramami: ku-ru-so. Niewiele tabliczek posiada w swojej
inskrypcji to słowo. Znaczenie „złoto” lub „zrobiony ze złota” można znaleźć na tabliczkach wyłącznie
z Pylos. Są to: Ae 303, Ta 707, Ta 714 oraz Ta 716. Warto dodać, że tabliczka An 207 dotyczy liczby 4
mężczyzn, zajmujących się obróbką złota. Pojawia się wyraz: ku-ru-so-wo-ko, czyli „złotnicy” [5].
Kolejnym przedmiotem badań jest inskrypcja z tabliczki Ta 716 z Pylos.

Rysunek 4. Tabliczka PY Ta 716

Zawiera ona niejasny tekst dotyczący prawdopodobnie wyglądu miecza: „złote łańcuchy dookoła
rękojeści miecza”[6] lub sposobu przymocowania ostrza do rękojeści: „złote nity z obu stron rękojeści
miecza” [7]. Niejasności wynikają z tego, że dla części wyrazów nie znaleziono jeszcze greckiego
odpowiednika lub nie ma potwierdzenia z innych tabliczek, czego mogą dotyczyć kluczowe słowa.
Znaczeń może być wiele, natomiast rzadkość ich występowania sprawia, że brakuje innego kontekstu
poszczególnych słów.

2.3

Srebro

Inskrypcja z wyrazem oznaczającym srebro znajduje się jedynie na pojedynczej tabliczce – Sa 287
z Pylos. Zapis dotyczy produkcji drewnianych lub brązowych kół do wozu. Srebro jako a-ku-ro
wykorzystane jest w tym przypadku jako materiał, z którego zrobione są dekoracyjne wsporniki lub
klamry łączące elementy koła [8].

Rysunek 5. Tabliczka Sa 287 z Pylos
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2.4

Ołów

Interpretacja wyrazu złożonego z sylabogramów odczytanych jako: mo-ri-wo-do jest bardzo
niepewna. Badacze przyjęli możliwość połączenia tego słowa z greckim słowem „μολιβος”, które miałoby
oznaczać ołów. W piśmie linearnym B możemy znaleźć mo-ri-wo-do wyłącznie na tabliczce Og 1527
z Knossos [9].

Rysunek 6. Tabliczka Og 1527 z Knossos

3 Zawód kowala
Kowal w Epoce Brązu był rzemieślnikiem w większości niezależnym od centralnego ośrodka
władzy-„pałacu”. Wiele wskazuje na to, że kowalom oraz innym osobom pracującym z metalami „pałac”
mógł składać listy zapotrzebowania na konkretne wyroby. W zamian za dostarczenie gotowego produktu,
kowal otrzymywał metal potrzebny do wyrobienia konkretnej liczby przedmiotów, a także dodatkowy
przydział jako wynagrodzenie. Ten system pracy nazywa się ta-ra-si-ja i znamy go z inskrypcji pisma
linearnego B.
Kowale oraz złotnicy zazwyczaj wymieniani byli w inskrypcjach po imieniu. Oznacza to wysoki
status w społeczeństwie, ponieważ każdy z nich uznawany był za indywidualnego pracownika, a nie jako
część grupy. Wskazówką wysokiej rangi są także dodatkowe przydziały brązu, z którym pracowali,
zamiast przydziałów żywności od „pałacu”. Przydziały racji oznaczałyby, że kowale byli od niego
częściowo zależni. W takim przypadku, sami posiadali ziemie oraz uprawy lub hodowlę zwierząt. Mogli
także wymieniać swoje wyroby z dodatkowych przydziałów na inne produkty, których potrzebowali.
Niektóre przesłanki z inskrypcji glinianych tabliczek wskazują, że kowale mogli mieć także pomocników,
zapisanych w tekstach jako do-e-ro [10].

4 Podsumowanie
Na przykładzie inskrypcji z tabliczek można wnioskować, że relacje między „pałacem”
a poszczególnymi rzemieślnikami były bardzo zróżnicowane. Począwszy od braku samodzielności
ekonomicznej ze względu na wydawane racje żywnościowe aż po zwolnienie z podatku. Listy, na których
zapisywano kowali wskazują, że należeli oni do osób uprzywilejowanych i niezależnych. Wykonywali
swoją pracę poza „pałacem”, dostarczając jedynie gotowe produkty w ramach systemu ta-ra-si-ja.
Ponadto, nie musieli sami zdobywać surowiec – dostarczano go z „pałacu”, a nadwyżki były formą zapłaty.
Większość kowali zapisywana była po imieniu, a niektórych zwolniono nawet z obowiązków
podatkowych.
Złotnictwo oraz wyroby ze złota są bardzo rzadko spotykane w inskrypcjach pisma linearnego B.
Świadczy to nie tylko o unikatowości rzemiosła złotniczego, ale także o ograniczonym wpływie „pałacu”
na wytwórstwo obiektów z tego cennego kruszcu, na przykład biżuterii.
Najwięcej tabliczek z inskrypcjami na temat metali dotyczy brązu. Możemy się z nich dowiedzieć
o liczbie komponentów zbroi, pośrednio wnioskować o sposobach łączenia, a także o możliwości
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naprawiania zużytych lub zepsutych części. Wskazuje to na wysoką wartość samego brązu, jak i duże
znaczenie postaci kowala w społeczeństwie.
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OPTIMIZATION OF THE CROSS SECTION WIDTH OF THE BEAM
USING THE REDUCED GRADIENT METHOD
Mateusz Kaczmarek – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
In this paper, the optimization of structural elements - beams - using the reduced gradient method is
presented. Reduced gradient method was combined with the finite element method, That enables the
digitization of continuous beam. This paper presents the formulas of the objective function, as well as
limiting conditions (optimization with limitations) that have been transformed into algebraic
equations as a result of discretization of differential equations (equations of the deflection of the beam).
Paper presents the application of the method in the optimization of the width of the cantilever beam
with a rectangular section.

1 Introduction
Traditional way of designing engineering structures, based on ensuring the safe work of each
structural element, is often insufficient. Economic issues imply optimization of material consumption and
searching for the lightest engineering structures.
In the literature there are numerous papers in the field of optimization of engineering structures. A
number of problems were solved using mathematical methods of control theory [1] [2]. Paper [3]
presents an optimal solution for cantilever beam loaded with a concentrated force applied to the end of
the beam.
The algorithms based on control theory make it possible to obtain optimal solutions that meet all
the limiting conditions. However, method based on control theory and the principle of the maximum has
some disadvantages. Application of this method requires the formulation mathematically complex
optimization problem, which leads to significant computational complexity and labor intensity. An
important disadvantage is the need for an external, specialized numerical software, capable of solving
systems of differential equations. Lack of specialized software makes it impossible to obtain solutions.
Another method of obtaining the optimum solution of cantilever beam is a gradient-iterative
method [4]. The disadvantage of this method is the necessity of assumptions in advance of the form of
solution – e.g. linear function.
An alternative method of finding the optimal cross-section of cantilever beams is a reduced
gradient method. This method, combined with finite elements method, enables obtaining optimal solution
without the need to formulate mathematically complex optimization problem.

2

Description of the method

Presented method is a combination of reduced gradient method and finite element method. In
general, the method can be described in the following steps:
•

discretization of continuous beams,

•

creation of algebraic form of the objective function and decision variable,

•

change of the form of limiting conditions from differential equations into algebraic equations,

•

numerical optimal solution obtained by using the reduced gradient method.

2.1

Discretization of the beam
It is analyzed cantilever beam with a rectangular cross section, with different types of loads.
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Figure 1. Static scheme and cross section of the cantilever beam

Optimization of cantilever beam is based on obtaining variable width b of cross-section along the
axis of the beam, while meeting the constraints of the maximum allowable deflection wmax of the end of
the beam:

BCD; = BE

(1)

Additional restrictions are conditions of inequality, providing minimum (bmin) and maximum (bmax)
permissible width of the beam:

FCD; ≤ F ≤ FCD;

(2)

Finite element method was used. Beam was divided into finite elements of fixed length LES and
constant stiffness EI(b) within the finite element.

Figure 2. The division into finite elements

The division of the beam into sufficiently large number of finite elements makes a discretization
calculation error negligible.

2.2

Algebraic equations
The objective function is the volume of the beam:

5 = I(.) =

M
JℎF
E

. L.

(3)

where:
ρ – material density,
h – section height (constant),
b(x) – section width (variable along the axis x).

As a result of division into n finite elements, with constant moment of inertia within the finite
element, the variable b(x) takes the form of an n-element vector bi. Then, the objective function in the
optimization of beam takes the form:

5 = I(.) = Jℎ

M
O

O
6 F6

(4)
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where:
L – length of the beam,
n – number of finite elements.

Limiting condition is the maximum permissible deflection of the end of the beam. The deflection of
the beam is described by the differential equation:

(QRB")" = −!

(5)

where:
E – modulus of elasticity,
I – moment of inertia,
w – deflection,
q - beam load per unit length.

Changing the limiting condition of allowable maximum deflection from the differential equation
into an algebraic equation is carried out using the Maxwell-Mohr’s method. Maxwell-Mohr’s formula for
calculation of deflection has the form:

B=

M VW VX
L.
E YZ

(6)

where:
MF - the bending moment caused by the actual load,
M1 - the bending moment caused by the unit fictional force corresponding to the deflection at the end of the beam.

As a result of discretization, for a constant height of the rectangular cross section of the beam, the
equation (6) takes the form:

B=

:\
Y] ^

O : M<
69: _ M<bX `a6 `:6
<

L.

(7)

Simpson's formula allows the integration of diagrams of bending moments and turning the limiting
condition limiting into the algebraic form:

B=

:\
Y] ^

O : M
69: _ dO
<

`a_6 ∙ `:_6 + 4`aC6 ∙ `:C6 + `af6 ∙ `:f6 = BCD;

(8)

where:
MFbi, M1bi – the value of the bending moment at the beginning of the finite element,
MFmi, M1mi – the value of the bending moment at the middle of the finite element,
MFei, M1ei – the value of the bending moment at the end of the finite element,

Constraint of maximum allowable deflection (8) takes the form, depending on the load:
•

for cantilever beam loaded with a concentrated force P:

B=
•

:\
Y] ^

O : M
69: _ dO
<

\
\
\
h._6
+ 4h.C6
+ h.f6
= BCD;

(9)

for cantilever beam loaded with a uniformly distributed load q:

B=

:\
Y] ^

O : M : j
69: _ dO \ ._6
<

:

j
j
+ 2.C6
+ .f6
= BCD;
\

(10)
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2.3

Numerical optimal solution obtained by using the reduced gradient method
Limiting condition can be written as:

B=

:\
Y] ^

M
O
69: k6 dO

\
\
\
h._6
+ 4h.C6
+ h.f6
= BCD;

(11)

where:
:
ci = .
_<

Generally limiting condition can be written as:

lkm = BCD;

(12)

Then the operator of subspace projection P determined by the limiting conditions can be described
by the formula:

h = RO − ln lln

&:

l

(13)

Using the operator of subspace projection, modified gradient methods, for example algorithm of the
direction of steepest descent, can be implemented:

F6,o>: = F6,o + po qo
qo = −hrI(F6,o )
po = stuC6O I( F6,o + pqo )

(14)
(15)
(16)

Numerical iterations have the following stop conditions:
- the condition of the convergence of solutions:

hrI F6,o

< w → qyz{

(17)

- a condition of inequality constraints, resulting from the limit values of the width of the beam:

F6,o < FC6O → qyz{
F6,o > FCD; → qyz{
3

Results

3.1

Cantilever beam loaded with a concentrated force

(18)
(19)

The calculations were made for the following data:
•

concentrated force P = 2 kN,

•

beam length L = 2 m,

•

height of the cross section h = 0,1 m,

•

the length of the finite element LES = 0,05 m,

•

modulus of elasticity E = 205 GPa,

•

maximum permissible deflection at the end of the beam wmax = 0,002 m,

•

the range of variation of the width of the cross section F ∈< 0,05 ~; 0,2 ~ >.
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The structure of the optimal solution is as follows:

0,2 ~, . ∈< 0; 0,3 ~ >
F . = 0,235 ~ − 0,115., . ∈< 0,3 ~; 1,6 ~ >
0,05 ~, . ∈< 1,6 ~; 2,0 ~ >

(20)

Figure 3 presents the optimal solution:

Figure 3. The optimal solution for cantilever beam loaded with a concentrated force

3.2

Cantilever beam loaded with a uniformly distributed load q
The calculations were made for the following data:

•

uniformly distributed load q = 3 kN/m,

•

beam length L = 2 m,

•

height of the cross section h = 0,1 m,

•

the length of the finite element LES = 0,05 m,

•

modulus of elasticity E = 205 GPa,

•

maximum permissible deflection at the end of the beam wmax = 0,002 m,

•

the range of variation of the width of the cross section F ∈< 0,05 ~; 0,2 ~ >.
Figure 4 presents the optimal solution:

Figure 4. The optimal solution for cantilever beam loaded with a uniformly distributed load

4

Comparison of the efficacy and conclusions

In order to evaluate the effectiveness of the reduced gradient method, obtained results were
compared with the results available in the literature [3], [4]. There was made a comparison of the
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solutions of the optimization task of cantilever beam with the same input data (fig. 5). A comparison of
solutions is presented in fig. 6 and tab. 1.

Figure 5. Example calculation that allows to compare the effectiveness of the method

Figure 6. Form of the solution of optimization task Example calculation that allows to compare the effectiveness of the method

TABLE 1. COMPARISON OF SOLUTIONS OBTAINED BY VARIOUS METHODS
Method

Reduced gradient method

Control theory [3]

Gradient-iterative method [4]

x1 [m]

0,3

0,4

0,35

x2 [m]

1,6

1,6

1,55

0,2425

0,25

0,2425

3

V [m ] – objective function

On the table it can be seen that using the reduced gradient method combined with the finite
element method enables to obtain the solution that is better than the solution obtained by using method
based on control theory [3] and comparable to the solution based on the gradient-iterative method [4].
The obtained solutions make it possible to conclude that the reduced gradient method combined
with the finite element method allows us obtain a quick solution to even complex optimization tasks
without the use of external complex software. The obtained solutions meets all the limiting criteria.
Due to the simplicity of the algorithm, application of the method is relatively little time-consuming.
For this reason, and also because of the possibility of application of the algorithm in a commonly used
software (eg. Mathcad, MS Excel), reduced gradient method combined with finite elements method can be
used in practice, in design offices.

5
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PRZEGLĄD MNIEJ ZNANYCH ZAPYLACZY
WYKORZYSTYWANYCH W OGRODNICTWIE
Mateusz Kęsy – Koło Naukowe Leśników, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wartość owadów entomofilnych jest dla człowieka bardzo wysoka. Zapotrzebowanie na zapylanie
roślin uprawnych ciągle wzrasta i nasila się zapotrzebowanie na owady mogące skutecznie zapylić
określone rośliny w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Nieustannie poszukuje się alternatywnych
zapylaczy mogących zastąpić lub uzupełnić pracę pszczół miodnych, trzmieli czy pszczół samotnic,
bowiem każdy z nich zapyla nieco inne rośliny. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd pszczół
wykorzystywanych w Polsce do zapylania upraw ogrodniczych i rolniczych oraz określono ich funkcję.

1 Wstęp
Przekształcenie środowiska naturalnego, jakie nastąpiło w Polsce w ciągu kilkudziesięciu ostatnich
lat spowodowało duże zubożenie entomofauny. Naukowcy szacują, że liczebność samych trzmieli
zmniejszyła się na przestrzeni 70 lat o 99%. Z 29 gatunków trzmieli, które występowały w Polsce,
obecnie 19 znajduje się na Czerwonej Liście Ginących Zwierząt. 1Powodem ubożenia ich populacji są m. In.
Niszczenie gniazd, stosowanie pestycydów, szczególnie w formie oprysków roślin motylkowych. 2 3 4
Na świecie występuje około 20.000 gatunków pszczół, z czego zaledwie nieco ponad 450 gatunków
występuje w Polsce. Pszczoły to owady, które w toku ewolucji uzależniły się od pokarmu roślinnego, tj.
Pyłku I nektaru. Jest to pokarm nie tylko form imago ale również larw. Owady te wykształciły specjalne
narządy do przenoszenia określonych produktów. U roślin równiez w toku ewolucji wykształciły się
mechanizmy przywabiające pszczoły takie jak: barwa kwiatów, produkcja nektaru czy stosowanie
olejków eterycznych, które wabią owady.5 Wykorzystanie owadów zapylających za równo w rolnictwie
jak i w ogrodnictwie jest duże, jednakże samych gatunków zapylaczy, które mają istotne znaczenie w tym
procesie ze względu na ich wymierne przystosowania do konkretnych gatunków roślin jest niewiele. Ich
swoiste przystosowania pozwalają na zapylanie roślin w różnych okresach roku, jednakże najczęściej
któregoś z zapylaczy może brakować dla konkretnej uprawy by doszło do skutecznego zapylenia. Tak
dzieje się na przykład gdy pola uprawne oddalone są od pasiek pszczelarzy lub nie występują w ich
okolicy nieużytki i miedze gdzie takie zapylacze mogłyby gniazdować. 6 W pracy skupiono się na kilku
najważniejszych gatunkach z punktu widzenia gospodarczego dla Polski przystosowania pszczół do
zapylania upraw. Skupiono się na pszczołach miodnych, trzmielach, murarce ogrodowej, murarce rogatej,
miesierce lucernówce, wałczatce dwuguzkiej, nożycówce pospolitej oraz porobnicy włochatce.

1.1

Znaczenie owadów zapylających

Rola owadów zapylających wykorzystywanych w ogrodnictwie jest bardzo duża i przekłada się
w dużym stopniu na plony roślin uprawnych. Najcenniejszy z punktu widzenia plantatorów wydaje się

J. Banaszak, "Apoidea Pszczoły", [w] Głowaciński Z. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w
Polsce. Inst. Ochr. Przyr. PAN, 69-75, Kraków, 2000.
2 L. Ryszkowski, "Wpływ intensyfikacji rolnictwa na faunę". Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 233:7-38, 1981.
3 J. Hilszczański, M. Jędrzejewski, K. Krupska, M. Maciantowicz, W. Mazur, Ł. Porębski, "Podręcznik
najlepszych praktyk ochrony owadów", Dla różnorodności biologicznej, 24-42, Warszawa 2014. (wersja
elektroniczna)
4 D. Teper, "Rola i stan dzikiej entomofauny zapylającej, a chemiczna ochrona roślin. Materiały Oddziału
Pszczelnictwa w Puławach. (wersja elektroniczna)
5 J. Banaszak, "Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera: Apoidea) fauny Polski". I. Pol. Pismo Entomol.,
46:251-255, 1976.
6 J. Banaszak, T. Cierzniak, "Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów w agroekosystemach".
Wiad. Entom. 18, Supl. 2:73-93, Poznań 2000.
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być szeroki zakres możliwości wykorzystanie zapylaczy w uprawach, bowiem każdy z nich cechuje się
innymi przystosowaniami i innym temperamentem (agresywnością) wobec człowieka.7
Warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie pszczół w ogrodnictwie jest dużo tańsze niż sztuczne
zapylanie przez człowieka. Przed laty prowadzono badania z udziałem miesierki lucernówki w Oddziale
Pszczelarstwa w Puławach co przyczyniło się do lepszego poznania metod jej hodowli. Może być ona
skutecznie wykorzystywana do nasiennych plantacji lucerny, jednakże z powodu drastycznego spadku
zainteresowania rolników uprawą tej rośliny pastewnej, jej wykorzystanie stało się niewielkie.
Praca pszczół jest nam wszystkim bardzo potrzebna, tym bardziej powinniśmy szczególnie
zabiegać o ochronę pszczołowatych i poszukiwać nowych oraz skuteczniejszych owadów zapylających
aby móc jeszcze lepiej kontrolować procesy zapylania roślin w ogrodnictwie.8

1.2

Przegląd mniej znanych zapylaczy wykorzystywanych w ogrodnictwie

Zapylaczy wykorzystywanych w ogrodnitwie jest kilka, jednakże każdy z nich jest nieco inny pod
względem indywidualnych cech przystosowawczych gatunku do pracy. Jest to spowodowane budową
anatomiczną owadów zapylających a szczególnie długością języczka za sprawą którego pszczoły zbierają
nektar z kwiatów. 9Obok pszczół miodnych jest kilka innych zapylaczy, które są wykorzystywane
w ogrodnictwie.
Trzmiele to pszczoły, których gatunków w Polsce jest około 30. Najczęściej spotykanymi są: trzmiel
ziemny(Bombus terrestris), trzmiel kamiennik(Bombus lapidarius), trzmiel rudy(Bombus pascuorum)
oraz trzmiel ogrodowy(Bombus hortorum). Zakładają swoje gniazda na ziemi lub w płytkich norach
(najczęściej mysich), Są one wydajnymi zapylaczami upraw ogrodowych. Cechuje je przystosowanie do
oblotu roślin pod osłonami oraz w tunelach foliowych- co nie jest możliwe w przypadku pszczół
miodnych. Jeden trzmiel odwiedza w ciągu minuty nawet 25 kwiatów koniczyny czerwonej, podczas gdy
pszczoła miodna około 13 kwiatów tej rośliny. Te duże zapylacze okazują się być równiez mniej wrażliwe
na zmiany warunków pogodwych aniżeli pszczoła miodna. Spotkać trzmiele można na plantacjach także
w dni o nagłych spadkach temperatury i zwiększonej wilgotności, podczas gdy pszczoły miodne nie
wylatują w takich warunkach do pracy. Wysiłek jednego trzmiela równa się pracy 5 robotnic pszczoły
miodnej. Warto zauważyć, że trzmiele nie magazynują pokarmu tak, jak robią to pszczoły miodne, co
w efekcie braku pożytku prowadzi do głodowania całych rodzin pszczelich a nawet ich wymierania.10 11
Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) to pszczoła o czarnej główce i ciemno rudym tułowiu. Samice
osiągają maksymalnie 12 mm a samce 10 mm długości ciała. Jest to pszczoła prowadząca samotniczy tryb
życia (nie tworzy rodzin pszczelich jak pszczoła miodna czy trzmiel). 12Najczęściej buduje swoje gniazda
w pustych łodygach trzciny gdzie składa swoje jaja, każde w oddzielnej komorze lęgowej. Owady
wygryzają się z nich wczesną wiosną. Pszczoła ta rozpoczyna pracę przy temperaturze powyżej 15 st.C.
13Murarka ogrodowa cechuje się natomiast dużo łatwością hodowli, małymi nakładami finansowymi
a także, co ważne całkowitym brakiem agresji wobec człowieka. 14Jest ona również łatwo dostępna na
rynku i bezproblemowa we wprowadzaniu jej na plantację. 15
Miesierka lucernówka (Megachile rotundata F.) wraz z Murarką ogrodową należy do
przedstawicieli Mięsiarkowatych. Bytuje w środowisku bardzo podobnym do murarki. Do budowy gniazd

J. Banaszak, "Ekologia pszczół". Wydawnictwo Naukowe PWN, 196-213, Warszawa- Poznań 1993.
J. Banaszak, "Ekologia pszczół". Wydawnictwo Naukowe PWN, 196-213, Warszawa- Poznań 1993.
9 J. Banaszak, "Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera: Apoidea) fauny Polski". I. Pol. Pismo Entomol.,
46:251-255, 1976.
10 J. Banaszak, "Ekologia pszczół". Wydawnictwo Naukowe PWN, 196-213, Warszawa- Poznań 1993.
11 J. Banaszak "Rola pszczoły miodnej w środowisku naturalnym", Polski Związek Pszczelarski, Bydgoszcz
1998.
12 J. Banaszak, L. Romasenko, T. Cierzniak, "Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XXIV BłonkówkiHymenoptera, Polskie Towarzystwo Entom., Toruń 2001.
13 W.A. Banaszak-Cibicka, Z. Wilkaniec, "Pszczoła porobnica murarka Anthophora plagiata (LLLiger, 1806)ginący gatunek w Polsce?" [w] Chrońmy Przyrodę Ojczystą Zesz. 4:62:3-10, Kraków 2006.
14 A.
Ruszkowski, M. Biliński, "Rośliny pokarmowe oraz znaczenie gospodarcze murarek
(Hymenoptera:Megachilidae)", Pszczeln. Zesz. Nauk. 30:63-87, 1986.
15 J. Banaszak, "Ekologia pszczół". Wydawnictwo Naukowe PWN, 196-213, Warszawa- Poznań 1993.
7
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uzywa wyciętych fragmentów liści, gliny i mułu. Jest owadem silnie owłosionym z wyraźnie
zaznaczonymi segmentami czarnymi i kremowymi na odłoku. Była obiektem badań w Oddziale
Pszczelnictwa w Puławach co przyczyniło się do lepszego jej poznania i hodowli. Pszczoła ta
wykorzystywana może być z dużym powodzeniem w nasiennych plantacjach lucerny, jednakże z powodu
drastycznego spadku zainteresowania rolników uprawą tej cennej rośliny pastewnej, jej wykorzystanie
stało się w Polsce niewielkie.16 17
Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum L.) to jedna z najmniejszych pszczół w Polsce. Jej
maksymalna wielkość ciała nie przekracza 8 mm. Na odwłoku posiada żółte, szczecinowe włoski od
spodniej części. Zasiedla śródpolne zadrzewienia, polany leśne, otoczenie zabudowań. Może być
wykorzystywana do zapylania zamkniętych upraw gdyż zapyla tam rośliny i zasiedla sztuczne gniazda. 18
Nożycówka pospolita (Chelostoma florisomne L.) charakteryzuje się smukła budową ciała. Posiada
białe pręgi na odwłoku. Zasiedla tereny w sąsiedztwie człowieka, budując komórki w łodygach roślin,
szczelinach zabudowań.19 20
Zastosowanie konkretnego zapylacza wiążę się z koniecznością jego dopasowania pod konkretną
uprawę roślin i jest związane z ich cechami przystosowawczymi.21

Rysunek 1. Wybrane zapylacze Polski. (1) Trzmiel ogrodowy, (2) Pszczoła miodna, (3) Trzmiel rudy, (4) Murarka ogrodowa, (5)
Trzmiel kamiennik.

2 Przegląd wybranych roślin będących pożytkiem dla pszczół
2.1

Znaczenie pożytków dla pszczół

W naszej szerokości geograficznej występują za równo rośliny wiatropylne, które stanowią około
22% gatunków jak i rośliny owadopylne, obejmujące aż 78% gatunków. W Polsce około 60 gatunków
roślin uprawnych jest uzaleznionych od odwiedzania przez owady zapylające. Niektóre rośliny są
samopylne jednakże obecność zapylaczy jest traktowana korzystnie ponieważ podnosi plonowanie
upraw. Roślin związanych z zapylaniem w Polsce jest wiele, są to m.in.: rzepak (Brassica napus var.napus),
rzepik (Agrimonia), proso (Panicum L.), gorczyca (Sinapis alba), mak (Papaver L.), len (Linum L.), łubin
żółty (Lupinus luteus L.), wyka ozima (Vicia villosa Roth), seradela (Ornithopus sativus) czy soja (Glycine
Willd). Drugą grupą roślin są uprawy, których zapylenie jest prawie całkowice uzależnione od owadów tj.:

A. Ruszkowski, J. Gosek, M. Biliński, T. Pawlikowski, A. Kosior, J. Fijał, K. Kaczmarska, "Okresy pojawu
pszczół samotnic z rodziny miesiarkowatych (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) oraz przebieg inkubacji
niektórych gatunków", Pszczeln. Zesz. Nauk. Nr 1:299-311, 1998.
17 F. Wójtowski, "Badania nad użytecznością gospodarczą pszczół porobnic (Anthophora parietina F.) w
nasiennictwie koniczyny czerwonej", Rocz. Wyższ. Szk. Roln. w Poznaniu. 36:271-282, 1967.
18 A. Ruszkowski, J. Gosek, M. Biliński, T. Pawlikowski, A. Kosior, J. Fijał, K. Kaczmarska, "Okresy pojawu
pszczół samotnic z rodziny miesiarkowatych (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) oraz przebieg inkubacji
niektórych gatunków", Pszczeln. Zesz. Nauk. Nr 1:299-311, 1998.
16

D. Teper, "Rola i stan dzikiej entomofauny zapylającej, a chemiczna ochrona roślin. Materiały Oddziału
Pszczelnictwa w Puławach. (wersja elektroniczna)
21 J. Banaszak, "Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera: Apoidea) fauny Polski". I. Pol. Pismo Entomol.,
46:251-255, 1976.
20
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gryka (Fagopyrum Mill.), słonecznik (Helianthus L.), lucerna (Medicago L.), esparceta (Onobrychis
viciifolia), warzywa oraz rośliny sadownicze. Typowo ogrodniczych roślin, króre potrzebują zapylania
w Polsce jest 140 gatunków, w tym 15 gatunków drzew owocowych oraz krzewów a także około 60
gatunków warzyw i 60 gatunków roślin leczniczych, które są uprawiane w Polsce. Szacuje się, że
zapylanie upraw sadowniczych i jagodowych podnosi plon o 30-60%, koniczyny czerwonej o 50-80%,
lucerny o 65%, esparcety o 60%, gorczycy o 60%, słonecznika i rzepaku o 30% a roślin dyniowatych
o 25%. 22
Uprawy ogrodnicze to nie tylko rośliny, ale również cała fauna towarzysząca pożytkom.23
Pozytkami dla pszczół są nie tylko rośliny uprawne, ale również chwasty, które odgrywają dużą rolę
w życiu pszczół ponieważ często tylko one występują w okresach niedoborów pożytków (monokultur
uprawnych).24 Pożytki pszczele to szereg roślin uprawnych i nie uprawnych będących dla owadów cenne
pod względem miododajności. Jest ona różna w zależności od rośliny. Pszczoły od roślin miododajnych
pozyskują największe zasoby nektaru oraz pyłku. Zasoby te zapewniaja owadom prawidłowy rozwój.
Rośliny miododajne rodzime w Polsce, wybitnie lubiane przez pszczoły to sadziec konopiasty
(Eupatorium cannabinum L.), lebiodka pospolita (Origanum vulgare) oraz rośliny ozdobne: lawenda
(Lavendula angustifolia) czy hyzop lekarski (Hyssopus officinalis). Wszystkie te rośliny są cenne dla
pszczół ponieważ kwitną i dostarczają pokarmu pszczołom o różnych porach roku. 25 Okresy w jakich
zakwitają konkretne gatunki roślin pożytkowych jest zmienny26 i zależy od szerokości geograficznej oraz
od klimatu. Zmiany te obserwowane sa bardzo dobrze nawet w Polsce. 27 Za sprawą zapylaczy uprawy
ogrodnicze i ogrody przydomowe zachowują znamiona dawnych ekosystemów z przepływem materii. To
szereg naturalnych sprzymierzeńców ogrodnika. Od owadów zapylających takich jak: pszczoły miodne,
trzmiele oraz pszczoły samotnice zależy wielkość plonu.28 Należy zapewniać pszczołom nie tylko pożytek
w postaci uprawy ale również odpowiednie miejsca do gniazdowania (nieużytki, ugory, miedze).
W ogrodach natomiast można dodatkowo ustawiać jako ozdobę sztuczne gniazda dla dzikich zapylaczy.29
30

Roślin miododajnych i pożytkowych w Polsce jest bardzo wiele.31 Zaleca się by wzbogacać okolice
naszych miast w takie gatunki roślin jak: Nostrzyk biały (Melilotus alba), Dzwonek ogrodowy (Campanula
medium L.), Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.) Jasnota biała (Lamium album L.), Żmijowiec
zwyczajny (Echium vulgare L.) Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris L.), Wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.)
Hull), Śliwa tarnina (Prunus spinosa L.), Lipa szerokolistna (Titia platyphyllos L.) Suchodrzew pospolity
(Lonicera xylosteum L.), Wierzba iwa (Salix caprea L.), Klon pospolity (Acer platanoides L.).32

22 J. Majewski, "Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim; próba szacunku", Zesz. Nauk. SGGW
w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego, t.11(26):112-120, 2011 Warszawa.
23 J. Banaszak, "Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera: Apoidea) fauny Polski". I. Pol. Pismo Entomol.,
46:251-255, 1976.
24 J. Banaszak, "Zgrupowania pszczół (Apoidea) w środowisku wiejskim". Pol. Pismo Ent., 55:115-133, 1985.
25 A.
Ruszkowski, M. Biliński, "Rośliny pokarmowe oraz znaczenie gospodarcze murarek
(Hymenoptera:Megachilidae)", Pszczeln. Zesz. Nauk. 30:63-87, 1986.
26 L. Bornus, Układ pożytków w Polsce w 1950-1955 r. a racjonalizacja produkcji pszczelej", Pszczeln. Zesz.
Nauk., 1-22, 1957.
27 M. Gromisz "Daty zakwitania ważniejszych roślin miododajnych w Polsce w latach 1946-1986)". Pszczeln.
Zesz. Nauk., 1993, 89-102.
28 J. Banaszak, "Pollinating insects (Hymenoptera:Apoidea:Apiformes) as an example of changes in fauna.
Fragmentica Faunistica 52(2):105-123, 2009
29 J. Banaszak, "Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera: Apoidea) fauny Polski". I. Pol. Pismo Entomol.,
46:251-255, 1976.
30 J. Banaszak "Rola pszczoły miodnej w środowisku naturalnym", Polski Związek Pszczelarski, Bydgoszcz
1998.
31 L. Bornus, Układ pożytków w Polsce w 1950-1955 r. a racjonalizacja produkcji pszczelej", Pszczeln. Zesz.
Nauk., 1-22, 1957.
32 J. Banaszak, T. Cierzniak, "Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów w agroekosystemach".
Wiad. Entom. 18, Supl. 2:73-93, Poznań 2000.

Strona | 109

PRZEGLĄD MNIEJ ZNANYCH ZAPYLACZY WYKORZYSTYWANYCH W OGRODNICTWIE

3 Podsumowanie
Rola owadów zapylających wykorzystywanych w ogrodnictwie jest bardzo duża i przekłada się na
plony roślin uprawnych i gospodarkę rolną w kraju. Najcenniejsze z punktu widzenia plantatorów są
szerokie możliwości wykorzystania zapylaczy w uprawach. Pszczelarstwo wspomaga rolnictwo
szczególnie w obrębie sadownictwa i upraw plantacyjnych gdzie za równo pszczelarz jak i rolnik korzysta
z pracy pszczół.33 Każdy zapylacz cechuje się bowiem innymi przystosowaniami, które warunkują ich
pracę i kontakt z człowiekiem. 34 Różnią się one stopniem agresywności lub jej brakiem.35
W Polsce prowadzone są programy dotyczące ochrony pszczół i ich czynnej ochrony. Przykładami
udanych programów realizowanych w Polsce są chociażby: “Program ochrony trzmeli w Polsce
Środkowej”, Programy przywracania bartnictwa na terenie Puszczy Augustowskiej, Puszczy Pilickiej czy
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Prowadzone są również zajęcia edukacyjne w szkołach
mające na celu przybliżanie społeczeństwu wartości I idei ochrony pszczół w Polsce. 36
W rolnictwie przede wszystkim zabiega się o pozostawianie nieuprawianych obszarów gdzie
owady mogłyby gniazdować, oraz o miejsca gdzie obsiewano by poletka/miedze roślin nektarodajnych
i pożytkowych dla pszczół. 37 Aby móc skutecznie realizować programy ochrony owadów w Polsce należy
rozpocząć wszelkie działania od edukacji. Wszelakie inicjatywy podejmowane przez naukowców
i przyrodników na nic się zdadzą jeśli rolnicy, ogrodnicy i plantatorzy nie będą wdrażali nawyków
ograniczających śmiertelność pszczół w Polsce.

4
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Powłoki lakiernicze stosowane są w przemyśle samochodowym aby zabezpieczać elementy karoserii
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed korozją oraz spełniają rolę estetyczną. W pracy
przestawiono badania, których celem było ustalenie jak jakościowo wykonywane są powłoki
lakiernicze w popularnych modelach samochodów osobowych. Przedmiotem badań były maski
silnikowe samochodów osobowych różnych producentów i różnych segmentów produkowane na
przestrzeni lat 1996 - 2009. Analiza wyników badań wykazała, że na jakość powłoki lakierniczej
istotnie wpływa jej grubość oraz ważne są parametry fizykochemiczne tj. twardość powłoki. Im
większa twardość tym większa odporność na głębokie zarysowania – lakier jest lepiej chroniony powinno to pociągać za sobą większą grubość powłoki lakierniczej. Jednak są wyjątki od tego
spostrzeżenia. Mogą one zależeć m.in. od wielu czynników wynikających z budowy powłoki
lakierniczej.

1 Wprowadzenie
Powłoki lakiernicze można traktować jak integralny element samochodu. Podlegają one naprawom
np. w sytuacjach gdy pojawią się ogniska korozji lub chcemy odświeżyć kolor. Powłoki lakiernicze
stosowano już przed rozwinięciem się motoryzacji np. w kolejnictwie. Jednak ich podstawowe role nie
zmieniły się od tamtych czasów. Powłoki lakiernicze pełnią dwie główne funkcje: ochronną oraz
dekoracyjną.
Powłoki lakiernicze pracują w bardzo niekorzystnym środowisku przez co muszą być odporne na
różne warunki użytkowania pojazdu oraz niesprzyjające środowisko, w tym warunki atmosferyczne
i związane z nimi chociażby kwaśne deszcze. W przemyśle samochodowym stosowane są głównie, aby
zabezpieczać elementy karoserii przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi i przed korozją oraz
spełniają rolę estetyczną. Powłoki lakiernicze zbudowane są z trzech głównych warstw, jednak może ich
występować więcej. Na rysunki nr 1 przestawiono warstwową budowę powłoki lakierniczej.
Pierwszą warstwą jest warstwa podkładowa - gruntująca, która nakładana jest bezpośrednio na
podłoże (blachę). Ma ona na celu zapewnienie przyczepności całej powłoki do podłoża i zabezpieczenie
jej przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Kolejną warstwą jest kolor
bazowy. Jest to lakier, którego barwa decyduje o kolorze samochodu. Często po tej warstwie nakłada się
kolejną, która ma na celu poprawę walorów estetycznych. [1] Najczęściej spotykane efekty dodatkowe to
tzw. lakiery metalizujące (z dodatkiem proszku z aluminium) lub perłowe (z dodatkiem proszku
aluminium i proszku miki). [2] Ostatnią warstwą jest bezbarwny lakier, który nadaje twardość całej
powłoce, chroni ją przez oddziaływaniem środowiska zewnętrznego tj. korozja małe uszkodzenia
mechaniczne. [1]
Grubości powłok lakierniczych samochodów osobowych wahają się zwykle w granicach 80–180 µm.
Pomiary odbiegające od tego wyniku mogą wskazywać m.in. na podwójne położenie powłoki lakierniczej
lub poprawki lakiernicze. Skrajnie wysokie wartości powyżej 350 µm mogą wskazywać na nieoryginalną
powłokę – użycie szpachli stosowane po wypadkach lub w wyniku napraw po zaawansowanej korozji
elementu. [3]
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2 Przedmiot badań
Przedmiotem badań prezentowanych w pracy były maski silnikowe samochodów osobowych
różnych producentów i różnych segmentów produkowane na przestrzeni lat 1996–2009. Badania
przeprowadzono na sześciu próbkach (Rys. 2, tab. 1).
TABELA 1. ZESTAWIENIE BADANYCH PRÓBEK
Nr. próbki

Marka

Model

Rok produkcji

1.

Volkswagen

Passat

1999

2.

Seat

Altea

2009

3.

Toyota

Avensis

2004

4.

Renault

Twingo

2001

5.

Opel

Astra

1996

6.

Volkswagen

Golf III

1996

a)

d)

b)

e)

c)

f)

Rysunek 1. Obraz makroskopowy badanych próbek pochodzących z samochodów: a) Volkswagen Passat, b) Seat Altea, c) Toyota
Avensis, d) Renault Twingo, e) Opel Astra, f) Volkswagen Golf III.

3

Cel badań

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę jakości wykonanych powłok lakierniczych
naniesionych na maski samochodów osobowych produkowanych w latach 1996–2009. Analizie podlegała
ocena wizualna powłok lakierniczych otrzymanych próbek oraz grubość, i twardość naniesionej powłoki.

4

Metodyka badań

Próbki do badań zostały wyczyszczone i poddane badaniom makroskopowym okiem
nieuzbrojonym w celu wykrycia wad na ich powierzchni. Miały one na celu wykrycie znacznych pod
względem wielkości oraz głębokości wad powłoki lakierniczej.
Następnie do oceny twardości powłok lakierniczych użyto metody badania twardości ołówkowej
Wolfa–Wilburna wg normy ISO 15184, EN 13523–4. Metoda ma na celu ukazanie odporności na
uszkodzenia mechaniczne (zadrapania) powłoki lakierniczej. Polega ona na zarysowywaniu powierzchni
próbki odpowiednio zaostrzonym ołówkiem, za pomocą specjalnego narzędzia. Miarą twardości jest
ostatnia twardość ołówka, który nie zostawi widocznej rysy na badanej próbce. Badanie przeprowadza
się od użycia najtwardszego ołówka do najbardziej miękkiego. [4] Na rys. 2 przedstawiono wygląd
narzędzia do przeprowadzenia pomiarów już z założonym ołówkiem oraz wachlarz dostępnych ołówków.
Skala twardości obejmuje ołówki od najbardziej miękkiego (6B) do najtwardszego (9H).
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Rysunek 2. Narzędzie do przeprowadzenia próby twardości Wolfa–Wilburna z zaaplikowanym ołówkiem

Dodatkowo została zmierzona grubość powłoki lakierniczej wszystkich próbek za pomocą miernika
PRODIG-TECH GL–1s z sondą na przewodzie. Rozdzielczość pomiaru ustawiono na 1 µm. Miernik ten
posiada zakres pomiarowy 0–1100 µm [5]. Wykonano po trzy pomiary grubości w różnych miejscach dla
każdej próbki.

5

Wyniki badań

Badania makroskopowe dowiodły, że wszystkie maski, z których pochodzą próbki były użytkowane
– żadna z próbek nie pochodzi z fabrycznie nowego samochodu. Wskazują na to liczne zarysowania, które
jednak nie są głębokie i nie przerywają wierzchniej warstwy powłoki lakierniczej. Próbki o jasnych
barwach (nr 1, 2, 3), głównie srebrne trudno było ocenić pod względem zarysowań, trudno było również
je sfotografować, żeby ukazać ich zarysowania, ponieważ stawały się one niewidoczne, dużo łatwiej
zaobserwować zarysowania na próbkach o ciemnym kolorze (próbki nr 4,5,6). Najczęściej pojawiającym
się zarysowaniami są zarysowanie kołowe powstałe podczas mycia samochodów w myjniach
automatycznych syntetycznymi szczotkami (próbki nr 3, 4 oraz 5). Zarysowania te przedstawiono na
rysunku 3, oprócz próbki nr 3 z wyżej wymienionego powodu. Kolejnymi często pojawiającymi się
wadami są odpryski powłoki lakierniczej na całej jej grubości (próbka nr 6 oraz 3) lub na głębokość kilku
warstw (próbka nr 1, 2 oraz 3). Zarysowania te przedstawione zostały na rysunku 4. Jedna próbka
posiada wgniecenie jest to próbka nr 2, jednak nie wpłynęło na powłokę lakierniczą w stopniu
pozwalającym dostrzec wady okiem nieuzbrojonym. Załamanie światła widoczne na wygięciu próbki nr 2
przedstawiono na rysunku nr 5. Częstą wadą lakieru są również podłużne zarysowania wynikające
z użytkowania samochodu np. z otarcia się o inny element lub o przydrożne krzaki, zarośla. Takie ślady
noszą próbki nr 3, 5 oraz 6 Przedstawiono te zarysowania na rysunku nr 6.
TABELA 2. WYNIKI BADAŃ MAKROSKOPOWYCH
Nr.
próbki

Marka

Model

Rok produkcji

Wyniki badań makroskopowych

1.

Volkswagen

Passat

1999

widoczne małe zarysowania i kilka drobnych odprysków

2.

Seat

Altea

2009

wgniecenie oraz nieliczne, słabo widoczne zarysowania

3.

Toyota

Avensis

2004

zarysowania kołowe z myjni automatycznej

4.

Renault

Twingo

2001

zarysowania kołowe z myjni automatycznej i długie podłużne rysy

5.

Opel

Astra

1996

zarysowania podłużne oraz kołowe od myjni automatycznej

6.

Volkswagen

Golf III

1996

zarysowania różnego rodzaju oraz odprysk
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a)

b)
Rysunek 3. Obraz makroskopowy zarysowań na: a) próbce nr 4, b) próbce nr 6

a)

b)

c)

Rysunek 4. Obraz makroskopowy odprysków na: a) próbce nr 1, b) próbce nr 4, c) próbce nr 6

Rysunek 5. Załamanie światła na skutek wgniecenia próbki nr 2

a)

b)

c)

Rysunek 6. Zarysowania podłużne na: a) próbce nr 3, b) próbce nr 5, c) próbce 6

Badania twardości wykazały rozbieżności wahające się w przedziale trzech klas twardości.
Najniższa zmierzona twardość wyniosła F, najwyższa zmierzona 2H. Największa ilość próbek, bo aż trzy,
posiadają twardość 2H, są to próbki nr 2, 5 oraz 6. Próbka nr 3 ma twardość HB, a próbka nr 4 F. Na
twardość mogą mieć również wpływ zagadnienia mikroskopowe tj. jakość ułożenia po sobie warstw
powłoki lakierniczej ich grubość, równomierność oraz przygotowanie blachy do procesu lakierowania
oraz grubość powłoki lakierniczej.
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TABELA 3. WYNIKI BADAŃ TWARDOŚCI OŁÓWKOWEJ WEDŁUG WOLFA–WILBURNA
Nr. próbki

Marka

Model

Rok produkcji

Twardość
ołówkowa

1.

Volkswagen

Passat

1999

H

2.

Seat

Altea

2009

2H

3.

Toyota

Avensis

2004

HB

4.

Renault

Twingo

2001

F

5.

Opel

Astra

1996

2H

6.

Volkswagen

Golf III

1996

2H

Grubość powłoki lakierniczej różni się znacznie w zależności od badanej próbki. Najwyższy
otrzymany wynik (próbka nr 5) można ocenić jako podwójnie nałożoną powłokę lakierniczą, ponieważ
przewyższa około dwukrotnie pozostałe pomiary. Natomiast na powierzchni całego elementu grubość
nieznacznie się różni co wskazuje, że powłoka lakiernicza została nałożona fabrycznie, a nie w wyniku
napraw lakierniczych. Skrajny wynik przedstawia próbka nr 6 z tego samego roku produkcji samochodu
co w/w jednak o najmniejszej grubości powłoki lakierniczej ze wszystkich zbadanych. Próbka nr 4 ma
najbardziej rozbieżne wyniki pomiarów, co może wskazywać na drobną poprawkę lakierniczą,
spowodowaną np. pojawiającym się ogniskiem korozyjnym. Pozostałe grubości próbek tzn. nr 1, 2, 3
można uznać za nieodbiegające od najczęściej podawanych wyników pomiarów, różnią się technologią
produkcji i metodą nanoszenia powłok, która dla każdego koncernu, marki, a nawet modelu
np. w zależności od segmentu samochodu jest różna.
TABELA 4. WYNIKI POMIARÓW GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIERNICZEJ
Nr. próbki

Marka

Model

Rok produkcji

1.

Volkswagen

Passat

2.

Seat

Altea

3.

Toyota

4.

Grubość powłoki lakierniczej [µm]
pomiar 1

pomiar 2

pomiar 3

średnia

1999

101

105

111

106

2009

191

167

166

175

Avensis

2004

92

117

105

105

Renault

Twingo

2001

120

160

116

132

5.

Opel

Astra

1996

312

314

315

313

6.

Volkswagen

Golf III

1996

65

70

59

65

6

Podsumowanie

Użytkowanie samochodów osobowych wiąże się nieodłącznie z uszkodzeniami powłoki lakierniczej.
Uszkodzenie jej nie jest trudne, powstaje przy zwykłej eksploatacji pojazdu. Wszystkie badane próbki
nosiły ślady użytkowania widoczne „gołym okiem” w badaniach makroskopowych, jednak żadna z nich
nie posiadała rażących wad powłoki lakierniczej. Badania jakości wykonanych powłok lakierniczych na
wybranych próbkach wykazały brak związku grubości powłoki lakierniczej z jej twardością. Badania
twardości ołówkowej wg Wolfa–Wilburna wykazały, że maski samochodowe różnych pojazdów mają
różne twardości powłok lakierniczych, zależy to w dużej mierze od ostatniej warstwy powłoki – lakieru
bezbarwnego, jego twardości oraz grubości warstwy.

7
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„USTAWA KRAJOBRAZOWA” CZY „USTAWA REKLAMOWA”? –
RZECZYWISTY WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA ZMIANY
W PRZESTRZENI
Angelika Kosieradzka – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Przyjęta 24 kwietnia 2015 roku na 91 posiedzeniu Sejmu RP i podpisana 15 maja przez ówczesnego
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tzw. ustawa krajobrazowa, w istocie stanowi zbiór
poprawek do szeregu ustaw regulujących kształt krajobrazów w Polsce. Jej założeniem miało być
rozwiązanie dotychczasowych problemów, związanych z panującym w polskiej przestrzeni chaosem.
Wprowadzone w tym celu nowe regulacje obejmują m.in.: zwiększenie restrykcji w zakresie
lokalizowania nośników reklamowych, sporządzanie, na poziomie województwa, audytów
krajobrazowych oraz uwzględnianie stanu krajobrazu podczas opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego czy też wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przyglądając
się treści samej ustawy jak i podejmowanych, od czasu wejścia jej w życie działań, ma się jednak
wrażenie, że panujący w polskich miastach chaos reklamowy, jest największym problemem
dotyczącym krajobrazu.

1 Wstęp
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
zwana potocznie ustawą krajobrazową, to dokument obejmujący w istocie szereg poprawek do dziesięciu
ustaw, które w różnym zakresie wpływają na kształt polskich krajobrazów. Zawarte w ustawie
krajobrazowej poprawki odnoszą się do:
•

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

•

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

•

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

•

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

•

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

•

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

•

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

•

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

•

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

•

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Już na etapie zrodzenia się idei, a następnie w trakcie prac nad projektem nowych regulacji, ustawa
krajobrazowa budziła wielkie nadzieje w różnych środowiskach zawodowych, a przede wszystkim wśród
architektów i urbanistów. Dokument miał być bowiem odpowiedzią na oczekiwania Unii Europejskiej,
w zakresie wprowadzenia w życie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r. oraz na
pożądaną od dawna przez ogół społeczeństwa poprawę jakości i wizerunku krajobrazów polskich miast.
Niemniej jednak, w trwającym około dwóch lat procesie legislacyjnym, kształt ustawy krajobrazowej uległ
wielu, kontrowersyjnym zmianom, co w efekcie wywołało liczne rozczarowania.
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2

Geneza ustawy krajobrazowej i jej pierwotne założenia

Geneza tzw. ustawy krajobrazowej sięga 2013 r. i początkowo wiązała się z problematyką
lokalizowania dominant wysokościowych, a w tym przede wszystkim elektrowni wiatrowych. Impulsem
do rozpoczęcia prac nad dokumentem, a jednocześnie jego pierwotną ideą było bowiem ograniczenie
umieszczania elementów dominujących w przestrzeni. Zmiany obejmować miały szczególnie
wprowadzenie nowych regulacji w procesie stawiania elektrowni wiatrowych, których lokalizacja
uzależniona była dotychczas od decyzji o warunkach zabudowy a same wiatraki, traktowane były jako
element infrastruktury technicznej. W pierwotnym zamyśle problem ten rozwiązać miało wprowadzenie
pojęcia dominanty przestrzennej oraz regulacji, określających zasady lokowania ich w krajobrazie.
Dodatkowo początkowymi założeniami było wdrożenie ustaleń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
zahamowanie niekontrolowanej zabudowy oraz rozwiązanie problematyki chaosu reklamowego.
Prace nad sporządzeniem tzw. ustawy krajobrazowej rozpoczęto w 2013 r. i jeszcze w tym samym
roku powstał pierwszy projekt ustawy, który po konsultacjach przekazano do komisji sejmowej.
W projekcie znalazły się rozgraniczenia i ujednolicenia w zakresie stosowanych do tej pory definicji
związanych bezpośrednio i pośrednio z kwestiami ochrony krajobrazu. Przede wszystkim wprowadzono
definicję pojęcia krajobraz, której brakowało w polskim prawodawstwie. Ponadto powołane zostały dwa
nowe narzędzia ochrony krajobrazu tj. audyt krajobrazowy oraz urbanistyczne zasady ochrony
krajobrazu. Urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu miały być opracowywane na szczeblu
wojewódzkim i stanowić akt prawa miejscowego. Dokument tan, miał określać m.in. zasady lokalizacji
dominant wysokościowych oraz ograniczenia w zakresie powstawania nowej zabudowy, w tym
maksymalną wysokość budynków, a nawet ich dopuszczalną kolorystykę. Kształt urbanistycznych zasad
ochrony krajobrazu przypominałby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jednak
dokument ten byłby wobec nich nadrzędny, podobnie jak wobec studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Uchwalony przez sejm w III czytaniu projekt ustawy krajobrazowej znacznie odbiegał od
pierwotnej wersji. Podczas prac nad dokumentem odrzucono regulacje dotyczące dominant
krajobrazowych, zrezygnowano z wprowadzenia urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu oraz
ograniczono instrumenty finansowe stosowane w przypadku nielegalnego umieszczania reklam. Na
kolejnym posiedzeniu Senatu, które odbyło się 20 kwietnia 2015 r., wniesiono do ustawy liczne poprawki,
będące konsekwencją działań samorządów i organizacji pozarządowych. Niemniej jednak, poprawki te
dotyczyły jedynie kwestii związanych z reklamą zewnętrzną. Nie uwzględniały one ponownego
wprowadzenia pojęcia dominanty przestrzennej oraz urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu [1].

2.1

Problematyka nowych regulacji prawnych

Wyczekiwana od dawna przez środowiska urbanistyczne, architektoniczne i krajobrazowe ustawa,
mająca w zamyśle stanowić remedium na postępujące niszczenie krajobrazu, wywołuje obecnie wiele
wątpliwości, a często nawet spotyka się z krytyką, przede wszystkim ze strony przedstawicieli branży
reklamowej38. Najwięcej kontrowersji związanych jest z wprowadzeniem nowego narzędzia mającego
służyć kształtowaniu i ochronie krajobrazu, tj. audytu krajobrazowego oraz regulacji dotyczących walki
z reklamą zewnętrzną, ograniczeń w jej lokalizowaniu oraz instrumentów finansowanych stosowanych
w przypadku jej nielegalnego umieszczania.

2.2

Konsekwencje wprowadzenia nowego instrumentu ochrony krajobrazu

W wyniku wprowadzonych przez ustawę krajobrazową zmian w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiło się nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu,
jakim jest audyt krajobrazowy. Zgodnie z zapisami art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, audyty krajobrazowe mają być sporządzane przez samorząd województwa, nie rzadziej

38Związek

Pracodawców Business Centre Club złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
ustawy krajobrazowej pod kątem jej konstytucyjności, zarzucając m.in.: że godzi ona w prawo własności oraz
dopuszcza ustanowienie nowych praw, negując tym samym dotychczasowy porządek prawny, co według Związku
Pracodawców narusza zasadę lex retro non agit.
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niż raz na 20 lat. Pierwsze opracowania natomiast mają powstać w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy.
Zakres merytoryczny audytów krajobrazowych ma:
•

obejmować identyfikację krajobrazów występujących na obszarze całego województwa

•

określać ich cechy charakterystyczne

•

dokonywać oceny ich wartości

•

wskazywać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów.

Ponadto w audycie krajobrazowy mają zostać wskazane granice parków krajobrazowych, parków
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz
obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów
Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach [2].
Ustawa nie przewiduje jednak wskazania granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, które de facto
są formą ochrony ściśle powiązaną z ochroną krajobrazu.
Z punktu widzenia ustawodawcy regionalny charakter opracowania pozwoli na bardziej
kompleksowe potraktowanie krajobrazu. Z drugiej zaś strony nasuwa się wątpliwość czy wojewódzka
skala opracowania pozwoli na szczegółowe określenie obszarów wymagających ochrony krajobrazowej?
Potraktowanie krajobrazu w większej skali z pewnością jest potrzebne, niemniej jednak ochrona
krajobrazu powinna odnosić się również do mniejszej skali. Tak obszerny zakres opracowania znacząco
obniży stopień szczegółowości audytu krajobrazowego, w związku z czym jego wpływ na treść
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie znacznie słabszy, tym bardziej, że
dokument ten nie będzie stanowić aktu prawa miejscowego, a jedynie dokumentu programowego.
Przeniesienie części kompetencji planistycznych na poziom regionalny jest negatywnie odbierane
przez przedstawicieli samorządów gminnych. Według nich opracowywanie audytów krajobrazowych na
poziomie regionalnym, stanowi niepotrzebną ingerencję ze strony województwa w zadania przypisane
do tej pory gminom oraz ograniczy samodzielność gmin w planowaniu przestrzennym.
Metodologia sporządzania audytów krajobrazowych oraz ich szczegółowy zakres zostanie
określony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, którego zapisy posłużą zapewnieniu
właściwej ochrony krajobrazów i możliwości ich kształtowania, a także konieczności zachowania ze
względu na zapisane w nich źródło tożsamości narodu polskiego [2].

2.3

Wadliwe regulacje w zakresie walki z reklamą zewnętrzną

Ustawa krajobrazowa bardzo szczegółowo opisuje instrumenty finansowe służące walce
z nielegalną reklamą oraz regulacje związane z ograniczeniami w zakresie lokalizowania reklamy
zewnętrznej. Tematyce tej poświęcona została znacząca część ustawy, jednak podobnie jak w przypadku
zapisów odnoszących się do innych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, tak i te
charakteryzują się w pewnych miejscach niespójnością oraz wzbudzają wiele wątpliwości. Dodając po pkt
16 pkt 16a – 16d w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa krajobrazowa
wprowadziła definicje reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego i szyldu. Według definicji
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojęcie reklamy nie odnosi się do
zmaterializowanej formy przekazu informacji, a jedynie do samej czynności jej upowszechniania, co jest
sprzeczne z definicją reklamy zawartą w ustawie o drogach publicznych. Po drugie, niespójności
pojawiają się również w przypadku definicji tablicy reklamowej i urządzenia reklamowego. Zgodnie
z ustawą tablica reklamowa jest przedmiotem materialnym wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy. Urządzenie reklamowe natomiast,
podobnie jak tablica reklamowa jest przedmiotem przeznaczonym lub służącym ekspozycji reklamy,
jednak niebędący tablicą reklamową. Takie definicje tablicy i urządzenia reklamowego w istocie nie
precyzują konkretnego podziału między nimi. O ile w przypadku definicji tablicy reklamowej wyliczono
przedmioty służące reklamie, dla urządzenia reklamowego podkreślono jedynie, że zalicza się do niego
przedmioty inne niż tablica reklamowa. Należy jednak zwrócić przy tym uwagę, że podane w definicji
tablicy reklamowej przedmioty mają charakter przykładowy, w związku z czym tym bardziej
uniemożliwia to podjęcie próby podziału przedmiotów służących ekspozycji reklamy na tablice
i urządzenia reklamowe. Wskazane wyżej definicje z ustawy krajobrazowej nie obejmują tzw. trabantów

Strona | 120

„USTAWA KRAJOBRAZOWA” CZY „USTAWA REKLAMOWA”? – RZECZYWISTY WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA ZMIANY W PRZESTRZENI

reklamowych, czyli reklamy umieszczanej na starych, nieużytkowanych samochodach, w wyniku czego
nie zostały one objęte żadnymi regulacjami.
Wątpliwości pojawiają się również dla regulacji wprowadzonych w przypadku reklam
umieszczanych w pasie drogowym oraz opłat z tym związanych. Zgodnie z zapisami ustawy
krajobrazowej lokalizowanie reklam w pasie drogowym jest możliwe, pod warunkiem, że umieszczenie
reklamy, nie spowoduje zniszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń, nie wpłynie na zmniejszenie jej
trwałości oraz nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przeciwnym wypadku
sytuowanie reklam jest zabronione. Ustawa wprowadza również całkowity zakaz sytuowania reklam
umożliwiających wyświetlanie ruchomych obrazów oraz stosowanie efektów wizualnych i przerw
pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami. Należy jednak zwrócić przy tym uwagę, że przepisy te
odnoszą się tylko i wyłącznie do reklamy umieszczanej w pasie drogowym. Poza nim, żadnych ograniczeń
nie ma, co w opinii wielu środowisk daje zbyt szerokie pole manewru.
Kontrowersje wywołuje również podwójna opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Wynika ona z art. 40 ustawy o drogach publicznych, która precyzuje, że opłata za zajęcie pasa drogowego
powiększa się z dniem wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy. Upraszczając, w przypadku
lokalizowania reklamy w pasie drogowym, właściciel nośnika reklamowego będzie miał obowiązek
uiszczenia dwóch opłat - za zajęcie pasa drogowego oraz tzw. opłatę reklamową.
Opłata reklamowa została wprowadzona w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z zapisami ustawy krajobrazowej nałożenie opłaty reklamowej
nie jest obligatoryjne, a jej wprowadzenie uzależnione jest od podjęcia przez radę gminy tzw. uchwały
reklamowej. Opłata reklamowa składa się z dwóch części: stałej i zmiennej, a o jej wysokości,
w odniesieniu do obydwu elementów, decyduje rada gminy, przy czym stawki te muszą być większe od
zera. Ustawa krajobrazowa określa natomiast stawki maksymalne dwóch składowych opłaty reklamowej.
W przypadku części stałej opłaty maksymalna stawka nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, natomiast
dla części zmiennej opłaty ustawa krajobrazowa przewiduje stawkę nie większą niż 0,20 zł od 1 m2 pola
powierzchni nośnika reklamowego dziennie. Choć w ustawie krajobrazowej charakter opłaty reklamowej
ma istotny walor regulacyjny, to biorąc pod uwagę fakt, że będzie ona stanowić źródło dochodu gminy,
dominującą stała się dla niej funkcja fiskalna. Świadczyć o tym może średni, szacunkowy dochód roczny
największych polskich aglomeracji, które pobierając opłaty reklamowe mogą zarobić w ciągu roku nawet
ponad 38 mld zł [3]. O ile gminy widzą w opłacie reklamowej perspektywę znacznych dochodów, to dla
przedstawicieli branży reklamowej nie stanowi ona większego ograniczenia. Potwierdza to proste
wyliczenie, zgodnie z którym w przypadku reklamy o powierzchni 12 m2 roczna opłata za jej
umieszczenie wynosić będzie jedynie 1778,50 zł, co w porównaniu z dochodami z niej pochodzącymi
z pewnością nie przyczyni się do przywróceniu ładu w przestrzeni, co miało być celem wprowadzonej
regulacji.

3 Efekty wdrażania ustawy krajobrazowej
Od momentu wejścia w życie ustawy krajobrazowej w wielu polskich miastach podjęto lub
wzmożono działania, których efektem ma być poprawa jakości polskich krajobrazów. Działania te jednak
obejmują jedynie walkę z reklamą zewnętrzną, pomijając tym samym porządkowanie przestrzeni
w sferze urbanistyki. Wynika to z szeregu dostępnych dla samorządów lokalnych, wprowadzonych przez
ustawę krajobrazową narzędzi i instrumentów, w tym finansowych, dedykowanych walce z nośnikami
reklamowymi. Ponadto, powodem dla którego samorządy podejmują działania z zakresu
uporządkowania chaosu reklamowego jest osiągnięcie szybkich, widocznych w przestrzeni miejskiej
efektów. Usunięcie reklamy jest bowiem znacznie prostsze niż wyburzenie budynku szpecącego
krajobraz, będącego wynikiem samowolki budowlanej. Co więcej oprócz korzyści w sferze estetyki
przestrzeni, gminy dzięki wprowadzeniu opłaty reklamowej będą mogły powiększyć swój budżet, co
stanowi dodatkową przesłankę do opracowania tzw. uchwał reklamowych. Prace nad uchwałami
reklamowymi część miast rozpoczęło już w 2015 r., zaraz po wejściu w życie ustawy krajobrazowej.
Największe miasta w Polsce, w tym Łódź, Gdańsk i Poznań zadeklarowały, że w jeszcze 2016 r. zaczną
obowiązywać tzw. uchwały reklamowe.
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3.1

Działania podejmowane w Łodzi

W Łodzi prace nad poprawą krajobrazu miasta rozpoczęto, zanim jeszcze ustawa krajobrazowa
weszła w życie. Pod koniec 2014 r. została wydana Księga standardów ulicy Piotrkowskiej, w której
określono zasady projektowania witryn budynków przy głównej ulicy Łodzi [4]. Inspiracją dla tego
opracowania był podręcznik najemcy, który stosowany jest obecnie w galeriach handlowych. Wydana
w postaci instruktażu księga, dedykowana została zarówno właścicielom oraz najemcom lokali
użytkowych jak i architektom. Trwające kilka miesięcy prace nad podręcznikiem zbiegły się
z przeprowadzaną wówczas rewitalizacją tej części miasta, w związku z czym pożądane efekty były
znacznie łatwiejsze do osiągnięcia.
Zaraz po wejściu w życie ustawy krajobrazowej Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie
przygotowania uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Prace nad projektem kodeksu
reklamowego rozpoczęto już w 2015 r. Jego celem ma być przede wszystkim uporządkowanie przestrzeni
publicznej i podniesienie estetyki miasta, poprzez m.in. uregulowanie kwestii umieszczania na elewacjach,
w pasach drogowych i ogrodzeniach nośników reklamowych. Obecnie w Łodzi trwają konsultacje
z mieszkańcami w sprawie reklam i tworzonego kodeksu, który ma zostać uchwalony jeszcze w 2016 r.

3.2

Działania podejmowane w Gdańsku

Podobnie jak w Łodzi, tak i w Gdańsku pierwsze działania z zakresu poprawy estetyki miasta,
a właściwie wprowadzenia zasad lokalizacji nośników reklamowych i szyldów, rozpoczęto jeszcze przed
wejściem w życie ustawy krajobrazowej. 28 stycznia 2013 r. Prezydenta miasta Gdańska wydał
zarządzenie, w którym ustalono minimalne odległości między nośnikami reklamy, określono zasady
sytuowania nośników wolnostojących oraz na budynkach, a także zróżnicowano dopuszczalne wielkości
nośników na podstawie podziału miasta na dwie strefy [5].W 2014 roku powstało Studium „Koncepcji
Regulacji Estetyki Miasta”, które stanowi odpowiedź na postępujący problem degradacji wizualnej
przestrzeni miejskiej. Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta zakładała przede wszystkim poprawę estetyki
miasta poprzez ograniczenie ilości szyldów i nośników reklamowych oraz wprowadzenie regulacji
dotyczących ich lokalizacji i sposobu ekspozycji [6].
Wejście w życie ustawy krajobrazowej pozwoliło miastu na podjęcie prac nad uchwałą
krajobrazową, które rozpoczęto już we wrześniu 2015 r. W uchwale planuje się podzielić miasto na kilka
stref, w zależności od rodzaju zabudowy. W każdej ze stref zostaną określone szczegółowe i indywidualne
dla danej strefy regulacje w zakresie typów, wielkości i rodzajów dopuszczalnych nośników reklamowych.
Podjęcie uchwały krajobrazowej planowane jest na czerwiec 2016 r.

3.3

Działania podejmowane w Poznaniu

W porównaniu z działaniami podejmowanymi w Łodzi i Gdańsku, w Poznaniu stopień
zaawansowania prac z zakresu podniesienia estetyki miasta jest znacznie mniej zaawansowany. Oprócz
działań władz samorządowych na terenie miasta bardzo aktywne są stowarzyszenia non-profit oraz
lokalni aktywiści. W 2014 roku zorganizowana została akcja pod nazwą „Wilda na glanc”, której celem
było przekonanie właścicieli wileckich kamienic do zmiany, a jednocześnie ujednolicenia wizerunku
budynków. Ponadto po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy krajobrazowej, w Poznaniu podjęto
prace nad sporządzeniem uchwały reklamowej, zakładającej poprawę wizerunku estetycznego miasta
poprzez wprowadzenie regulacji w zakresie lokalizowania reklamy zewnętrznej. Prace rozpoczęto od
podziału miasta na strefy, w których planuje się wprowadzić zróżnicowane „ustalenia reklamowe”.

4 Podsumowanie
Przyjęta w 2015 r. przez sejm ustawa krajobrazowa, choć pierwotnie zakładała kompleksowe
regulacje obejmujące zarówno rozwiązanie problematyki chaosu reklamowego jak i niekontrolowanej
zabudowy, ostatecznie zdominowana została przez przepisy normujące uporządkowanie przestrzeni
w zakresie ograniczenia ilości lokalizowanych w krajobrazie nośników reklamowych. Świadczą o tym
przede wszystkim opisane w artykule działania, podejmowane przez samorządy gminne, które odnoszą
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się jedynie do wybranego obszaru problemowego, jakim jest właśnie nadmiar w przestrzeni polskich
miast tablic, urządzeń i szyldów reklamowych. Biorąc jednak pod uwagę stan krajobrazów w Polsce,
usunięcie nośników reklamowych nie przywróci ładu przestrzennego, a jedynie może przyczynić się do
poprawy estetyki krajobrazu. Dlaczego więc samorządy gminne sięgają głównie po narzędzia regulujące
lokalizacje nośników reklamowych? Z pewnością przyczynia się do tego perspektywa szybkiego efektu
i dodatkowych dochodów. Nie należy jednak przy tym zapominać o znacznie większym problemie
polskich krajobrazów jakim jest rozwój niekontrolowanej zabudowy. Reklamy bowiem można szybko
usunąć, co potwierdzają dotychczas osiągnięte w tym zakresie rezultaty. Natomiast tego co dzieje się
w sferze urbanistyki, tak szybko usunąć się nie da.
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OCENA MATERIAŁÓW IN VITRO I IN VIVO JAKO ŚRODEK
POPRAWY KOMFORTU ŻYCIA I ZDROWIA PACJENTÓW
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Nauk Medycznych,
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Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Wydłużający się średni wiek społeczeństwa oraz wzrost „urazowości życia”, wynikające w dużej
mierze z postępu technologii przy jednoczesnych ograniczeniach współczesnej transplantologii,
sprzyjają rozwojowi inżynierii biomateriałowej. Prowadzi się badania m.in. nad narządami
hybrydowymi, materiałami do regeneracji uszkodzonych tkanek oraz celowym zastosowaniem
substancji bioaktywnych – nośnikami leków.
Zanim materiał zyska status biomateriału i będzie mógł zostać wykorzystany u pacjentów, musi
przejść szereg badań. W pierwszym etapie wykonywane są badania in vitro, w tym ocena
cytotoksyczności. W testach wykorzystywane są pojedyncze komórki, jednak w organizmie zespoły
komórek o podobnej budowie organizują się i tworzą tkanki. Z tego względu badania in vitro nie
w pełni oddają warunki panujące wewnątrz organizmu. Kolejnym etapem jest przeprowadzanie oceny
in vivo. Należy zbadać odpowiedź żywego organizmu na materiał i produkty jego degradacji, czyli
odpowiedź biologiczną i odpowiedź materiału. Konieczne jest staranne dobranie testów, które należy
wykonać, w zależności od przeznaczenia badanego materiału oraz planowanego czasu jego kontaktu
z tkankami.
Ze względów etycznych wykonuje się tylko niezbędne badania – w celu wykorzystania możliwie
najmniejszej grupy zwierząt laboratoryjnych. Aby materiał został uznany za biomateriał i dopuszczony
do badań klinicznych musi być biozgodny oraz biokompatybilny.
Badając potencjalne materiały dla medycyny dąży się do poprawy komfortu i jakości życia ludzi.
Jednocześnie należy pamiętać, że materiał wprowadzany na rynek musi być bezpieczny i nie może
zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta.

1 Wstęp
Wydłużający się średni czas życia społeczeństwa oraz wzrost „urazowości życia”, wynikające
w dużej mierze z postępu technologii, przy jednoczesnych ograniczeniach współczesnej transplantologii,
sprzyjają rozwojowi inżynierii biomateriałowej [1].
Początkowo materiały były dobierane dość przypadkowo. Już ok. 2500 r. p.n.e. Egipcjanie,
Rzymianie, Aztekowie i Chińczycy w celu zastąpienia i uzupełniania ubytków w tkance kostnej
wykorzystywali drewno, złoto, kość słoniową oraz kamienie szlachetne [2]. Od wieków powszechne było
stosowanie nici lnianych i pochodzenia zwierzęcego [3]. W 1508 r. Leonardo da Vinci opracował ideę
soczewki kontaktowej [4]. Hallowell w 1759 r. wykonał połączenie zranionej arterii wykorzystując
drewno oraz nici [5]. Sukcesy były bardziej przypadkowe, niż planowane. Materiały pochodzące z tych
czasów są klasyfikowane jako biomateriały pierwszej generacji. Druga generacja biomateriałów
charakteryzuje się zapożyczaniem materiałów z innych dziedzin nauki i techniki, np. nylon przeznaczony
na spadochrony zaczęto badać pod kątem wykorzystania w sztucznych protezach naczyniowych [6].
Badania prowadzone nad jego zastosowaniem wykazały jego niską stabilność oraz podatność na
uszkodzenia w organizmie. W eksperymentach in vivo wykazano jego degradację. W 1891 r. w Niemczech
zostało dokonane wszczepienie główki z kości słoniowej w miejsce uszkodzonej główki kości udowej [7].
34 lata później w Stanach Zjednoczonych wszczepiono pierwszą syntetyczną (szklaną) protezę główki
kości udowej [7]. Pierwszy opracowany implant z główką, trzonem i panewką został opracowany pod
koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. W 1949 r. Hopps zbudował pierwszy rozrusznik serca. Początkowo
było to duże urządzenie zewnętrzne zasilane prądem zmiennym [8,9]. Powodowało to duży dyskomfort u
pacjenta. Dziś jest to małe urządzenie, którego wielkość może być zbliżona do rozmiarów niewielkiej
monety. Trzecia generacja to materiały od początku projektowane w celu wywołania określonych reakcji
w organizmie. Opracowane zostały biomimetyczne struktury oraz modyfikacje powierzchni. Implanty
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zaliczane do tej grupy to m.in. sztuczna skóra, bioresorbowalny cement kostny, membrany GBR [10].
Aktualnie w inżynierii biomateriałowej pracuje się głównie nad narządami hybrydowymi, celowanym
stosowaniem substancji bioaktywnych (nośniki leków) oraz materiałami regeneracyjnymi.

2

Biologiczna ocena wyrobów medycznych

Zanim materiał uzyska status biomateriału i będzie mógł zostać zastosowany u pacjentów, musi
przejść szereg badań. Seria norm ISO 10993 reguluje sposób oceny materiałów przed potencjalnym
wykorzystaniem ich w roli biomateriałów regeneracyjnych bądź rekonstrukcyjnych [11]. W części
pierwszej norm opisujących „biologiczną ocenę wyrobów medycznych” przedstawiony został algorytm
postępowania z materiałem ocenianym pod kątem jego biozgodności dla ludzi (rys. 1).

Rysunek 7. Algorytm postępowania przy ocenie biologicznej materiałów [12]

W części pierwszej normy uwzględnione są również kryteria doboru odpowiednich badań in vivo
i in vitro w zależności od czasu i rodzaju kontaktu z organizmem ludzkim (zgodnie z tabelami 1 i 2).

3

Badania in vitro

Badania in vitro opisane zostały w normie ISO 10993 w częściach 3, 4 oraz 5. W pierwszym etapie
wykonywana jest ocena cytotoksyczności zgodnie z normą ISO 10993-5 [11]. Badania in vitro pozwalają
określić adhezję komórek do powierzchni materiału, a następnie ich proliferację, przeżywalność
i żywotność oraz przeprowadzić analizę fenotypu komórek hodowanych na powierzchni.
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TABELA 1. WYBÓR BADAŃ DLA WYROBÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z POWIERZCHNIĄ
Czas trwania
kontaktu

Kontakt

Skóra

Błony śluzowe

Przerwane bądź
uszkodzone
powierzchnie

Działanie biologiczne
Cytotoksyczność

Działanie
uczulające

Działanie
drażniące

< 24h

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

< 24h

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

< 24h

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

Toksyczność
podostra

Genotoksyczność

X

X

X

X

TABELA 2. WYBÓR BADAŃ DLA WYROBÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZEWNĘTRZNIE ORAZ IMPLANTOWANYCH
Kontakt

Czas trwania
kontaktu

Działanie biologiczne
CytotoDziałanie Działanie
ksyczność uczulające drażniące

Toksyczność Toksyczność GenotoZgodność
Implantacja
podostra
ostra
ksyczność
z krwią

Wyroby kontaktujące się zewnętrznie
Tkanka
miękka/kość
zębina

Krew krążąca

< 24h

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

> 30 dni

X

X

< 24h

X

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

X

< 24h

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

X

< 24h

X

X

X

X

24h – 30 dni

X

X

X

X

> 30 dni

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Wyroby implantowane
Tkanka
miękka/kość

Krew

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Niezależnie od przeznaczenia ocenianego materiału zawsze wykonywane są badania umożliwiające
ocenę cytotoksyczności in vitro. W eksperymentach tych można łatwo ocenić procesy komórkowe
i molekularne. Dostępne są ludzkie linie komórkowe pochodzące z większości tkanek prawidłowych lub
zmian nowotworowych, a na ich wykorzystanie do badań nie jest potrzebna zgoda komisji bioetycznej.
Metodologia badań jest prosta i powtarzalna, przez co łatwo porównać i zinterpretować wyniki, jak
również zautomatyzować wykonywane prace badawcze. Testy te są mniej kosztowne i czasochłonne niż
badania in vivo, dzięki czemu można wykonać wiele powtórzeń celem zapewnienia statystycznej
istotności różnic. Najważniejszą etycznie zaletą tych badań jest ograniczenie testów na zwierzętach.
Wyróżniamy wiele testów do oceny cytotoksyczności in vitro, które podzielić można na
bezpośrednie i pośrednie. W pierwszym przypadku badanie polega na określeniu przeżywalności
komórek poprzez określenie ilości żywych bądź martwych komórek przy wykorzystaniu barwników.
Pośrednie metody polegają na określeniu przeżywalności komórek poprzez ocenę aktywności enzymów
komórkowych. Testy pośrednie są to testy kolorymetryczne z zastosowaniem spektrofotometrów.
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3.1

Badanie cytotoksyczności in vitro – metody pośrednie

Najczęściej wykonywane testy kolorymetryczne zestawiono w tabeli 3, wraz z informacjami
o zasadzie pomiaru, określanym parametrze oraz długości fali, przy jakiej należy wykonać pomiar
spektrofotometryczny.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych testów kolorymetrycznych jest test MTT. W teście tym
oceniana jest aktywność mitochondrialna oksydoreduktazy. Podczas tego testu następuje konwersja
rozpuszczalnej w wodzie soli tetrazolowej (MTT) do nierozpuszczalnego w wodzie purpurowego
formazanu [12]. Jest to proces zachodzący jedynie w żywych komórkach. Interesującym badaniem jest
wykorzystanie barwnika Almar Blue – związek ten nie jest toksyczny, więc komórki po wykonanym
teście mogą być dalej hodowane bądź wykorzystane do kolejnych eksperymentów.
TABELA 3. POŚREDNIE TESTY CYTOTOKSYCZNOŚCI IN VITRO
Lp.

Nazwa testu

Mierzony parametr

Zasada pomiaru

λ [nm]

1

Test MTT

Aktywność mitochondrialna
oksydoreduktazy

Mierzona zdolność redukcji barwnika MTT,
zachodząca w żywych komórkach

565

2

Błękit kenacidu

Zmiana ilości białka całkowitego

Barwnik ma zdolność do wiązania się z białkami
błony komórkowej

577

3

Test SRB

Określenie ilości białka
komórkowego

Barwnik sulforodaminy B (SRB) wiąże się
z aminokwasami błony komórkowej

490-530

4

Wychwyt
czerwieni
obojętnej

Określenie integralności błony
komórkowej

Wbudowanie czerwieni obojętnej poprzez
transport bierny przez błonę komórkową do
lizosomów tylko żywych komórek

540

5

Test LDH

Określenie integralności błony
komórkowej

Mierzona zdolność dehydrogenazy mleczanowej do
400-550
zmiany kwasu pirogronowego w kwas mlekowy

6

Almar Blue

Określenie naturalnych
procesów metabolicznych

Proliferacja komórek wywołuje chemiczną redukcję
570, 600
medium z barwy niebieskiej do czerwonej

3.2

Badanie cytotoksyczności in vitro – metody bezpośrednie

Ocena cytotoksyczności in vitro za pomocą metod bezpośrednich przeprowadzana jest
z zastosowaniem barwników, które poprzez różne powinowactwo do błony komórkowej mogą wnikać
i barwić komórki. Pozwala to na określenie ilości komórek żywych, apoptotycznych oraz nekrotycznych.
Do barwienia komórek stosowane są pary barwników. Jeden z barwników barwi komórki żywe, drugi nie
ma możliwości wnikania i barwienia żywych komórek i ich organelli. Najczęściej stosowane pary
barwników to oranż akrydyny z bromkiem etydyny oraz jodek propidyny z aneksyną V.
Oranż akrydyny ma możliwość szybkiego wnikania do wnętrza komórek z uszkodzoną błoną
komórkową i barwienia cytoplazmy oraz jąderek na czerwono. Bromek etydyny nie wnika do komórek
z nieuszkodzoną błoną komórkową oraz do komórek apoptotycznych. Jeśli do komórki wnikną oba
barwniki, fluorescencja bromku etydyny jest silniejsza i następuje zabarwienie komórki na
pomarańczowo, co oznacza późną apoptozę bądź nekrozę.
Drugą często stosowaną parą barwników jest jodek propidyny i białko aneksyna V koniugowane
z fluorochromem FITC, które działają podobnie do oranżu akrydyny i bromku etydyny, ale barwią na inny
kolor. Aneksyna V łączy się z białkiem błonowym fosfatydyloseryną. W żywych komórkach białka
błonowe ułożone są asymetrycznie. We wczesnej apoptozie następuje przemieszczanie białka –
fosfatydyloseryny od wewnętrznej strony błony komórkowej w stronę zewnętrzną, co umożliwia
związanie się aneksyny V i zabarwienie komórki na zielono. Natomiast jodek propidyny nie wnika do
komórek, jeżeli nie nastąpi zaburzenie integralności błony komórkowej – jeśli komórka barwi się na
czerwono, to znaczy, że znajduje się w późnym stadium apoptozy bądź nekrozy [13]. Sposoby oceny fazy
cyklu komórkowego w zależności od zabarwienia przedstawiono w tabeli 4.
Inną metodą oceny cyklu komórkowego z wykorzystaniem odpowiednich barwników, jest
określanie całkowitej zawartości DNA oraz jego struktury w komórce. Fluorochrom DAPI przechodzi
przez błonę komórkową i wiąże się z DNA w miejscu adenina – tymidyna. Inny barwnik wiążący się z DNA
to Hoechst 33342 barwiący jądro komórkowe na niebiesko. Barwniki te kumulują się w komórce
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w zależności od ilości związanego DNA, wobec czego metody te pozwalają określić, czy komórka znajduje
się obecnie w fazie podziałów, czy w fazie spoczynkowej. Z kolei lokalizacja barwnika i charakterystyczny
wzór barwienia w komórce umożliwiają ocenę stopnia skondensowania chromatyny, bądź wskazują na
obecność ciałek apoptotycznych [13].
TABELA 4. SPOSOBY OCENY FAZY CYKLU KOMÓRKOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BARWNIKÓW
Lp.

1

Barwniki

Organelle

Martwe komórki
Barwa

Organelle

Barwa
Czerwona

Jodek
propidyny

Barwnik nie wnika do komórek żywych i we
wczesnej fazie apoptozy

Cała komórka

Aneksyna V

Cała komórka

Zielona

Intensywność fluorescencji jodku propidyny jest
silniejsza

Jądro

Zielona

Jądro

Zielona

Jąderko

Zielona

Jąderko

Czerwona

Cytoplazma

Zielona

Cytoplazma

Czerwona

Lizosomy

Czerwona

Lizosomy

-

Cała komórka

Późna apoptoza
i nekroza –
pomarańczowa

Oranż akrydyny
2
Bromek
etydyny

3.3

Żywe komórki

Barwnik nie wnika do komórek żywych i we
wczesnej fazie apoptozy

Badanie hemozgodności

Inne badania materiałów do zastosowania w medycynie w warunkach in vitro to ocena
hemozgodności opisana w normie ISO 10993 część 4. Badania te przeprowadzane są, jeśli potencjalny
biomateriał będzie miał kontakt z układem krążenia [14]. Najpowszechniej stosowanym testem jest
ocena hemolizy. Polega ona na ocenie wzrostu ilości hemoglobiny w osoczu, co następuje w wyniku
uszkodzenia błony komórkowej erytrocytów [15].

3.4

Badanie mutagenności

W części 3 normy ISO 10993 przedstawione są testy stosowane do oceny mutagenności badanych
materiałów [16]. W wyniku działania czynnika mutagennego następują zmiany w DNA. W warunkach in
vitro do wywoływania mutacji genowych stosowane są szczepy bakterii, natomiast do spowodowania
aberracji chromosomalnych stosowane są komórki ssacze. Jednym z najpopularniejszych badań jest test
Amesa polegający na ocenie możliwości wywołania mutacji pierwotnej przez analizowany materiał. Testy
mutagenności przeprowadzane są jednakże dość rzadko [12].

4

Badania in vivo

Po wstępnych testach w warunkach laboratoryjnych, zanim materiały zostaną dopuszczone do
badań klinicznych, konieczne jest przeprowadzenie oceny in vivo. W badaniach in vitro wykorzystywane
są pojedyncze komórki, a w organizmie zespoły komórek o podobnej budowie organizują się i tworzą
tkanki. Z tego względu badania in vitro nie w pełni oddają warunki panujące wewnątrz organizmu.
Należy zbadać odpowiedź żywego organizmu na materiał i produkty jego degradacji, czyli
odpowiedź biologiczną i odpowiedź materiału. Konieczne jest staranne dobranie testów do wykonania
w zależności od przeznaczenia badanego materiału oraz planowanego czasu jego kontaktu z tkankami
(tabele 1 i 2) [11]. Ze względów etycznych istotne jest, aby nie wykonywać więcej testów niż jest to
konieczne, a jednocześnie odpowiednio przebadać biomateriał pod kątem biozgodności. Planując badania
in vivo trzeba uwzględnić dobór zwierząt, techniki operacyjne, badania pooperacyjne wykonywane w celu
oceny ogólnej i miejscowej reakcji organizmu na wszczepiony materiał oraz zmian w składzie i budowie
analizowanego materiału. Należy także dokonać odpowiedniego doboru badań histologicznych, aby
określić biozgodność i biofunkcyjność implantu.
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Wśród badań in vivo wyróżniamy badania alergii i drażnienia opisane w normie ISO 10993 część 10
[11]. W normie opisane są m.in. procedury przeprowadzania eksperymentów, jakie zwierzęta powinny
zostać wykorzystane, ile prób należy wykonać, ile czasu zwierzę ma się aklimatyzować przed
rozpoczęciem badań oraz jak umieszczać badane próbki na/w zwierzęciu.
Badania działania drażniącego ocenianego materiału wykonywane są na królikach albinosach
nowozelandzkich. Po odpowiednim przygotowaniu miejsca na skórze (m.in. ogoleniu), na jednym
zwierzęciu nakładane są 4 próbki (naprzemiennie 2 badane i 2 kontrolne). Oceniane jest podrażnienie
skóry po 24, 48 i 72 godzinach. Badanie drażnienia jest obowiązkowe dla wszystkich potencjalnych
biomateriałów [17].
Badania działania uczulającego, które również są obowiązkowe dla wszystkich materiałów,
wykonuje się na świnkach morskich Dunkin Hartley. Reakcje alergiczne występują w wyniku
przedłużającego się kontaktu z potencjalnym biomateriałem. Ocena wykonywana jest również po 24, 48
i 72 godzinach [17].
W kolejnych etapach badań in vivo prowadzona jest analiza wpływu na narządy wewnętrzne
wszystkich niekorzystnych procesów wywołanych wszczepieniem implantu. W zależności od czasu
podawania badanej substancji wyróżnić można kilka metod oceny toksyczności. Badaniu podlegać mogą
toksyczność ostra, podostra, podprzewlekła i przewlekła.
Jeśli dany materiał ma być implantem, przeprowadzana jest procedura wszczepienia materiału
w docelowej geometrii. Wykonuje się wtedy analizy miejscowej reakcji po implantacji. Sposób oceny
reakcji jest przedstawiony w części 6 normy ISO 10993 [18]. Po zakończeniu eksperymentów
implantacyjnych prowadzona jest ocena makroskopowa wszczepionego implantu – czy w powstałej
nowej błonie wewnętrznej występują nieprawidłowości (np. zgrubienia, nierównomierności). Ostatnim
etapem przeprowadzanych badań jest ocena mikroskopowa przygotowanych preparatów histologicznych.
Badania in vivo są niezbędne, aby dany materiał mógł zostać dopuszczony do stosowania u ludzi.
Ocena implantów i materiałów z zastosowaniem zwierząt jest etapem przedklinicznym. Zanim badania te
zostaną rozpoczęte trzeba uzyskać zgodę lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie eksperymentów.
Najczęściej wykorzystywanymi zwierzętami w badaniach przedklinicznych są gryzonie (szczury, myszy,
króliki, świnki morskie), rzadziej wykorzystywane są koty, psy, świnie [19]. Ważne jest ograniczenie
liczby zwierząt, na których wykonywane są badania, zapewnienie im odpowiednich warunków oraz
stosowanie odpowiednich procedur przeprowadzania eksperymentów w celu ograniczenia bólu
i dyskomfortu zwierząt. Przeprowadzając badania przedkliniczne należy uwzględnić, że gryzonie często
wykazują wyższą niż ludzie odporność na dawki substancji. W związku z tym często należy w tych
badaniach stosować większe stężenia substancji (np. leków umieszczonych na implancie) niż docelowo u
człowieka. Pozytywne zakończenie badań przedklinicznych kwalifikuje materiał lub implant do oceny
klinicznej. Jeśli w badaniach klinicznych okaże się, że nowy implant/biomateriał może zagrażać życiu
bądź wywoływać skutki niepożądane, jest natychmiast wycofywany z rynku medycznego [19].
Badając potencjalne materiały dla medycyny dąży się do poprawy komfortu i jakości życia ludzi.
Intensywnie prowadzone badania nad nośnikami leków dają potencjalną możliwość na celowaną walkę
z chorobą nowotworową bez konieczności wyniszczania całego organizmu. Jednocześnie należy pamiętać,
że materiał wprowadzany na rynek musi być bezpieczny i nie może zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta.
Musi on być biozgodny i spełniać swoje cele – eliminacja niewłaściwych materiałów w badaniach in vitro
oraz in vivo jest konieczna, aby jakość życia poprawiać, a nie zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta.

5

Prawne aspekty badań na zwierzętach

Badania prowadzone na zwierzętach towarzyszą rozwojowi nauki praktycznie od samego początku,
a ich znaczenia nie da się przecenić. Stanowią podstawę największych odkryć, honorowanych m.in.
Nagrodami Nobla, i trudno sobie wyobrazić, że przeprowadzone zostałyby jedynie w oparciu o badania in
vitro lub bezpośrednio na ludziach. Istnieje jednakże cienka, moralna granica pomiędzy dobrem
utraconym w postaci cierpienia zwierząt, a dobrem uprzywilejowanym, jakim jest poprawa zdrowia
i jakości życia ludzkiego. Granicy tej strzegą liczne regulacje prawne, zarówno na poziomie Unii
Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. W Polsce normy prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do
badań naukowych obowiązują od 1959 roku i zostały wydane przez ówczesne Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego. Po uzyskaniu członkostwa w Radzie Europy, a także przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska
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przejęła niektóre regulacje prawne i obecnie obowiązują w tym zakresie dwie ustawy: Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 roku o doświadczeniach na
zwierzętach. Zasady zawarte w wymienionych ustawach szczegółowo regulują okoliczności pozwalające
wykorzystać zwierzęta do badań, mając na względzie ograniczenie liczby zwierząt oraz minimalizację ich
cierpienia [20].

6

Podsumowanie

Biomateriały to substancje inne niż leki, które tymczasowo lub na stałe zastępują utracone funkcje
w organizmie. Definicja biomateriałów doskonale podkreśla wagę i cel prowadzonych badań.
Biomateriały mogą znacznie poprawiać jakość życia pacjentów. Zanim produkt zostanie
skomercjalizowany, musi przejść wiele etapów badań potwierdzających stałość cech fizyko-chemicznych,
przekładającą się na bezpieczeństwo jego stosowania. Wstępną selekcję przeprowadza się przy pomocy
badań na poziomie komórkowym. Badania in vitro są stałym elementem oceny biokompatybilności
nowych materiałów. Stopień poznania właściwości materiału wpływa na zdolność przewidywania reakcji
komórkowej, co przyczynia się do możliwości tworzenia biomateriałów odpowiednich do
zapotrzebowania. Badania in vitro są przesiewową oceną materiałów, która pozwala zmniejszyć ilość
wyrobów nienadających się do zastosowania w medycynie i ograniczyć ilość niezbędnych do wykonania
testów in vivo na zwierzętach. Późniejsze badania in vivo są koniecznym etapem oceny przedklinicznej,
jednak należy pamiętać o minimalizacji ilości wykorzystywanych zwierząt i zapewnieniu im dobrych
warunków.

7
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ZASTOSOWANIE SAPONIN W REMEDIACJI METALI Z GLEB
Anna Kowalczyk, Anna Parus* – Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zakład Chemii Organicznej, *anna.parus@put.poznan.pl
Saponiny jako biosurfaktanty pochodzenia roślinnego charakteryzują się wysoką biodegradowalność
oraz małą toksyczność, co przekłada się na małą szkodliwość dla ekosystemu. Ze względu na
właściwości obniżania napięcia międzyfazowego oraz możliwość utworzenia wiązania z metalami
znalazły one zastosowanie w procesach wymywaniu metali z gleb. Celem pracy było wydzielenie
substancji aktywnych z roślin charakteryzujących się dużą ilością saponin oraz zbadanie wpływu
wodnych roztworów saponin na wymywanie metali z gleby. Praca została podzielona na dwa główne
zadania. Pierwsze polegało na wydzieleniu substancji aktywnych (saponin) z zebranego materiału
roślinnego z zastosowaniem trzech metod ekstrakcji - klasycznej maceracji, ekstrakcji z użyciem
aparatu Soxhleta i ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami- oraz porównanie wydajności ekstrakcji
z surowców roślinnych. Jako materiał do badań wybrano liście i korzenie mydlnicy lekarskiej
(Saponaria officinalis L.), a także kwiaty, młode i dojrzałe owoce oraz łupiny kasztanowca czerwonego
(Aesculus carnea). Natomiast kolejnym etapem badań była ocena wydajności wymywania miedzi
i żelaza z gleby za pomocą wodnych roztworów sporządzonych z ekstraktów i mieszanin ekstraktów
roślinnych. Najefektywniejszą metodą ekstrakcji substancji czynnych z badanych surowców roślinnych
jest ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami. Otrzymane z ekstraktów roślinnych roztwory wykazują
zróżnicowany wpływ na wymywanie metali z gleby. Ogólnie roztwory zawierające saponiny
zwiększają wydajność wymywania żelaza i miedzi z gleby, w porównaniu do prób, w których
zastosowano wodę. Najbardziej korzystnym, spośród badanych, surowcem roślinnym do wymywania
żelaza i miedzi z gleby jest młody owoc kasztanowca czerwonego.

1 Wprowadzenie
W związku z zagrożeniami wynikającymi z obecności zanieczyszczeń w glebie opracowano wiele
technologii remediacji. Godną uwagi metodą oczyszczania gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi jest
wymywanie metali z wykorzystaniem biosurfaktantów. Biosurfaktanty są produkowane przez
mikroorganizmy oraz organizmy roślinne i zwierzęce [1]. W przeciwieństwie do surfaktantów
syntetycznych biosurfaktanty są przyjazne środowisku, biodegradowalne, mniej toksyczne i mniej
szkodliwe dla środowiska przyrodniczego. Dodatkowo często wykazują lepsze właściwości pieniące
i wyższą selektywność w porównaniu do surfaktantów syntetycznych [2]. W literaturze można znaleźć
liczne informacje na temat wymywania metali z zastosowaniem biosurfaktantów pochodzenia
mikrobiologicznego. Do najczęściej wymienianych związków należą ramnolipidy, soforolipidy, czy też
surfaktyna. Pomimo dużego zainteresowania związkami powierzchniowo-czynnymi pochodzenia
mikrobiologicznego ze względów na wysoki koszt pozyskiwania nie są one stosowane na dużą skalę [3].
W literaturze znajduje się mało informacji na temat użycia biosurfaktantów pochodzenia
roślinnego (np. saponin) do bioremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Związki te są
szeroko rozpowszechnione w świecie roślin, a ilość występujących kombinacji jest ogromna. W jednej
roślinie można znaleźć mieszaninę składającą się z kilkudziesięciu saponin, różniących się strukturalnie
w zależności od organu rośliny [4]. Saponiny są atrakcyjnymi związkami dla metod przemywania gleb ze
względu na ich biodegradowalność, małą toksyczność, możliwość ponownego użycia i łatwą izolację
z roślin. Ponadto związki te mają zdolność do zwiększania wodnej dyspersji zanieczyszczeń organicznych
przez solubilizację i mobilizację, które często występują wraz z zanieczyszczeniami metalami ciężkimi [5,
6]. Ponadto bogactwo świata roślin w substancje wykazujące właściwości powierzchniowo-czynne
stwarza możliwość taniego pozyskiwania biosurfaktantów. Z tego względu zdecydowano w niniejszej
pracy sprawdzić potencjał roślin powszechnie występujących na terenie Polski jako surowców do
pozyskiwania saponin w celu wykorzystania do przyjaznych środowisku metod remediacji gleb.
Postanowiono wydzielić saponiny z mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) i kasztanowca
czerwonego (Aesculus carnea) oraz zbadać efektywność wymywania metali z gleb z zastosowaniem
wydzielonych ekstraktów, a także mieszaniny ekstraktów tych roślin, będących nowym połączeniem
mieszanin saponin.
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2 Metodyka
2.1

Ekstrakcja saponin z materiału roślinnego

Ekstrakcję saponin przeprowadzono trzema metodami: klasyczną metodą maceracji, ekstrakcja
w aparacie Soxhleta oraz ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami. Jako rozpuszczalnik zastosowano
alkohol metylowy. Izolację substancji czynnych przeprowadzono z liści i korzeni mydlnicy lekarskiej,
kwiatów, młodych i dorosłych owoców, a także dla łupin kasztanowca czerwonego. Każda izolacja została
przeprowadzona w trzech powtórzeniach. Wydajności ekstrakcji obliczono wg poniższego wzoru (1):

Äf =

CÅ
CÇ

∗ 100%

(1)

gdzie:
Äf - wydajność ekstrakcji [%]
~f - masa ekstraktu [g]
~Ñ - masa surowca roślinnego [g].

2.2

Wymywanie metali z gleby z zastosowaniem roztworów saponin

Z uzyskanych ekstraktów sporządzono roztwory wodne o stężeniu 1000 mg/l, które następnie
zastosowano do wymywania metali z gleby. W celu porównania efektywności usuwania metali z gleby
użyto saponin uzyskanych z materiału roślinnego oraz mieszanin saponin z poszczególnych roślin.
Zastosowano następujące mieszaniny saponin uzyskanych z:
•

liści mydlnicy lekarskiej i z kwiatów kasztanowca czerwonego,

•

liści mydlnicy lekarskiej i z młodych owoców kasztanowca czerwonego,

•

liści mydlnicy lekarskiej i z dojrzałych owoców kasztanowca czerwonego,

•

liści mydlnicy lekarskiej i z łupin kasztanowca czerwonego,

•

korzeni mydlnicy lekarskiej i z kwiatów kasztanowca czerwonego,

•

korzeni mydlnicy lekarskiej i z młodych owoców kasztanowca czerwonego,

•

korzeni mydlnicy lekarskiej i z dojrzałych owoców kasztanowca czerwonego,

•

korzeni mydlnicy lekarskiej i z łupin kasztanowca czerwonego.

Wymywanie metali z gleby przeprowadzono w falkonach o pojemności 50 ml. Do pojemnika
odważono 2 g gleby charakteryzującej się podwyższoną zawartością metali ciężkich, a następnie dodano
40 ml wody (próba kontrolna) lub wodnego roztworu saponin. Próby wytrząsano w temperaturze
otoczenia przez 24 h z prędkością 240 obr/min. Wszystkie próby wykonano w dwóch powtórzeniach. Po
tym czasie próby odwirowywano w wirówce obrotowej przez 10 minut z prędkością 10 000 obr/min.
Następnie uzyskany supernatant zdekantowano przez sączek jakościowy. Przed analizą ilości metali
w roztworach wodnych po ekstrakcji z gleby przesącz przefiltrowano przez filtry strzykawkowe
FilterBio® PTFE Syringe Filter. Analizę ilości metali w supernatancie przeprowadzono metodą ASA,
stosując spektrometr Hitachi, Z8200. Określono ilość metali: Fe oraz Cu. Wykonanie analizy pozwoliło
obliczyć wydajność wymywania metali z gleby z zastosowaniem poniższego wzoru (2):
Ö

ÄC = ∗ 100%
Ü

(2)

gdzie:
ÄC - wydajność wymywania metali z gleby [%],
á- zawartość metalu w roztworze po ekstrakcji [mg/kg gleby]
à- zawartość metalu w glebie przed ekstrakcją [mg/kg gleby].
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3 Wyniki
3.1

Wydajności ekstrakcji saponin z surowców roślinnych

W przypadku każdego z zastosowanych surowców roślinnych najwyższą wydajność ekstrakcji
uzyskano poprzez zastosowanie ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami, z kolei najmniej ekstraktu
uzyskano stosując ekstrakcję metodą klasycznej maceracji. Wyjątek stanowią liście mydlnicy lekarskiej,
z których najmniej ekstraktu uzyskano stosując ekstrakcję z użyciem aparatu Soxhleta. Największą ilość
ekstraktu otrzymano z młodych owoców kasztanowca czerwonego z zastosowaniem ekstrakcji
wspomaganej ultradźwiękami, a najmniej ekstraktu otrzymano z korzeni mydlnicy lekarskiej metodą
klasycznej maceracji. Wydajności ekstrakcji dla badanych surowców roślinnych przedstawiono na
poniższym rysunku (1):
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Rysunek 1. Wydajność ekstrakcji saponin z surowców roślinnych

3.2

Wymywanie metali z gleby z zastosowaniem roztworów z ekstraktów roślinnych

Zastosowanie roztworów ekstraktów roślinnych spowodowało zwiększenie wydajności
wymywania żelaza z gleby w stosunku do prób, w których użyto wodę dejonizowaną. Największą
wydajność wymywania żelaza otrzymano stosując wodne roztwory sporządzone z ekstraktów z młodych
owoców kasztanowca czerwonego, w przypadku których zaobserwowano ponad 4,5-krotny wzrost
wydajności wymywania żelaza w stosunku do wymywania wodą. Znaczący wpływ na wymywanie żelaza
z gleby zaobserwowano także w przypadku użycia mieszaniny ekstraktów z korzeni mydlnicy lekarskiej
i łupin kasztanowca czerwonego. W przypadku zastosowania wyżej wymienionych ekstraktów
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zaobserwowano co najmniej 2-krotny wzrost wydajności wymywania metalu. Zastosowanie mieszanin
ekstraktów roślinnych w każdym z przypadków spowodowało zwiększenie wydajności wymywania
żelaza z gleby w stosunku do prób, w których użyto wodę dejonizowaną. Znaczący wpływ na wymywanie
tego metalu (co najmniej 2-krotny wzrost wydajności) zaobserwowano przy zastosowaniu roztworów
sporządzonych z mieszaniny ekstraktów: liści mydlnicy lekarskiej z młodymi owocami kasztanowca
czerwonego, liści mydlnicy lekarskiej z łupinami kasztanowca czerwonego oraz korzeni mydlnicy
lekarskiej z młodymi owocami kasztanowca czerwonego (rysunek 2).
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Rysunek 2. Zastosowanie ekstraktów roślinnych do wymywania żelaza z gleby (1 — woda, 2 — liście mydlnicy lekarskiej,
3 — korzenie mydlnicy lekarskiej, 4 — kwiaty kasztanowca czerwonego, 5 — młode owoce kasztanowca czerwonego,
6 — dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 7 — łupiny kasztanowca czerwonego, 8 — liście mydlnicy lekarskiej i kwiaty
kasztanowca czerwonego, 9 — liście mydlnicy lekarskiej i młode owoce kasztanowca czerwonego, 10 — liście mydlnicy
lekarskiej i dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 11 — liście mydlnicy lekarskiej i łupiny kasztanowca czerwonego,
12 — korzenie mydlnicy lekarskiej i kwiaty kasztanowca czerwonego, 13 — korzenie mydlnicy lekarskiej i młode owoce
kasztanowca czerwonego, 14 — korzenie mydlnicy lekarskiej i dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 15 — korzenie
mydlnicy lekarskiej i łupiny kasztanowca czerwonego.)

Zastosowanie wodnych roztworów ekstraktów roślinnych spowodowało zwiększenie wydajności
wymywania miedzi z gleby w stosunku do wyników uzyskanych z wymywania wodą. Wyjątek stanowi
ekstrakt z korzeni mydlnicy lekarskiej, w przypadku którego nie zaobserwowano żadnego wpływu.
Najwięcej miedzi zostało wymyte z zastosowaniem roztworów wodnych sporządzonych z ekstraktu
z młodych owoców kasztanowca czerwonego, w przypadku których zaobserwowano prawie 2-krotny
wzrost wydajności wymywania metalu w stosunku do wody. Znaczący wpływ (ponad 1,5-krotny wzrost
wydajności wymywania miedzi) zaobserwowano także w przypadku użycia roztworów z ekstraktów
z liści mydlnicy lekarskiej. Zastosowanie roztworów wodnych sporządzonych z mieszanin ekstraktów
roślinnych również spowodowało zwiększenie ilości wymywanej miedzi. Wyjątek stanowi mieszanina
ekstraktów — korzeni mydlnicy lekarskiej z dojrzałymi owocami kasztanowca czerwonego, w przypadku
której wydajność wymywania miedzi była mniejsza niż w przypadku zastosowania wody. Znaczący
wpływ na ilość wymytego metalu zaobserwowano w przypadku mieszaniny ekstraktów — liści mydlnicy
lekarskiej z kwiatami kasztanowca czerwonego, liści mydlnicy lekarskiej z młodymi owocami
kasztanowca czerwonego, liści mydlnicy lekarskiej z łupinami kasztanowca czerwonego. Zastosowanie
wyżej wymienionych mieszanin ekstraktów spowodowało przynajmniej 1,5-krotny wzrost wydajności
wymywania miedzi (rysunek 3).
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Rysunek 3. Zastosowanie ekstraktów roślinnych do wymywania miedzi z gleby (1 — woda, 2 — liście mydlnicy lekarskiej,
3 — korzenie mydlnicy lekarskiej, 4 — kwiaty kasztanowca czerwonego, 5 — młode owoce kasztanowca czerwonego,
6 — dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 7 — łupiny kasztanowca czerwonego, 8 — liście mydlnicy lekarskiej i kwiaty
kasztanowca czerwonego, 9 — liście mydlnicy lekarskiej i młode owoce kasztanowca czerwonego, 10 — liście mydlnicy
lekarskiej i dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 11 — liście mydlnicy lekarskiej i łupiny kasztanowca czerwonego,
12 — korzenie mydlnicy lekarskiej i kwiaty kasztanowca czerwonego, 13 — korzenie mydlnicy lekarskiej i młode owoce
kasztanowca czerwonego, 14 — korzenie mydlnicy lekarskiej i dojrzałe owoce kasztanowca czerwonego, 15 — korzenie
mydlnicy lekarskiej i łupiny kasztanowca czerwonego.)

4 Wnioski
Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami jest najbardziej efektywną metodą pozyskiwania
substancji aktywnych z roślin ze względu na najwyższą wydajność uzyskaną z każdego z użytych
materiałów roślinnych. Najmniej skuteczną metodą ekstrakcji do wydzielania substancji aktywnych
z roślin jest metoda klasycznej maceracji, gdyż w większości przypadków uzyskano najniższe wydajności.
Roztwory wodne saponin sporządzone z ekstraktów roślinnych wykazują różny wpływ na
wymywanie metali z gleby, w większości badanych przypadków przyczyniają się do zwiększenia ilości
wymywanego metalu w stosunku do wody.
Najbardziej korzystnym, spośród badanych, surowcem roślinnym do wymywania żelaza i miedzi
z gleby są młode owoce kasztanowca czerwonego. Zastosowanie roztworu z ekstraktu tego materiału
roślinnego spowodowało wymycie największej ilości zarówno miedzi jaki i żelaza.
Ekstrakty roślinne uzyskane z badanych roślin, jak i różnych części danej rośliny różnią się składem
lub/i ilością substancji aktywnych, w tym saponin, co wpływa na skład roztworów wodnych
zastosowanych do przemywania gleby, a tym samym na wymywanie metali z gleby.
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Terpeny to niestałe związki organiczne z rodziny węglowodorów, których nazwa pochodzi od
terpentyny, naturalnie występującej w żywicach drzew iglastych i dającej charakterystyczny,
chemiczny zapach. Monoterpeny to największą klasą roślinnych metabolitów wtórnych, należąca do
terpenów. Posiadają one szerokie spektrum właściwości biologicznych. Spełniają wiele różnych funkcji
u roślin i zwierząt, a w produktach żywnościowych są bardzo ważne jako związki zapachowe.
Większość tych związków jest wprawdzie doskonale znana i używana w przemyśle kosmetycznym do
produkcji perfum, leków oraz olejków eterycznych.

1 Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego
Na świecie istnieje ok. 320 000 gatunków roślin, które są źródłem naturalnych związków
chemicznych o bardzo różnorodnym działaniu biologicznym. Rośliny rozwinęły zaawansowane
mechanizmy oraz rozbudowane arsenały chemiczne toksycznych metabolitów wtórnych, takich jak
terpeny i alkaloidy, które oddziałują na wzrost innych organizmów (roślin, mikroorganizmów) i czynią je
odpornymi na drapieżniki [1].
Od milionów lat proces ewolucji, ukształtował szeroki zakres katabolicznych możliwość
mikroorganizmów oraz dużą różnorodność związków lotnych. Duże zróżnicowanie właściwości
monoterpenów pozwala na praktyczne wykorzystanie ich w wielu dziedzinach przemysłu. Ogromny
potencjał monoterpenów tkwi w ich właściwościach smakowo-zapachowych, i terapeutycznych [1].

2 Monoterpeny
Terpeny (C5H8)n są to węglowodory pochodzenia naturalnego, wywodzące się z izoprenu (C5H8).
Terpenoidy to ich analogi, które zawierają dodatkowe grupy funkcyjne (np. karboksylowe, nadtlenkowe,
hydroksylowe, karbonylowe). Należą do wtórnych metabolitów roślin. Większość z nich ma intensywny
zapach, dlatego wykorzystywane są do produkcji olejków eterycznych [2].
Mogą zawierać od dwóch do ośmiu grup izoprenowych. W zależności od liczby jednostek
izoprenowych, terpeny dzielimy na mono-, seskwi-, di-, tri-, tertra- oraz politerpeny. Terpeny mogą być
łańcuchowe lub cykliczne [3].
Monoterpeny składają się z dwóch jednostek izoprenu, stąd ich wzór sumaryczny to C10H16. Obecne
są w ekstraktach z owoców i warzyw, a także są składnikami substancji lotnych wydzielanych przez
krzewy i drzewa iglaste. Powstają one w cytozolu komórek roślinnych z kwasu mewalonowego. Podczas
metabolizmu
kwasu
mewalonowego,
powstaje
pirofosforan
izopentenylu
lub
3,3dimetyloallilopirofosforanu, od których biorą swój początek inne terpeny. Najnowsze badania sugerują,
że monoterpeny mogą powstać w procesie nie zależnym od kwasu mewalonowego, przy użyciu enzymów
znajdujących się w plastydach [4].
Związki terpenowe są szeroko wykorzystywane przez człowieka. Przede wszystkim w przemyśle
perfumeryjno-kosmetycznym, spożywczym oraz farmaceutycznym. Niektóre mają gorzki smak, dlatego
zwiększają wydzielanie soków trawiennych (np. loganina, gencjopikryna). Inne działają uspokajająco
(np. walepotriaty) oraz przeciwmigrenowo (np. partenolid). Znane są również doniesienia o ich działaniu
przeciwzapalnym (np. aukubina, katalpol) oraz przeciwbakteryjnym (np. knicyna). Ponadto wzmacniają
mięsień sercowy, obniżają ciśnienie krwi i rozkurczają mięśnie gładkie (np. forskolina) [5].
Wiele terpenów odgrywa istotną rolę jako czynniki chemioprewencyjne oraz jako leki stosowane
w terapiach przeciwnowotworowych [5].

2.1

Alkohol perylowy

Alkohol perylowy (POH) (Rys. 1) zwany również 4-izopropenylo-cykloheksano-karbinolem jest
monoterpenem. Składa się z dwóch jednostek izoprenowych wytwarzanych w szlaku mewalonianu.

TERPENY – WŁAŚCIWOŚCI FARMACEUTYCZNE

jednostek izoprenowych. Alkohol perylowy łatwo metabolizuje do kwas perylowego (PA) i kwasu
dihydroperylowego (DHPA) u zwierząt, podczas gdy u ludzi, PA jest jego głównym metabolitem.
Występuje w niewielkich stężeniach w olejkach eterycznych z lawendy, mięty pieprzowej, mięty, szałwi,
wiśni, żurawiny, pachnotki (Perilla frutescens), trawy cytrynowej, dzikiej bergamotki, trawy imbirowej,
kminku i nasionach selera [6].

Rysunek 1. Wzór strukturalny alkoholu perylowego

W badaniach na zwierzętach wykazano, że ma on silne działanie przeciw-nowotworowe. Działa
głównie na nowotwory trzustki, wątroby, skóry, sutka, okrężnicy, prostaty oraz płuc [7]. Wykazuje
aktywność chemioprewencyjną. Jest 5-10 razy silniejszy niż limonen, co potwierdzają badania nad
leczeniem nowotworów sutka [8].
Mechanizmy jego działania nie są do końca jasne, ale działa on na różne substancje komórkowe, nie
wpływając przy tym na komórki zdrowe. Alkohol perylowy przeszedł I i II fazę badań klinicznych
i wykazał potencjał terapeutyczny przy stosunkowo łagodnych działaniach niepożądanych [9].
Jedną z antykancerogennych właściwości alkoholu perylowego jest hamowanie izoprenylacji
małych białek G, takich jak Ras lub RhoA. Produkty onkogenów Ras biorą udział we wzroście
i różnicowaniu komórek oraz regulują wewnątrzkomórkowe prze-kazywanie sygnałów. Mutacje Ras
wywołują zmianę sygnalizacji czynników regulacyjnych, co jest rezultatem transformacji komórek. Można
temu zapobiec stosując inhibitory enzymu transferazy farnezylowej. Enzym ten przeprowadza reakcję
farnezylacji białek Ras z lipidami izoprenowymi, jest to niezbędne do transformacji komórki, czyli
nabycia właściwości onkogennych. Odpowiednie inhibitory hamują niepoprawną sygnalizację
w komórkach ze zmutowanymi białkami Ras, wykazując tym samym właściwości przeciwnowotworowe.
Alkohol perylowy hamuje prenylację oraz farnezylację białek Ras w komórce, nie powodując przy tym
skutków ubocznych [9].
Hamowanie syntezy koenzymu Q (CoQ) jest również chemioterapeutycznym efektem działania
POH. Redukcja koenzymu Q w błonie komórkowej hamuje przekazywanie sygnału do proliferacji
komórkowej, a także czyni komórki nowotworowe bardziej podatnymi na oksydacyjne uszkodzenia
[11,22].
O aktywności przeciwnowotworowej alkoholu perylowego świadczy również jego wpływ na
transformujące czynniki wzrostu - TGF-β (ang. transforming growth factor). Transformujący czynnik
wzrostu typu β to cytokina, która ma wpływ na wzrost i różnico-wanie licznych komórek. W zależności
od szlaku sygnałowego indukowanego przez związki należące do rodziny TGF-β, mogą one hamować
bądź indukować kancerogenezę, w zależności od etapu choroby oraz rodzaju nowotworu. Alkohol
perylowy aktywuje ekspresję TGF-β. W zdrowych komórkach czynnik ten stymuluje szlaki sygnałowe
pobudzające ekspresję genów wywołujących hamowanie proliferacji i angiogenezy oraz indukcję
apoptozy. Inhibicję proliferacji komórek rakowych TGF-β wywołuje poprzez regulację ekspresji białek
białek regulujących cykl komórkowy. Blokuje aktywność kinaz cyklinozależnych, skutkiem czego jest
zatrzymanie cyklu komórkowego w późnej fazie G1 [13].

2.2

Limonen

Limonen jest terpenem monocyklicznym o wzorze sumarycznym (C10H16), składającym się dwóch
jednostek izoprenowych (Rys. 2). W przyrodzie występuje jako izomer prawoskrętny, lewoskrętny albo
związek racemiczny. Jego głównymi źródłami są olejki skórki cytrusów (pomarańcze, cytryny,
mandarynki, limonki i grejpfruta), olejek kminkowy, olejek selerowy oraz olejki drzew i krzewów
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iglastych. Ma on przyjemny zapach cytrusów. Limonen racemiczny (dipenten) znajduje się w olejku
kamforowym i bergamotowym [3].
Izomery prawoskrętny i lewoskrętny otrzymuje się poprzez zebranie warstwy organicznej nad
wyciśniętym sokiem z całych cytrusów albo przez destylację parą wodną z pozostałej skórki owoców.
Limonen racemiczny uzyskuje się w wyniku dimeryzacji izoprenu lub przez racemizację enancjomerów
zachodzącą w temperaturze 250 °C. Można go również otrzymać w wyniku termicznej izomeryzacji
pinenu i kamfenu albo reakcji pirolizy naturalnego kauczuku [4].

Rysunek 2. Wzór strukturalny (+)-limonenu (1) i (-)-limonenu (2)

(+)-limonen jest popularnym środkiem smakowo-zapachowym i można go znaleźć w popularnych
produktach spożywczych (soki owocowe, napoje, lody, budyń). Ma on stosunkowo niską toksyczność.
Limonen najczęściej występuje w dwóch odmianach (+)-limonen i (-)-limonen. (-)-limonen ma podobne
właściwości do (+)-limonenu, ponieważ jest jego enancjomerem. Występuje powszechnie w olejku
miętowym [14].
(+)-limonen wykazuje szeroki zakres działania farmakologicznego. Ma działanie podobne do
popularnych antybiotyków oraz leków mukolitycznych w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli [2]. Wiele
badań potwierdza aktywność przeciwzapalną oraz immunoregulacyjną limonenu. Limonen hamuje
aktywność enzymu 5-lipooksygenazy (5-LOX), pełniącego ważną rolę w kontroli zapalenia. Hamuje
on ekspresję genów kodujących prozapalne enzymy takie jak indukowana synteza tlenku azotu (iNOS)
oraz indukowana cyklooksygenaza (COX-2). Enzymy te biorą udział w syntezie mediatorów stanu
zapalnego, to jest NO (ang. nitric oxide) i PGE2 (ang. prostaglandin E2) [15].
Ponadto, związek ten jest doskonałym rozpuszczalnikiem cholesterolu, dlatego znalazł kliniczne
zastosowanie do rozpuszczania kamieni żółciowych zawierających cholesterol. Stosuje się go także
w leczeniu zgagi, ponieważ zobojętnia on kwas żołądkowy [16].
Limonen, podobnie jak jego analog (kwas perylowy), wykazuje działanie chemioprewencyjne
w stosunku do wielu rodzajów nowotworów (rak trzustki, wątroby, skóry, sutka, okrężnicy, prostaty,
płuc). Podobnie jak POH, limonen hamuje izoprenylację małych białek G (Ras lub RhoA) oraz syntezę
koenzymu Q. Zatrzymuje on cykl komórkowy z fazie G1, hamuje proliferację komórek rakowych [16].
Limonen ma działanie detoksykacyjne. Jest on stymulatorem dwufunkcyjnym, aktywuje on enzymy
I i II fazy odtruwania. Zwiększa on aktywność monooksygenaz zależnych od cytochromu P-450, dzięki
temu możliwy jest metabolizm substancji rakotwórczych do mniej toksycznych form. Zapobiega to
również interakcji kancerogenów chemicznych z DNA. Badania wykazały zwiększenie aktywności UDPglukuronylo-transferazy (UGT) u szczurów [17]. Stwierdzono, że limonen hamuje raka żołądka poprzez
zwiększanie apoptozy komórek rakowych, zmniejszając jednocześnie syntezę DNA i aktywności
dekarboksylazy ornityny w tych komórkach [18]. Spożywanie produktów zawierających limonen, może
obniżać ryzyko zachorowania na raka skóry [19].
Limonen jest bardzo interesującą substancją pod względem jego działania przeciwnowotworowego,
jednak potrzebne są bardziej kompleksowe badania w celu potwierdzenia jego skuteczności jako
potencjalnego środka zapobiegającego a także umożliwiającego leczenie raka [18].

2.3

Geraniol

Geraniol jest nienasyconym alkoholem należącym do monoterpenów niecyklicznych (Rys. 3).
Powszechnie występuje w przyrodzie w formie estrów, glikozydów, a także w postaci wolnej. Znajduje się
w owocach (jagody, jeżyny, pomarańcze), warzywach (marchew), zbożach, w olejach roślinnych

Strona | 140

TERPENY – WŁAŚCIWOŚCI FARMACEUTYCZNE

(różanym, cytrynowym, pelargoniowym) oraz w lawendzie i gałce muszkatołowej. Charakteryzuje się
przyjemnym, różanym zapachem. W reakcji z chlorkiem wapnia (CaCl2) tworzy krystaliczny związek. Ma
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym – głównie jako składnik olejków eterycznych
oraz żywnościowym[4].

Rysunek 3. Wzór strukturalny geraniolu

Uważa się, że dieta bogata w owoce i warzywa, czyli zawierająca izoprenoidy, zmniejsza ryzyko
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz raka. Ma w tym swój udział geraniol, między innymi
dlatego, że obniża poziom cholesterolu we krwi. Może on również pomóc w detoksykacji wątroby. Liczne
badania dowodzą, że geraniol ma właściwości przeciwnowotworowe. Udowodniono, że wpływa on na
raka trzustki, wątroby, okrężnicy, czerniaka oraz białaczkę [20,21].
Geraniol ma działanie antyproliferacyjne na komórki ludzkiego raka okrężnicy, co jest związane
z jego zdolnością do zmniejszania szybkości syntezy DNA, poprzez blokowanie cyklu komórkowego
w fazie S [22].
Działanie na raka wątroby oraz na wzrost komórek czerniaka, przypisuje się jego zdolności do
hamowanie reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA), kluczowego enzymu w biosyntezie
mewalonianu. Mewalonian zawiera grupy prenylowe, które lokalizują oraz kontrolują funkcje białek Ras
w komórce. Ma to wpływa to na proliferację, różnicowanie i przeżycie komórek. Geraniol, jako inhibitor
HMG-CoA hamuje proliferację i indukuje apoptozę w wielu komórkach nowotworowych. Ponadto
uniemożliwia powstawanie przerzutów. Ponadto geraniol, podobnie jak alkohol perylowy, hamuje
reakcję farnezylacji białek Ras [23].
Prowadzone są liczne badania na temat innych antykancerogennych mechanizmów działania
geraniolu. Jego niska toksyczność na organizm człowieka, sprawia, że jest on bardzo atrakcyjnym lekiem
przeciwnowotworowym [21].

3 Podsumowanie
Celem niniejszej pracy był przegląd literaturowy substancji pochodzenia naturalnego o aktywności
cytostatycznej. W projekcie przedstawiony został podział substancji ze względu na ich źródło
pochodzenia.
Większość syntetycznych leków jest szkodliwa dla organizmu człowieka oraz wywołuje
niepożądane efekty uboczne. Rośliny i zwierzęta są źródłem bioaktywnych związków, które mogą być
potencjalnymi środkami przeciwnowotworowymi. Szczególnie ważne są rośliny, ponieważ znajdują się
w codziennej diecie. Biologicznie czynne związki zawarte w pożywieniu mogą przeciwdziałać
egzogennym (bakterie, wirusy) i endogennym (wolne rodniki, produkty peroksydacji lipidów, jony
metali) czynnikom genotoksycznym oraz wpływać na wszystkie etapy kancerogenezy.
Nowe leki oferują nowe terapie lecznicze. Szczególnie obiecującymi związkami w tej dziedzinie są
monoterpeny. Ich szeroki zakres działania oraz mała toksyczność dla organizmu, sprawiają, że są one
atrakcyjnymi kandydatami na leki o działaniu zarówno chemioprewencyjnym, jak i w leczeniu samych
nowotworów.
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WYKORZYSTANIE METOD MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ DO
IDENTYFIKACJI MIKROSTRUKTUR NA PRZYKŁADZIE STALI
MARTENZYTYCZNO-BAINITYCZNEJ
Aleksandra Królicka, Natalia Biała, Paulina Biała – Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
Ciągły rozwój inżynierii materiałowej determinuje zastosowanie specjalistycznych metod identyfikacji
faz mikrostruktury. Mikroskopia świetlna posiada spore ograniczenia, co wpływa na konieczność
zastosowania innych metod badań, dzięki którym możliwe jest uzyskanie informacji w skali atomowej.
Mikroskopia elektronowa, zwłaszcza transmisyjna, wymaga odpowiedniej, złożonej preparatyki. TEM
(Transmission Electron Microscope) pozwala uzyskać informacje zawarte wewnątrz badanego
materiału, co w przeciwieństwie do innych metod jest niemożliwe. Obrazy uzyskane w jasnym
i ciemnym polu oraz dyfrakcje (jej rozwiązanie) z badanego obszaru dają jednoznaczną i pełną
identyfikację występujących faz. SEM (Scanning Electron Microscope) pozwala na obserwację topografii
materiału w dużych powiększeniach oraz umożliwia wykonanie analizy składu chemicznego.
Odpowiednie zarządzanie detektorami zarówno w SEM jak i TEM stwarza ogromne możliwości badań
materiałów, szczególnie w skali „nano”. Zaprezentowany został przykładowy proces wykonywania
badań mikrostruktury przy użyciu mikroskopii elektronowej na przykładzie obrobionej cieplnie
(hartowanie izotermicznie) wysokowytrzymałej stali niskostopowej z dodatkiem boru.
Przeprowadzona identyfikacja mikrostruktury pozwoliła wyciągnąć wnioski oraz udowodnić
zasadność wykorzystania mikroskopii elektronowej.

1 WPROWADZENIE
Wszystkie dziedziny nauki, począwszy od nauk technicznych, przyrodniczych, diagnostyki
medycznej wymagają specjalistycznych metod identyfikacji. Mikroskopia elektronowa jest potężną
techniką badawczą przy użyciu, której można badać zarówno materiały inżynierskie jak i materiały
biologiczne. Mikroskopia świetlna posiada spore ograniczenia, nie ma możliwości obserwacji materiałów
w skali atomowej (TEM). Poniższa tabela przedstawia porównanie mikroskopii transmisyjnej
z mikroskopią świetlną.
TAB. 1. PORÓWNANIE MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ Z TRANSMISYJNĄ MIKROSKOPIĄ ELEKTRONOWĄ
Mikroskopia świetlna

TEM

Obserwacja

bezpośrednia

Pośrednia (ekran fluorescencyjny, kamera CCD)

Ciśnienie w kolumnie

Atmosferyczne (900-1000 Pa)

Próżnia (10-5 do 10-8 Pa)

Soczewki

Szklane, kwarcowe

elektromagnetyczne

Wykorzystane fale

Świetlna (żarówka)

Wiązka elektronów (działo elektronowe)

Uzyskane powiększenia

Do 2000 x

500 000x lub więcej

Grubość preparatów

Ograniczona przestrzenią roboczą mikroskopu

Możliwość prześwietlania ok. 150nm

1.1

Transmisyjny mikroskop elektronowy

W mikroskopie transmisyjnym obraz powstaje dzięki oddziaływaniu preparatu z padającą wiązką
elektronów, co w rezultacie skutkuje powstaniem kontrastu. Budowa mikroskopu przedstawiona została
na rys. 1. Możliwość tworzenia obrazów zależna jest od grubości preparatu. Wśród metod TEM
(transmission electron microscope) należy wyróżnić możliwość rejestrowania obrazów w jasnym i
w ciemnym polu.
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Rys. 1. Schemat budowy transmisyjnego mikroskopu elektronowego [1]

Obraz w jasnym polu jest tworzony przez wiązkę elektronów padających prostopadle na preparat
i ulegającą częściowemu rozproszeniu. Obraz widoczny na ekranie posiada kontrast, ponieważ obszary,
gdzie elektrony zostały rozproszone widoczne są jako ciemne, a pozostałe natomiast jako jasne.
Obraz w ciemnym polu generowany jest przez jedną z wiązek, która uległa ugięciu. Jego cechą
charakterystyczną jest duży kontrast. Na obrazie w ciemnym polu obserwujemy białe obszary na
czarnym tle. Obszary te pochodzą od wiązki ugiętej, tzn. od wybranej wiązki, która ulega dyfrakcji na fazie.
Mikroskopia transmisyjna umożliwia tworzenie dyfrakcji elektronowej, co bez wątpienia jest
jedną z kluczowych cech tej metody badawczej. Dyfrakcja polega na ugięciu wiązki elektronów
wnikających w materiał o strukturze krystalicznej. Część elektronów, które przechodzą przez preparat
ulega zjawisku dyfrakcji i tworzy pewną liczbę wiązek ugiętych. Pozostałe elektrony tworzą wiązkę
nieugiętą. Dyfrakcja pozwala uzyskać dyfraktogramy, czyli obrazy dyfrakcyjne, na których oprócz
najsilniej widocznej wiązki nieugiętej, widoczny jest szereg refleksów (śladów wiązek ugiętych).
Położenie refleksów względem śladu wiązki nieugiętej (punktu centralnego) wskazuje na orientację
płaszczyzn krystalograficznych. Przeprowadzenie badań dyfrakcyjnych stwarza możliwość identyfikacji
faz istniejących w danym preparacie. [1]- [2]

1.2

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

SEM (ang. scanning electron microscope) to mikroskop, dzięki któremu możliwa jest dokładniejsza
obserwacja topografii badanego materiału w porównaniu z mikroskopem świetlnym. Umożliwia on
tworzenie obrazów pochodzących ze zróżnicowania pewnych cech powierzchni czy też zjawisk na niej
występujących (kontrast). Najpowszechniej wykorzystywany jest kontrast topograficzny, gdzie sygnał
jest rezultatem ukształtowania powierzchni badanego materiału (wynik zmian składu chemicznego jest
analizowany w następnej kolejności). Na rys. 2. Przedstawiono budowę mikroskopu skaningowego.
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Rys. 2. Schematyczna budowa mikroskopu skaningowego: 1- włókno katody, 2 – cylinder Wehnelta, 3 – wiązka elektronowa, 4 –
katoda, 5,7 – przysłony, 6 – soczewka kondensorowa, 8 – cewki odchylające, 9 – soczewka obiektywowa, 10 – próbka, 11 –
elektrony emitowane z próbki, 12 – detektor elektronów. [3]

Sygnały elektronowe są podstawowymi sygnałami tworzącymi obraz, pochodzą one z głębokości
rzędu pojedynczych mikrometrów. Rodzaje powstających sygnałów w masywnym preparacie
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Sygnały powstające w SEM: 1 – wiązka pierwotna, 2 – próbka, 3- objętość oddziaływania wiązki pierwotnej z próbką, SE –
elektrony wtórne, BSE – elektrony wstecznie rozproszone, Ia – prąd absorbowany, hvl – fotony promieniowania widzialnego, hvx
– fotony promieniowania rentgenowskiego. [3]

Kluczową rolę odgrywają detektory, które mają za zadanie wzmacnianie konkretnego sygnału
(idealny detektor jest czuły tylko na jeden rodzaj sygnału). Są to bez wątpienia bardzo istotne podzespoły
mikroskopu, od których zależy sposób, w jaki zostanie uzyskany obraz (umiejętność wykorzystania
odpowiednich detektorów do postawionych zadań pozwala na uzyskanie cennych i obszernych
informacji badanego materiału). Detektory stosowane w skaningowej mikroskopii elektronowej [3]:
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•

Elektrony wtórne SE (secondary electrons) – emisja elektronów SE opuszczających próbkę
skoncentrowana jest w pobliżu wiązki elektronów. Powstające obrazy posiadają dużą rozdzielczość
(~średnica wiązki elektronów).

•

Elektrony wstecznie rozproszone BSE (backscattered electrons) – zazwyczaj rozdzielczość obrazów
utworzonych przez BSE jest znacznie mniejsza od rozdzielczości SE, ponieważ rozkład emisji
elektronów wstecznie rozproszonych jest znacznie szerszy niż elektronów wtórnych.

•

Promieniowanie rentgenowskie EDS (energy dispersive x-ray spectroskopy) – analiza EDS pozwala
na identyfikację pierwiastków występujących w mikrostrukturze o liczbie atomowej większej od 4
(Z>4). Sygnał jest przetwarzany i wyświetlany w postaci widma. Charakterystyczne
promieniowanie rentgenowskie pozwala na identyfikację pierwiastkową badanego materiału.
Intensywność otrzymanych pików pozwala oszacować intensywność danego pierwiastka.

•

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych EBSD (electron backscatter diffraction) – dostarcza
informacji ilościowych zawartych w mikrostrukturze dotyczących budowy krystalograficznej.
Pozwala ujawniać wielości ziaren oraz ich orientacje, charakter granic między ziarnami
(przedstawiono na rys. 4). Możliwa jest również identyfikacja faz poprzez rozwiązanie obrazów
dyfrakcyjnych (pasma Kikuchiego). Jest to nowoczesna technika badań materiałów krystalicznych
stwarzająca ogromne możliwości. [4]

Rys. 4. Mapa BC (Band Contrast), pokazano granice ziaren, na biało widoczne są charakterystyczne granice bliźniacze [4]

2

METODOLOGIA BADAŃ

Badaniom została poddana wysokowytrzymała stal niskostopowa z borem. Identyfikacja
prowadzona jedynie przy użyciu mikroskopii świetlnej w tym przypadku może być niewystraczająca. Stal
poddano niekonwencjonalnej obróbce cieplnej polegającej na normalizowaniu, a następnie hartowaniu
i izotermicznym, długotrwałym wygrzewaniu w cynie (temperatura 300̊C). Wykonano odpowiednią
preparatykę polegającą na wykonaniu cienkich folii, w celu umożliwienia prześwietlenia wiązką
elektronów materiału oraz masywną próbkę, której umożliwiono przewodzenie prądu (SEM). Cienkie
folie poddano mechanicznemu ścienianiu, a następnie wykonano elektrolityczne pocienianie. Celem
badań była identyfikacja mikrostruktury, jaka powstała w obrobionej cieplnie stali oraz oszacowanie na
jej podstawie wybranych właściwości mechanicznych. Mikroskopia skaningowa obejmowała badania
topografii powierzchni przy użyciu detektora SE (elektronów wtórnych). W zakresie mikroskopii
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transmisyjnej znajdowały się obrazy w jasnym i ciemnym polu oraz identyfikacja faz wynikających
z rozwiązań otrzymanych dyfrakcji.

3

WYNIKI BADAŃ

Rys 4. Mikrostruktura w obszarze rdzenia badanej stali wysokowytrzymałej. Mikroskopia skaningowa, detektor SE, 20 kV. a)
mikrostruktura po normalizowaniu, widoczna zróżnicowana morfologia martenzytu hartowania, wyraźne granice ziaren byłego
austenitu b) mikrostruktura po hartowaniu izotermicznym, orientacja martenzytu nie jest wyraźnie widoczna jednak
w większości jest to martenzyt listwowy, brak granicy ziaren byłego austenitu [5].

Rys.5. Obraz transmisyjny w jasnym polu z obszaru ferrytu oraz koherentnego z osnową cementytu (bainit dolny) oraz
dyfraktogram elektronowy wraz z rozwiązaniem z obszaru ferrytu oraz koherentnego (3 osie koherencji) z osnową cementytu
(bainit dolny). [5]

Rys 6.. Obrazy transmisyjny w ciemnym polu w refleksie koherentnego z osnową cementytu (0 0 2) oraz w refleksie ferrytu
bainitycznego (-2 -1 -1) zaznaczonym na dyfrakcji rys. 4. TEM, 150kV. [5]

Wykonane kontrasty przy użyciu SE przedstawiono na rys. 4. W obu przypadkach mikrostruktura
stali wykazywała obecność orientacji pomartenzytycznej o zróżnicowanej morfologii. W stanie
normalizowanym wykazano obecność drobnolistwowego martenzytu oraz występującego lokalnie
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martenzytu gruboiglastego. Obie mikrostruktury charakteryzują się znacznym stopniem rozdrobnienia.
Jednak w stanie hartowanym izotermicznie mikrostruktura jest drobniejsza w stosunku do stanu
normalizowanego. Materiał hartowany izotermicznie wykazuje brak widocznych granic ziaren byłego
austenitu, wykazano brak wyraźnej orientacji martenzytu. Uzyskano strukturę odmienną od typowej
struktury martenzytu hartowania, jednak w większości w skład materiału wchodził martenzyt listwowy.
Rys. 5-6 przedstawiają przykładowe wyniki otrzymane w wyniku badań stali po
niekonwencjonalnej obróbce cieplnej. Badania przy wykorzystaniu mikroskopu transmisyjnego wykazały
obecność w mikrostrukturze bainitu dolnego, czego nie można było jednoznaczne określić w przypadku
poprzednich metod badawczych. Uzyskano listwy ferrytu bainitycznego z koherentnymi z osnową
wydzieleniami cementytu. Ponadto dyfraktogram określił wzajemną orientację krystaliczną
pojedynczych dwóch faz (3 osie koherencji).

4

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

Mikroskopia elektronowa stwarza ogromne możliwości badań struktur materiałów krystalicznych.
Pozwala identyfikować poszczególne fazy występujące w mikrostrukturze (detektory EDS czy EBSD) oraz
określać zależności w budowie krystalicznej nie tylko pomiędzy poszczególnymi odmiennymi fazami, ale
również w poszczególnych ziarnach. Szeroki zakres informacji, które można uzyskać w trakcie badań
zarówno w skali atomowej potwierdza zasadność wykorzystania TEM. Materiały, których elementy
mikrostruktury osiągają wielkości rzędu nanometrów wymagają specjalistycznych metod badań
i identyfikacji.
W wyniku badań przeprowadzonych na wysokowytrzymałej stali niskostopowej z borem po
niekonwencjonalnej obróbce cieplnej otrzymano strukturę martenzytyczno-banityczną (rozwiązanie
dyfrakcji ujawniło obecność ferrytu bainitycznego z wydzieleniami cementytu). Skaningowa mikroskopia
elektronowa wykazała, że martenzyt nie posiada typowej struktury martenzytycznej (posiada on cechy
zarówno martenzytu iglastego jak i listwowego). W stanie normalizowanym otrzymano mikrostrukturę
martenzytu hartowania o zróżnicowanej morfologii, co świadczy o bardzo dużej hartowności (chłodzenie
na powietrzu było wystarczające do zajścia przemiany martenzytycznej). Na podstawie mikrostruktury
można wnioskować o właściwościach materiału. Twardość w stanie normalizowanym można oszacować
jako wyższą niż w stanie hartowania izotermicznego, natomiast domniemana plastyczność materiału
w przypadku hartowanym izotermicznie może być znacząco większa.
Zasadność wykorzystania mikroskopii elektronowej we współczesnej inżynierii materiałowej jest
bardzo wyraźna. Projektując obróbkę cieplną (przykładowo w celu uzyskanie struktury
nanokrystalicznej) należy przeprowadzić szczegółowe badania, które w sposób jednoznaczny potwierdzą
bądź zaprzeczą, czy uzyskano pożądaną mikrostrukturę.

5

Bibliografia
B. Carter, D. Williams, Transmission Electron Microscope, New York: Springer Science, 2009.
A. Barabacki, Mikroskopia elektronowa, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
J. Hejna, Detektory elektronów w elektronowych mikroskopach skaningowych wysokopróżniowych,
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
T. Maitland, S. Sitzman, „Electron Backscatter Diffraction (EBSD) Technique and Materials Characterization
Examples,” 2007.
A. Królicka, Wpływ procesu wytarzania niskostopowej stali z borem na mikrostrukturę i wybrane
właściowści mechaniczne, Wrocław: praca inżynierska, Politechnika Wrocławska, 2016.

Strona | 148

PRODUKCJA BIOETANOLU Z ODPADÓW PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Marek Kruczek, Dorota Gumul, Anna Areczuk – Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Współczesny świat coraz większy nacisk kładzie na popularyzację podejścia ekologicznego zarówno na
poziomie personalnym jak i przemysłowym. Z każdym rokiem odczuwalna jest coraz silniejsza presja
polityczna i społeczna wymagająca od przedsiębiorców zmniejszania ilość produkowanych odpadów
i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do których m.in. zaliczamy biomasę. Przemysł
spożywczy przetwarza pokaźne ilości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w wyniku
czego powstają olbrzymie ilość odpadów poprodukcyjnych (biomasa), których potencjał nie jest
w pełni wykorzystywany. Jednym z sposobów zagospodarowania takich odpadów jest wykorzystanie
ich do produkcji bioetanolu. Związek ten jest idealną, biodegradowalną i ekologiczną alternatywą
paliw kopalnianych. Pozwala na ekologiczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych, ale również
redukcję wytwarzanych gazów cieplarnianych. Biopaliwa mogą być produkowane tradycyjną metodą,
przy pomocy katalizatora chemicznego lub też najnowszymi biotechnologicznymi metodami
wykorzystującymi enzymy oraz mikroorganizmy. Dzięki powyższym cechom można uznać bioetanol
za atrakcyjne źródło energii, a przemysł spożywczy za możliwie cenne źródło surowca do jego
otrzymania.

1

Wstęp

Rozwój przemysłu i gospodarki związany jest z zwiększającym się popytem na energię, co
doprowadziło do zwiększenia cen ropy naftowej oraz osiągnięcia groźnych granic globalnego ocieplenia.
Przeważającymi źródłami energii na chwilę obecną są źródła kopalniane, takie jak ropa naftowa, gaz
ziemny czy węgiel kamienny. W Polsce podstawowym nośnikiem energii jest węgiel kamienny, którego
przetwarzanie z roku na rok spada, jednak nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Źródła kopalniane są
jednak wyczerpywalne. W związku z powyższym istnieje potrzeba rozwoju pozyskiwania innych
alternatywnych źródeł energii. Do takich źródeł zaliczyć możemy biopaliwa (np. bioetanol, biodiesel).
Jednak wykorzystywanie do ich produkcji obszarów uprawowych budzi na chwilę obecną duży sprzeciw
społeczny, dlatego też trwają badania nad wykorzystaniem do tego celu biomasy pochodzenia
poprodukcyjnego. Przemysł spożywczy, gdzie głównie gałęzie przetwarzające materiał roślinny
rokrocznie wytwarzają olbrzymie ilości odpadów poprodukcyjnych, których potencjał nie jest w pełni
wykorzystywany. Odzysk takich odpadów w chwili obecnej polega w głównej mierze na odsprzedawaniu
ich rolnikom, którzy wykorzystują je do nawożenia gleby. Pozostała część odpadów jest neutralizowana
lub składowana na wysypiskach. Dlatego też próba bardziej wydajnego wykorzystania poprodukcyjnych
odpadów wydaje się być przyszłościowa, a w świetle obowiązujących dyrektyw unijnych, szczególnie
w Polsce wymaga zintensyfikowania.

2

Bioetanol- zalety i wady

Bioetanol, inaczej nazywany alkoholem rolniczym jest odwodnionym alkoholem otrzymywanym
prawie całkowicie z roślin jadalnych (pszenica, buraki cukrowe, kukurydza) oraz w niewielkiej części
z biodegradowalnych części odpadów (papier, drewno). Jest to związek charakteryzujący się wysoką
odpornością na spalanie detonacyjne (liczba oktanowa= 108), wysoką temperaturą parowania oraz
szerokimi granicami zapłonu [1]. Dzięki powyższym cechom możliwe jest uzyskanie w silnikach
spalinowych korzystnego, wysokiego stopnia sprężania oraz krótkiego okresu zapłonu. Bioetanol może
występować w postaci czystej, w mieszaninie z innymi alkoholami (biopaliwo) lub jako mieszanina
z paliwami kopalnianymi. Bioetanol znajduje zastosowane zarówno jako środek napędzający silniki jak
i jako alkohol w przemyśle chemicznym [2]. Po raz pierwszy został użyty w 1894 roku w przemysłowych
silnikach na terenie Niemiec i Francji [3]. Związek ten wraz z biodislem stanowi płynne biopaliwa, które
wraz z biopaliwami gazowymi stanowią grupę biopaliw. Bioetanol jest najpopularniejszym tego rodzaju
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paliwem na świecie [4]. Największymi producentami bioetanolu są USA i Brazylia [5]. Produkcja
bioetanolu składa się najczęściej z trzech etapów. W pierwszym węglowodany hydrolizowane są do
monomerów glukozy. Kolejny etap dotyczy przeprowadzania procesu fermentacji glukozy do alkoholu
i dwutlenku węgla, natomiast ostatni etap związany jest z skondensowaniem otrzymanego paliwa
poprzez jego destylację (Schemat 1) [7].

Schemat 1. Etapy produkcji bioetanolu

Biopaliwa oferują liczne korzyści, do których niewątpliwe możemy zaliczyć:
•

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

•

biodegradowalność,

•

tworzenie alternatyw dla paliw kopalnianych (zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego),

•

możliwość bardziej ekonomicznego zagospodarowania biomasy- wzrost opłacalności produkcji,

•

zwiększenie wydajności pojazdów napędzanych biopaliwem.

Należy jednak wyjaśnić, iż bioetanol w pewnym zakresie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych,
jednak jest to emisja związana jedynie z uwalnianiem CO2 związanego przez rośliny w trakcie ich wzrostu.
Dlatego też poprzez zastąpienie paliw kopalnianych bioetanolem można doprowadzić do redukcji emisji
CO2 nawet o ponad 30% [6].
Jak wykazano powyżej używanie bioetanolu przynosi wymierne korzyści, jednak należy pamiętać
również o negatywnych aspektach z nim związanych. Minusy produkcji bioetanolu związane są głównie
z korzystaniem podczas produkcji ze specjalnie nasadzonego do tego celu materiału roślinnego. Rozwój
obszarów wiejskich związany z uprawą roślin energetycznych powoduje zmniejszenie bioróżnorodności
tych terenów, oraz ryzyko przejęcia przez te rośliny lokalnych siedlisk. Występować może również
konkurencja tych roślin z lokalną florą o dostęp do wody. Coraz trudniejsze warunki klimatyczne
sprawiają, iż tereny zdatne do upraw są bardzo cenne, a ich wykorzystywanie do produkcji roślin
energetycznych zwiększa ryzyko podwyższenia cen żywności. Według Banku Światowego produkcja
biopaliw w 75% odpowiadała w latach 2007-2008 za dramatyczny wzrost cen żywności. Pomimo tych
aspektów środowiskowych na chwilę obecną głównymi surowcami służącymi do pozyskiwania
bioetanolu są kolby kukurydzy oraz trzcina cukrowa. Tak otrzymane biopaliwa zaliczamy do biopaliw
pierwszej generacji, zostały jednak już opracowane sposoby otrzymywania biopaliw drugiej i trzeciej
generacji, które wykorzystują surowce odpadowe przemysłu spożywczego i leśnego (Schemat 2).

Strona | 150

PRODUKCJA BIOETANOLU Z ODPADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Schemat 2. Produkcja bioetanolu według rodzaju użytego surowca.

3

Bioetanol z pozostałości przemysłu owocowego

Jak wykazano powyżej produkcja bioetanolu z pozostałości przemysłu spożywczego jest
uzasadniona w stosunku do bioetanolu produkowanego z roślin specjalnie do tego celu nasadzanych.
Wytłoki owocowe zawieraj dużo łatwo dostępnych cukrów, dzięki czemu nie wymagają przeprowadzania
procesu hydrolizy. Produkcja bioetanolu z takich surowców jest tańsza i mniej czasochłonna [8].
Przemysł soków owocowych jest jedną z największych gałęzi przemysłu na świecie. Rocznie
produkowanych jest około 40 bilionów litrów soków [9], Co dostarcza również olbrzymich ilości
odpadów, w postaci skórek, nasion, wytłoków, pestek itp.
Wytłoki jabłkowe stanowią produkt odpadowy przetwórstwa jabłek. Składają się w głównej mierze
z skórki, miąższu, pestek i ogonków. Stanowią od 25% do 30% masy świeżych jabłek [10]. Wytłoki
jabłkowe są bogatym źródłem węglowodanów, błonnika, pektyn, minerałów, polifenoli, zawierają
również duże ilości cukrów fermentujących, co sprawia, że są potencjalnie bardzo wydajnym surowcem
dla przemysłu fermentacyjnego. Wytłoki te posiadają konsystencję bardzo rozluźnioną i rozdrobnioną,
więc nie wymagają specjalnych procesów przygotowawczych przed samym procesem fermentacji.
Saccharomyces cerevisiae, dzięki swojej wydajności jest jednym z najczęściej używanych
mikroorganizmów do wytwarzania etanolu, również w przypadku wytłoków jabłkowych. W badaniach
Rodrı´guez i wsp. (2010) przed rozpoczęciem procesu fermentacji materiał roślinny zawierał wyjściowo
16,5% cukru, pH 4,5 oraz wilgotności 68%. Kultura inokulująca zawierała 108 komórek/g wytłoków. Po
zaszczepieniu materiał roślinny przechowywany był w temperaturze 28°C w warunkach beztlenowych
przez 96 godzin. Stwierdzono maksymalne stężenie etanolu już po 48 godzinach, przy spożyciu cukru
przez drożdże na poziomie 82%. Drożdże S. cerevisiae rozkładając cukry proste do alkoholu i dwutlenku
węgla, nie potrafią jednak przetworzyć na etanol obecnego w wytłokach jabłkowych włókna
pokarmowego, którego potencjał mógłby być wykorzystany do zwiększenia opłacalności procesu. Istnieją
jednak pewne grzyby z rodzaju Trichoderma i Aspergillus zdolne do rozkładania biomasy
lignocelulozowej [11]. Mikroorganizmy te posiadają dwa użyteczne mechanizmy: po pierwsze
wytwarzają celulazy zdolne do degradacji celulozy do cukrów fermentowanych a po drugie posiadają
mechanizmy produkcji alkoholu w warunkach beztlenowych [12]. Dlatego też ciekawym rozwiązaniem
byłoby wykorzystanie tych grzybów we współpracy z S. cerevisiae podczas fermentacji wytłoków
owocowych. W badaniach Evcan i Tari (2015) stworzono inokulacyjną mieszaninę mikroorganizmów,
składającą się z: Trichoderma harzianum, Aspergillus sojae oraz S. cerevisiae, która charakteryzowała się
dużo większym stopniem wykorzystania cukrów obecnych w wytłokach jabłkowych. Dzięki zastosowaniu
szczepów T. harzianum, A. sojae osiągnięto możliwość produkcji etanolu nie tylko z heksoz ale i z pentoz
co znacząco zwiększyło efektywność produkcji bioetanolu z surowców owocowych. W żadnych
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wcześniejszych badaniach nie wykorzystywano takiego składu mikroorganizmów do produkcji
bioetanolu [13].
Kolejnym przykładem pokazującym możliwość wykorzystania wytłoków owocowych w produkcji
bioetanolu są badania Mendes i wsp. (2013), którzy swoje doświadczenia przeprowadzili na wytłokach
z winogron białych. Wytłoki winogronowe składają się w głównie ze skórki, miąższu, łodyg i nasion, które
łącznie stanowią od 25 do 35 kg na 100 litrów wyprodukowanego wina. Najwięcej w wytłokach
winogronowych jest skórki (ok. 50%). Wytłoki winogrona czerwonego uczestniczą czynnie w produkcji
wina, dlatego zawartość w nich cukrów fermentujących jest dużo niższa w porównaniu do wytłoków
winogron białych, co sprawia, że są mało wydajnym surowcem podczas produkcji bioetanolu. Winogrona
białe w wstępnym etapie produkcji wina są zgniatane, w celu wydobycia soku, który jest wykorzystywany
w kolejnych etapach. Dlatego też, otrzymane wytłoki zawierają w sobie jeszcze dużo cukrów prostych
(heksoz), które nie zostały wydobyte podczas wyciskania. Powyższy zespół badawczy zaproponował
kompleksowe wykorzystanie wytłoków winogronowych. Wytłoki te poddano dwustopniowej ekstrakcji.
Pierwszy etap dotyczył ekstrakcji wodnej w temperaturze 100°C tak, aby wydobyć zawarte w wytłokach
cukry, które następnie wykorzystywane były do produkcji bioetanolu. Podczas fermentacji alkoholowej
użyto S. cerevisiae. Drugi etap dotyczył ekstrakcji przy pomocy niepolarnego rozpuszczalnika
organicznego- hexanu w celu wydobycia kwasu oleanolowego- wysoce prozdrowotnego triterpenu.
Natomiast z wyekstrahowanych skórek winogron zaproponowano produkcję płyt izolacyjnych o niskiej
gęstości. Obliczono, iż z 1000 kg wytłoków winogronowych można otrzymać 11 kg kwasu oleanolowego,
250 l etanolu oraz 1,25 m3 płyty izolacyjnej [14].

4

Bioetanol produkowany z wytłoków warzywnych

Przemysł buraka cukrowego jest świetnie prosperującą gałęzią przemysłu cukrowniczego,
szczególnie na terytorium Polski, gdzie produkcja ta trwa już przeszło 200 lat. Polska należy do
największych producentów buraka cukrowego na świecie, roczna produkcja tego warzywa w sezonie
2014/2015 wyniosła ponad 13 milionów ton. W trakcie kolejnych etapów produkcji cukru buraczanego
powstają odpady poprodukcyjne, do których zaliczamy: melas, wysłodki oraz wapno defekosaturacyjne.
Wyżej wymienione odpady w około 80% składają się z włókien celulozowych oraz węglowodanów.
W badaniach Rodrı´guez i wsp. (2010) w wyniku zastosowania drożdży S. cerevisiae na mieszaninę
wytłoków buraczanych uzyskano największą wydajność procesu fermentacji już po 48 godzinach, przy
wartości 92 mg etanolu/g odpadu buraczanego, przy zużyciu cukru na poziomie około 50%. Tak wysoki
poziom cukrów po przeprowadzonej fermentacji umożliwia dalsze zastosowanie odpadów buraczanych
jako np. dodatek do pasz [9].
Podczas produkcji soków z udziałem marchwi powstają również odpady w postaci wytłoków
marchwiowych, które jako cenne źródło węglowodanów mogą posłużyć do produkcji bioetanolu. Cukry
występujące w wytłokach marchwiowych są cukrami złożonymi, 28% suchej masy stanowi celuloza, 2%
pektyna, 7% hemiceluloza oraz 18% ligniny. Charakter lignocelulozowy tych wytłoków sprawia, iż
podczas fermentacji alkoholowej muszą być użyte mikroorganizmy, które będą w stanie rozłożyć te
polisacharydy do cukrów prostych, lub też przed samą fermentacją materiał roślinny musi być poddany
hydrolizie w celu rozłożenia cukrów złożonych do łatwostrawnych cukrów prostych. Grupa Yu i wsp.,
2013 zaproponowała jednoczesny proces scukrzania wytłoków i ich fermentacji, przy użyciu
termostabilnych drożdży. Główną zaletą tej metody jest jej szybkość oraz konieczność użycia jedynie
jednego bioreaktora, co znacząco obniża koszty. Jednakże metoda ta obarczona jest również wadą
polegającą na konieczności dobrania odpowiednio kompromisowych warunków zarówno, dla procesu
scukrzania jak i fermentacji alkoholowej. Dla przykładu, optimum hydrolizy enzymatycznej dla celulazy
wynosi 50°C, natomiast najbardziej fermenacyjno-wydajny mikroorganizm posiadają swoje optimum
działania pomiędzy 30 a 37°C. Jednak wyżej wymieniona grupa badawcza zaproponowała drożdże
z gatunku Kluyveromyces marxianus, które wykazują dużą aktywność rozwojową, również powyżej 40 .
Zalety korzystania z tego gatunku związane są nie tylko z zwiększeniem wydajności produkcji etanolu
i szybkości scukrzania wytłoków, ale również z możliwością ciągłego odprowadzania etanolu w trakcie
procesu, czy zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia przez inne mikroorganizmy, dla których wysoka
temperatura jest zabójcza. Dzięki tak zmodyfikowanej metodzie naukowcom udało się uzyskać
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wydajność fermentacji rzędu 0,18g etanolu/g surowca, co sprawia iż przedstawiona metoda jest wysoce
obiecująca [15].
Pozostałości z tłoczenia oleju z oliwek to wytłoki oliwkowe, które również stanowią potencjalny
substrat do produkcji bioetanolu. Owoce te wykorzystywane są głównie w basenie Morza Śródziemnego
oraz w Ameryce Południowej. Proces odzysku oleju z oliwek jest wysoce wydajny i obejmuje między
innymi użycie ekstrahentów chemicznych oraz temperatur od 400 do 800°C w wyniku czego uzyskuje się
odpad nazywany wyekstrahowanymi wytłokami oliwkowymi. Odpad ten wykorzystywany jest głównie
jako opał, ale dopiero w 2016 roku opublikowano pierwsze badania wskazujące możliwość
wykorzystania tego odpadu do produkcji bioetanolu. Ponieważ wytłoki oliwkowe zawierają głównie
cukry złożone, proces ich przystosowania do odpowiednio wydajnej fermentacji alkoholowej jest
czasochłonny i kosztotwórczy. Jednak odpowiednio dobrana metoda do substratu może zniwelować te
problemy i sprawić, że produkcja bioetanolu będzie na wysokim poziomie [16].
Przeprowadzono również badania potwierdzające możliwość wykorzystania do produkcji
bioetanolu kwiatów z drzewa Madhuca latifolia zwanego również mahula, rosnącego w lasach
deszczowych Azji i Australii. Drzewo to osiągać może nawet 20 metrów wysokości i jest odporne na
niekorzystne warunki glebowe i różnego rodzaju choroby drzew. Kwiaty z powyższego drzewa są jadalne
i używane do produkcji niskoprocentowej, aromatycznej wódki oraz wina. Świeże kwiaty są tanim
źródłem cukrów fermentujących (35-40$/tona kwiatów), dlatego też rośnie zainteresowanie przemysłu,
w celu wykorzystania ich do produkcji bioetanolu za pomocą metody fermentacji w stanie stałym. W tym
rodzaju fermentacji mikroorganizmy rozwijają się na podłożu stałym, bez dostępu do wolnej wody, co
znacznie ułatwia proces otrzymania etanolu z kwiatów mahula. W badaniach Mohanty i wsp. (2009)
stwierdzono, iż metoda fermentacji w stanie stałym jest najkorzystniejsza dla kwiatów mahula
w porównaniu do fermentacji wgłębnej, gdzie podobny rezultat otrzymano nie po 72 godzinach lecz
dopiero po 96 godzinach trwania procesu. Niestety nadal obrót tym surowcem jest dość lokalny, co
sprawia iż pomimo jego niskiej ceny i wysokiej wydajności nie jest możliwe poszerzenie produkcji
bioetanolu poza obszarem występowania tego drzewa [17].

5

Podsumowanie

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju producenci energii, powinni coraz bardziej skupiać
się na nowych, wysoce ekologicznych jego źródłach tak, aby ich wykorzystanie nie odbijało się
negatywnie na środowisku naturalnym. Dlatego też alternatywna produkcja bioetanolu z odpadów
poprodukcyjnych, a nie jak do tej pory z specjalnie nasadzanych do tego celu roślin wydaje się być jedyną
słuszną drogą. Szeroki asortyment surowców zarówno w obrębie przemysłu owocowego jak
i warzywnego sprawia, iż praktycznie w każdej części świata możliwe jest otrzymywanie tego paliwa, bez
szkody dla środowiska. Niskie koszty oraz prostota samego procesu fermentacji są głównymi
argumentami przemawiającymi za zwiększeniem produkcji bioetanolu w skali światowej. Jednak nadal
potrzebne są bardziej dokładne badania nad udoskonaleniem procesów fermentacji zależnie od
używanego surowca tak, aby zastosowane parametry i użyte mikroorganizmy przyniosły jak największą
wydajność.

6
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PRZYRODNICZE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE WIODĄCE PRZEZ
KRAJOBRAZ POLODOWCOWY
Hanna Krzyżyńska
Zlodowacenie północnopolskie pozostawiło w krajobrazie Wielkopolski ślady działalności glacjalnej
i fluwioglacjalnej. Najcenniejsze walory wizualne zostały objęte przestrzennymi formami ochrony
przyrody, do których należą m. in. parki krajobrazowe. Na ich obszarze w województwie
wielkopolskim utworzono 44 ścieżki dydaktyczne, których oferta skierowana jest w szczególności do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Analizie poddane zostały cele ochrony parków
krajobrazowych Wielkopolski oraz istota tworzenia w ich obrębie szlaków z uwzględnieniem
elementów pochodzenia lodowcowego widocznych w krajobrazie.

1 Wprowadzenie
Na terenie Wielkopolski znajduje się trzynaście parków krajobrazowych, których zasoby
przyrodnicze stały się cennym elementem w edukacji ekologicznej. W każdym z nich zorganizowane są
rozmaite ścieżki dydaktyczne, służące przekazywaniu informacji odnoszących się bezpośrednio do terenu
wytyczonej trasy. Podstawowym krokiem jest zauważenie cennych zasobów, które przypisane są szlakom
przygotowanym do praktykowania turystyki i rekreacji. W niniejszej pracy spróbowano dowieść, iż
działalność lądolodu nadała specyficzne cechy dla waloryzowania atrakcyjności regionu w oczach
najmłodszych. Skupiono się na przykładach ściśle związanych z krajobrazem ukształtowanym przez
ostatnie zlodowacenie występujące na obszarze Polski. Do tego rodzaju przykładów zalicza się: zbiorniki
jeziorne, koryta rzeczne wraz ze starorzeczami oraz specyficznym zróżnicowaniem wysokości obszaru.
Analiza ilości ścieżek wykazała w jakim stopniu wykorzystuje się formy polodowcowe w edukacji
ekologicznej.

2

Obszar badań

Skutek wystąpienia lądolodu skandynawskiego na obszarze Polski rozpoznawany jest
w różnorodności krajobrazu. Teren Wielkopolski ukształtowany został przez ostatnie zlodowacenia.
Północna część obszaru charakteryzuje się rzeźbą z dominacją dolin, stromych wzniesień oraz pojezierzy
[1]. Jest to przejaw rzeźby młodoglacjalnej utworzonej na skutek zlodowacenia północnopolskiego,
trwającego od 115 tys. lat do 11,7 tys. lat przed rokiem 2000 [2]. Krajobraz południowej części jest mało
zróżnicowany, o niewielkich deniwelacjach terenu, pozbawiony jezior, objęty wcześniejszym
zlodowaceniem środkowopolskim. Województwo wielkopolskie odznacza się występowaniem trzynastu
przykładów parków krajobrazowych. Spośród nich wymienia się trzy parki transgraniczne, które mają
zasięg na co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą województw [1]. W myśl Ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 roku park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju [3]. W granicach województwa ochrona opisywanych
jednostek sprawowana jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego [4].
Mapa wizualizująca rozmieszczenie poszczególnych form znajduje się na rys. 1. Najbardziej obszerną
formą w granicach mapy jest Sierakowski Park Krajobrazowy o powierzchni wynoszącej 30 413 ha,
kolejno Powidzki Park Krajobrazowy o 24 600 ha oraz graniczący z województwem lubuskim Przemęcki
Park Krajobrazowy, którego granice w Wielkopolsce stanowią 19 450 ha. Najstarsza z istniejących form –
Pszczewski Park Krajobrazowy powołany został 30 lat temu, natomiast stosunkowo niedawno, w 2009
roku utworzono Nadgoplański Park Tysiąclecia [4]. Opisywana atrakcyjność wizualna predysponuje
obszary parków krajobrazowych do rozwoju turystyki i rekreacji oraz praktycznego zastosowania
w ofercie edukacyjnej. Na terenie parków krajobrazowych tworzy się ścieżki dydaktyczne, prezentujące
specyfikę walorów przyrodniczych [1].
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Rys. 1. Mapa rozmieszczenia parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego [5]

3

Przedmiot ścieżek dydaktycznych

Ścieżka dydaktyczna to szlak programowy, mający wyznaczony początek i koniec, składający się
z pewnej ilości punktów dydaktycznych, będących pojedynczymi stanowiskami. Za ich pomocą możliwe
jest bezpośrednie poznanie form, elementów i zjawisk znajdujących się w przestrzeni ich naturalnego
występowania. Przyjmuje się, że jest to rodzaj naturalnych środków dydaktycznych, które stanowią
obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawiska, obiekty pochodzenia antropogenicznego,
odciskające na uczniach wrażenie estetyczne, powiązane bezpośrednio z wykorzystywaniem: wzroku,
słuchu, węchu oraz dotyku [6]. Wraz z włączeniem w proces uczenia się maksymalnej liczby posiadanych
przez człowieka zmysłów, uaktywniana i włączona do współpracy jest możliwie największa ilość struktur
mózgowych. Wspomniany przebieg dąży do optymalnego zapamiętywania informacji [7]. Ścieżki
w parkach krajobrazowych przedstawiają walory przyrodniczo-krajobrazowe. Skupiają się na punktach,
wśród których wymienić można: pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, stanowiska rzadkich
i chronionych gatunków fauny i flory, zabytki dziedzictwa kulturowego, atrakcje historyczne. Celem ich
wyznaczania jest zastosowanie wśród nauczycieli i uczniów nauki poprzez zabawę. Stosuje się gry
i ćwiczenia w zakresie materiałów przyrodniczych, przeznaczonych głównie do przeprowadzania
w ramach lekcji przyrody i geografii [6]. Przykład zorganizowanej ścieżki, której szlak wiedzie przez
krajobraz polodowcowy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego został zaprezentowany na rys. 2. Długość
szlaku wynosi 3 km i składa się z 7 przystanków z tablicami informacyjnymi.
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Rys. 2. Ścieżka dydaktyczna „Nad jeziorem Małym w Chalinie” [8]

4

Rozpoznanie ścieżek dydaktycznych w Wielkopolsce

Spośród trzynastu parków krajobrazowych, jedenaście przykładów skupia w sobie cele ochrony
oraz organizację ścieżek dydaktycznych na rzecz zachowania i zorganizowanego udostępniania walorów
form polodowcowych. Sierakowski Park Krajobrazowy znajdujący się w powiecie międzychodzkim
chroni Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie. Odznaczają się w jego granicach: wzgórza morenowe,
wydmy, doliny i rynny jezior. Trzy ścieżki dydaktyczne okrążają jeziora: Chalinek, Śremskiego, Małego.
Graniczący z województwem lubuskim, mający transgraniczny charakter Pszczewski Park Krajobrazowy
przedstawia dwa przykłady szlaków skupionych wokół zbiorników jeziornych: Picniewo, Przydrożnego,
Wielkiego oraz dwa towarzyszące dolinom rzek Obry i Kamionki. Kolejny, zlokalizowany na obszarze
dwóch województw Przemęcki Park Krajobrazowy, powiatu wolsztyńskiego posiada wyłącznie jedną
spośród czterech istniejących ścieżek, która znajduje się nad brzegiem Jeziora Olejnickiego. Podobny stan
występuje w Powidzki Park Krajobrazowy posiada jedną trasę w sąsiedztwie Jeziora Czarnego. Park
Krajobrazowy Puszcza Zielonka, znajdujący się w granicach powiatu gnieźnieńskiego oferuje pięć
różnorodnych szlaków, wśród których trzy towarzyszą jeziorom. Powiat poznański posiada w swoich
granicach Rogaliński Park Krajobrazowy, Lednicki Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Promno.
Pierwszy z wspomnianych ma wytyczone dwie ścieżki dydaktyczne skupione wokół terasy zalewowej
rzeki Warty z pozostałościami starorzeczy. Drugi i trzeci spośród wymienionych parków skupiają po
jednym przykładzie ścieżki jeziornej – kolejno wokół zbiornika Linie oraz Ósemka. ŻerkowskoCzeszewski Park Krajobrazowy, znajdujący się w kierunku południowo-wschodnim od miasta Poznania
zorganizował szlak u ujścia rzeki Lutyni oraz wzdłuż Warty, gdzie ponadto znaleźć można przykład
starorzecza. Nadwarciański Park Krajobrazowy powiatu konińskiego prezentuje trzy ścieżki
zorientowane wzdłuż rzeki Warty. W powiecie występuje kolejny, Nadgoplański Park Tysiąclecia
z zagospodarowanym terenem pod jeden szlak w okolicy jeziora Skulskiego [4].
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Podsumowanie

Spośród trzynastu ścieżek dydaktycznych znajdujących się w parkach krajobrazowych
województwa wielkopolskiego, przeważająca część przykładów skupia się na celach ochrony związanych
z zachowaniem krajobrazu utworzonego na skutek zlodowacenia północnopolskiego. Wśród wszystkich
czterdziestu czterech ścieżek dydaktycznych, których wykorzystanie na rzecz edukacji oferuje Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 50% przykładów skupia się wokół form
związanych z walorami polodowcowymi. Najczęściej występuje możliwość zdobywania wiedzy na temat
zbiorników jeziornych, wokół których zorganizowane jest trzynaście ścieżek dydaktycznych. Dziewięć
szlaków wiedzie w okolicy cieków wodnych, utworzonych na powierzchni pradoliny wyrzeźbionej przez
procesy fluwioglacjalne. Zlokalizowane są najczęściej wzdłuż rzeki Warty, gdzie odnaleźć można również
dwie trasy przybliżające starorzecza.
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ZASTOSOWANIE JUGLONU DO WYMYWANIA METALI Z GLEBY
Joanna Leśniewicz, Anna Parus* – Politechnika Poznańska, Instytut technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zakład Chemii Organicznej, *anna.parus@put.poznan.pl
Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi stało się problemem, z którym świat boryka się od
momentu rozwoju cywilizacji, a przede wszystkim przemysłu. Znanych jest wiele metod oczyszczania
środowiska, lecz nadal prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami lub udoskonaleniem już
istniejących. Jednym ze sposobów modyfikacji obecnie stosowanych technik usuwania metali ze
środowiska glebowego jest dobór odpowiednich czynników, które będą charakteryzowały się
zdolnością tworzenia związków kompleksowych z metalami i tym samym przyczynią się do mobilności
ich w matrycy glebowej. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze substancji chemicznych sosowanych
w technice wymywania zanieczyszczeń z gleby jest to, iż związek powinien być przyjazny środowisku
naturalnemu m.in. biodegradowalny i nie wpływać na rozwój organizmów. Z tego względu zwrócono
uwagę na roślinne substancje aktywne, takiej jak biosurfaktanty czy juglon. Juglon to naftochinon
występujący w drzewach orzechowców. Reaguje on z jonami metali ciężkich, tworząc związki
chelatowe. W pracy podjęto badania nad możliwością oczyszczania gleby z jonów żelaza i miedzi za
pomocą wodnych roztworów juglonu, a także oceny wpływu juglonu na kiełkowanie nasion roślin
stosowanych w fitoekstrakcji.

1 Wprowadzenie
Przemysł na świecie rozwija się bardzo szybko, a wraz z nim wzrasta zagrożenie skażeniem
środowiska metalami ciężkimi. Metale ciężkie krążą w środowisku, a co za tym idzie, prędzej czy później
trafią do organizmu człowieka [1]. Gleba posiada szczególną zdolność do wiązania metali oraz uwalniania
ich z ciała stałego do roztworu glebowego [2,3,4,5]. Rozpuszczalne formy metali ciężkich są szczególnie
niebezpieczną formą dla organizmów żywych, gdyż są przez nie najlepiej przyswajalne. Istotny jest
sposób, w jakim stopniu można ograniczyć przemieszczanie związków metali ciężkich w glebie oraz
w roztworze glebowym [2].
Wzrastający problem zanieczyszczenia wód i gruntów metalami ciężkimi spowodował rozwój
metod remediacji skażonych obszarów. Opracowano wiele technik fizyko-chemicznych, termicznych,
biologicznych, zestalania i stabilizacji. Metody te nie są skuteczne w 100%, ale pozwalają w znacznym
stopniu oczyścić skażone gleby [6,7].
Fitoekstrakcja jest to z biologicznych metod - fitoremediacji. Wykorzystuje się w tej metodzie
rośliny zdolne do pobierania dużej ilości ksenobiotyków z podłoża i ich akumulacji w częściach
nadziemnych. Znaczny wzrost pobierania jonów metali ciężkich uzyskuje się poprzez dodanie do podłoża
substancji kompleksujących w określonej fazie wzrostu roślin. Często stosowanym dodatkiem
wspomagającym pobieranie ksenobiotyków jest EDTA. Po zakończeniu okresu wegetacyjnego części
nadziemne są zbierane. Następnie zebrany materiał poddaje się procesom mikrobiologicznym,
termicznym lub chemicznym [6,7].
Wiele substancji aktywnych zawartych w roślinach wykazuje właściwości tworzenia związków
kompleksowych z metalami. Z tego względu podjęto badania nad wykorzystaniem metabolitów wtórnych
do fitoekstracji wspomaganej. Jednym ze związków występującym w roślinach i wykazującym
reaktywność z metalami jest juglon (5-hydroksy-1,4-naftochinon). Jest związkiem allelopatycznym
charakterystycznym dla drzew orzechowców, a szczególnymi ich przedstawicielami są: orzech czarny
(Juglans nigra), orzech włoski (Juglans regia) oraz orzech szary (Juglans cinerea). Biosynteza tego
związku przebiega w liściach i zielonych tkankach nadziemnych, gdzie dalej transportowany jest do
innych tkanek poprzez łyka. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny, juglon należy do grupy związków
fenolowych, a ściślej do naftochinonów. Metabolit ten wykazuje zdolność do tworzenia kompleksów
chelatowych z metalami, w pierwszej kolejności wiąże jony miedzi, a w następnej kolejności reaguje
z pozostałymi jonami metali [8].
Podstawowym celem niniejszych badań było wyizolowanie juglonu z łupin i owoców orzecha
włoskiego, ocena jego oddziaływania na rośliny oraz określenie przydatności jego wodnych roztworów
do wymywania metali z gleby.
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2

Metodyka

2.1

Izolacja materiału roślinnego

Z materiału roślinnego, pobrano 5 g masy młodej, zielonej łupiny wraz z niewykształconym
orzechem włoskim lub zielonej okrywy dojrzałego owocu orzecha włoskiego. Odważony materiał
roślinny, umieszczono w kolbie stożkowej i zalano 30 ml alkoholu metylowego, następnie umieszczono
naczynie w łaźni ultradźwiękowej w celu przeprowadzenia ekstrakcji metabolitów z materiału roślinnego.
Proces trwał przez 30 min w temperaturze ok. 55°C. Po tym czasie ekstrakt zdekantowano znad ciała
stałego i przesączono przez sączek porowaty. Pozostały materiał zalano drugi raz 30 ml alkoholu
metylowego. Powtórzono działania do momentu zdekantowania ekstraktu. Materiał badany został
wykorzystany do ekstrakcji trzykrotnie według schematu opisanego powyżej. Roztwory metanolowe, po
trzech ekstrakcjach z jednej rośliny połączono, a następnie odparowano rozpuszczalnik na wyparce
próżniowej. Pozostałość zważono. Wszystkie próby wykonano w trzech powtórzeniach.
Wydajność pozyskiwania substancji czynnych, metodą ekstrakcji ultradźwiękowej obliczono ze
wzoru:
W=m_j/m_p *100%

(1)

m_j - masa wyizolowanego juglonu [g],
m_p – masa materiału roślinnego wykorzystanego w ekstrakcji [g],
W – wydajność [%].

2.2

Wymywanie metali z gleby

Doświadczenie dotyczące zastosowania wodnych roztworów juglonu do wymywania metali z gleby
przeprowadzono w plastikowych pojemnikach o pojemności 50 ml. Do falkonu odważono 2 g gleby
pobranej z okolic huty miedzi, a następnie dodano 20 ml wodnego roztworu juglonu o stężeniach 100
i 1000 mg/l. Jako próbę kontrolną zastosowano glebę przemytą 20 ml wody destylowanej. Tak
przygotowane próby umieszczono na wytrząsarce. Próby wytrząsano przez 24 godziny z prędkością 240
obr/min. Po tym czasie roztwory odwirowano w wirówce obrotowej przez 10 minut, stosując 10000
obr/min, a uzyskany supernatant zdekantowano przez sączek bibułowy, a następnie przefiltrowano
przez filtry strzykawkowe FilterBio® PTFE Syringe Filter. Zawartość metali w supernatancie oznaczono
metodą ASA, na aparacie Hitachi Z8200. A następnie wyniki te przeliczono na ilość metalu w 1 kg próbki
gleby (mg/kg), stosując poniższe wzory:
Wzór na przeliczenie zawartości metali z ppm na kilogram gleby:
B=A_ASA÷(1000 ml)/(20 ml)

(2)

C=(B*1 kg gleby)/N_g *R

(3)

A_ASA – stężenie metali po analizie ASA [mg/l],
B – ilość metalu w analizie [ppm],
C – zawartość metali w kilogramie gleby [mg/kg gleby],
N_g - naważka gleby [kg],
R – rozcieńczenie.

Wydajność procesu wymywania obliczono ze wzoru:
W=m_w/m_g *100%

(4)

W – wydajność [%],
m_w - zawartość wymytego metalu w supernatancie [mg/kg gleby],
m_g - zawartość metalu w glebie [mg/kg gleby].
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2.3

Wykorzystanie juglonu w fitoekstrakcji wspomaganej

W kolejnym etapie badań przeprowadzono doświadczenia mające na celu określenie
oddziaływania juglonu na wybrane rośliny. Doświadczenie przeprowadzono z wykorzystaniem płytek
phytotoxkit firmy Tigret. Odważono 100 g gleby z Głogowa. Równomiernie rozprowadzono glebę na
płytce, i nawilżono 28 ml wodnego roztworu juglonu. Na przygotowanych w ten sposób podłożach,
ułożono 10 ziaren sorgo lub kukurydzy. Glebę zalano wodnymi roztworami juglonu, uzyskanych z 4
miejsc zbioru, każdy w dwóch stężeniach: 100 oraz 1000 mg juglonu/l. Próby kontrolne podlano wodą
destylowaną. Sumując, wyodrębnić można 30 różnych kombinacji powtórzeń. Ziarna obu roślin
pozostawiono do wzrostu przez 6 dni w cieplarce, w temperaturze 21 ± 1°C. Po tym czasie rośliny zostały
zabrane i dokładnie zmierzono długość korzeni i pędu.
Z uzyskanych wyników obliczono zahamowanie wzrostu korzeni (5) lub pędu (6) odpowiednio ze
wzorów:
I
I

_k=((L_c-L_x)/L_c)*100%
_ł=((P_c-P_x)/P_c)*100%

(5)
(6)

Ik – zahamowanie wzrostu korzenia,
Ił – zahamowanie wzrostu łodygi,
Lx – średnia długość korzenia w próbie [cm],
Lc – średnia długość korzenia w próbie kontrolnej [cm],
Px – średnia długość pędu w próbie [cm],
Pc – średnia długość pędu w próbie kontrolnej [cm].

3

Wyniki

3.1

Wydajność prowadzenia procesu izolacji materiału roślinnego

Proces izolacji juglonu z 5 g materiału roślinnego, wykonano metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej
z wykorzystaniem łaźni ultradźwiękowej. Otrzymane wyniki zestawiono w tab.1.
Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, iż w żadnym wypadku wydajność nie
przekroczyła 20%, ale też nie była niższa, niż 10%. Najwięcej juglonu wyizolowano z materiału
pobranego w miejscowości Pecna, z ul. Szkolnej we wrześniu oraz w miejscowości Pecna, z ul. Leśnej
w maju.
TAB.1. WYDAJNOŚĆ PROCESU IZOLACJI JUGLONU
miejsce i miesiąc poboru próbki

masa wyizolowanego juglonu [g]

wydajność [%]

Krajkowo - czerwiec

0,62

12,4

Krajkowo - wrzesień

0,58

11,6

Pecna, ul. Szkolna - maj

0,57

11,4

Pecna, ul. Szkolna - wrzesień

0,98

19,6

Pecna, ul. Leśna - maj

0,99

19,8

Pecna, ul. Leśna - wrzesień

0,75

15,0

Pecna, ul. Różana - maj

0,94

18,8

Pecna, ul. Różana - wrzesień

0,79

15,8

3.2

Wydajność wymywania miedzi i żelaza z gleby za pomocą juglonu

W technice wymywania metali, skupiono się na oczyszczaniu gleby z jonów miedzi i żelaza.
Materiał glebowy został przebadany na ilościową zawartość tych pierwiastków (tab.2). Do procesu
wymywania, jako roztworu wymywającego zastosowano wodny roztwór juglonu w dwóch stężeniach:
100 i 1000 mg/l. Materiał roślinny, użyty do izolacji naftochinonu, pozyskano z 8 miejsc. Otrzymane
wyniki przedstawiono w tab.3.
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TAB.2 ZAWARTOŚĆ METALI W GLEBIE Z GŁOGOWA
pierwiastek

zawartość w glebie [mg/kg gleby]

żelazo

1836

miedź

222

TAB. 3 ZAWARTOŚĆ WYMYTYCH METALI W SUPERNATANTACH ROZTWORÓW JUGLONU O STĘŻENIU 100MG/L
Miejsce i miesiąc poboru próbki

Zawartość miedzi w supernatancie
[mg/kg gleby]

Zawartość żelaza w supernatancie
[mg/kg gleby]

Krajkowo - czerwiec

7,0

7,5

Krajkowo - wrzesień

6,5

11,0

Pecna, ul. Szkolna - maj

6,0

6,0

Pecna, ul. Szkolna - wrzesień

5,5

5,5

Pecna, ul. Leśna - maj

6,5

2,5

Pecna, ul. Leśna - wrzesień

6,5

8,5

Pecna, ul. Różana - maj

7,0

11,5

Pecna, ul. Różana - wrzesień

6,0

0,5

wymywanie wodą

6,0

14,5

TAB.4 ZAWARTOŚĆ WYMYTYCH METALI W SUPERNATANTACH ROZTWORÓW JUGLONU O STĘŻENIU 1000MG/L
Miejsce i miesiąc poboru próbki

Zawartość miedzi w supernatancie
[mg/kg gleby]

Zawartość żelaza w supernatancie
[mg/kg gleby]

Krajkowo - czerwiec

22,0

9,5

Krajkowo - wrzesień

21,0

5,5

Pecna, ul. Szkolna - maj

15,0

4,5

Pecna, ul. Szkolna - wrzesień

11,0

8,0

Pecna, ul. Leśna - maj

17,5

4,5

Pecna, ul. Leśna - wrzesień

17,5

10

Pecna, ul. Różana - maj

18,5

6,5

Pecna, ul. Różana - wrzesień

12,5

3,0

wymywanie wodą

6,0

14,5

3.3

Zahamowanie wzrostu roślin jedno- i dwuliściennych

W celu określenia wpływu juglonu na rozwój roślin stosowanych w fitoekstrakcji (kukurydzy oraz
sorgo), wykonano doświadczenie z użyciem testu Phytotoxkit. Po zakończeniu doświadczenia zmierzono
długość korzenia oraz pędu, a następnie obliczono zahamowanie wzrostu korzenia oraz pędu. Uzyskane
wyniki zestawiono w tab.5 (rozwój sorgo) oraz tab.6 (rozwój kukurydzy).
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TAB. 5 ZAHAMOWANIE WZROSTU KORZENIA I ŁODYGI ROŚLINY SORGO
stężenie roztworu juglonu 100 mg/l

stężenie roztworu juglonu 1000 mg/l

miejsce poboru próbki

zahamowanie wzrostu
korzenia sorgo [%]

zahamowanie
wzrostu łodygi
sorgo [%]

zahamowanie
wzrostu korzenia
sorgo [%]

zahamowanie
wzrostu łodygi sorgo
[%]

Krajkowo - czerwiec

-1,72

4,97

-50,61

22,58

Krajkowo - wrzesień

13,76

16,26

-7,86

22,24

Pecna, ul. Szkolna - maj

-2,21

19,29

-82,06

35,05

Pecna, ul. Szkolna - wrzesień

-32,92

18,79

-20,64

36,39

Pecna, ul. Leśna - maj

-11,79

17,44

-8,11

10,95

Pecna, ul. Leśna - wrzesień

-40,29

26,96

-57,99

11,88

Pecna, ul. Różana - maj

-31,70

29,57

-28,01

20,47

Pecna, ul. Różana - wrzesień

-1,72

4,97

-50,61

22,58

TAB. 6 ZAHAMOWANIE WZROSTU KORZENIA I ŁODYGI ROŚLINY KUKURYDZY
stężenie roztworu juglonu 100 mg/l

stężenie roztworu juglonu 1000 mg/l

miejsce poboru próbki

zahamowanie wzrostu
korzenia kukurydzy
[%]

zahamowanie
wzrostu łodygi
kukurydzy [%]

zahamowanie
wzrostu korzenia
kukurydzy [%]

zahamowanie
wzrostu łodygi
kukurydzy [%]

Krajkowo - czerwiec

-1,89

39,79

-0,85

8,13

Krajkowo - wrzesień

-8,99

1,42

11,64

5,67

Pecna, ul. Szkolna - maj

-14,00

1,98

-15,80

-3,50

Pecna, ul. Szkolna - wrzesień

16,93

52,55

-3,41

7,18

Pecna, ul. Leśna - maj

-18,92

3,78

-6,62

28,64

Pecna, ul. Leśna - wrzesień

0,85

27,98

-20,06

5,77

Pecna, ul. Różana - maj

-15,14

15,69

-14,95

16,35

Pecna, ul. Różana - wrzesień

-1,89

39,79

-0,85

8,13

W przypadku rośliny sorgo, podczas dodania juglonu do gleby, w obu stężeniach można zauważyć
znaczny wzrost długości korzeni, jedynie w jednym przypadku wzrost jest zahamowany. Zahamowanie to
występuje pod wpływem roztworu juglonu o stężeniu 100 mg/l, z materiału roślinnego z miejscowości
Pecna, z ul. Szkolnej, zebranego w maju. Porównując wyniki uzyskane dla długości łodyg sorga, można
zauważyć, iż zahamowanie wzrostu jest znacznie większe. Inhibicja występuje we wszystkich próbach,
a największy procent uzyskano stosując roztwory juglonu, z materiału roślinnego, z Krajkowa.
Zastosowanie wyższego stężenia naftochinonu znacznie bardziej stymuluje wzrost korzeni sorga, niestety,
we wszystkich próbach obserwuje się zahamowanie wzrostu jego łodyg. Najwyższy procent
zahamowania występuje z użyciem roztworu juglonu z materiału, z miejscowości Pecna, z ul. Szkolnej.
W przypadku kukurydzy zaobserwowano odmienny wpływ juglonu na korzenie i łodygi.
W przypadku użycia wodnego roztworu o stężeniu 100 mg/l zahamowanie wzrostu korzeni, obserwuje
się tylko w jednym przypadku, z użyciem ekstraktu roślinnego z miejscowości Pecna, z ul. Szkolnej,
z materiału roślinnego, pobranego w maju. Łodyga natomiast była inhibitowana, w każdym przypadku,
a najbardziej z dodatkiem doglebowym ekstraktu juglonu z miejscowości Pecna, z ul. Leśnej, z maja oraz
ul. Szkolnej z września. Zastosowany roztwór juglonu o wyższym stężeniu ma podobne właściwości.
Zahamowanie wzrostu korzenia wystąpiło jedynie z użyciem wyciągu wiosennego z Pecna, z ul. Szkolnej.
Łodygi natomiast zostały zahamowane prawie we wszystkich przypadkach, a największy wpływ
inhibitujący wzrost miały ekstrakt z materiału pobranego wiosną z miejscowości Pecna, z ul. Różanej oraz
jesienny wyciąg z Krajkowa.
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4

Wnioski

Ekstrakcja metabolitów wtórnych z roślin, wspomagana ultradźwiękami, jest skuteczną metodą
izolacji. Poddając izolacji materiał zebrany wiosną, wyizolowano w większości prób, większą ilość juglonu.
Mniejszą zawartość naftochinonu charakteryzowały zebrane łupiny orzecha włoskiego w okresie
jesiennym.
Zawartość żelaza w badanej glebie, znacznie przewyższała zawartość miedzi. Mimo tego, stosując
juglon o niższym stężeniu, jako czynnik wymywający te pierwiastki, zanotowano porównywalne
wymywanie obu metali, natomiast zastosowanie roztworów juglonu o stężeniu 1000 mg/l, powodowało
zdecydowanie większe wymywanie miedzi, niż żelaza. Świadczyć to może, o szybszym i trwalszym
tworzeniu się kompleksów naftochinonu z miedzią, niż żelazem, a także do większego powinowactwa
miedzi, do oddawania elektronów.
W ostatniej części badań doświadczalnych, został zanalizowany wpływ na kiełkowanie i rozwój
roślin, potencjalnie wykorzystywanych w fitoekstrakcji wspomaganej (sorgo, kukurydza). Obecność
juglonu w podłożu wpływa na początkowy wzrost zarówno kukurydzy jak i sorga. W większości
przypadków zaobserwowano stymulację rozwoju korzeni, natomiast zastosowanie wyższego stężenia
juglonu (1000 mg/l) powodowało zahamowanie rozwoju pędów.
Praca została sfinansowana ze środków na działalność statusową 03/32/DSMK/0600.

5
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METHOD OF REDUCING THE TOXIC EFFECTS OF SUB-CHRONIC
LEAD ADMINISTRATION ON THE NEUROTRANSMITTER
SYSTEM OF THE RAT BRAIN
Ivan Liakh, Harshkova Darya – Grodno State Medical University
Among the main targets of lead the brain occupies a special place in which basic neurotoxic effects
of lead is mediated by disruption of calcium channels. Lead's ability to penetrate the blood-brain barrier
is making a big contribution to his ability to replace calcium ions (Ca2+). Experiments using metabolic
inhibitors confirm that an important role in this process plays a reverse transport of lead through the CaATP pump (MW Bradbury, R Deane, 1993).
Lead, disrupting calcium homeostasis, induces a marked its accumulation in cells and, even at
nanomolar concentrations, leads to mitochondrial release of calcium which initiates apoptosis (J.A.A.
Brito et al., 2005). Lead inhibits calcium-dependent release of acetylcholine dopamine and
neurotransmitter amino acids, but enhances the spontaneous release of these neurotransmitters (S.M.
Lasley, M.C. Green, M.E. Gilbert, 2001; P. Devoto et al., 2003). Lead affects the presynaptic calcium
channels involved in the release of neurotransmitters via activation of protein kinase C. In mitochondria
neurons disturbed the biosynthesis of heme, under the influence of lead are destroyed brain synaptic
membranes. As a result of dysfunction of mitochondria varies glutamate synaptic neurotransmission,
leading to killing neurons excitotoxicity (SM Lasley, MEGilbert, 2000).
Lead, replacing calcium affects the activity of secondary mediators. Calcium-activated calmodulin
stimulates several protein kinases, c-AMP and phosphodiesterase affecting potassium channels (j.
Bressler, 1999). Lead, even in nanomolar concentrations replaces calcium, activates calmodulin, and in
high concentrations vice versa reduces its activity (K Kordas et al., 2005)). The activation of calmodulin
lead to a change in intracellular calcium homeostasis (C. Ferguson, M. Kern, G. Audesirk, 2000), which
manifests itself in a strong dissociation plurality calcium-mediated processes that are required for normal
cellular activity.
Most of the ways to reduce the toxic effects of lead are aimed at accelerating its excretion from the
body (pectins, chelators) or the protection of the active sites of metal enzymes (primarily hematopoietic
system); however, the protection of fundamental neurotransmitter systems of the brain has so far
received little attention.
Among the known preparations on the neuroprotectors role could claim calcium channel blockers,
which have found wide application in the treatment of cardiovascular diseases. Especially promising are
calcium antagonists with a predominant influence on the brain vessels - are drugs that block calcium
channels L-type in cerebral vessels, which leads to the vasodilating effects. This group includes drug
Cinnarizinum (Stugeron, Cinnarizine). However, in addition to its main activity, these drugs are widely
used in the treatment of other pathogenic states. For example, it demonstrated the efficacy of calcium
channel blockers use in traumatic brain injury (J Langham et al., 2003). Shows the ability to Nifedepine
increase the level of dopamine in the striatum that can be used in the treatment of Parkinson's disease (R.
Beate et al., 2010).
Even more promising are specific blockers of presynaptic voltage-gated calcium channels CaV2.2
(N-type) which are in the dorsal horn of the spinal cord modulate the release key neurotransmitters such
as glutamate, substance P (SP) and calcitonin gene-related peptide (CGRP), indicating a potential
therapeutic use of calcium channel blockers CaV2.2 as analgesics. For example, a calcium channel blocker
N-type ω-Conotoxin secreted from the venom of cone snails, because of its high selectivity are widely
used in animal models (eg. Model of chronic pain (BM Olivera et al, 1994; H Terlau, BM Olivera, 2004). In
addition, it’s effective analgesics in clinical use, especially in the treatment of neuropathies (Brose et al.,
1997).
Thus, the detection of changes in the metabolism of biogenic amines and neuroactive amino acids in
the brain of animals admissions lead, and assess the possibility of correction of identified violations can
create a basis for the development of preventive measures, limiting the toxic effects of lead.
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The experiment used female rats weighing 150-200 g., the first group of animals received
intragastrically lead acetate (75 mg/kg) on the first and fifth day of the experiment, while the second
group with lead received Nifedipine (10 mg/kg). Animals of the third group as corrector received
Verapamil (50 mg/kg).The fourth group together with lead got Cinnarizine (20 mg/kg). Animals were
decapitated on day 11 of the experiment and was dissected brain regions (striatum). In the perchloric
extracts of rat striatum was determined the concentration of biogenic amines and neuroactive amino acid
using chromatographic system Agilent 1100/1200 (USA). The reception and processing of the data was
performed using the Agilent ChemStation A10.01.
Statistical analysis was performed using the application package STATISTICA. To do this, the
obtained data were tested for normality and equality of variance. In the case of normal distribution,
processing was carried out using parametric statistics (t-Student test for independent samples). In cases
of abnormal distribution of statistical data processing was carried out using methods of nonparametric
statistics (Mann-Whitney test).
TABLE 1 - CONTENT OF BIOGENIC AMINES IN RAT STRIATUM (NMOL/G TISSUE) 10 DAYS AFTER ADMINISTRATION OF LEAD ACETATE TWICE AND
CORRECTION DRUGS, M±M, ME[25; 75]
Indicators

Control

Lead acetate(Pb)

Nifedipine+Pb

Verapamil+Pb

Cinnarizine+Pb

DOPA

0,74±0,04

0,82±0,07

0,60±0,04*

0,46±0,03*

0,73±0,03

Tyr

113±8,99

158±8,74*

114±4,67

150±9,57*

130±7,83

5-HIAA

1,88[1,72; 2,15]

1,58[1,27; 1,91]

1,07[0,96; 1,46] *

1,25[0,98; 1,30] *

1,50[1,34; 1,70]

Trp

8,99[7,91; 11,1]

12,1[10,5; 13,3] *

12,2[11,6; 14,0] *

8,55[7,90; 9,11]

8,41[8,13; 10,7]

3-MT

1,61[1,46; 1,73]

1,93[1,74; 2,18] *

2,04[1,54; 2,50]

1,82[1,67; 1,94]

1,56[1,21; 1,85]

Asp

2334±45,9

2567±37,2*

2471±90,6

2405±46,7

2422±47,5

Glu

8406±203

9219±267*

8709±289

8594±184

8297±165

Asn

98,0±4,35

104±2,82

98,4±7,12

96,7±2,40

85,0±2,88*

Gln

2784±83,9

3358±102*

2848±131

2662±72,5

2454±104*

Gly

889±50,5

1054±6,51*

1081±65,8*

1040±28,9*

850±25,3

Tau

2248±62,2

2480±82,2*

2503±81*

2395±57,1

2216±84,1

EA

1421±64,1

1856±55,1*

1846±61,1*

1636±68,8*

1398±27,1

Note: * - p <0,05 compared to control

In the striatum of rats 10 days after administration of lead acetate twice observed increase in the
content of amino acid precursors of biogenic amines, - tyrosine (Tyr) and tryptophan (Trp), also
increased the concentration of one of the metabolites of dopamine (DA) – 3-methoxytyramine (3-MT).
Introduction of Nifedipine prevent changes in the level of Tyr and 3-MT, while in this group of animals
has been observed decreases in dihydroxyphenylalanine (DOPA) and 5-hidroxiindolacetic acid (5-HIAA)
(table 1).
Use Verapamil as corrector of lead exposure also prevent increase in the level of 3-MT and, similar
to the effect of Nifedipine, reduces the concentration of DOPA and 5-HIAA, which could indicate a similar
mechanism of action of these drugs. Despite the fact that Verapamil belongs to the group of
phenylalkylamines and nifedipine to the generation of more advanced preparations of dihydropyridines,
they have much in common in the pharmacokinetics (have similar tissue specificity, activated by
microsomal oxidation system of the liver and eliminated exclusively by the kidneys), in addition
introduction of Verapamil normalized level of tryptophan (table 1).
Neuroactive amino acid levels are also markedly changed with the introduction of lead. Excitotoxic
effects of lead reflected an increase in the levels of aspartate (Asp) and glutamate (Glu), all preparations
hindered the emergence of these changes. This action of Cinnarizine may be mediated by its inhibitory
effect on the level of precursors aspartate and glutamate – asparagine (Asn) and glutamine (Gln)
respectively. The content of inhibitory amino acids glycine (Gly) and taurine (Tau) also increased by the
introduction of lead, Cinnarizine and in this case, are normalized their levels. Moreover, the introduction
of Cinnarizine reduced the content of neurocytes membrane damage marker – ethanolamine (EA), which
markedly increases with the introduction of lead (table 1).
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However, the greatest correction effect was observed with the introduction of the drug Cinnarizine,
which prevented the development almost of all of the changes observed in the introduction of lead. The
maximum efficiency of Cinnarizine is due to its ability to cross the blood-brain barrier and high tropism of
the drug to the blood vessels of the brain.
Thus, as a result of work has shown the ability to use drugs based on calcium channel blockers for
reducing the toxic effects of lead on the neurotransmitter system of the brain. The most effective drug
was the Cinnarizine, having increased affinity for the vessels of the brain.
The study was sponsored by BRFFR (scientific project number M14M - 086).
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WPŁYW JAKOŚCI WYKONANIA LAKIERNICZEJ POWŁOKI
ANTYKOROZYJNEJ, NA PROCES PĘKANIA SPRĘŻYN
ZAWIESZENIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Paweł Ligocki – Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD
Jelenia Góra
Dominika Grygier – Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości
i Spawalnictwa
Sprężyny zawieszenia samochodowego są jednym z elementów odpowiedzialnych za system
amortyzacji pojazdu. Poważnym problemem, na który narażone są sprężyny to procesy korozyjne
wynikające z negatywnego wpływu środowiska atmosferycznego. Optymalne środowisko pracy
zapewniane jest między innymi przez pokrycie jej warstwą lakieru, mającą na celu ochronę przed
warunkami atmosferycznymi i korozją. W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczących
odporności antykorozyjnej sprężyn zawieszenia w zależności, od jakości wykonywanej powłoki
ochronnej.

1 Wprowadzenie
Samochody stosowane są, jako powszechny środek transportu już od ponad 100 lat. Przez cały ten
czas technika samochodowa przechodziła zmiany w celu uzyskania większych osiągów, lepszego
komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa. Jednym z zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i komfort
jazdy jest układ zawieszenia. Istotnym elementem tego układu jest sprężyna [1,2].
Główną rolą sprężyn układu zawieszenia jest tłumienie wstrząsów wywołanych przez ruch tzw.
mas nieresorowanych (koła, hamulce, elementy zawieszenia) po nierównej nawierzchni, oraz
zapewnienie stałego kontaktu z nawierzchnią w trakcie pokonywania nierówności [3]. Materiały,
z których wykonuje się sprężyny powinny charakteryzować się wysoką granicą sprężystości,
wytrzymałością zmęczeniową oraz odpornością na rozciąganie, dlatego znalazły tu zastosowanie stale
stopowe chromowo-krzemowe, które obrabiane są cieplnie i plastycznie [4,5]. Poważnym problemem, na
który narażone są sprężyny to procesy korozyjne wynikające z negatywnego wpływu środowiska
atmosferycznego [3].
Jednym ze sposobów przeciwdziałania procesom korozyjnym jest dodanie chromu do stali. Jednak
dużo skuteczniejszą metodą jest zabezpieczania powierzchni sprężyn warstwą lakieru. W przemyśle
stosowane są różne metody nanoszenia powłok ochronnych są to między innymi, malowanie,
kadmowanie lub czernienie [3].
Najpopularniejszą metodą jest malowanie, czyli pokrywanie powierzchni sprężyn ochronną
warstwą lakieru. Strukturę lakieru można podzielić na 3 podstawowe warstwy: podkład antykorozyjny,
lakier bazowy i lakier bezbarwny (rys.1). Pierwsza warstwa to podkład antykorozyjny, zapewniający
odpowiednią przyczepność warstwy ochronnej do materiału sprężyny oraz zabezpieczenie materiału
przed korozją. Następna warstwa to lakier bazowy, będący najgrubszą warstwą, nadającą kolor sprężynie.
Trzecią z warstw jest lakier bezbarwny, charakteryzujący się podwyższoną twardością i chroniący
powłokę przed uszkodzeniami mechanicznymi [2,3].
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Rys. 1. Budowa powłoki lakierniczej stosowanej na pokrycia sprężyn zawieszenia.

2

Cel i przedmiot badań

Celem przeprowadzanych badań było określenie wpływu, jakości wykonania warstwy ochronnej
lakieru na odporność korozyjną sprężyn zawieszenia. Badania zostały przeprowadzone na uszkodzonych
sprężynach pochodzących z trzech rożnych marek samochodów osobowych: Mazda, Audi oraz Fiat.
W celu określenia, jakości wykonania powłoki lakierniczej wykonano badania makroskopowe
i mikroskopowe uszkodzonych sprężyn. Do oceny mikrostruktury badanej stali zastosowano mikroskop
świetlny NIKON ECLIPSE MA200 z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR oraz elektronowy
mikroskop skaningowy Phenom G2. Obserwacje dokonano w stanie nietrawionym i trawionym materiału
przy powiększeniach z zakresu 100x – 10 000x.

3

Wyniki badań

Obserwacje makroskopowe badanych sprężyn wykazały, że we wszystkich przypadkach
uszkodzenie polegało na pęknięciu i rozdzieleniu sprężyny w dolnej części jej konstrukcji. Główną
przyczyną powstania pęknięć było wyraźne uszkodzenie niemetalicznej, zewnętrznej warstwy ochronnej
sprężyn, prowadzące do rozwoju procesów korozyjnych i osłabienia materiału (rys. 2-4).
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Rys. 2. Fragment uszkodzonej sprężyny pochodzącej z samochodu marki Mazda z widoczną uszkodzoną ochronną powłoką
lakierniczą.

Rys. 3. Fragment uszkodzonej sprężyny pochodzącej z samochodu marki Audi z widoczną uszkodzoną ochronną powłoką
lakierniczą.

Rys. 4. Fragment uszkodzonej sprężyny pochodzącej z samochodu marki Fiat z widoczną uszkodzoną ochronną powłoką
lakierniczą.

Obserwacje mikroskopowe powłok lakierniczych naniesionych na powierzchnie badanych sprężyn
wykazały brak różnorodności w ich grubości. Grubość powłoki naniesionej na sprężynę pochodzącą
z samochodu marki Fiat to 100 µm, sprężynę z samochodu marki Audi to 130 µm, z samochodu marki
Mazda to 120 µm (rys.5-7).
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Rys.5. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą z samochodu marki Fiat. LM

Rys.6. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą z samochodu marki Mazda. LM

Rys.7. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą z samochodu marki Audi. LM

Badania mikroskopowe z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej umożliwiły
zaobserwować obecność licznych wad i nieprawidłowości w badanych powłokach lakierniczych.
Szczegółowa analiza mikroskopowa powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą
z samochodu marki Fiat wykazała wyraźne różnice w jej grubości rzędu 50-70 µm (rys. 8).
Zaobserwowano ponadto liczne nierówności na powierzchni styku łączenia się warstwy ochronnej oraz
stali oraz widoczne były niewielkie rozwarstwienia i pęknięcia zewnętrznej części powłoki, lakieru
bezbarwnego (rys. 9).
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Rys. 8. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Fiat. Widoczna duża różnorodność w grubości lakieru. SEM

Rys. 9. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Fiat. Widoczne liczne nierówności na styku powłoka,
materiał sprężyny. SEM

Badania mikroskopowe powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą z samochodu
marki Mazda wykazały obecność licznych zanieczyszczeń, rozmieszczonych punktowa na całym
przekroju powłoki (rys. 10). Jednocześnie zaobserwowano, że zewnętrzna warstwa bezbarwnego lakieru
charakteryzowała się brakiem ciągłości i znaczną różnicą w grubości (rys. 10). Obserwacje wykazały
również lokalny brak podkładu antykorozyjnego (rys.11).
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Rys. 10. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Mazda. Widoczne liczne zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia w ciągłości warstwy lakieru zewnętrznego. SEM

Rys. 11. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Mazda. Widoczny lokalny brak podkładu antykorozyjnego.
SEM

Badania mikroskopowe powłoki lakierniczej naniesionej na sprężynę pochodzącą z samochodu
marki Audi wykazały dużą jednolitość w grubość (rys.12). Analiza wyników badań wykazała ponadto
obecność regularnej, ciągłej warstwy zewnętrznej bezbarwnego lakieru oraz nieregularnej i miejscami
zanieczyszczonej warstwy powłoki antykorozyjnej (rys.13).
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Rys. 12. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Audi. Widoczna jednorodna i ciągła warstwa lakieru. SEM

Rys. 13. Obraz mikroskopowy powłoki lakierniczej z samochodu marki Audi. Widoczna zanieczyszczona i niejednorodna
warstwa podkładu antykorozyjnego. SEM

4

Podsumowanie i wnioski

Poważnym problemem, na który narażone są sprężyny układu zawieszenia samochodów
osobowych to procesy korozyjne wynikające z negatywnego wpływu środowiska atmosferycznego.
Jednym ze sposobów przeciwdziałania procesom korozyjnym jest zabezpieczania powierzchni sprężyn
warstwą lakieru. W przemyśle stosowane są różne metody nanoszenia powłok ochronnych są to między
innymi, malowanie, kadmowanie lub czernienie. Najpopularniejszą metodą jest malowanie, czyli
pokrywanie powierzchni sprężyn ochronną warstwą lakieru.
Wyniki przeprowadzonych badań makroskopowych wykazały, że we wszystkich badanych
sprężynach uszkodzenie polegało na pęknięciu i rozdzieleniu elementu w dolnej części konstrukcji.
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WPŁYW JAKOŚCI WYKONANIA LAKIERNICZEJ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ, NA PROCES PĘKANIA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

Główną przyczyną powstania pęknięć było wyraźne uszkodzenie niemetalicznej, zewnętrznej warstwy
ochronnej sprężyn, prowadzące do rozwoju procesów korozyjnych i osłabienia materiału.
Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że we wszystkich badanych powłokach lakierniczych
naniesionych na sprężyny pochodzące z samochodów osobowych występowały liczne nieprawidłowości
i wady konstrukcyjne. Należy pamiętać, że nierównomierna grubość lakieru oraz brak zewnętrznej
warstwy lakieru bezbarwnego przyczynia się do szybszego złuszczenia powłoki szczególnie w wyniku
tarcia występującego miedzy sprężyną, a talerzykiem. Dodatkowo obserwowane zanieczyszczenia oraz
braki w ciągłości warstwy antykorozyjnej przyspieszają procesy korozyjne materiału sprężyn prowadząc
ostatecznie do jej uszkodzenia.

5
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METODY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM KOSMICZNYM
W MISJACH POZAZIEMSKICH
Grzegorz Lukas, Tomasz Bonus - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
Artykuł ten omawia sposoby, jakimi zamierza się chronić zdrowie astronautów w kontekście
przyszłych misji na Marsa. Postanowiono przedstawić jedno rozwiązanie pasywne oraz jedno aktywne.
Rozwiązaniem aktywnym jest rozwijany przez NASA system Water Walls. Podejście aktywne
prezentuje natomiast Europejski projekt SR2S. Oba pomysły przedstawiają zupełnie inną filozofię
podejścia do problemu. Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet tych rozwiązań oraz
porównanie poziomu ich skuteczności względem tych wykorzystywanych wcześniej.

1 Promieniowanie kosmiczne
W ostatnim czasie światowe agencje kosmiczne stawiają sobie za cel załogową wyprawę na Marsa.
NASA twierdzi, że zrobi to do lat 30 XXI wieku [1]. By zrealizować ten niewątpliwie ambitny cel, należy
rozwiązać wcześniej kilka problemów praktycznych, Jednym z nich jest ochrona astronautów przed
szkodliwym działaniem promieniowania kosmicznego. w przeszłości dochodziło już dochodziło już do
przypadków wystawienia ludzi na promieniowanie kosmiczne poza ziemską magnetosferą. Należy jednak
pamiętać, że misje Apollo były stosunkowo krótkie (trwały do 12 dni). Najpierw należy jednak zrozumieć
czym jest i jakie zagrożenie niesie za sobą promieniowanie kosmiczne. Za początek jego fizyki uznaje się
rok 1912 i serię lotów balonowych przeprowadzonych przez V.F. Hessa. Badania przeprowadzone
podczas nich pokazały zwiększenie jonizacji powietrza wraz z wysokością. Hess wysunął wtedy hipotezę,
że efekt ten jest spowodowany przez promieniowanie pozaziemskiego pochodzenia[2]. Późniejsze
pomiary potwierdziły te przypuszczenia. Promieniowanie kosmiczne dzieli się na pierwotne i wtórne.
Przed erą badań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej możliwe było jedynie zaobserwowanie
promieniowania wtórnego. Jest ono skutkiem zderzeń cząstek promieniowania pierwotnego z atomami
gazów budujących ziemską atmosferę. Nie jest to jednak promieniowanie istotne z punktu widzenia tego
artykułu. z czasem, systematyczne obserwacje pozaatmosferyczne dostarczyły wielu cennych informacji
na temat promieniowania pierwotnego. Składa się ono w większości z protonów, w mniejszej ilości
z cząstek alfa oraz jąder pierwiastków ciężkich. Przebiegające w pobliżu Ziemi promieniowanie składa się
z ok 99% cząstek pochodzenia międzygwiazdowego. Pozostały 1% ma swój początek w Słońcu.
Pojedyncze cząstki promieniowania kosmicznego mogą nieść nawet energię rzędu 1020 eV [3]. Dłuższa
ekspozycja na te wysokoenergetyczne cząsteczki poza polem magnetycznym Ziemi może powadzić do
ciężkich chorób. Najbardziej znaczący jest tutaj rak. w szczególności piersi, tarczycy, okrężnicy i płuc. Te
organy są bowiem bardziej wrażliwe na promieniowanie [4]. Inną dolegliwością jaką może spowodować
wystawienie na promieniowanie kosmiczne jest białaczka. w kontekście wyżej opisanych schorzeń,
oczywista staje się konieczność ochrony astronautów podczas misji w głęboką przestrzeń kosmiczną.

2 Water Walls
Dla długoterminowych celów takich jak podróże pozaziemskie ważna jest niezawodność
używanych systemów podtrzymywania życia dlatego NASA opracowało nowatorski system ochrony
pasywnej w pełni pozbawiony części mechanicznych. Projekt The Water Wall Life Support (dalej
nazywany WW) jest zintegrowanym, modularnym, elastycznym i pasywnym systemem zaprojektowanym
tak, aby dopasować się do każdych warunków środowiskowych w długoterminowych misjach.
Rozwiązanie to składa się z różnych wyspecjalizowanych toreb polietylenowych wypełnionych wodą oraz
innymi niezbędnymi elementami i podzespołami podtrzymywania życia. Każda z toreb jest sama w sobie
samowystarczalnym systemem, który może być podłączony z kolejnymi torbami i komponentami
systemu zapewniając w ten sposób kompletny i zrównoważony system podtrzymywania życia. Poprzez
dostosowywanie ilości konkretnych wyspecjalizowanych podzespołów WW można dopasować system do
dowolnej ilości członków załogi, czasu trwania misji i różnych wymagań bezpieczeństwa. Zapewnia też
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bezawaryjność na najwyższym poziomie i pozwala załodze na zajęcie się innymi czynnościami niż
obsługiwanie systemu chroniącego przed promieniowaniem (w przypadku systemów aktywnych).
Metoda WATER WALLS (WW) skupia się zapewnieniu następujących funkcji [5]:
•

przetwarzanie szarej wody (wolnej od fekaliów zabrudzonej wody) i uryny na wodę pitną,

•

przetwarzanie czarnej wody na odpad stały,

•

uzdatnianie powietrza usuwając CO2 i rewitalizując O2,

•

przetwarzanie powietrza w celu usuwania mikroorganizmów,

•

kontrola temperatury i wilgotności,

•

ochrona przed promieniowaniem.

2.1

Budowa

Aby zapewnić spełnienie wymagań postawionych przed WW, system będzie się składał
z następujących rodzajów komponentów [5]:
1

Torby Ściekowe (org. Wastewater Bags) używające membran osmotycznych i solanki do usuwania
wody z odpadów, oraz pozwolą na rozkład do nieaktywnego biologicznie stanu. Pompy odwróconej
osmozy i filtr ultrafioletowy będą odsalać oraz oczyszczać wodę do ponownego użycia, podczas gdy
pompy próżniowe będą ostatecznie osuszać odpady (z doświadczeń wynika, że odpady po pewnym
czasie są zmienione w gęstą smolistą substancję i po wyciągnięciu z torby mogą potem zostać użyte
do dodatkowej ochrony przed promieniowaniem).

2

Torby z Algami (org. Algae Bags) z przepuszczalnymi dla gazu zewnętrznymi membranami, które
będą izolować CO2 w celu przetworzenia go na O2 w procesie fotosyntezy, oraz mają przechwytywać
półlotne związki organiczne

3

Torby Kontroli Wilgoci (org. Humidity-Control Bags), które będę używać membran
przepuszczających parę wodną, membran osmozy postępowej i skoncentrowanej solanki do
usuwania wilgoci z powietrza.

Wszystkie torby będą miały wbudowane porty wentylacyjne do usuwania zgromadzonego ciśnienia
aby zniwelować ryzyko rozsadzenia toreb i uwolnienia znajdującej się w nich zawartości. Takie działanie
wiąże się z wytwarzaniem ciepła które musi być pochłaniane, dlatego przez wszystkie komory będą
poprowadzone rurki wypełnione wodą z głównego systemu chłodzenia statku.
System pasywny ma niestety ograniczoną żywotność. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość
prostej wymiany zużytych elementów przez członków załogi nawet w czasie misji. W takim wypadku
trzeba zadbać o dostarczanie nowych modułów. Rozwiązaniem tego problemu są opracowane przez
NASA torby załadunkowe (Forward Osmosis Cargo Transfer Bag) które po rozłożeniu i napełnieniu wodą
są używane jako integralna część systemu ochrony [5]. Dzięki niedużej masie mogą być używane zamiast
innych opakowań przy dostarczaniu dodatkowych zasobów dla członków misji, takich jak pożywienie czy
narzędzia. Stosowane mają być głównie do wyściełania od środka kapsuł dostępnych i użytkowanych
przez załogę.

2.2

Ochrona przed promieniowaniem

Promieniowanie kosmiczne jest niewątpliwie jedną z największych przeszkód do długotrwałych
lotów kosmicznych, jednak może ono być łagodzone poprzez użycie odpowiednich osłon. Aby zapewnić
wystarczającą ochronę zdecydowano na stosowanie wielowarstwowego płaszcza w którym każda
z warstw miałaby 3,5 cm grubości. Takie rozwiązanie umożliwia łatwiejszą budowę i wymianę modułów
z racji mniejszej masy. Pozwala to także na napełnianie pojedynczych warstw podczas trwania misji. Przy
6 osobowej załodze produkującej 15 L (dziennie na osobę) odpadów ciekłych z 80% odzyskiwalnością
dawałoby to 6500 kg rocznie skoncentrowanego produktu ochraniającego. Przy 24 osobach taka ilość
pozwoliłaby na całkowite pokrycie ISS w ciągu 5 lat. Biorąc pod uwagę ochronę jaką dają zewnętrzne
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ściany, wystarczyłoby 7 do 9 warstw do zapewnienia od 36-39% ochrony przed GCR (Galactic Cosmic
Rays) i niemalże kompletną ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dla 30 letniego astronauty
o dawce granicznej 620 mSv już 8 warstw zagwarantowałoby wystarczającą ochronę na 500 dniową
misję na Marsa [6]. Dla misji na niskiej orbicie Ziemi wystarczyłyby już zaledwie 2 warstwy tego środka
ochronnego.
TABELA 1. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM DLA KOLEJNYCH ILOŚCI WARSTW
Ilość zastosowanych warstw
o grubości 3,5 cm

Redukcja docierającego
promieniowania słonecznego
na warstwę

Redukcja docierającego
promieniowania GCR na
warstwę

Łączna ochrona przed SPE/GCR

Bez ochrony

0%

0%

0% / 0%

1 warstwa

83,7%

16%

83,7% / 16%

2 warstwy

45,7%

14,5%

91,1% / 28,2%

3 warstwy

31,4%

13,1%

93,9% / 37,6%

4 warstwy

23,9%

11,8%

95,4% / 45,0%

5 warstw

19,3%

10,7%

96,3% / 50,8%

6 warstw

16,2%

9,6%

96,9% / 55,6%

7 warstw

14%

8,7%

97,3% / 59,4%

8 warstw

12,3%

7,9%

97,6% / 62,6%

9 warstw

11,1%

7,1%

97,9% / 65,3%

Możliwość dopasowania ilości warstw a co za tym idzie wagi systemu, pozwala na znaczne
zaoszczędzenie masy, a co za tym idzie, umożliwia zabranie większej ilości sprzętu i wydłużenie misji.
System ochraniający 6-osobową misję na Marsa razem z planowanym pobytem na powierzchni ważyłby
około 53 ton. Dzięki temu, że WW spełnia wiele ról, teoretycznie pozwala to na zaoszczędzenie masy
systemów podtrzymywania życia nawet do 46%.

3 SR2S
Drugim z rozwiązań, tym razem aktywnym, jest Space Radiation Superconducting Shield (SR2S, pol.
nadprzewodnikowa tarcza przeciw promieniowaniu kosmicznemu). SR2S to przedsięwzięcie skupiające
europejskie instytuty i przedsiębiorstwa sektora kosmicznego oraz naukowego. Projekt nie prezentuje
całkowicie nowego pomysłu. Podobny można znaleźć już w artykule Wernehra von Brauna „Will Mighty
Magnets Protect Voyagers to Planets?” zamieszczonym w styczniowym numerze miesięcznika Popular
Science z 1969. Opisywał on urządzenie będące elektromagnesem o mocy wystarczającej by zakrzywiać
tory cząstek jonizujących. Była to propozycja wysunięta przez Sidneya W. Kasha i Roberta F. Toopera.
Nadprzewodzący magnes miał mieć kształt „pączka” o 13 stopach (ok. 4 m) średnicy i 10 000 funtach (ok.
4,5 t) wagi [7]. W tamtym czasie jednak nie zrealizowano tego projektu. Do idei powrócono po latach.
w ramach SR2S pomysł został znacznie rozwinięty i dostosowany do współczesnych potrzeb oraz
możliwości technicznych.
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano przewód nadprzewodzący składający się z MgB2
otoczonego przez tytan i aluminium. MgB2 to materiał o bardzo korzystnych właściwościach. Wykazuje
bowiem właściwości nadprzewodzące przy stosunkowo wysokiej temperaturze 10 K. Przez każdy
z przewodów ma płynąć prąd o natężeniu 660 A [8]. Co oczywiste do utrzymania tej temperatury
wymagane jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu chłodzenia. Chodzi tu zarówno o ciepło
pochodzące od Słońca i planet jak i wnętrza statku. Zespół SR2S rozwiązał ten problem. Na zewnątrz ma
znajdować się osłona przeciwsłoneczna odbijająca promieniowanie cieplne. Składać ma się ona
z odbijających warstw wygiętych w kształt litery V. Każda z kolejnych warstw ma być ukształtowana pod
innym kątem, co zapewni lepszą wydajność.
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Rysunek 1. Pasywna część systemu chłodzenia magnesu

Opisane rozwiązanie zostało zastosowane w teleskopach Plancka i Webba. Jeśli chodzi natomiast
o przechwytywanie ciepła pochodzącego z wnętrza pojazdu, rozwinięto koncepcję aktywnego systemu
chłodzenia. Oprócz ekranu pochłaniającego ciepło pomiędzy habitatem a magnesem mają znaleźć się
kriochłodziarki (cryocooler). Rury, z których składa się to urządzenie mają być wypełnione helem
w stanie gazowym. Ryty te mają również przebiegać wokół całej struktury magnesów. Całość chłodzenia
ma zapewnić optymalne warunki pracy dla magnesu [9]. SR2S ma mieć budowę modułową. Każdy
z magnesów składowych ma mieć kształt prostopadłościanu o zaokrąglonych rogach. W trakcie badań
rozważano wiele sposobów połączenia ze sobą modułów. Najbardziej obiecującym projektem zdaje się
być MT-4 nazwany „dynia”. Jego wygląd można sobie wyobrazić jako okalający pomieszczenia załogi
okrąg, do którego przymocowano dwanaście magnesów. Są one połączone w grupy po trzy. Każda trójka
znajduje się co ćwierć obwodu okręgu. Jedna trójka jest natomiast zbudowana w taki sposób, że
pojedyncze magnesy są połączone dłuższymi bokami. Patrząc z perspektywy płaszczyzny prostopadłej do
okręgu magnesy w trójce są rozsunięte o ok. 60 stopni. Indukcja pola magnetycznego wytworzonego
przez magnes ma mieć wartość 6,57 T. Wg wyliczeń magnes ma zmniejszyć o ok. 46% dawkę
promieniowania przyjętą przez ludzi na pokładzie statku. Co więcej, pole jest ukształtowane w taki
sposób, że wyeliminowano jego wpływ zarówno na elektronikę wewnątrz pojazdu, jak i na astronautów.
Szacuje się, że cały system ma ważyć 76,77 ton. Widać więc, że nie ma to być konstrukcja lekka. Można
jednak powiedzieć, że ta konfiguracja magnesów stanowi dobry kompromis między masą urządzenia
a ochroną ludzi na pokładzie pojazdu kosmicznego [8]. Cały system może być też wykorzystywany
wielokrotnie.

4 Podsumowanie
Pomimo, że promieniowanie kosmiczne jest jednym z największych zagrożeń dla misji
pozaziemskich to zostały opracowane bardzo dobre metody zwalczania tego problemu. Specjaliści
decydują się na różnorakie rozwiązanie bazujące na zupełnie różnych pomysłach. Niestety w grę
wchodzą także koszty więc nie ma możliwości przetestowania wszystkich w praktyce. Pozostaje czekać
na rozpoczęcie misji lotów pozaziemskich i obserwować rozwój systemów podtrzymywania życia. Można
łatwo się przekonać, że jednocześnie pasywne jak i aktywne rozwiązania są rozwijane, zapewniając
zbliżone poziomy ochrony.
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STOSOWANIE DODATKÓW ZIOŁOWYCH W EFEKTYWNYM
ŻYWIENIU DROBIU
Daria Łuczak, Alina Janocha – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział
Przyrodniczy, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Dodatki dodawane do pasz w żywieniu zwierząt różnych gatunków są używane w celu poprawienia
wskaźników związanych w ich odchowem. Dodatki ziołowe stosowane dla drobiu to zarówno
produkty roślinne z ziół, przypraw, jak i ekstrakty ziołowe (tzw. fitobiotyki) i należą one do grupy
dodatków dietetycznych. W porównaniu do innych rodzajów substancji dodatkowych fitobiotyki mają
tę zaletę, iż są one chętnie zjadane przez ptaki dzięki swojemu pożądanemu aromatowi, regulując
apetyt zwierząt, a dzięki temu neutralizując nieprzyjemne zapachy innych składników występujących
w mieszance paszowej. W żywieniu drobiu używa się między innymi takie zioła jak: mniszek lekarski,
melisę, dziurawiec, krwawnik pospolity, szałwię, pięciornik gęsi, pokrzywę, czosnek, lebiodę, cebulę,
gorczycę, miętę, rdest, rumianek, lubczyk i inne. Stosowanie tych ziół wpływa na poprawę pracy
układu odpornościowego oraz regulację czynności trawiennych w przewodzie pokarmowym drobiu,
a także mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze,
przeciwzapalne. Należy jednak pamiętać, iż większe niż zalecane (pow. 5%) użycie substancji
ziołowych w mieszance może być szkodliwe dla zwierzęcia.

1 Wprowadzenie
Z biegiem lat coraz większe znaczenie zarówno dla hodowców drobiu i producentów surowców
drobiarskich, jak i samych konsumentów ma sposób w jaki chowane są zwierzęta. Obecnie bowiem
zwraca się w dużej mierze uwagę na ich dobrostan, a także na to jaka pasza jest im podawana. Odkąd
w 2006 roku wprowadzono zakaz stosowania w żywieniu zwierząt antybiotyków zaczęto szukać innych
rozwiązań dla tych dodatków paszowych. Nie mniej jednak ich wycofanie w żywieniu ptaków
zobowiązywało do polepszenia warunków w jakich utrzymywany był drób, a także poprawienia samej
czystości pasz oraz modyfikacji w systemie żywienia [1]. Dlatego też podczas sporządzania receptur
mieszanek paszowych dla ptaków zaczęto coraz częściej zwracać uwagę na preparaty ziołowe. Bowiem
liczne badania wykazały, że są one doskonałą alternatywą dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu
(ASW) [2]. Są one używane tak samo w profilaktyce, jak i późniejszym leczeniu zwierząt.
Celem niniejszej pracy była charakterystyka preparatów ziołowych oraz ich analiza w efektywnym
żywieniu ptaków.

2

Charakterystyka preparatów ziołowych w żywieniu drobiu

Jak już wspomniano zioła coraz częściej stosowane są przy produkcji drobiarskiej. Do czynników,
które oddziałują na czynność oraz jakość poszczególnych roślin o właściwościach leczniczych możemy
zaliczyć przede wszystkim ich gatunek, a także cześć danego zioła użytego do produkcji preparatu tj.
korzenie, kłącza, liście, łodyga, nasiona, czy kwiat. Oprócz tego równie ważne są warunki wzrastania
roślin oraz fazy zbiorów, czy też właściwe magazynowanie, sposób przetwarzania i podawania ziół,
a także ich dawka. Z kolei działanie poszczególnych preparatów ziołowych warunkuje ich skład
chemiczny i bioaktywność składników roślinnych (substancji czynnych). Związki czynne zawarte
w ziołach korzystniej działają na organizm zwierzęcy, niż te same substancje otrzymane syntetycznie.
Istotny jest również fakt, iż są one znacznie lepiej przyswajane przez ptaki, ponieważ pozostają w stanie
równowagi fizjologicznej z innymi związkami.
W żywieniu drobiu zioła stosuje się pojedynczo albo w formie mieszanek kilku roślin, dopasowując
odpowiednie gatunki dla poszczególnych grup żywieniowych. Według wielu przeprowadzonych badań
używanie w żywieniu nie tylko ptaków, ale i innych gatunków zwierząt mieszanek preparatów ziołowych,
a nie pojedynczych ziół daje znacznie wyższe efekty produkcyjne. Ważny jest również fakt, iż dodatki
ziołowe podaje się w świeżej, bądź suszonej postaci. Jednakże nierzadko wykorzystuje się również
lizawki, odwary, napary lub maceraty. Warto także zaznaczyć, że zioła winny pochodzić z obszaru
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naturalnego, ekologicznie czystego, z upraw prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Niemniej
jednak przy produkcji mieszanek paszowych dla kur niosek oraz kurcząt brojlerów często stosuje się
resztki przemysłu zielarskiego pozostające po wytwarzaniu wszelkich mieszanek ziołowych dla
człowieka.

2.1

Skład chemiczny ziół

Skład chemicznych dodatków ziołowych w zasadzie nie różni się od pozostałych roślin. Bowiem
zioła zawierają tłuszcze, wszelakie białka, cukry proste oraz złożone, a także witaminy, czy związki
mineralne i kwasy organiczne. Oprócz tego mają one w sowim składzie wcześniej już wspomniane
substancje czynne inaczej zwane metabolitami wtórnymi. Zaliczyć do nich można:
•

alkaloidy,

•

garbniki,

•

flawonoidy,

•

saponiny,

•

terpeny,

•

glikozydy,

•

olejki eteryczne,

•

śluzy roślinne,

•

pektyny,

•

itp.

Metabolity wtórne charakteryzują się wieloma właściwościami. Przykładowo wśród alkaloidów
można wyróżnić kodeinę, która łagodzi kaszel, chininę przeciwdziałającą malarii, morfinę uśmierzającą
ból oraz taksol czynnik zapobiegający nowotworom. Natomiast garbniki działają przeciwbiegunkowo,
przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Metabolity te hamują małe krwawienia, a także wytwarzają ochronną
warstwę dzięki której możliwe jest zmniejszenie bólu i wszelkich podrażnień. Z kolei flawonoidy mają
właściwości przeciwzapalne oraz są naturalnymi przeciwutleniaczami.. Przyczyniają się także do
pobudzenia dróg żółciowych. Saponiny natomiast są odpowiedzialne za dezynfekcję dróg moczowych.
Zaś glikozydy regulują pracę serca, a szereg olejków eterycznych działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie,
dezynfekująco, uspokajająco, a przede wszystkim podnoszą walory smakowe mieszanki paszowej. Z kolei
pektyny wraz ze śluzami roślinnymi goją stany zapalne błon śluzowych oraz pomagają osłaniać drogi
pokarmowe przy biegunkach [4, 5, 6, 7]. Również według Sitarskiej i wsp. [2003] związki biologicznie
czynne odgrywają dość znaczącą rolę w żywieniu zwierząt gospodarskich [8]. Jednakże warto zaznaczyć,
że dane substancje chemiczne gromadzone są w różnych partiach rośliny oraz mogą występować
w konkretnych fazach jej rozwoju. Z tego właśnie powodu o jakości poszczególnych ziół przesądza termin
jej zbioru, a nierzadko nawet pora dnia [9].

2.2

Najczęściej stosowane zioła w żywieniu drobiu
Ptaki w naturalnych warunkach z przyjemnością zjadają takie zioła jak:

•

krwawnik pospolity,

•

pokrzywę,

•

lebiodę,

•

mniszek lekarski,

•

miętę,
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•

gorczycę,

•

szałwię,

•

pięciornik gęsi,

•

dziurawiec,

•

rdest,

•

rumianek,

•

melisę,

•

lubczyk,

•

cebulę,

•

czosnek,

•

itp.

Poszczególne dodatki ziołowe, zaczynając od krwawnika pospolitego i kończąc na czosnku mają
szerokie spektrum działania. Dla przykładu mniszek lekarski, gdzie wykorzystywane są korzenie, ziele
oraz kwiaty, działa moczopędnie i przeciwzapalnie. Roślina ta ma dość silne właściwości detoksykujące
i oczyszczające, a także wzmacnia pracę układu odpornościowego, usprawnia przewód pokarmowy
i znacznie pobudza apetyt. Natomiast pięciornik gęsi, rumianek i szałwia służy pomocą w stanach
zapalnych jelit. Zaś melisa charakteryzuje się przede wszystkim działaniem uspokajającym
i przeciwzapalnym.

3 Efektywność stosowania dodatków ziołowych u ptaków
Wiele doświadczeń udowodniło, iż stosowanie ziół aromatycznych, olejków eterycznych oraz
ekstraktów roślinnych pozytywnie wpłynęło na parametry produkcyjne. Według Skomoruchy
i Sosnówki-Czajki [2014] zastosowanie w paszy mieszanki ziół zawierającej rumianek pospolity, lebiodkę,
miętę pieprzową, krwawnik pospolity, rdest ptasi, kozłek lekarski i lipę pospolitą spowodowało
podwyższenie wyników produkcyjnych, a także wzrost odporności u ptaków [10].
Z kolei według Kwietnia i wsp. [2006] zastosowanie dwuprocentowego dodatku mieszanki ziół
skutkowało zwiększoną masą ciała u kurcząt rzeźnych oraz proporcjonalnie większą masą wątroby [11].
Również badania Hertrampf a [2001] potwierdziły, że użycie ekstraktu z oregano podniosło wyniki
produkcyjne kurcząt rzeźnych [12]. Według badaczy dziurawiec, krwawnik pospolity, nagietek, mięta,
melisa, rumianek, pokrzywa, czosnek, gorczyca, kora dębu oraz wierzby, lipa, kminek, czy skrzyp polny
dodane do mieszanki paszowej o łącznej zawartości od 0,5% do 5% wysoce istotnie poprawiają zużycie
paszy, a także przyrosty masy ciała, a mięso uzyskane z takich kurcząt charakteryzuje się wysokimi
walorami smakowymi. [3, 13].
Według doświadczeń Kapicy i wsp. [2006] dodatek ziół dla drobiu nieznacznie wpłynął na ich masę
ciała. Badacze udowodnili również, że dodatek ekstraktu z bratka, melisy, lipy oraz mięty spowodowało
podniesienie zawartości białka w mięśniach, a także obniżenie pracy proteolitycznej błony śluzowej.
Rezultaty te wskazują na fakt, iż użyta mieszanka pozytywnie oddziaływała na aktywność przewodu
pokarmowego [14].
Natomiast Bölükbaşı i wsp. [2008] pokazali, że użycie olejku z szałwi, rozmarynu i tymianku do
mieszanki paszowej dla kur niosek znacznie polepszyło wykorzystanie paszy oraz wpłynęło na większą
masę wyprodukowanych przez kury jaj [15].
Jak już wyżej zaznaczono olejki eteryczne charakteryzują się silnym aromatem. Dzięki temu
dodanie ich do mieszanki skutkuje lepszym pobraniem paszy i jej ona chętnie zjadana przez drób. Dodatki
te wpływają również na pobudzenie perystaltyki jelit, mają działanie uspokajające, przeciwzapalne,
żółciopędne, przeciwzapalne oraz wykrztuśne [8, 16].
Według kolejnych badaczy dodatek preparatów ziołowych w chowie drobiu zapobiega
powstawaniu pasożytów [17, 18, 19].
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4

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że przez ostatnie lata ziołowe dodatki paszowe dla ptaków stały
się dość modne, zarówno z powodu przekonania o ich korzystnym wpływie na chów kurcząt, jak
i przeświadczeniu o otrzymaniu bezpiecznej żywności (tj. mięso, jaja) dzięki zastosowaniu preparatów
ziołowych. Bowiem znając ich działanie oraz skład chemiczny można w łatwy sposób stymulować
chowem zwierząt, a także uzyskać oczekiwane produkty końcowe o jak najlepszej jakości.

5
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1 Wstęp
Powłoka lakiernicza na elementach karoserii samochodu pełni kilka funkcji, do najważniejszych
należy zaliczyć przede wszystkim właściwościu zabezpieczające przed niekorzystnym działaniem
atmosfery oraz czynników zewnętrznych zarówno mechanicznych jak i chemicznych. Stosowanie powłok
lakierniczych na pojazdach jest znacznie starsze od motoryzacji, w transporcie konnym, a następnie
w kolejowym pełniło rolę zabezpieczającą, informacyjną oraz oczywiście dekoracyjną. Z biegiem czasu
rozwój technologi zaczął stawiać nowe wymagania powłokom ochronnym, już nie tylko odporność na
paliwa czy smary była ważna. Ochrona pred erozją wywołaną pisakiem czy wodą zaczęła mieć równie
ważne znaczenie. Zaczęto brać pod uwagę również gładkość powierzchni lakierniczej która wpływa na
opór aerodynamiczny. Produkcja seryjna samochodów spowodowała, że zaczęto przykładać dużą uwagę
do walorów estetycznych lakieru, dodatkowe elementy dekoracyjne pomagały promować markę.
Struktura wewnętrzna powłoki lakierniczej rożni się one ilością warstw oraz ich rodzajem.
Bezpośrednio na element karoserii nakładany jest tak zwany podkład, czyli warstwa gruntująca.
Zapewnia ona odpowiednią przyczepność kolejnych warstw do powierzchni oraz zabezpiecza przed
czynnikami zewnętrznymi. W przypadku powłok fabrycznych stosujemy podkład aktywny, używany do
powierzchni cynkowych lub stalowych, a także cynkowanych i aluminiowych. Na tego typu materiał nie
można bezpośrednio stosować warstwy lakieru barwnego, należy pokryć podkład tak zwanym
wypełniaczem który wyrównuje wszelkie drobne nierówności. Na rynku istnieją także produkty
spełniające zadania podkładu i wypełniacza w jednej nanoszonej warstwie. Nazywane są wypełniaczami
podkładowymi, dzielimy je na rozcieńczalnikowe i wodorozpuszczalne. Rolę substancji wiążącej w obu
grupach mogą pełnić tworzywa epoksydowe, akrylowe, poliuretanowe itp.
Kolejną warstwą nakładaną na podkład jest lakier barwny, może bezpośrednio nadawać barwę
powłoce lub być bazą na którą nakładana jest kolejna warstwa dekoracyjna zapewniająca efekty wizualne
(metalizujący, perłowy). Ostatnią i stosowaną we wszystkich powłokach samochodowych warstwą jest
lakier bezbarwny. Jest to twarda powierzchnia która zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi
takimi jak erozja wywoływana piaskiem czy pyłem. Chroni również przed niedużymi uszkodzeniami
mechanicznymi oraz czynnikami chemicznymi.

2 Przedmiot badań
Przedmiotem badań prezentowanych w pracy były błotniki samochodów osobowych. W tym celu
zgromadzono 30 próbek, elementy pochodziły z samochodów różnych producentów co pozwoliło
porównać dbałość o powłokę producentów z różnych części świata (tab.1). Próbki pochodziły
z samochodów z roczników 1995-2012
TABELA.1. LISTA PRÓBEK PODDANYCH BADANIOM.
Lp.

Marka

Model

Rok prod.

1

Opel

Vectra

1999

2

Mercedes-Benz

W202

2001

3

Hyundai

Atos

2007
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4

Audi

A4

1998

5

Renault

Laguna

1995

6

Audi

A6

1997

7

Audi

A6

1997

8

Mitsubishi

Carisma

1995

9

Seat

Alhambra

2005

10

Jeep

Grand Cherokee

2005

11

Seat

Altea

2009

12

Renault

Megane

1999

13

Suzuki

Swift

2009

14

Volkswagen

Jetta

2008

15

Nissan

Micra

2007

16

Volkswagen

Transporter

2008

17

Toyota

RAV 4

2009

18

Opel

Corsa

2009

19

Opel

Corsa

2009

20

Skoda

Octavia

2007

21

Volkswagen

Caddy

2007

22

BMW

E46

1999

23

Mercedes-Benz

W210

1998

24

Hyundai

Trajet

2004

25

Opel

Combo

2004

26

Skoda VII

Octavia

2006

27

Skoda VIII

Octavia

2006

28

Skoda XVI

Octavia

2012

29

Skoda XII

Octavia

2012

30

Skoda XIII

Octavia

2012

3 Cel badań
Celem badań była ocena jakości powłok lakierniczych nałożonych na błotniki samochodów
osobowych.
Makroskopowa ocena jakości powłoki, oraz określenie jej stanu polegało na dokładnej obserwacji
okiem nieuzbrojonym powierzchni oraz zidentyfikowanie różnego rodzaju uszkodzeń.
Pomiar grubości warstwy położonego lakieru wykonano przy pomocy miernika grubości lakieru
firmy Prodig-Tech GL-1s przeznaczony do stali i stali cynkowej. Zakres pomiarowy to 0-1100 µm.
Pomiary były przeprowadzane w kilku punktach na badanej próbce a następnie zmierzona wielkość
została uśredniona.
Sprawdzenie przyczepności lakieru wykonano metodą nacięć (cross-cut) (rys.1). Próba została
przeprowadzona zgodznie z normą EN ISO 2409. Polegała na zrobieniu krzyżowych nacięć specjalnym
nożem. Nóż wyposażony był w 6 ostrzy oddalonych od siebie o 1 mm. Otrzymano w ten sposób siatkę
nacięć na którą następnie przyklejany był odcinek specjalnej taśmy klejącej o długości 8 cm. Po upływie
5 minut jest ona zrywana wg instrukcji, otrzymany po oderwaniu taśmy stan powierzchni porównujemy
z normą która pozwala nam określić przyczepność powłoki.
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Rys.1. Narzędzia do badania przyczepności.

Pomiar twardości powłoki został wykonany metodą ołówkową Woffa – Wilborna(rys.2). Polega ona
na zamontowaniu ołówka w specjalnym wózku, a następnie przerysowanie próbki. Gradacja ołówków
zaczyna się od 9H do 6B, przed wykonaniem próby są zaostrzone oraz zeszlifowane aby uzyskać płaską
powierzchnie rysika. Miarą twardości powłoki jest twardość pierwszego ołówka który nie zostawił
zarysowania na lakierze.

Rys.2.Narzędzia do badania twardości metodą Woffa – Wilborna.

4 Wyniki badań
Analiza badań makroskopowych ujawniły obecność głownie rys lub drobnych ubytków w lakierze
spowodowanych uderzeniami piasku czy drobnych kamieni (rys.3).Rysy zostały podzielone na dwa
rodzaje. na dwa rodzaje. Pierwszą grupą były rysy ułożone kołowo(rys.4.). Są to efekty głównie myjni
dotykowych lub nieumiejętnego polerowania. Drugim rodzajem były rysy podłużne i głebokie
spowodowane kolizją z innym przedmiotem bądź pojazdem (rys.5.). Zaobserwowałem jeszcze dwa
rodzaje wad, były to ogniska korozji (rys.6) które zazwyczaj przejawiały się w postaci pęcherzy, jest to
bardzo poważna wada powłoki lakierniczej, z reguły prowadzi do wymiany elementu. Ostatnią wadą
lakieru bardzo pogarszającą właściwości ochronne był schodząca (łuszcząca) warstwa lakieru
bezbarwnego (rys.7.).
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Rys.3. Odpryski. Próbka nr. 8 Mitshubishi Carisma

Rys.4. Zarysowania kołowe. Próbka nr.26 Skoda Octavia

Rys.5. Rysa podłużna. Próbka nr. 25 Opel Combo

Rys.6. Ognisko korozji (tzw. pęcherze). Próbka nr. 5 Renault
Laguna

Rys.7. Schodząca warstwa lakieru bezbarwnego. Próbka nr. 5
Renault Laguna

Grubość lakieru na samochodach producentów europejskich wynosiła średnio 150 µm, wyjątkiem
był Seat Alhambra gdzie gruboś wyniosła ponad 300 µm. Jeżeli chodzi o producentów japońskich to
grubość powłok ochronnych nie przekraczała 100 µm. Jedynie powłoka samochodu Hyundai Trajet
przekroczyła tą wartość.
Pomiar przyczepności lakieru udowodnił że powłoki nie różnią się tym parametrem, zdecydowana
większość prób na elementach zakończyła się wynikiem 0 co oznacza bardzo dobrą przyczepność.Wyniki
przedstawiono w tabeli 2.
TABELA 2. POMIAR PRZYCZEPNOŚCI.
Lp.

Marka

Model

Rok prod.

Przyczepność lakieru EN ISO 2409

1

Opel

Vectra

1999

0

2

Mercedes-Benz

W202

2001

0

3

Hyundai

Atos

2007

0

4

Audi

A4

1998

0

5

Renault

Laguna

1995

2
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6

Audi

A6

1997

0

7

Audi

A6

1997

0

8

Mitsubishi

Carisma

1995

0

9

Seat

Alhambra

2005

0

10

Jeep

Grand Cherokee

2005

0

11

Seat

Altea

2009

0

12

Renault

Megane

1999

0

13

Suzuki

Swift

2009

0

14

Volkswagen

Jetta

2008

0

15

Nissan

Micra

2007

0

16

Volkswagen

Transporter

2008

0

17

Toyota

RAV 4

2009

0

18

Opel

Corsa jasny

2009

0

19

Opel

Corsa ciemny

2009

0

20

Skoda

Octavia

2007

0

21

Volkswagen

Caddy

2007

0

22

BMW

E46

1999

0

23

Mercedes-Benz

W210

1998

0

24

Hyundai

Trajet

2004

0

25

Opel

Combo

2004

0

26

Skoda VII

Octavia

2006

0

27

Skoda VIII

Octavia

2006

0

28

Skoda XVI

Octavia

2012

0

29

Skoda XII

Octavia

2012

0

30

Skoda XIII

Octavia

2012

0

Twardość powłok lakierniczych określona za pomoca próby Woffa-Wilborna pozwoliła zauważyć
że twardość lakierów poszczególnych producentów różni się minimalnie. Twardość wyniosła 2H
w większości przypadków poza kilkoma pojazdami. Pomiary są przedstawione w tabeli 3.
TABELA 3. POMIAR TWARDOŚCI.
Lp.

Marka

Model

Rok prod.

Twardość ołówkowa

1

Opel

Vectra

1999

h2

2

Mercedes-Benz

W202

2001

h2

3

Hyundai

Atos

2007

h2

4

Audi

A4

1998

h2

5

Renault

Laguna

1995

-

6

Audi

A6

1997

h2

7

Audi

A6

1997

h2

8

Mitsubishi

Carisma

1995

h3

9

Seat

Alhambra

2005

h2

10

Jeep

Grand Cherokee

2005

-

11

Seat

Altea

2009

h2

12

Renault

Megane

1999

h2

13

Suzuki

Swift

2009

h

14

Volkswagen

Jetta

2008

h2

15

Nissan

Micra

2007

h2
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16

Volkswagen

Transporter

2008

h2

17

Toyota

RAV 4

2009

-

18

Opel

Corsa jasny

2009

h2

19

Opel

Corsa ciemny

2009

-

20

Skoda

Octavia

2007

h2

21

Volkswagen

Caddy

2007

f

22

BMW

E46

1999

h2

23

Mercedes-Benz

W210

1998

h2

24

Hyundai

Trajet

2004

h2

25

Opel

Combo

2004

h2

26

Skoda VII

Octavia

2006

h2

27

Skoda VIII

Octavia

2006

h2

28

Skoda XVI

Octavia

2012

h2

29

Skoda XII

Octavia

2012

h2

30

Skoda XIII

Octavia

2012

h2

5 Wnioski
Po obserwacji makroskopowej można dojść do wniosku że na powłokach można w zdecydowanej
większości zauważyć rysy kołowe które są wynikiem myjni dotykowej. Błotniki nie są wystawione na
uderzenia piasku czy drobnych kamieni co potwierdza bardzo mała ilość odprysków.
Przeprowadzone badania pokazują kilka zależności. Pomiary grubości pozwalają wyciągnąć pewne
wnioski. Średnia grubość powłoki oscyluje między 150 µm a 300 µm. Do wyjątków wyróżniających się
pod względem grubości był Seat Alhambra którego średnia grubość powłoki wynosiła ok. 440 µm.
Natomiast samochody japońskich producentów cechowały się bardzo cienką warstwą powłoki, 1 auto na
6 przebadanych osiągnął grubość powyżej 100 µm.
Grubość lakieru nie miała wpływu na przyczepność, na 30 przebadanych próbek tylko jedno auto
wróżniło się na tle innych. Było to Renault Laguna z roku 1995. Przyczepność według normy EN ISO 2409
wynosiła 2. Prawdopodobnie było to spowodowane znaczną wadą powłoki, na całej powierzchni łuszczył
się lakier bezbarwny co zdecydowanie wpłynęło w negatywny sposób na właściwości.
Próba twardości przeprowadzona na badanych próbkach pozwoliła zauważyć że między pojazdami
nie ma dużych różnic w jakości lakieru. Cechowały się na podobnym poziomie twardości 2H. Jedynie
twardość trzech pojazdów wyniosła inne wartości, pierwsze i zarazem najwyższa twardość która
wyniosła 3H była przy Mitsubishi Carisma. Kolejne auto które wyróżniło się na tym tle było wspomniane
wcześniej Renault Laguna, twardość lakieru wyniosła H. Ostatnim z najniższym wynikiem samochodem
był Volkswagen Caddy. Jego twardość wyniosła tylko F.

6 Bibliografia
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/112/lakiernictwo-xxi-wieku-cz-i-powloki-lakierniczewspolczesnych-samochodow.html
www.lakiernik.com.pl/poradnik/16.html
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Powłoki lakiernicze odgrywają bardzo dużą rolę w przemyśle maszynowym i w znacznym stopniu
decydują, o trwałości wielu elementów konstrukcyjnych, między innymi takich jak karoserie
samochodowe. Techniki wytwarzania lakierów oraz jakość blach karoseryjnych znacznie zmieniły się
na przestrzeni lat i ciągle ulegają modyfikacją. Wszystkie te czynniki mają bardzo duże znaczenie na
trwałość, wygląd i własności ochronne pokrytych elementów.
Przedmiotem badań było sześć pokryw silników samochodów osobowych, elementów karoserii
najbardziej narażonych na czynniki niszczące powłokę lakierniczą. Próbki zostały poddane szeregowi
badań o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. Pierwszym krokiem była analiza makroskopowa
powierzchni lakieru, a kolejnym pomiar grubości powłok lakieru przy pomocy miernika
magnetycznego. Następnie przy pomocy siatki nacięć została zbadana przyczepność lakieru do
powierzchni metalu. Kolejnym krokiem było wykonanie zgładów metalograficznych
i przeprowadzenie serii badań mikroskopowych.
Analiza otrzymanych wyników pokazała, że pomimo znacznych różnic w grubościach lakieru, okresu
ich użytkowania oraz stanu powierzchni zewnętrznej przyczepność lakieru do powierzchni blachy wg
normy EN ISO 2409 utrzymuje się na jednakowym poziomie.

1 Wstęp
Powłoka jest to warstwa materiału wytworzona w sposób naturalny lub położona w sposób
sztuczny na powierzchni innego materiału [1]. Istnieje wiele rodzajów powłok, które można podzielić,
np. ze względu na: ilość warstw, ich rodzaj, użyty materiał, sposób nanoszenia. Wykonanie powłok zależy
również, od tego jaką mają spełniać funkcję: ochronną, dekoracyjną czy techniczną [1].
Powłoki lakiernicze używane odgrywają bardzo dużą rolę w przemyśle motoryzacyjnym
i w znacznym stopniu decydują, o trwałości wielu elementów konstrukcyjnych. Badania zostały
poświęcone powłokom lakierniczym naniesionym na karoserię samochodów, gdzie ich podstawowym
zadaniem jest ochrona karoserii przed wpływem czynników atmosferycznych oraz innych czynników
wynikających z użytkowania pojazdu. Kolejnym ważnym zadaniem jest jego funkcja dekoracyjna
i estetyczna [1].
Techniki wytwarzania lakierów oraz sposób ich położenia na blachy, jak również jakość blach i ich
uprzednie przygotowanie znacznie zmieniły się na przestrzeni lat i ciągle ulegają modyfikacją.
Początkowo uwagę przywiązywano głównie do badania wpływu smarów, paliw i innych środków
chemicznych na powierzchnie lakieru. Obecnie poprzez dążenie do uzyskania jak najlepszych osiągów
samochodów poprzez np.: zmniejszenie ich masy lub też inne czynniki ekologiczne wprowadzono wiele
ograniczeń odnośnie wykonania powłok. Wszystkie te czynniki spowodowały konieczność
wprowadzenia badania i ciągłego kontrolowania jakości składników oraz technik wytwarzania
i nanoszenia powłok [1].

2 Przedmiot badań
Przedmiotem badań prezentowanym w pracy było 6 pokrywy silników samochodów osobowych
różnych marek, które zostały wyprodukowane w latach 1990-2010 (Rys. 1). Samochody pochodzą
z różnych segmentów, a każdy z nich był eksploatowany w innych warunkach. Spośród metalowych
elementów karoserii samochodowych, zostały wybrane maski, które są najbardziej narażone na różnego
rodzaju czynniki niszczące lakiery, takie jak: opory aerodynamiczne, różnego rodzaju elementy uniesione
z podłoża przez inne samochody i inne ciała stałe lub ciecze, znajdujące się w powietrzu. Wszystkie te
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czynniki wpływają na zużycie lakieru, przez co pozwalają łatwiej dostrzec uszkodzenia, które powstały
w następstwie niedoskonałości wykonania.

a)

d)

b
)

c)

e)

f)

Rys. 1. Badane próbki blach karoserii pochodzące z samochodów: a) Suzuki Swift, b) Ford focus, c) Chrysler cherokee, d) Skoda
Octavia, e) Renault Megane, f) Mazda 2

TAB. 2. WYNIKI ANALIZY MAKROSKOPOWEJ
Lp.

Marka

Model

Rok produkcji

1.

Mazda

2

2008

2.

Chrysler

Cheeroke

2005

3.

Skoda

Octavia

2010

4.

Renault

Megane

2006

5.

Ford

Focus

2001

6.

Suzuki

Swift

1997

3 Cel badań
Celem badań była ocena jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na maski
samochodowe na podstawie ich przyczepności do podłoża.

4 Metodyka badań
Badania makroskopowe są bardzo ważną częścią przy analizie powierzchni. Pomagają one w ocenie
powierzchni przedmiotu badań i wybrania odpowiedniego miejsca na dalsze, bardziej szczegółowe
metody badawcze, polegające na ocenie elementu okiem nieuzbrojonym lub przy pomocy sprzętu o nie
wielkim powiększeniu, takim jak lupa czy mikroskop stereoskopowy [2]. Powierzchnia próbek była przed
badaniem przygotowana poprzez usunięcie z ich powierzchni zabrudzenia przy pomocy benzyny
ekstrakcyjnej.
Do pomiarów grubości powłoki lakierniczej używany był miernik GL-1s firmy Prodig-tech
o rozdzielczości pomiarowej 1 μm lub 10 μm i zakresie pomiarowym od 0 do 1000 μm (Rys.2.).
Znajomość grubości powłoki lakierniczej pozwala na ocenę aktualnego stanu próbki i ewentualne
wykluczenie wcześniejszych napraw, takich jak ponowne malowanie czy użycie szpachli [3]. Według
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różnych źródeł grubość powłoki lakierniczej na karoserii samochodowej, w zależności od rodzaju lakieru
oraz miejsca pochodzenia samochodu, powinna mieścić się w przedziale 80-150 μm.
Miernik magnetyczny mierzy odległość czujnika od powierzchni metalicznej, która jest równa
warstwie niemetalowej, czyli grubości lakieru lub szpachli itp. [3]. Miernik wyposażony jest w czujnik
pomiarowy działający na zasadzie indukcji magnetycznej. Należy przyłożyć go prostopadle do badanej
powierzchni, która w miarę możliwości powinna być jak najprostsza i bez zabrudzeń, gdyż mogą one
zostać wliczone w grubość warstwy niemetalicznej, zakłócając wynik [3].

Rys.2 Miernik grubości lakieru Prodig-tech GL-1s

Metoda siatki nacięć (cross-cut) to rodzaj badania makroskopowego, który pozwala na ocenę
stopnia przyczepności lakieru do podłoża [4]. Badaniu zostaje poddane zjawisko adhezji, czyli wzajemne
oddziaływanie na siebie cząstek blachy oraz lakieru. Metoda ta stosowana jest dla powłok o grubości do
250 μm [4].
Badanie polegało na wykonaniu siatki nacięć przy pomocy specjalnego noża, który może mieć od 6
do 11 ostrzy w odległościach 1, 1,5, 2, 3 mm. Dwa wykonane pod kątem prostym nacięcia tworzą pole
pomiarowe odpowiednio od 25 do 100 kwadratów [4]. Badanie zostało przeprowadzone wg. normy: PN
ISO 2409 przy pomocy noża o 6 ostrzach oddalonych od siebie o 1 mm (Rys. 3).
Kolejnym krokiem było wyczyszczenie naciętego pola przy pomocy specjalnej szczoteczki,
wykonując ruchy wzdłuż nacięć. Następnie, na tak przygotowaną powierzchnie, przyklejona została
specjalna taśma o długości około 100 mm, która po odczekaniu co najmniej 5 minut została oderwana ze
stałą, dużą prędkością pod kątem około 60°. Dla każdej próbki wykonane zostały po 3 siatki [4].

Rys.3. Zestaw do metody siatki nacięć użyty przy badaniu

Odklejona taśma została przyklejona na transparentne podłoże. Dzięki specjalnej lupie
wyposażonej w podziałkę można ocenić stopień przyczepności poprzez analizę oderwanych wraz z taśmą
szczątków lakieru i porównaniu ich z wzorcami zawartymi w tabeli 1 pochodzącej z normy PN ISO 2409
[4].
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5 Wyniki pomiarów
Badania makroskopowe wykazały, że wszystkie próbki posiadają uszkodzenia mechaniczne
w postaci rys (tab. 2). Na pierwszych dwóch próbkach poza tymi uszkodzeniami nie dało się dostrzec nic
innego. Na próbkach 4, 5, 6 można było zobaczyć sporo głębszych rys, odpryski od uderzających
przedmiotów. Na próbce 4 widoczne były w postaci małych „kropek”, wgłębień na powierzchni lakieru,
na próbkach 5 i 6 były kilkukrotnie większe, w niektórych miejscach spowodowały nawet odpadnięcie
fragmentów bezbarwnej warstwy lakieru. Na próbce nr 3 można zauważyć zmatowienia lakieru w wielu
miejscach co może wskazywać na wadę lakieru.
TAB. 2. WYNIKI ANALIZY MAKROSKOPOWEJ
Lp.

Marka

Model

Rok
produkcji

Stan powierzchni (analiza makroskopowa)

1.

Mazda

2

2008

Wgniecenia, widoczne zarysowania w każdym kierunku

2.

Renault

Megane

2006

Widoczne zarysowania podłużne i poprzeczne

3.

Skoda

Octavia (2gen)

2006

Ślady wskazujące na wadę lakieru

4.

Chrysler

Cherokee

2005

Ubytki lakieru oraz nalot w postaci małych kropek

5.

Ford

Focus

2001

Widoczne odpryski lakieru, „łuszczenie się”, zarysowania kołowe

6.

Suzuki

Swift

1997

Widoczne odpryski, zarysowania na całą głębokość powłoki lakierniczej
zarysowania kołowe

Z dokonanych pomiarów widać, że grubość lakieru na próbkach 2,3,4,6 mieszczą się w zalecanym
oraz podawanym przez producentów zakresie grubości (tab. 3). Grubość lakieru na próbce nr 1 wynosi
zaledwie połowę minimalnej zalecanej grubości, natomiast powłoka próbki nr 5 posiada prawie dwa razy
większą grubość niż pozostałe próbki mieszczące się w podanym zakresie grubości.
TAB. 3. WYNIKI POMIARÓW GRUBOŚCI LAKIERU
Lp.

Marka

Model

Rok prod.

1.

Mazda

2

2.

Renault

3.
4.

Grubość powłoki
Pom. 1

Pom. 2

Pom.3

Średnia

2008

43

42

45

43,3

Megane

2006

97

102

90

96,3

Skoda

Octavia (2gen)

2006

87

88

87

87,3

Chrysler

Cherokee

2005

104

110

112

108,7

5.

Ford

Focus

2001

195

195

180

190

6.

Suzuki

Swift

1997

81

84

78

81

W większości próbek przyczepność lakieru utrzymuje się na jednakowym poziomie i wg. normy
EN-ISO 2409 posiada wynik 0 co jest wynikiem najlepszym (tab. 4). Jedynie próbka nr 3 uzyskała wynik 2
na 5.
TAB. 4. WYNIKI BADAŃ PRZYCZEPNOŚCI LAKIERU
Lp.

Marka

Model

Rok prod.

Przyczepność lakieru wg. EN-ISO 2409

1.

Mazda

2

2008

0

2.

Renault

Megane

2006

0

3.

Skoda

Octavia (2gen)

2006

2

4.

Chrysler

Cherokee

2005

0

5.

Ford

Focus

2001

0

6.

Suzuki

Swift

1997

0
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6 Wnioski
Analizując dane z powyższych tabel, można zauważyć jak duży wpływ na wygląd oraz uszkodzenia
ma sposób eksploatacji samochodu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia, zbyt częste lub zbyt rzadkie
czyszczenie powierzchni lakieru może doprowadzić do uszkodzeń, takich jak drobne rysy, bardzo duże
adhezje zanieczyszczeń do powierzchni, przez co praktycznie niemożliwe staje się ich usunięcie bez
uszkodzenia lakieru. Spowodowuje to: utratę blasku lub uszkodzenie warstwy ochronnej, co
w konsekwencji może doprowadzić do braku spełniania podstawowych funkcji dekoracyjnych
i zapoczątkowania korozji.
Zgodnie z różnymi opiniami wyniki wskazują, że w samochodach azjatyckich grubość powłoki
lakierniczej może być niższa niż w przypadku samochodów europejskich. Grubość lakieru na próbce
pochodzącej z Mazdy 2 jest bardzo mała, co może być spowodowane polerowaniem wierzchniej
bezbarwnej warstwy lakieru, która stanowi większą część całej powłoki. Różnice w grubościach mogą
wnikać również z rodzaju lakieru podstawowego, nadającego kolor powierzchni. Obecnie istnieje wiele
rodzajów lakierów: metaliczny czy perłowy, których dodatki mogą zwiększyć jego grubość.
Zgodnie z przewidywaniami w większości przypadków przyczepność lakieru do podłoża jest
bardzo dobra i wg normy PN ISO 2409 otrzymała wynik 0. Jedynie w przypadku Skody Octavii wynik był
różny i wyniósł 2, czego można było się spodziewać po analizie makroskopowej, na której dało się
zauważyć widoczne wady lakieru. Powodem tego mogą być coraz bardziej restrykcyjne normy oraz liczne
kontrole jakości jakim poddawane są powłoki lakiernicze karoserii samochodowych.

7 Bibliografia:
Burakowski T., Wierzchoń T., Inżynieria Powierzchni Metali, Warszawa: WNT,
Warszawa 1995.
http://www.labmat.pw.plock.pl/metal/metod/metod.htm (22.03.2016).
Bartosz Gubernat, Miernik grubości lakieru: jak się nim posługiwać i interpretować wyniki,
http://www.motofakty.pl/artykul/miernik-grubosci-lakieru-jak-sie-nim-poslugiwac-i-interpretowacwyniki-foto.html (22.03.2016).
ELCOMETER 107 Badanie przyczepności metodą siatki nacięć,
http://mierniki.info.pl/pdf/elcometer/107danetechniczne.pdf (22.03.2016).
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AMINOBISFOSFONIANY – LEKI NA WSZYSTKO?
Patrycja Miszczyk– Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
Związki aminobisfosfonowe stanowią bardzo interesującą i nie do końca jeszcze poznaną grupę
związków fosforoorganicznych. Znane są głównie jako popularne leki stosowane w leczeniu chorób
związanych z dysfunkcją metabolizmu wapnia, między innymi w osteopozie czy chorobie Pageta. Wiele
doniesień literaturowych potwierdza również fakt, że związki te mogą pełnić rolę inhibitorów wielu
ważnych enzymów. Działanie aminobisfosfonianów na poszczególne elementy szlaków
metabolicznych może więc stanowić więc cel terapeutyczny w leczeniu wielu poważnych chorób.

1 Aminobisfosfoniany
Bisfosfoniany należą do grupy związków fosforoorganicznych – stabilnych analogów
nieorganicznych pirofosforanów. Zbudowane są z centralnie położonego atomu węgla związanego
z dwiema grupami fosfonowymi (Rysunek 1). Struktura wiązania P-C-P umożliwia dużą liczbę kombinacji
strukturalnych poprzez różnorodność struktur dwóch łańcuchów bocznych, co wpływa na wielorakość
właściwości biologicznych tych związków.

Rysunek 1. Kwas pirofosforowy oraz jego strukturalny analog – kwas bisfosfonowy

Związki bisfosfonowe dzielimy na dwie grupy ze względu na obecność atomu azotu w cząsteczce.
Te, które go posiadają, nazywamy aminobisfosfonianiami. Z biologicznego punktu widzenia, to właśnie
opisywane aminobisfosfoniany posiadają więcej właściwości biologicznych oraz fizykochemicznych,
ponieważ obecność azotu przyczynia się do wzrostu ich reaktywności.

1.1

Aminobisfosfoniany – leki antyosteoporotyczne

Osteoporoza należy obecnie do jednej z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, występujących
głównie w krajach wysoko rozwiniętych. Wynika z zaburzeń metabolizmu wapnia, gdzie proces resorpcji
tkanki kostnej przewyższa znacznie kościotworzenie. Choroba ta, degradując kość, przyczynia się do
występowania wielu powikłań: złamań kości promieniowej, szyjki kości udowej, kręgów kręgosłupa,
a czasem staje się bezpośrednią przyczyną zgonu pacjenta.
Związki aminobisfosfonowe znalazły zastosowanie jako komercyjne leki przeciw osteoporozie.
Zaliczyć możemy do nich risendrionian, klodronian, ibadronian czy zoledronian. Działanie tych leków na
poziomie molekularnym [1] stanowi dość złożony mechanizm. Leki te powodują zmniejszenie
przeżywalności osteoklastów poprzez indukcję apoptozy komórek kościogubnych. Aktywnie inhibują
syntazę pirofosforanu farnezylu (FPPS), który jest kluczowym enzymem szlaku przemian kwasu
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mewalonowego. Konsekwencją zahamowania działania FPPS jest zatrzymanie bądź znaczne osłabienie
prenylacji białek komórkowych.

1.2

Aminobisfosfoniany jako potencjalne leki przeciwpasożytnicze

Szeroko prowadzone badania pokazały, że aminobisfosfoniany posiadają zdolność inhibicji
enzymów występujących u wielu pasożytach. Proces ten może stanowić więc cel terapeutyczny
w leczeniu wielu chorób takich jak: malaria, leiszmanioza czy śpiączka afrykańska.
Świdrowiec gambijski (Trypanosoma gambiense, Trypanosoma brucei) jest pierwotniakiem
występującym w zachodniej i środkowej Afryce. Wywołuje u ludzi śpiączkę afrykańską, pasożytując we
krwi, osoczu oraz płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka. Te pierwotniaki chorobowe są przenoszone
z człowieka lub zakażonych ssaków między innymi antylop na ludzi zdrowych przez muchę tse-tse.
Badania z udziałem aminobisfosfonianiów pokazały, że heksokinaza może stanowić cel
terapeutyczny w leczeniu śpiączki afrykańskiej. Jest ona pierwszym enzymem biorącym udział
w glikolizie organizmów wyższych, w tym niektórych pierwotniaków. Oldfield i współpracownicy [2]
pokazali, że aminobisfosfoniany mogą aktywnie inhibować heksokinazę ze względu na powinowactwo do
nieorganicznych pirofosforanów. Na rysunku 2 przedstawiono jeden z najlepszych inhibitorów tego
enzymu, gdzie dawka IC50 wynosiła 2,2 μM.

Rysunek 2. Najlepszy inhibitor heksokinazy, IC50=2,2µM

1.3

Aminobisfosfoniany jako potencjalne środki przeciwwirusowe

Najnowsze badania pokazują, że aminobisfosfoniany mogą pełnić rolę potencjalnych środków
przeciwwirusowych. Wiele uwagi poświęcono zakażeniom wirusem HIV, odpowiedzialnym za
zachorowania na AIDS, których liczba co roku wzrasta, mimo ogólnoświatowej edukacji i profilaktyki. HIV
jest ludzkim wirusem niedoboru odporności, niszczącym układ immunologiczny człowieka. Niestety, do
tej pory nie wynaleziono leku na AIDS, który zagwarantowałby całkowite zniszczenie wirusa. Stosuje się
wyłącznie terapię, której celem jest wspomaganie kondycji pacjenta i zahamowanie objawów choroby.
Aminobisfosfoniany mogą aktywnie inhibować integrazę HIV. Jednym z najlepszych przykładów
jest związek przedstawiony na rysunku 3, który w publikacji Agapkiny [3] i współpracowników
charakteryzował najlepszą aktywnością biologiczną – struktura ta posiadała mostek P-C-P oraz atomu
chloru. Rola halogenku w działaniu tego inhibitora jest póki co niejasna.

Rysunek 3. Najlepszy inhibitor integrazy HIV
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1.4

Aminobisfosfoniany jako potencjalne leki przeciwbakteryjne

W literaturze znaleźć można wiele publikacji potwierdzających antybakteryjne właściwości
aminobisfosfonianów. Zapewne wiadomo, że popularna angina należy do jednej z częściej występujących
chorób górnych dróg oddechowych w naszym klimacie, ponieważ ponad 90% naszej populacji chorowała
lub będzie chorować na to schorzenie. Objawia się ono ostrym zapaleniem gardła i migdałków, gorączką
oraz ogólnym rozbiciem. Wywołuje ją Streptococcus pyogenes- Gram dodatni paciorkowiec, jeden spośród
10 najważniejszych patogenów człowieka. W leczeniu anginy stosuje się najczęściej penicylinę. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że antybiotyki stały jednym z najpopularniejszym sposobów leczenia wielu
zakażeń. W pewnym momencie zauważono zjawisko antybiotykooporności [4], które spowodowane było
zbyt dużą konsumpcją antybiotyków przez społeczeństwo. Skutkiem tego działania było zwiększenie
ilości szczepów antybiotykoopornych, a co za tym idzie, poszukiwanie nowych środków w leczeniu wielu
chorób wywoływanych przez bakterie.
Reduktaza δ1-pirolino-5-karboksylanu jest potencjalnym celem terapeutycznym. Enzym ten
odpowiada, zarówno u organizmów eukariotycznych, jak i prokariotycznych za produkcję proliny.
W opisywanym szlaku metabolicznym, ornityna przekształcana jest do g-semialdehydu i L-glutaminianiu
w reakcji katalizowanej przez aminotransferazę ornitynową, a w wyniku cyklizacji z utratą wody
powstaje pirolino-5-karboksylan. Reduktaza pirolino-5-karboksylanu redukuje ten związek do proliny.
Bezpośredni wpływ na biosyntezę aminokwasów u organizmów może być jednym z wielu celów
terapeutycznych, w tym przypadku mieć wpływ na hamowanie wzrostu komórek. Forlani oraz
współpracownicy [5] badali wpływ związków aminobisfosfonowych na hamowanie roślinnej reduktazy
δ1-pirolino-5-karboksylanu jako potencjalnych leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteriami
Streptococcus. Najlepsze wyniki uzyskano dla związków 5 i 6,dla których IC50 wynosiło kolejno 0,22 oraz
0,41 µM.

Rysunek 4. Najlepsze aminobisfosfonowe inhibitory reduktazy δ1-pirolino-5-karboksylanu

2

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pokazują, że związki aminobisfosfonowe posiadają szereg ciekawych
właściwości biologicznych oraz fizykochemicznych. Stosowane są głównie jako leki antyosteoporotyczne
hamujące resorpcję kości. Dodatkowo zauważono, że mogą pełnić rolę inhibitorów dla wielu ważnych
enzymów i tym samym stanowić cel terapeutyczny w leczeniu wielu chorób. Zadowalające wyniki badań
uzyskano w przypadku hamowania działania syntazy pirofosforanu farnezylu, integrazy HIV, heksokinazy
czy też reduktazy δ1-pirolino-5-karboksylanu, co czyni te związki bardzo uniwersalnymi. Dlatego można
śmiało powiedzieć, że są to leki na wszystko, a trend na nieustanne prowadzenie badań nad tymi
związkami potwierdza fakt, że aminobisfosfoniany posiadają znacznie więcej możliwości niż te, o które
dotychczas poznaliśmy.
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WPŁYW ZRZUTU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA STAN
SANITARNY WODY JEZIORA NIEGOCIN
Sebastian Niestępski, Adriana Osińska, Piotr Jachimowicz, Przemysław Kacprzyk, Monika Hubacz –
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Zbiorniki wodne stanowią stały element środowiska, zwiększając walory krajobrazu i sprzyjając
wypoczynkowi. Jednym z takich zbiorników jest, znajdujące się w województwie warmińskomazurskim, jezioro Niegocin. Ze względu na szerokie rekreacyjne wykorzystanie tego jeziora, istotne
jest prowadzenie badań jakości mikrobiologicznej wody, tym bardziej, że jezioro Niegocin stanowi
odbiornik ścieków oczyszczonych. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zrzutu ścieków
oczyszczonych na stan sanitarny wody jeziora. Próbki wody jeziorowej pobierano z trzech stanowisk
usytuowanych u ujścia ścieków oczyszczonych, 100 m od tego ujścia oraz obok plaży miejskiej,
a następnie badano w kierunku występowania ogólnej liczby bakterii (inkubowanych w 22°C i 37°C),
bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz z rodzaju Enterococcus i Pseudomonas. Na wszystkich
badanych stanowiskach w wodzie wykryto bakterie z grupy coli. Ich najwyższy poziom odnotowano na
stanowisku przy plaży miejskiej. Nie wykryto natomiast obecności Escherichia coli, Enterococcus sp.
oraz Pseudomonas sp. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zanieczyszczenie wody jeziora
Niegocin bakteriami grupy coli, których źródłem mogą być ludzie kąpiący się w nim oraz odpływ
ścieków oczyszczonych do wód jeziora. Z uwagi na rekreacyjne wykorzystanie zbiornika należy
poddać je stałemu monitoringowi jakości.

1 Wstęp
Jezioro Niegocin, jak wiele zbiorników wodnych, kusi ludzi swym urokiem, walorami krajobrazu
oraz możliwością wypoczynku. Ludzie uprawiają różne formy rekreacji nad tym zbiornikiem wodnym,
najczęściej jest to wędkowanie, żegluga oraz kąpiele. W związku z tym, że nad wodą czas spędzają ludzie
w każdym wieku, także dzieci i osoby starsze, istotna jest przede wszystkim czystość wody. Zaniedbany
zbiornik może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Obecnie jednym z głównych źródeł
zanieczyszczenia wód jeziora Niegocin są ścieki odprowadzane z oczyszczalni komunalnej,
umiejscowionej na wschodnim brzegu jeziora. Jak wiadomo, oczyszczalnie ścieków posiadają wysoką
skuteczność usuwania drobnoustrojów ze ścieków, zazwyczaj na poziomie 99,9%. Wynik ten sprawia
jednak, że nadal ogromna liczba mikroorganizmów, w tym potencjalnie patogennych, przedostaje się
wraz ze ściekami oczyszczonymi do odbiornika, w tym przypadku do jeziora Niegocin. Innym źródłem
drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych, przedostających się do wody jeziora, mogą być ludzie
i zwierzęta mający z nią bezpośrednią styczność. W celu analizowania zagrożenia sanitarnego, oznacza się
w próbkach wody występowanie kilku grup drobnoustrojów. Badana jest m.in. obecność bakterii
psychro- i mezofilnych, a także bakterii wskaźnikowych, tj. bakterii kałowych, których występowanie
świadczy o świeżym zanieczyszczeniu wody fekaliami. Wykrywanie ich jest istotne, ponieważ w ludzkich
odchodach występuje duża liczba mikroorganizmów wykazujących duży potencjał chorobotwórczy, przez
co stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi kontakt, np. kąpiących się
w zanieczyszczonej wodzie. Ponadto stwierdzono silną korelację pomiędzy występowaniem E. coli i form
patogennych [1,2].
W Polsce regulacje prawne stanu sanitarnego wód powierzchniowych dotyczą tylko miejsc
wykorzystywanych do kąpieli i zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia
2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do
kąpieli [3]. Jednakże w niniejszej pracy zostały one zastosowane na potrzeby oceny stanu sanitarnego
wody jeziora Niegocin. Wymagania mikrobiologiczne wody kąpieliska na podstawie powyższego
rozporządzenie zestawiono w Tabeli 1.
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TABELA 1. WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI [3]
Wskaźnik

Wartość dopuszczalna
[jtk/100 ml lub NPL/100 ml]

Escherichia coli

≤ 1000

Enterococcus

≤ 400

Celem niniejszej pracy była ocena stanu sanitarnego wody jeziora Niegocin położonego
w województwie warmińsko-mazurskim.

2

Metodyka

2.1

Opis terenu badań

Jezioro Niegocin to trzecie co do wielkości, położone na południe od Giżycka, jezioro w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich. Jego powierzchnię stanowi obszar 26,0 km2. Powierzchnia zlewni
bezpośredniej wynosi 51,7 km2 [4]. Największa głębokość (okolice Giżycka) to około 40 m. Średnia
głębokość jeziora wynosi 9,9 m. Na północy Niegocin łączy się z jeziorem Kisajno Kanałem Giżyckim,
a także z jeziorem Tajty Kanałem Niegocińskim. Jezioro Niegocin przez sieć jezior i kanałów j łączy się
jeziorami Tałty, Mikołajskim oraz Śniardwy. Akwen charakteryzuje się mało rozwiniętą linią brzegową
oraz urozmaiconą rzeźbą dna. Na obszarze jeziora występuje wiele zagłębień i rozległych płycizn
śródjeziornych. Jezioro posiada trzy wyspy - Grajewską Kępę, Wyspę Ptasią oraz Wyspę Sitówka.
Zlokalizowane odpowiednio w części wschodniej, zachodniej i południowej jeziora. Ponadto w części
południowej znajdują się dwie zatoki, Jezioro Boczne oraz Jezioro Niałk [5]. Brzegi jeziora są przeważnie
niskie i płaskie. W zlewni jeziora Niegocin przeważają pola, łąki oraz niewielkie obszary lasów leżących
przy północnozachodnich brzegach. Jezioro to jest atrakcyjne ze względów rekreacyjnych. W jego okolicy
znajdują się hotele, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, kampingi, przystanie żeglarskie, przystanki
autobusowe, punkty widokowe itp. Zlokalizowane są one przeważnie na północnym i zachodnim brzegu,
w okolicy miejscowości Giżycko i Wilkasy. Przez jezioro przebiega również szlak żeglugi pasażerskiej
z Giżycka do Mikołajek, Rucianego-Nidy i do Pisza [5].
Teren badań obejmował obszar zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków, obszar
znajdujący się o 100 m od odpływu tych ścieków oraz miejsce kąpielowe znajdujące się w pobliżu plaży
miejskiej miasta Giżycko. Stanowiska te zostały kolejno ponumerowane i zaznaczone (w postaci
czerwonych gwiazd z numerkami) na mapie turystycznej jeziora Niegocin (Rysunek 1). Stanowiska
poboru próbek wody zostały wybrane tak aby możliwe było stwierdzenie czy ścieki oczyszczone
odprowadzane do jeziora Niegocin z pobliskiej oczyszczalni mają wpływ na stan sanitarny wody
analizowanego jeziora.
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Rysunek 1. Mapa turystyczna jeziora Niegocin z zaznaczonymi stanowiskami badawczymi39[6]

2.2

Pobór i analiza próbek wody jeziora Niegocin

Badania mikrobiologiczne zostały przeprowadzone w okresie jesiennym w 2015 r. Próbki wody
pobierane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli [3]. Próbki
wody pobierano z trzech stanowisk usytuowanych z pobliżu ujścia ścieków oczyszczonych, 100 m od tego
ujścia oraz w pobliżu plaży miejskiej, ok. 30 cm pod powierzchnią wody, do sterylnych, szklanych,
odpowiednio opisanych butelek. Próbki chroniono przed światłem poprzez umieszczenie ich
w specjalnym pojemniku utrzymując temperaturę 4°C.
Próbki wody przewieziono do laboratorium mikrobiologicznego Katedry Mikrobiologii
Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie bezzwłocznie podjęto ich
analizę. Wykonano seryjne rozcieńczenia próbek, a następnie kolejne rozcieńczenia posiewano, metodą
wcieraną, na odpowiednie podłoża do hodowli bakterii w warunkach in vitro. Każdy posiew wykonano
w dwóch powtórzeniach, w celu otrzymania rzetelnych wyników. Wodę badano w kierunku
występowania ogólnej liczby bakterii (psychro- i mezofilnych), bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz
z rodzaju Enterococcus i Pseudomonas. Rodzaje podłóż użytych do hodowli oraz warunki inkubacji
zestawiono w Tabeli 2.

1-Stanowisko umiejscowione w obrębie zrzutu ścieków oczyszczonych do jeziora Niegocin; 2-Stanowisko
odsunięte o 100 m od ujścia ścieków do wody; 3-Stanowisko umiejscowione niedaleko plaży miejskiej miasta
Giżycko;
39
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TABELA 2. PODŁOŻA I WARUNKI INKUBACJI
Wskaźnik

Podłoże

bakterie psychrofilne
bakterie mezofilne

Warunki inkubacji
Temperatura [°C]

Czas [h]

agarowe

22

72

agarowe

37

24

bakterie grupy coli

Chromocult

37

48

Enterococcus

Slanetz -Bartley Agar

37

72

Pseudomonas

King B Agar

26

72

Po okresie inkubacji wyrosłe kolonie policzono według zaleceń producentów zastosowanych
podłóż do hodowli bakterii. Liczba bakterii psychro- i mezofilnych została odniesiona do 1 ml wody
jeziorowej, natomiast pozostałe grupy badanych drobnoustrojów do 100 ml wody.

3

Wyniki

Przeprowadzone badania jakości mikrobiologicznej wody jeziora Niegocin wykazały wysokie
wahania liczby drobnoustrojów na stanowiskach badawczych.
Ogólna liczba bakterii psychrofilnych w próbkach wody na Stanowisku 2 była najwyższa i wynosiła
od 41 do 65x103 jtk/ml. Wartość ich na Stanowisku 1 wynosiła natomiast od 0,9 do 2,8x103 jtk/ml,
a w wodzie na Stanowisku 3 od 17 do 19x103 jtk/1 ml. Średnie wyniki zestawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Ogólna liczba bakterii psychrofilnych w 1 ml wody jeziora Niegocin

Najwyższą liczbę bakterii mezofilnych odnotowano w próbkach wody na Stanowisku 3 i wynosiła
ona od 6,2 do 6,3x103 jtk/ml. Na pozostałych dwóch stanowiskach liczba tej grupy bakterii była zbliżona
i wynosiła na Stanowisku 1 od 0,9 do 1,1x103 jtk/ml, a na Stanowisku 2 od 7 do 9x102 jtk/ml. Średnie
wyniki zestawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Ogólna liczba bakterii mezolilnych w 1 ml wody jeziora Niegocin

Na wszystkich badanych stanowiskach w wodzie wykryto bakterie należące do grupy coli.
Najwyższy ich poziom odnotowano na Stanowisku 3 umiejscowionych w pobliżu plaży miejskiej
i wynosiła od 15,2 do 16,7x105 jtk/100 ml. Liczba bakterii z tej grupy w próbkach wody na Stanowisku 1
wynosiła od 0 do 4x104 jtk/100 ml, natomiast na Stanowisku 2 wynosiła 104 jtk/100 ml. Średnie wyniki
zestawiono na rysunku 4.

Rysunek 5. Ogólna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jeziora Niegocin

Na żadnym ze stanowisk nie wykryto natomiast obecności takich bakterii wskaźnikowych jak
Escherichia coli, Enterococcus sp. oraz Pseudomonas sp.

4

Wnioski

Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zanieczyszczenie wody jeziora Niegocin bakteriami
grupy coli, których źródłem mogą być ludzie kąpiący się w nim oraz odpływ ścieków oczyszczonych do
wody jeziora. Z analizy uzyskanych wyników nie można jednoznaczne określić czy zrzut oczyszczonych
ścieków do wód jeziora Niegocin mają wpływ na stan sanitarny badanego jeziora. Z uwagi na rekreacyjne
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wykorzystanie zbiornika należy poddać je stałemu monitoringowi jakości i przedsięwziąć działania
mające na celu polepszenie stanu sanitarnego wód jeziora Niegocin.
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Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
Dostęp do energii jest obecnie podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego. Wykorzystywana
jest w każdym aspekcie życia, zarówno w postaci energii elektrycznej, jak i energii chemicznej,
mechanicznej czy ciepła. Głównym źródłem energii jest węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny i ropa
naftowa. Jednak zasoby paliw konwencjonalnych ulegają stopniowemu wyczerpaniu, co skłania do
poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Ponadto, wykorzystywanie surowców naturalnych
w celach energetycznych ma także negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w kontekście emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla. Dlatego też, w ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, które nie są szkodliwe w takim stopniu, jak energia
z paliw kopalnych. Do ich zasobów należą między innymi: słońce, woda, wiatr, geotermia oraz biomasa.
Najbardziej rozpowszechnionymi i rozproszonymi źródłami OZE są wiatr i słońce, ale wykorzystanie
wody do produkcji energii elektrycznej w zawodowych elektrowniach, a zwłaszcza w małych
elektrowniach wodnych nieustannie wzrasta. Stąd obserwuje się intensywny rozwój różnego typu
turbin wodnych małej mocy do zastosowań lokalnych i dla stosunkowo niewielkich przepływów.
Celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do badania małej śmigłowej turbiny
wodnej. Dla zadanych warunków pracy dokonano pomiarów generowanej energii elektrycznej, mocy
uzyskanej oraz sprawności. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na moc
zaprojektowanej turbiny wodnej ma wpływ nie tylko strumień przepływu wody, ale także jej
obciążenie zewnętrzne, a jej maksymalna sprawność wyniosła 46%.

1 Potencjał hydroenergetyczny w Polsce i na świecie
Powierzchnia Ziemi pokryta jest w 71% przez wodę, co daje około 1,386 mld km2 tego źródła
energii. Teoretyczny potencjał energii wodnej na świecie szacuje się na około 40 700 TWh⋅rok-1, jednak
pod względem technicznym zasoby możliwe do eksploatacji wynoszą około 14 400 TWh⋅rok-1 [1]. Na
koniec 2014 roku, łączna światowa moc elektrowni wodnych wyniosła 1 055 GW, włączając w to energię
czerpaną z rzek, mórz i oceanów. Obecnie udział energetyki wodnej w światowej produkcji energii
wynosi 16,6% i jest ona jednocześnie jedną z najbardziej dominujących wśród odnawialnych źródeł
energii. Światowymi liderami produkcji energii z wykorzystaniem wody są takie państwa, jak: Chiny,
Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja i Indie [2].
W 2013 roku udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Polsce w pozyskiwaniu energii
pierwotnej wyniósł 11,9% [3]. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami odnawialnymi w Polsce są
biopaliwa stałe i ciekłe, następnie wiatr, woda, biogaz oraz słońce. Według Urzędu Regulacji Energetyki,
na terenie kraju działa obecnie 754 elektrowni wodnych o łącznej mocy 982,1 MW, z których w roku
2013 uzyskano 2,43 TWh energii elektrycznej [3]. Położenie Polski nie jest zbyt korzystne dla rozwoju
dużej hydroenergetyki, co jest spowodowane małymi spadami terenów, dużą przepuszczalnością
gruntów oraz niezbyt obfitymi opadami deszczu. Większość rzek to rzeki nizinne, co obniża potencjał
uzyskania dużych spiętrzeń i spadów. Problemem jest również ograniczony przepływ wody. Jedynie
wody Wisły, Odry i rzek z terenów górskich kwalifikują się do energetyki zawodowej, pozostałe można
wykorzystać tylko lokalnie w postaci małej energetyki.
Teoretyczne zasoby energii wodnej w Polsce szacuje się na około 23 005 GWh⋅rok-1, a zasoby
możliwe do eksploatacji oceniane są na około 11 950 GWh⋅rok-1. Największy potencjał energii wodnej
występuje w dorzeczu Wisły i wynosi 9 270 GWh⋅rok-1 [4]. Należy jednak podkreślić, że w Polsce nadal
istnieje duży potencjał dla rozwoju rozproszonej energetyki wodnej małej mocy wykorzystującej niskie
spiętrzenia lub bezpośrednio energię kinetyczną cieków wodnych.
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Konieczność ochrony środowiska naturalnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
(zwłaszcza CO2) oraz decentralizacji i rozproszenia energetyki malej mocy powoduje, że na rynku
pojawia się coraz więcej nowych i nietypowych rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną, w tym
energię wody, do produkcji energii elektrycznej. Przykładowe konstrukcje pokazano na rysunkach 1-4.
Jedną z ciekawych konstrukcji jest beczka działająca na zasadzie koła wodnego, które niezależnie
od głębokości na jakiej jest zanurzona generuje prąd elektryczny (Rys. 1.). Specjalnie wyprofilowane
stopnie, umożliwiają szybkie zanurzenie urządzenia oraz jego sprawne wydobycie na powierzchnię, bez
unoszenia wody. Generator prądu zintegrowany jest z wewnętrznym wałem beczki. Zaletami tego
rozwiązania są: cicha praca, łatwy transport i montaż oraz dostosowanie się do poziomu wody.

Rys. 1. Profilowana beczka do produkcji energii elektrycznej [5]

Innym rozwiązaniem jest spiralna turbina Gorlova, która budową podobna jest do turbiny
wiatrowej Darriusa i może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu
wód z rzek oraz prądów i pływów oceanicznych (Rys. 2). Istnieje możliwość montażu turbin pionowo lub
poziomo. Budowa elektrowni jest prosta i przyjazna dla środowiska. Jej wadą jest zastosowanie tylko na
wodach o dużej głębokości.

Rys. 2. Turbina Gorlova [6]

Kolejnym rozwiązaniem jest technologia Seabased, która opiera się na konwersji energii fal.
Umieszczona na powierzchni wody pława połączona jest za pomocą linki z jednostką produkującą,
znajdującą się na dnie (Rys. 3).

Rys. 3. Podwoda elektrownia z wykorzystaniem Seabased [7]
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Boja przymocowana jest za pomocą betonowej płyty montażowej, która dobierana jest według
obciążeń fal i warunków dna morskiego. Falująca boja porusza liną, która z kolei aktywuje tłok
napędzający generator. Pojedyncze jednostki posiadają moce znamionowe od 20 do 200 kW.
Urządzenie o nazwie Oyster to konwerter energii fal stworzony przez brytyjską firmę Aquamarine
(Rys. 4). Konstrukcja występuję w postaci klapy o długości 18 metrów i umieszczana jest na głębokości
od 10 do 15 merów, około pół kilometra od brzegu. Klapa porusza się zgodnie z kierunkiem przypływu fal,
co powoduje napędzanie pomp, które tłoczą wodę rurociągami do hydrozespołu z turbiną,
zlokalizowanego na lądzie. Pojedyncza klapa osiąga moc do 315 kW [8].

Rys. 4. Elektrownia Oyster [8]

2

Projekt stanowiska badawczego

Głównym celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie mobilnego stanowiska badawczego
z modelem małej turbiny wodnej własnej konstrukcji (Rys. 5). Głównym jego elementem jest
transparentna komora robocza, w której umieszczona została turbina śmigłowa połączona za pomocą
wału z prądnicą prądu elektrycznego (Rys. 7). Średnica wirnika turbiny śmigłowej wynosi 90 mm.

Rys. 5. Projekt stanowiska badawczego (opracowanie własne): 1 - komora robocza, 2 - turbina śmigłowa, 3 - rurka
naprowadzająca strumień wody na turbinę, 4 - zawór kulowy, 5 - prądnica, 6 - gniazda elektryczne, 7 - wąż ogrodowy, 8 –
zbiornik z wodą, 9 - kanał wylotowy, 10 - pompa zanurzeniowa, 11 - szpilki mocujące pierścienie uszczelniające i komorę
roboczą, 12 - przepływomierz
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Woda do komory roboczej doprowadzana jest ze zbiornika (umieszczonego w dolnej części
stanowiska) za pomocą pompy zanurzeniowej (Rys. 6). Do regulacji i kontroli strumienia przepływu
wody przez turbinę służy odpowiednio zawór kulowy oraz przepływomierz zamontowany na przewodzie
dolotowym do komory roboczej. Z uwagi na dużą średnicę rury, z której zbudowana jest komora robocza
oraz ograniczoną wydajność układu pompowego, zdecydowano się na podawanie wody na wirnik turbiny
wodnej przez rurkę o średnicy 16 mm. Woda za turbiną wodną powraca przewodem wylotowym
ponownie do zbiornika, tworząc w ten sposób jej obieg zamknięty.

Rys. 6. Stanowiska do badania śmigłowej turbiny wodnej (opracowanie własne)

Rys. 7. Komora robocza stanowiska badawczego (opracowanie własne)

3

Metodyka badań

Celem badań była ocena funkcjonalności działania stanowiska z modelem małej turbiny wodnej
własnej konstrukcji oraz określenie podstawowych parametrów jej pracy. Badania obejmowały:
•

sporządzenie charakterystyki prądowo-napięciowej,

•

określenie mocy turbiny wodnej w funkcji obciążenia zewnętrznego,

•

wyznaczenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej w funkcji obciążenia zewnętrznego,

•

ocenę wpływu strumienia przepływu wody przez turbinę wodną na parametry jej pracy.

Badania realizowano w sposób następujący, po odpowiednim podłączeniu układu pomiarowego
(opornicy dekadowej oraz mierników uniwersalnych do pomiaru napięcia i natężenia prądu
elektrycznego) włączono pompę zanurzeniową, a następnie za pomocą zaworu kulowego ustawiono
strumień przepływu o wartości q1= 0,35 dm3⋅s-1. Po ustabilizowaniu się pracy turbiny wodnej
dokonywano pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego zmieniając obciążenie turbiny wodnej za
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pomocą opornicy dekadowej. Obciążenie turbiny było w zakresie od 1 Ω do 1000 Ω. Podobnie
powtórzono pomiary dla strumienia przepływu wody o wartości q2= 0,44 dm3⋅s-1 oraz q3= 0,53 dm3⋅s-1.
Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono:
a) moc włożoną Nw

(1)

gdzie:
Nw - moc włożona, W,
w - prędkość strumienia wody, m⋅s-1,
qv - strumień objętościowy przepływu, m3⋅s-1,
ρ - gęstość wody (ρ = 100 kg⋅m-3), kg⋅m-3.

b) moc uzyskaną Nu:
(2)

gdzie:
Nu - moc uzyskana, mW,
U - napięcie elektryczne, mV,
I - natężenie elektryczne, mA.

c) sprawność wytwarzania energii elektrycznej ηtg:

(3)

gdzie:
η - sprawność,%,
Nu - moc uzyskana, mW,
Nd - moc dostarczona, mW.

4

Analiza i dyskusja wyników

Na podstawie pomiarów oraz przeprowadzonych obliczeń sporządzono odpowiednio
charakterystykę prądowo-napięciową oraz wykresy zależności mocy uzyskanej oraz sprawności turbiny
wodnej własnej konstrukcji w funkcji obciążenia.
Z rysunku 8 wynika, że wraz ze wzrostem strumienia wody wrasta napięcie i natężenie prądu
elektrycznego. Można jednak zauważyć, że liniowy wzrost strumienia wody nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia wartości parametrów elektrycznych (napięcia i natężenia), co może
wynikać ze wzrostu strat hydraulicznych i turbulencji przepływu wody przez turbinę. W efekcie nie
uzyskuje się adekwatnego zwiększenia prędkości obrotowej wirnika, a tym samym mocy na wyjściu
z prądnicy elektrycznej.
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Rys. 8. Charakterystyka prądowo-napięciowa śmigłowej turbiny wodnej (opracowanie własne)

Podobna zależność występuje również w przypadku wyników mocy uzyskanej w funkcji zadanego
obciążenia (Rys. 9). Zwiększenie strumienia przepływu wody powoduje wzrost mocy uzyskanej.
W badanym zakresie obciążenia turbiny wodnej, maksymalna moc występuję przy wartości rezystancji
wynoszącej R=1 Ω. Zwiększenie obciążenia skutkowało zmniejszeniem mocy uzyskanej. Niestety, nie
zbadano pracy turbiny przy obciążeniach z zakresu R=0-1 Ω, gdzie możliwe jest uzyskanie większej
wartości mocy maksymalnej. Jest to istotne, ponieważ wartość maksymalną uzyskuje się gdy rezystancja
wewnętrzna prądnicy równa jest zadanemu obciążeniu układu.

Rys. 9. Moc użyteczna w funkcji obciążenia śmigłowej turbiny wodnej (opracowanie własne)

Na podstawie zależności sprawności turbiny wodnej w funkcji jej obciążenia można zauważyć, że
dla wyższych rezystancji sprawność maleje i osiąga wartości zbliżone do siebie, niezależnie od wartości
natężenia przepływu wody. Jednak najwyższą sprawność wynoszącą około 46% uzyskano dla strumienia
przepływu q2=0,44 dm3⋅s-1 (Rys. 10). Dla wyższego natężenia przepływu wody (q3=0,53 dm3⋅s-1)
sprawność była niższa i wynosiła niewiele ponad 35%. Zatem, w rozpatrywanym przypadku, uzyskiwanie
wyższej mocy dla większego przepływu wody nie skutkuje jednoczesnym wzrostem sprawności
przetwarzania energii wody na energię elektryczną.
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Rys. 10. Sprawność turbiny wodnej w funkcji obciążenia (opracowanie własne)

Potwierdzają to wyniki wartości maksymalnych uzyskanych dla poszczególnych strumieni
przepływu wody pokazanych sumarycznie na rysunku 11. Można to tłumaczyć zmianą struktury
przepływu wody przez turbinę dla większego strumienia wody, dla którego wzrasta turbulentny
charakter przepływu wody przez wirnik. Turbulencje przyczyniają się do większych strat hydraulicznych,
a tym samym do obniżenia sprawności.

Rys. 11. Moc i sprawność maksymalna dla poszczególnych strumieni przepływu wody (opracowanie własne)

5

Podsumowanie

Turbiny wodne są jednymi z najważniejszych elementów pracujących w elektrowni wodnej. Ich
konstrukcja wpływa na uzyskiwane moce i sprawności całego zespołu prądotwórczego. Zaprojektowana
turbina śmigłowa uzyskała najwyższą moc na poziomie Nu=0,6 mW dla strumienia wody q3=0,53 dm3⋅s-1.
Natomiast maksymalną sprawność wynoszącą η=46% osiągnęła dla natężenia przepływu q2=0,44 dm3⋅s-1.
Są to wyniki, które należy uznać za zadowalające. Potwierdziły poprawność wykonania stanowiska do
badania śmigłowej turbiny wodnej.
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Ze względu na ograniczoną ilość miejsc do lokalizacji dużych elektrowni wodnych, mała energetyka
wodna zyskuje na znaczeniu. Obecnie powstaje wiele innowacyjnych projektów i koncepcji produkcji
energii elektrycznej z wykorzystaniem wód rzecznych, morskich i oceanicznych. Dzięki ciągłemu
rozwojowi technologii w tej dziedzinie, energia wody w wielu krajach nadal jest jedną z istotniejszych
w sektorze odnawialnych źródeł energii.

6
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ELEKTROPORACJA JAKO SPOSÓB DOSTARCZANIA ZWIĄZKÓW
CYTOSTATYCZNYCH DO KOMÓREK NOWOTWOROWYCH
Justyna Piłat, Olga Michel, Jolanta Saczko – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej,
Elektrochemioterapia jest metodą łącząca konwencjonalną chemioterapię z techniką elektroporacji
(EP). EP wykorzystuje pole elektromagnetyczne w celu utworzenia nietrwałych kanałów w błonie
komórkowej. Krótkie impulsy elektryczne o wysokim napięciu wywołują dezorganizację lipidów
i tworzenie porów w błonie, przez które mogą przenikać makrocząsteczki z przestrzeni
międzykomórkowej do komórek. Technika ta jest aktualnie stosowana w celu poprawy transportu
rozmaitych cząsteczek do wnętrza komórek. W skojarzeniu z chemioterapią może stanowić nowy
sposób leczenia raka, którego główną zaletą jest zmniejszenie ogólnoustrojowych efektów ubocznych.
Praca przedstawia główne założenia metody, specyfikę aparatury oraz krótki przegląd literaturowy
dotyczący stosowanych cytostatyków.

1 Wstęp
Choroby nowotworowe stanowią bardzo poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce jak i na
świecie. Są one jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie. Liczba osób zdiagnozowanych
z nowotworem stale rośnie. W 2012 r. było to ok. 14 mln przypadków na całym świecie. Szacuje się, że
w przeciągu kolejnych 20 lat liczba ta wzrośnie do 24 mln [1]. Metodę leczenia dobiera się w zależności
od rodzaju, stopnia zaawansowania, lokalizacji zmian nowotworowych, a także stanu zdrowia pacjenta.
Stosowanie związków cytotoksycznych jest jedną z najbardziej powszechnych metod. Chemioterapia jest
częścią standardowego schematu postępowania w przypadkach chorób nowotworowych. Zazwyczaj
jednak stosowane terapie wiążą się z licznymi negatywnymi efektami ubocznymi oraz odpowiedzią
ogólnoustrojową [2]. Stosowane leki chemioterapeutyczne często mają działanie wysoce nieselektywne,
oddziałując na cały organizm. Oprócz wpływu na komórki nowotworowe powodują uszkodzenia
zdrowych tkanek. Szczególnie narażone są komórki, których naturalną cechą jest szybki podział, takie jak
min. komórki krwi, szpiku kostnego czy mieszków włosowych [3]. Nieustannie prowadzone są badania
mające na celu niwelację ogólnoustrojowych efektów. Poszukiwane i ulepszane są metody małoinwazyjne,
które nie powodowałyby dalszych groźnych powikłań. Pożądane są związki specyficzne tylko dla
komórek nowotworowych oraz metody pozwalające na zwiększony ich transport do wnętrza komórek.
Jednocześnie może prowadzić to do minimalizacji stosowanych dawek leków. Stosunkowo nową metodą,
spełniającą te założenia jest elektroporacja, a szczególnie jedno z jej z zastosowań czyli
elektrochemioterapia.

2

Elektroporacja

Błona komórkowa jako struktura oddzielająca środowisko wewnątrzkomórkowe od przestrzeni
międzykomórkowej jest najbardziej narażona na zmiany warunków zewnętrznych takich jak
temperatura, naprężenia mechaniczne czy pole elektryczne. Określone czynniki mogą wpływać na
szczególną właściwość jaką jest ciągłość plazmolemmy. Jednym z nich jest wcześniej wspomniane pole
elektryczne, które powoduje zjawisko elektroporacji, inaczej zwaną elektropermeabilizacją. Pod
wpływem silnego pola zachodzi destabilizacja dwuwarstwy lipidowej. Cząsteczki lipidów w błonie
komórkowej zmieniają swoją organizację, co powoduje utworzenie przerw zwanych elektroporami [4].
Jest to zjawisko bardzo dynamiczne. Powstałe przestrzenie są nietrwałe, tworzą się w bardzo krótkim
czasie (10 μs) i zanikają od kilku sekundach do kilkunastu minut (Rys. 1). Średnice porów wynoszą od 1
do 10 nm [5]. Istnieje wiele teorii tłumaczących zmiany zachodzące w błonie pod wpływem pulsacyjnego
pola elektrycznego. Podstawą procesu jest indukowane napięcie transbłonowe, wytwarzane przez
zewnętrzne pole elektryczne, wynikające z różnicy we właściwościach elektrycznych błony komórkowej
oraz środowiska. Jeden z modeli tłumaczących zachodzący mechanizm, porównuje komórkę do
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kondensatora z niską wartością stałej dielektrycznej [6]. W obecności działania pola elektrycznego
przeciwnie naładowane jony na zewnątrz oraz wewnątrz komórki zaczynają poruszać się zgodnie
z kierunkiem przyłożonego pola, akumulując się po obu stronach błony. Ładunki oddziałują na siebie
wzajemnie i powodują lokalne wzrosty ciśnienia, które mogą prowadzić do przerwania ciągłości błony
[6]. Zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej uzyskuje się poprzez poddanie komórek
krótkim impulsom elektrycznymi o wysokim napięciu. Formowanie porów w błonie zachodzi
w momencie przekroczenia wartości progowej indukowanego napięcia. Powyżej tej wartości
elektroporacja zachodzi w sposób nieodwracalny [7]. Dochodzi do całkowitego przerwania ciągłości
błony, po którym komórka nie jest w stanie wrócić do normalnego, funkcjonalnego stanu. Zbyt niskie
napięcie jednak nie spowoduje zaburzeń w ciągłości błony.

Rys. 1. Schemat elektroporacji

Na wydajność elektroporacji wpływa wiele parametrów. Za powodzenie procesu odpowiadają
właściwie dobrane: natężenie oraz rozkład pola, a także czas trwania, ilość i częstotliwość impulsów oraz
charakterystyka stosowanego urządzenia. Częstotliwość musi odpowiadać wartościom większym niż 1Hz,
tak aby zapobiegać regeneracji błony pomiędzy impulsami [7]. Przy dobrze dobranych parametrach pola
elektrycznego, odpowiednich dla danego rodzaju komórek, elektroporacja jest procesem odwracalnym.
Ponadto efektywność procesu zależy również od badanej linii komórkowej oraz środowiska reakcji.
Istotna jest wielkość i kształt komórek, wpływając na ostateczną wartość działającego napięcia. Im
większe i bardziej kuliste komórki, tym bardziej podatne są na działanie impulsów [8]. Nie można też
zapomnieć o takich czynnikach jak temperatura czy skład stosowanego buforu o odpowiedniej
przewodności elektrycznej.
Choć w warunkach fizjologicznych każda zmiana ciągłości błony jest zjawiskiem niekorzystnym,
staje się bardzo pożądana w kontekście zastosowania w medycynie, biologii molekularnej czy
biotechnologii [9]. Powstałe w procesie elektropermeabilizacji pory stanowią dodatkową drogę
transportu makrocząsteczek ze środowiska zewnętrznego. Umożliwia transport naładowanych,
hydrofilowych związków, których przepływ jest utrudniony przez kanały czy pompy naturalnie obecne
w błonach komórkowych. Początkowym założeniem było ułatwienie transferu genów w celu
biotransformacji komórek. Z czasem jednak zauważono potencjał wykorzystania tej metody w innych
dziedzinach nauki. Obecnie stosuje się ją do zwiększenia transportu różnych cząsteczek aktywnych
biologicznie takich jak jony, przeciwciała, barwniki czy cytostatyki [5, 10, 11].

3

Elektroporatory

Niezbędną częścią opisywanej metody jest urządzenie, którego zadaniem jest generowanie
impulsów elektrycznych o określonych parametrach, zwane elektroporatorem. W zależności od
zastosowania oraz rodzaju przeprowadzanych doświadczeń stosuje się różne aparatury. Chociaż często
różnią się między sobą rodzajem stosowanych elektrod, zasada działania większości z nich jest ta sama.
W tej pracy zostanie przedstawione kilka rozwiązań wykorzystywanych w elektrochemioterapii, na
różnych etapach badań.
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3.1

Elektroporator ECM 830

Elektroporator ECM 830 zaprojektowany został do badań zarówno w warunkach in vitro jak in vivo.
Jest on stosowany min. do elektroporacji komórek drobnoustrojowych, tkanek roślinnych czy komórek
ssaczych, w celu wprowadzania białek, genów i leków do wnętrza komórek. Generuje impulsy
elektryczne o napięciu w zakresie od 5 do 3000 V. Urządzenie posiada dwa tryby pracy dla niskich (LV; 5500 V)) lub wysokich (HV; 505-3000 V) wartości napięć. Od zastosowanego trybu zależy czas trwania
impulsu: 10-999 μs (co 1 μs), 1-999 ms (co 1 ms), 1-10 s (co 0,1 s) dla LV oraz 10-600 μs (co 1 μs) dla HV
[12]. Wytwarza serię impulsów (od 1 do 99), które przenoszone są na elektrody. Urządzenie może być
wyposażone w różne komory pomiarowe lub sondy z elektrodami w zależności od rodzaju doświadczenia.
W przypadku elektroporacji komórek w zawiesinie zastosować można kuwety z wbudowanymi
elektrodami aluminiowymi lub wysoko przepustowy system płytkowy (96 lub 25 dołkowy), dzięki
któremu jednocześnie można „wzbudzić” wiele próbek. Możliwa jest również elektroporacja komórek
przyklejonych do podłoża. W tym celu stworzona została specjalna elektroda, którą można przyłożyć
bezpośrednio do komórek porastających dno szalki, bez wcześniejszego odklejania ich od podłoża.
Ponadto, aparat ten może być wykorzystany w badaniach in vivo. W tym wypadku także mamy dwie opcje
do wyboru. Pierwszą są elektrody igłowe, które składają się z uchwytu z wymiennymi nakładkami 2igłowymi. Pozwalają one na dostarczenie impulsów w głąb tkanki zmienionej nowotworowo. Ostatnią
modyfikacją są nieinwazyjne elektrody w postaci pęset (Tweezertrodes). Składają się na nie szczypce
zakończone okrągłymi, płaskimi elektrodami ze stali nierdzewnej lub aluminium. „Szczypcotrody” mogą
być wykorzystywane do wielu zastosowań in vivo, w tym in utero i ex vivo do dostarczania cytostatyków.
Po miejscowym lub ogólnoustrojowym wstrzyknięciu cząsteczek będących przedmiotem
zainteresowania, chwyta się tkankę docelową. Impuls elektryczny przechodząc z elektrod na tkankę,
inicjuje powstawanie porów i wprowadzenie molekuł do wnętrza komórek, które są w bezpośrednim
kontakcie z dyskiem elektrody [12]. Przedstawiony elektroporator wykorzystany został w wielu różnych
badaniach min. związanymi w transfekcją czy modyfikacją genów [13, 14] oraz elektrochemioterapią [1517].

3.2

Chemipulse III

Kolejnym urządzeniem jest wytworzony w Instytucie Biofizyki i Inżynierii Biomedycznej,
Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii (Bułgaria) elektroporator Chemipulse III [18]. Głównymi zaletami,
w przeciwieństwie do większości znanych aparatów do elektrochemioterapii, jest niewielki rozmiar,
łatwość obsługi oraz możliwość zoptymalizowania parametrów zarówno do badań naukowych jak i
w rutynowej praktyce klinicznej. Dodatkowo urządzenie jest przenośne dzięki zasilaniu z baterii,
zwiększa to ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami elektrycznymi zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.
Przy jednym ładowaniu baterii można generować 200 serii impulsów. Dodatkowy obwód automatycznie
odłącza instrument w momencie podłączenia do ładowania. Sekwencja impulsów jest wytwarzana przez
kondensator wysokiego napięcia, które jest pobierane z baterii, bezpośrednio przed impulsem. Amplituda
jest wybierana stopniowo od 100 V do 2200 V, ale sekwencja impulsów nie może być aktywowana, jeśli
początkowo nie wybrano najniższego poziomu. Ma to zapobiec niezamierzonemu wywołaniu wstrząsów
elektrycznych ze zbyt dużą, nieodpowiednią energią. Po wybraniu tej opcji ładunek elektryczny jest
dostępy do zastosowania na pacjencie tylko przez 10 s. Po tym czasie ulega automatycznemu
rozładowaniu. Dla poprawy efektywności i tolerancji przez pacjentów, w tym modelu wprowadzono
nowy rodzaj dwufazowej sekwencji impulsów elektrycznych (bipolarnych) [19]. Przemawiały za tym
badania elektrycznej stymulacji unerwionych mięśni, które sugerują iż wobec dwufazowych bodźców
wykazano lepszą tolerancję tkanki. Ponadto dwukierunkowe pole elektryczne może wspomagać
przepuszczalność u większej ilości komórek nowotworowych [20]. Elektroporator generuje 16 impulsów
prostokątnych, dwufazowych, trwających 50 + 50 µs każdy, z przerwą 20 µs pomiędzy fazami i pauzą 880
µs pomiędzy bipolarnymi impulsami. Następnie są one przekazywane na igłowe elektrody ze stali
nierdzewnej lub elektrody zaciskowe (o wyglądzie podobnym do suwmiarki). Urządzenie może być
wyposażone w dodatkowe moduły. Parametry elektroporacji mierzone są przez precyzyjny rejestrator
pozwalając na zapisanie zastosowanego napięcia i natężenia pola oraz analizę i porównanie z reakcją
pacjenta w trakcie i po zabiegu. Moduł do długotrwałego zapisu parametrów impulsu przeznaczony jest
do zbierania danych i impedancji leczonych pacjentów z guzami powierzchniowymi. Dane mogą być
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wykorzystane w celu wspierania optymalizacji ustawień aparatu i oceny skuteczności
elektrochemioterapii. Gromadzenie danych o impedancji stanowi przykład spersonalizowanego podejścia
do leczenia guzów za pomocą elektroporacji [21]. Ostatnim elementem jest synchronizator zespołu QRS
(zapisu elektrokardiograficznego), który jest istotny ze względu na wpływ impulsów generowanych
przez elektroporator na funkcjonowanie serca. Jest to moduł obowiązkowy w przypadku
elektrochemioterapii pacjentów z rozrusznikami oraz z chorobami serca [19].

3.3

Cliniporator

Cliniporator jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem medycznym używanym do
przeprowadzania elektrochemioterapii [22]. Realizacja całego procesu elektroporacji komórek
nowotworowych zajmuje kilka minut. Krótki czas zabiegu i łatwość obsługi pozwala na traktowanie
dużych obszarów zmienionych chorobowo w trakcie jednej sesji. Podczas całego procesu urządzenie
mierzy napięcie i natężenie prądu które działa na tkankę guza, wyświetlając ewentualne informacje
o krytycznych momentach w czasie rzeczywistym, co umożliwia lekarzowi natychmiastową weryfikację
skuteczności elektroporacji. Umożliwia zastosowanie elektroporacji przy wysokim (HV; od 100 do 1000
V) i niskim (LV; od 20 do 200 V) napięciu pola elektrycznego. Tak jak w przypadku ETM 830 od
wybranego trybu pracy zależą pozostałe parametry impulsów. W jednej serii wytwarza do 10 impulsów,
których czas trwania może wynosić od 50 do 1000 μs (dla HV) lub od 1 do 200 ms (dla LV) [22]. Aparat
składa się z: konsoli wraz z oprogramowaniem, który umożliwia wprowadzenie danych pacjenta oraz
dobór elektrod; jednostki zasilającej, generującej pulsy elektryczne i uchwytów do różnego rodzaju
elektrod. Elektrody te przeznaczone są do specyficznych zmian skórnych, w błonach śluzowych czy
tkanki podskórnej o głębokości do 4 cm. Zapewniają jednorodność skuteczności leczenia w całym
leczonym obszarze. Do wyboru jest kilka typów elektrod, stosowanych w zależności od rodzaju zmian:
igłowe (7 o ułożeniu heksagonalnym lub 8 o ułożeniu liniowym) o długości 3 cm pozwalające na
penetrację tkanki podskórnej; płytkowe do leczenia niewielkich zmian na powierzchni skóry oraz
elektrody w uchwycie na palec, dla trudno dostępnych guzków w jamach ustrojowych [22, 23].
Cliniporator jest jedynym do tej pory urządzeniem do elektroporacji, spełniającym najbardziej
rygorystyczne europejskie standardy, pozwalającym na użycie go w praktyce klinicznej. W 2006 r.
opublikowano standardy postępowania przy przeprowadzaniu elektrochemioterapii z zastosowaniem
urządzenia Cliniporator (European Standard Operating Procedures of Electrochemotherapy). Zawierają
one m.in. zasady dotyczące ustalenia rodzaju cytostatyku, drogi jego podania oraz rodzaju znieczulenia
[24].

4

Elektrochemioterapia

Zastosowanie elektroporacji umożliwia wprowadzanie leków bezpośrednio do komórek
nowotworowych. Ekspozycja komórek na impulsy elektryczne prowadzi do tworzenia się porów w błonie
komórkowej, które stają się dodatkową drogą transportu aplikowanych leków cytostatycznych [5]. Leki
stosowane w terapii przeciwnowotworowej są często związkami hydrofilowymi. Przyczynia się to do
znacznego utrudnienia ich transportu do wnętrza komórek. Zastosowanie elektroporacji stanowi dobre
rozwiązanie tego problemu. Powstałe hydrofilowe elektropory zwiększają przepuszczalność błony
komórkowej a przez to zwiększają ilość dostarczanych leków do wnętrza komórek [4]. Jest to niezwykle
ważne w przypadku nowotworów opornych na działanie chemioterapeutyków.
Podczas elektrochemioterapii stosuje się znacznie niższe dawki leków cytotoksycznych
w porównaniu ze standardowymi protokołami chemioterapii. Dzięki temu znacznie zmniejsza się
ilość i nasilenie efektów ubocznych leczenia. Zwiększony transport leków do komórek jest
ograniczony do miejsca występowania guza, przez co unika się efektów ogólnoustrojowych.
Dodatkową zaletą tej metody są jej efekty naczyniowe. Ekspozycja guzów nowotworowych na pole
elektryczne powoduje wychwyt leku przez komórki zrębowe oraz prowadzi do śmierci komórek
śródbłonka, a w końcu zmniejsza przepływ krwi do nowotworu. Kolejnym efektem jest
wazokonstrykcja, czyli skurcz mięśni ścian naczyń krwionośnych, co powoduje zmniejszenie perfuzji
w naczyniach krwionośnych otaczających nowotwór i unieruchomienie leku w guzie [23].
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Dwa leki, które najczęściej stosowane są w elektrochemioterapii to bleomycyna i cisplatyna (cisdiaminodwuchloroplatyna (II)). Oba te leki charakteryzuje bardzo niska przepuszczalność przez błony
komórkowe, a ich celem jest wewnątrzkomórkowe DNA [23]. Za pomocą impulsów elektrycznych
umożliwiony jest bezpośredni dostęp leków do cytozolu i przepływ do jądra komórkowego co znacząco
wzmacnia ich skuteczność. Efekt toksyczny widoczny jest już przy bardzo małych dawkach,
w porównaniu do konwencjonalnej chemioterapii, gdzie niskie stężenie leków ma minimalny lub żaden
wpływ przeciwnowotworowy. Zwiększenie cytotoksyczności cisplatyny (80-krotnie) i bleomycyny
(nawet do kilku tysięcy razy) przez zastosowanie elektroporacji wykazano w badaniach in vitro na kilku
liniach komórkowych gryzoni i ludzkich [25-27]. Ponadto dobrą skuteczność elektrochemioterapii
wykazano in vivo na różnych modelach zwierzęcych [28, 29]. Ze względu na stosowanie małych dawek
leków nie odnotowano do tej pory efektów ubocznych, ogólnoustrojowych. Liczne badania kliniczne obu
tych związków w połączeniu z elektroterapią wykazały skuteczność w leczeniu nowotworów skóry,
podskórnych guzów głowy i szyi, raka podstawnokomórkowego oraz czerniaka złośliwego [30].
Ze względu na często występującą oporność komórek nowotworowych oraz toksyczność wyżej
wymienionych leków wobec zdrowych komórek, wciąż poszukiwane są alternatywne rozwiązania.
Przebadano możliwość zastosowania elektroporacji do zwiększenia toksyczności wielu związków
o właściwościach przeciwnowotworowych, jednak często efekt ten był niższy lub nieznaczący
w porównaniu do cisplatyny czy bleomycyny [23]. Zaskakujące mogą wydawać się wyniki wskazujące na
możliwość zastosowania jonów wapnia w takiej metodzie terapeutycznej. Badania wykazały, wysoką
toksyczność wapnia wprowadzanego do komórek za pomocą elektroporacji na kilku liniach
nowotworowych [31]. Między innymi połączenie to okazało się toksyczne dla komórek
włókniakomięsaka (zmniejszenie przeżywalności komórek do ok. 25% po terapii), w przeciwieństwie do
normalnych komórek mięśniowych, które były znacznie mniej wrażliwe na zastosowane parametry
terapii [32]. Dodatkową zaletą wykorzystania tego związku są wyjątkowo niskie koszty i niska
inwazyjność terapii, w porównaniu do obecnie stosowanych metod.
Jedną z grup związków z którymi wiąże się nadzieję na wykorzystanie w elektrochemioterapii są
pochodne betuliny [33]. Przykładem jest kwas betulinowy o potwierdzonych właściwościach
przeciwnowotworowych. Jego najistotniejszą cechą jest brak cytotoksyczności wobec komórek
prawidłowych. Możliwe, że jest to związane z różnym pH wewnątrzkomórkowym komórek
nowotworowych (pH≤6,8) i prawidłowych (pH ≥7). W większości nowotworów panuje kwaśne
środowisko pozakomórkowe, co może sprzyjać kumulacji kwasu betulinowego wewnątrz guza.
Stosowanie kwasu betulinowego w terapiach przeciwnowotworowych może uchronić chorych przed
wieloma niekorzystnymi efektami ubocznymi, które są charakterystyczne dla większości leków
cytostatycznych [34]. Wadą tego związku jest jednak słaba przepuszczalność przez membrany
komórkowe. Rozwiązaniem może okazać się zwiększenie transportu poprzez elektroporację. Wstępne
wyniki in vitro na ludzkich komórkach nowotworowych skóry i jelita grubego potwierdzają to założenie
[35]. Wykazano obniżoną żywotność komórek nowotworowych, tratowanych jednocześnie kwasem
betulinowym i impulsami elektrycznymi, w porównaniu do komórek kontrolnych. Warto jednak
zaznaczyć, że zauważalne były znaczne różnice w skuteczności w zależności od rodzaju nowotworu [35].

5
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TEREN WSPÓLNY W KRAJOBRAZIE WIEJSKIM – MIEJSCE
AKTYWIZACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI I ŻYJĄCA
WIZYTÓWKA WSI
Jowita Pyszczek – Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tereny wspólne już na początku osadnictwa były dla mieszkańców miejscem ważnym, które
początkowo pełniło funkcje między innymi punktu orientacyjnego wsi, handlowe, informacyjne czy
nawet jako miejsce egzekwowania prawa. Fakt, że minęły niekiedy stulecia od utworzenia tegoż terenu
nie oznacza, że stracił on na wartości, wręcz przeciwnie – jest on sercem każdego założenia
planistycznego wsi, miasteczka lub miasta, punktem orientacyjnym na mapie, wizytówką i istniejącym
zapisem historii miejsca, niekiedy lepszym niż punkt informacyjny z przewodnikiem. Z biegiem czasu
potrzeby mieszkańców zwiększały się, co wymusiło powstawanie nowych terenów, zarówno do
rekreacji biernej, jak i czynnej. Każdy z nich ma swojego adresata, który utożsamia się z danym
miejscem, niekiedy można to wyraźnie dostrzec w sferze estetycznej miejsca. Podtrzymuje to wrażenie,
że tereny wspólne są żywą tkanką w przestrzeni – ściśle powiązaną z ludźmi, egzystującą dzięki nim
i prezentującą całą sobą lokalną ludność, tak jakby każdy człowiek tworzył ten jeden, niepowtarzalny
organizm.
Celem referatu jest charakterystyka terenów wspólnych w krajobrazie wsi, przedstawienie, jak
zmieniło się postrzeganie tych terenów na przestrzeni wieków, a także ich ranga w życiu codziennym
mieszkańców wsi, przy założeniu, że każda grupa społeczna utożsamia się z miejscem, w którym
przebywa.

1 Charakterystyka terenów wspólnych
Kluczowym krokiem do zapoznania się z tematem jest zdefiniowanie, z czym mamy do czynienia.
Nazwa ta już wielokrotnie przewijała się wokół każdego z nas, jednak ile osób sprawdziło, czym jest teren
wspólny od strony prawnej, podanej w ustawie? Dokładnie ta nazwa nie widnieje w dokumentach, jednak
jej odpowiedniki znajdziemy już w ustawie, w Rozdziale 1, Przepisów ogólnych Art. 1. z USTAWY z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) za
definicję obszaru przestrzeni publicznej podaje się, iż jest to "obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy". Innym przykładem,
wypunktowującym wręcz cechy miejsca publicznego, jest Policyjne Centrum Informacyjne. Podaje, że
"miejsce publiczne to miejsce ogólnie dostępne. Może nim być miejsce, do którego wstęp ma każdy bez
ograniczeń, np. ulica, plac, park, sklep, jak również miejsce wymagające posiadania określonej karty
wstępu (biletu, zaproszenia), np. kino, stadion sportowy, tramwaj [J. Bafia i inni, op. cit., s. 128.], czyli
miejsce dostępne dla bliżej nieokreślonej liczby osób [M. Bojarski, Z. Świda, op. cit., s. 121.]”
(http://www.wspol.edu.pl/pci/quest.php?)panel=2&idedit=930).
Przy użytkowaniu każdego terenu wspólnego należy pamiętać, że jest on żywą tkanką w przestrzeni,
powiązaną z mieszkańcami, egzystującą dzięki nim i prezentującą całą sobą lokalną społeczność.
Wchodząc w jego obszar poznajemy również mieszkańców, to, jak spędzają czas wolny, jakie są ich
zainteresowania, czy przykładają wagę do zachowania charakteru wiejskiego. dzięki czemu teren
wspólny, a jednocześnie wieś, funkcjonuje poprawnie. Tak, jak zdrowy, ludzki organizm.

2 Zmiany w postrzeganiu terenów na przestrzeni wieków
Początki wsi polskiej sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy to wieś znana była po łacinie jako Rus.
Do dziś możemy podziwiać zachowany, historyczny układ przestrzenny, zabytkowe budynki prywatne,
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jak i użyteczności publicznej. Niekiedy nawet lokalizacja najważniejszych terenów publicznych nie uległa
zmianie, a z biegiem lat jedynie zmienił się ich charakter i funkcja.
Pierwotny charakter terenów wspólnych opierał się na użyteczności – dostęp do nich miał być
łatwy, przejrzysty na szlaku, we wsi stanowić punkt orientacyjny dla podróżnych i nie znających miejsca.
Niejednokrotnie pełniły one funkcje handlowe – czy to w postaci kilku punktów z artykułami, małego
bazaru, zwanego potocznie zieleniakiem lub zielonym rynkiem, czy targowiska, organizowanego
w weekendy, sprowadzając mieszkańców okolicznych wsi. Stanowiły żyjące punkty w przestrzeni,
którym zawsze towarzyszyła wrzawa, rozmowy i targowanie się o cenę, a gdy przyszło co do rzeczy,
wymyślanie innym „Żeś pan oszust, ja żem nie taki towar chciał!”. Jakkolwiek by nie było, wszyscy
stanowili wspólnotę, tworzącą żyjące miejsce. Niekiedy istotnym elementem wsi była sama droga główna
– nie tylko pod kątem komunikacyjnym. Estetycznie zaprojektowana, otoczona zielenią, umilała spacer
mieszkańcom, tak jak droga główna w Złotogłowicach, która jeszcze kiedyś wyróżniała się aleją lipową
(Rys 1) – niestety, obecnie prawie wyciętą, pozostały jedynie trzy nasadzenia, pamiętające historię sprzed
setek lat. Tym sposobem został jednocześnie wymazany przekaz duchowy, symbolika związana z lipami –
drzewami Matki Boskiej, zapewniającymi opiekę nad domostwem 40. Poza funkcjami handlowymi
dochodziły jeszcze inne, jak funkcja informacyjna – gdy przyszło szukać informacji o zbliżających się
festynach, zazwyczaj znajdowano je na słupach lub tablicach informacyjnych na rynku lub placu
kościelnym. Ze względu na niewielką powierzchnię wsi, również egzekwowanie prawa było sprawą
publiczną – do tego zazwyczaj została wydzielona powierzchnia w rynku, gdzie organy prawa jawnie
pokazywały (poprzez zakucie w dyby czy chłostę), jak traktuje się osoby nie przestrzegające wytycznych
i zasad życia w danej społeczności tak, by więcej im to przez myśl nie przeszło. Ewentualnie za przykład,
by innych nie kusiło do łamania prawa, jeżeli przestępca nie uszedł z karania z życiem.

Rysunek 1. Droga wiejska we wsi Złotogłowice, około 1920 (Źródło: www.dolny-slask.org.pl/3991981,foto.html)

Obecnie nie musimy obawiać się widoku pozakłuwanych w dyby czy klatki ludzi – te czasy już
minęły na polskich wsiach. Egzekwowanie prawa przeszło w bardziej humanitarne metody i odbywa się
w odpowiednich instytucjach. Rynek jest już znacznie bardziej reprezentatywną strefą, gdzie nie ma
miejsca na toczące się po bruku głowy zbrodniarzy. Obecnie w tak ważnych miejscach, jak rynek, plac
kościelny, ludzie robią zakupy (niekiedy na wspomnianych wcześniej zielonych rynkach), spotykają się
w celach towarzyskich, aby porozmawiać, wymienić się nowinami z życia.

E. Trzaskowska, K. Sobczak, "Krajobraz i ogród wiejski, Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski", Zieleń
wysoka w krajobrazie współczesnej wsi, str. 131, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL
40
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Główny Urząd Statystyczny podaje, iż „obszar wiejski to obszar, gdzie gęstość zaludnienia nie
przekracza 150 osób/km” 41 - przy takim zagęszczeniu ludności (w porównaniu do 150 osób na całą wieś
w zeszłych wiekach), tereny wspólne zaczęły nabierać innego charakteru – stały się użytkowe w znacznie
większym stopniu pod kątem rekreacji, przy jednoczesnym godnym prezentowaniu wsi, stając się jej
wizytówką, wyróżnikiem, a dla turystów – architektonicznym, dendrologicznym bądź planistycznym
zapisem historii miejsca, wartym zapoznania się i zawarcia znajomości, chętnym, by opowiedzieć swoją
historię, zarówno przez wspólny spacer, jak i od strony mieszkańców, poprzez ręcznie robione kroniki
wsi.

3 Ranga terenów wspólnych w życiu mieszkańców wsi
Podstawową ideą każdego architekta bądź architekta krajobrazu jest pamiętanie o stworzeniu
przestrzeni DLA ludzi. Nie chodzi o to, by była sama w sobie estetyczna, okolona zielenią czy zawierająca
najnowsze trendy w projektowaniu. Przestrzeń powinna być funkcjonalna i zachęcać do jej użytkowania –
w przeciwnym razie nawet najlepszy projekt nie obroni się sam, z czasem stając się miejscem widmo –
istniejącym na mapie, jednak nie w przestrzeni.
Bardzo często, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach, inicjatywę w tworzeniu terenów
wspólnych przejmują mieszkańcy. Zjawisko to jest wielokrotnie spowodowane przywiązaniem do
swojego miejsca zamieszkania, chęcią jego rozwoju i utworzeniem terenu, który stanie się częścią życia
wspólnoty, z czasem utożsamiającą się z przestrzenią. Dla osoby postronnej zjawisko to może wydawać
się niezrozumiałym, wtenczas należy sobie przypomnieć, przez ile lat kształtowało się swoje najbliższe
otoczenie – pokój, mieszkanie, tak, by miejsce to stało się "swoim". Podobnie jest z trenami wspólnymi we
wsi – każdy mieszkaniec pragnie utworzyć to miejsce takim, aby stało się dla niego i społeczności
odpowiednie, wspólnie dbając o każdy jego fragment, przekształcając go, ozdabiając i przystrajając
z własnej inicjatywy – tak jak zrobili to mieszkańcy Kamienia Śląskiego, tworząc panoramę swojej wsi
(Rysunek 8. Malowidło ścienne zlokalizowane przy placu zabaw, wykonane przez mieszkańców Kamienia
Śląskiego). Jest ona obecnie nie tylko elementem dekoracyjnym, wyróżnikiem, ale także zapisem,
świadczącym o współpracy mieszkańców.

Rysunek 8. Malowidło ścienne zlokalizowane przy placu zabaw, wykonane przez mieszkańców Kamienia Śląskiego

H. Dmochowska (Redaktor Główny/Editorial-in-Chief), "Obszary wiejskie w Polsce/Rural areas in Poland",
Typologia
regionów
według
OECD,
str.
58,
Warszawa,
Olsztyn
2011
(Źródło:
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_obszary__wiejskie_w_polsce_2010.pdf)
41
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Podczas wyjazdów z ramienia Sieci Najciekawszych Wsi poznano wielu ludzi, którzy w ramach
spędzania czasu wolnego i przywiązania do swojej wsi, pracowały w różnego rodzaju organizacjach
i stowarzyszeniach, mających na celu ochronę i zachowanie krajobrazu wiejskiego miejsca - zawodowo
sołtysi, księża, strażacy OSP, piekarze, nauczyciele itd. Wiele z tych osób urodziło się w danej wsi,
dorastało w niej, obserwowało zachodzące zmiany i zmieniało się na przestrzeni lat, równolegle
z miejscem - jak z dobrym przyjacielem z podwórka z czasów dziecięcych. Choć teraz już nie podbierają
jabłek z sadu sąsiada i nie tworzą tajnych baz na drzewach pobliskiego lasu, w dalszym ciągu są
aktywnym elementem wiejskiego życia. Organizują festyny, jak Dzień Strażaka, Dożynki, imprezy
aktywizujące zarówno mieszkańców własnej wsi, jak i okolicznych wiosek (również zagranicznych), jak
ma to miejsce w przypadku Międzynarodowego Turnieju Piłki Prądowej (Wasserball), którego
organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie, odbywającej się corocznie w ostatni
weekend lipca.
Istotnym elementem egzystowania w przestrzeni jest również życie codzienne - robienie zakupów
na targowiskach i w sklepach, codzienne wizyty na przystanku, aby dojechać do pracy, wypieki ze
znajomą z Koła Gospodyń Wiejskich, próby kościelnego chóru, niedzielne msze w kościele i powrót do
domu w towarzystwie sąsiadów, zabawy dzieci, czy to w podchody, chowanego czy piratów i księżniczki,
które z czasem dorosną i być może przejmą obowiązki swoich rodziców, dziadków, i być może staną się
żywym świadectwem kontynuowanej tradycji swojej wsi.

4 Wypis wsi ujętych w referacie
W referacie nawiązano do dziesięciu wsi, zlokalizowanych w województwie opolskim. Złotogłowice
wspomniano w rozdziale poświęconym historii, zaś przykłady terenów wspólnych pochodzą ze wsi
Kamień Śląski, Kadłub, Maciejów, Paczków, Pawłowice, Pilszcz, Przechód, Raszowa i Różyna (Tabela 1.
Wypis wsi ujętych w referacie). Każda z tych wsi została odwiedzona przez autora referatu osobiście –
Złotogłowice w trakcie projektu, dotyczącego rewitalizacji, zaś pozostałe (w tabeli od nr 1 do 10)
uczestniczyły w programie Sieci Najciekawszych Wsi w 2014 roku.
TABELA 1. WYPIS WSI UJĘTYCH W REFERACIE
L.p.

Wieś

Gmina

Powiat

1.

Kamień Śląski

Gogolin

krapkowicki

2.

Kadłub

Strzelce Opolskie

strzelecki

3.

Maciejów

Kluczbork

Kluczborski

4.

Paczków

Paczków

nyski

5.

Pawłowice

Gorzów Śląski

oleski

6.

Pilszcz

Kietrz

głubczycki

7.

Przechód

Korfantów

nyski

8.

Raszowa

Tarnów Opolski

opolski

9.

Różyna

Lewin Brzeski

brzeski

10.

Złotogłowice

Nysa

nyski

Sieć Najciekawszych Wsi jest programem, mającym na celu wyłonienie najciekawszych wsi
w danym regionie czy kraju, aby pokazać jego specyfikę – architekturę, kulturę, przyrodę, tradycje
materialne i niematerialne. Pierwszy pomysł powstał w 1981 roku i dotyczył „Najpiękniejszych wsi
Francji (Plus Beaux Villages de France)”, zaś pomysłodawcą był Charlesa Ceyrac, burmistrz Collonges-laRouge, który pragnął zjednoczyć cenne wsie, zapewniając im jednocześnie ochronę 42. Dzięki tej
inicjatywie do dzisiaj możemy podziwiać dziedzictwo kulturowe francuskich wsi.

R. Wilczyński, "Polska Sieć Najciekawszych Wsi – europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi", str. 1
(Źródło: www.psorw.odnowawsi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=523
42
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Idea pomysłu została powielona w wielu państwach, mając korzystny wpływ na charakter wsi, a co
za tym idzie, różnorodności krajobrazowej państw. Także Polska zainteresowała się tym programem,
natomiast wsie województwa opolskiego starające się o uczestnictwo w programie „Sieci Najciekawszych
Wsi”. By takowy tytuł dostać, wieś musi spełnić kilka wymagań, takich jak posiadanie wiejskiego
charakteru (układ przestrzenny, zabudowa mieszkalna, gospodarcza i zagrodowa, wyróżniające się
budynki użyteczności publicznej), kultury i tradycji, zarówno tej kontynuowanej od pokoleń, jak i nowo
nabytych, bazy turystycznej (punkty informacyjne, baza noclegowa, gastronomia, dostęp do wi-fi, atrakcje
turystyczne – imprezy, festyny) oraz serc mieszkańców, gotowych wprowadzić w swoją wieś osobę
z zewnątrz. Sprawić, by ta chociaż przez kilka godzin poczuła się jako osoba przynależąca do danej
społeczności, i kto wie, czy nie zechciała jeszcze wrócić.

5 Sposoby zagospodarowania terenów wspólnych, dopasowanie ich do
charakteru wsi
Nawet najmniejsza społeczność ma swoje miejsce „dla wszystkich”. Przestrzeń, w której spędzają
czas, czy to świadomie, czy przypadkiem, traktując dany obszar tranzytowo. Głównymi funkcjami
terenów wspólnych w krajobrazie wiejskim, w zależności od lokalizacji, jest funkcja reprezentacyjna,
uatrakcyjniająca miejsce i podnosząca jego rangę – przykładowo skwery, parkingi, place przy kościołach,
użytkowa. Często obserwowana jest funkcja użytkowa niekiedy z podziałem na grupy wiekowe (place
zabaw dla dzieci, siłownie dla osób dorosłych), innym razem mająca na celu zjednoczenie mieszkańców
w sporcie (boiska, „szachownice” w nawierzchni), czy też zapewniająca ciszę i spokój, jak chociażby
stanowiska wędkarskie wokół zbiorników wodnych.
O ile w miastach o tereny wspólne dbają Burmistrzowie, Zarządy Zieleni Miejskiej, Miejscy
Konserwatorzy Zabytków, o tyle we wsiach tą funkcję przejmują mieszkańcy – często z własnej inicjatywy
zajmują się nasadzeniami, zgłaszają się do projektów na dofinansowanie. Bywa też, że nawiązują oni
współpracę z Uczelniami, jak to miało miejsce w przypadku Złotogłowic, kiedy to studenci stworzyli kilka
koncepcji projektowych na bazie inwentaryzacji, analiz, rozmów i informacji dostępnych w źródłach
pisanych. Pomysł ten jest rozwiązaniem ekonomicznym dla wsi, zapewniając tym samym projekt
wykonany pod okiem specjalistów, jak i dla studentów, którzy mogą zmierzyć się z realną przestrzenią, jej
plusami i problemami, by ostatecznie mając w swoim CV zapis o całym przedsięwzięciu.
Im teren jest atrakcyjniejszy, wygodny funkcjonalnie, tym chętniej użytkowany zarówno przez
mieszkańców, jak i zwiedzających. Niekiedy to nie najnowsze cuda techniki, innowacje czy wykorzystane
nowinki ze świata architektów i architektów krajobrazu czynią miejsce dobrze odbieranym przez
użytkowników, a jego dopasowanie do charakteru wsi, odzwierciedlające ducha miejsca, czy to podczas
oczekiwania na autobus czy siedzenia na ławce przy stawie.

5.1

Boisko

Dzieciństwo zawsze wiąże się z piłką. Nie chodzi o drużynę sportową czy zajęcia pod okiem trenera,
a zwykłą piłkę, której łaty leżały po całym podwórku, a sąsiedzi już nie mieli cierpliwości do echa, jakie
niosło kopanie nią o ścianę budynku. Bardzo popularne stało się tworzenie nawet nie tyle co boiska,
a niemalże kompleksu sportowego na terenie wiejskim. Taki też przykład mamy w Kadłubie (Rysunek 3.
Boiska z szachownicami w nawierzchni w Kadłubie), gdzie poza profesjonalnym, wyrysowanym boiskiem
z dekoracyjnymi bramkami, mamy jeszcze mozaikę przedstawiającą pola do gry w „ludzkie szachy”, które
dodatkowo podnosi rangę otoczenia. Jednakże, jak powiedział Kazimierz Górski „Piłka jest okrągła,
a bramki są dwie” – idąc tym tropem można zauważyć, że czasami nic więcej nie potrzeba, jeżeli grający
mają serce i zamiłowanie do piłki – kto wie, czy tak właśnie nie sądzą mieszkańcy Paczkowa, lokalizując
boisko na trawniku pomiędzy polem uprawnym a sadem (Rysunek 4. Boisko śródpolne w Paczkowie)?
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Rysunek 3. Boiska z szachownicami w nawierzchni w Kadłubie

5.2

Rysunek 4. Boisko śródpolne w Paczkowie

Cmentarz

Cmentarze tkwią z historii polskiej wsi od początków jej istnienia – pierwotnie lokalizowane przy
kościele, będącym sercem założenia planistycznego, z czasem powiększające się o dodatkową
powierzchnię na terenie wsi jako cmentarz komunalny. Miejsce wzbudzające szacunek, otoczone sacrum.
Osoby odwiedzające groby starannie dbają nie tylko o estetykę grobów najbliższych, ale również
najbliższe otoczenie (Rysunek 5. Cmentarz Komunalny na Pl. Myśliwca w Kamieniu Śląskim). Kiedy
z różnych powodów zagospodarowania terenu nagrobki (zwłaszcza historyczne) muszą zostać usunięte
(cały proces otoczony jest wielką czcią, zaś wszelkie prace wykonywane pod okiem specjalistów), można
spotkać się z innymi sposobami ich wyeksponowania, tak jak zrobiono to przy kościele w Kamieniu
Śląskim Rysunek 6. Płyty nagrobne, wkomponowane w mur otaczający kościół w Kamieniu Śląskim
(Rysunek 6. Płyty nagrobne, wkomponowane w mur otaczający kościół w Kamieniu Śląskim). Tamtejsze
płyty nagrobne zostały wkomponowane w mur otaczający kościół, powstały z budulca, będącego ścisłym
nawiązaniem do miejscowości, dzięki czemu całość tworzy harmonijną kompozycję w otoczeniu
starannie wyselekcjonowanego doboru gatunkowego roślin.

Rysunek 5. Cmentarz Komunalny na Pl. Myśliwca w Kamieniu
Śląskim

5.3

Rysunek 6. Płyty nagrobne, wkomponowane w mur otaczający
kościół w Kamieniu Śląskim

Pole grillowe

Jedzenie łączy ludzi – co prawda nikt nie przeprowadził badań pod kątem tego zagadnienia, jednak
znacznie częściej można spotkać tłumy podczas biesiadowania, aniżeli gry w siatkówkę. Czasami
wystarczy jedynie ogrodzone kamieniami palenisko i zaostrzone kijki, innym razem niewielkie pole
grillowe, zapewniające spożywanie posiłku w znacznie bardziej komfortowych warunkach – zarówno dla
osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Na takowy pomysł wpadli mieszkańcy wsi Paczków, tworząc
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strefę bezpieczną (oddalony od biegających dzieci grill, usytuowany pod ścianą), drewniane ławy ze
stołami – na tyle dużymi, by bez problemu zagadnąć sąsiada, nawiązać znajomość – socjalizować się,
małym budynkiem gospodarczym i zapleczem rozrywkowym (kosz, ping-pong), gdy młodzież i dzieci
zaczną się nudzić i zechcą spędzić czas aktywnie (Rysunek 7. Pole grillowe w Paczkowie). Całość jest
ogrodzona, co też zwiększa bezpieczeństwo grillujących w otoczeniu zieleni.

Rysunek 7. Pole grillowe w Paczkowie

5.4

Park

Istnieje wiele genez parku we wsi, niekiedy są to specjalne założenia, czasami pałacowo-parkowe,
jak to ma miejsce w Maciejowie, z ozdobnym frontem, zadbaną strefą przydomową za domem oraz
bardziej naturalistycznym założeniem zieleni. Niekiedy są to same parki (przykładowo po wyburzeniu
pałacu), pragnące zostania odkrytymi przez zwiedzających, chowającymi za pagórkami rzeźby, pomniki
przyrody. Taka historia miała miejsce w Pokoju, gdzie park był dodatkowym elementem, zlokalizowanym
przy gwiaździstym rondzie o siedmiu drogach. W centrum tego ronda znajdował się murowany pałac
księcia Carla Christiana Erdmanna von Würtemberg z Oleśnicy – miłośnika polowań43. Innym razem park
został zaimplementowany w przestrzeń leśną – otoczoną ogrodzeniem, z wyznaczonymi ścieżkami,
wyposażoną w małą architekturę. Niekiedy występują znacznie bardziej ukierunkowane założenia pod
mianem „parku”, o których mowa poniżej.
5.4.1

Park Domu Pomocy Społecznej
Domy Pomocy Społecznej są jednostkami, otaczającymi opieką, zaufaniem i poczuciem
bezpieczeństwa swoich lokatorów – osoby starsze, osoby niepełnosprawne, walczące z uzależnieniami.
DPS w Kadłubie (Rysunek 8. Strefa wejściowa z budynkiem DPS w Kadłubie) jest placówką, która pragnie
swoim lokatorom zapewnić nie tylko pomoc ze swojej strony, ale także zainteresować nowymi
dziedzinami życia, odnaleźć hobby odpowiednie dla danej osoby. Istotnym elementem jest kuracja
pensjonariuszy – i wcale nie mowa tu wyłącznie o wizytach u lekarzy i zabiegach. DPS w Kadłubie łączy
estetykę w rehabilitacją poprzez pracę ze zwierzętami – zooterapią (Rysunek 9. Awiarium DPS), jak
i pracę w ogrodzie (Rysunek 10. Nasadzenia wykonane przez mieszkańców DPS), zwaną hortiterapią.
Poza zwiększeniem zdolności ruchowo-motorycznych, usprawnieniu pamięci, zauważono, że każda osoba
zajmująca się zwierzętami lub roślinami staje się pewniejsza siebie. Wie, że pod jej skrzydłami znajduje
się istnienie, które bez jej pomocy nie przetrwa.
Można powiedzieć, że zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu i parku w tak dobrym stanie jest
efektem współpracy pracowników placówki oraz mieszkańców, którzy polegają na sobie nawzajem,
ucząc się i sprawiając, by każdy dzień tam spędzony był dniem wartym uśmiechu.

43

Marjer, „Zabytkowy park w Pokoju”, www.parki.org.pl/parki-miejskie/zabytkowy-park-w-pokoju
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Rysunek 8. Strefa wejściowa
z budynkiem DPS w Kadłubie

Rysunek 9. Awiarium DPS

Rysunek 10. Nasadzenia wykonane przez
mieszkańców DPS i tamtejszy pies

5.4.2

Park tematyczny
Parki tematyczne mają wiele genez – jedne przedstawiają historię wsi, rzemiosła, z jakiego jest
znana, czy sławnej osoby, która urodziła się w tym miejscu i stawiała swoje pierwsze kroki, lub jest z tym
miejscem w pewien sposób związana.
Do tego właśnie odnieśli się mieszkańcy wsi Maciejów, tworząc park tematyczny im. Jana
Dzierżonia, zwanego „Ojcem współczesnego pszczelarstwa” (Rysunek 11. Ul przedstawiający Jana
Dzierżona, górnośląskiego pszczelarza). Na terenie tego niewielkiego parku zlokalizowanych zostało
kilkanaście uli, które już wyszły z powszechnego użytku, a mimo to dalej zachwycają barwną kolorystyką
i pomysłowością wykonania (Rysunek 12. Eksponaty parku - ule). Turyści pragnący zakupić pamiątkę,
czy to jadalną, użytkową czy ozdobną, kierują się do zabytkowego budynku na wejściu parku,
prowadzonego przez mieszkańców wsi, który jednocześnie jest zadaszoną częścią muzeum, jak i punktem
informująco- sklepikarskim.

Rysunek 11. Ul przedstawiający Jana Dzierżona,
górnośląskiego pszczelarza

Rysunek 12. Eksponaty parku - ule

5.4.3

Park Wiejski
Parki wiejskie tworzone są już stricte pod mieszkańców, ich potrzeby, zainteresowania, tak, by
z okazji różnych imprez zgromadzić jak największe rzesze ludzi. Park Wiejski Raszowa jest wielkim
założeniem, obejmującym zarówno zadrzewienia, polany, jak i staw (Rysunek 13. Witacz do Parku
Wiejskiego Raszowa). Na terenie parku odbywa się wiele imprez, również tematycznych, ściśle
związanych z psimi zaprzęgami, która miała miejsce w dniu wizyty komisji Sieci Najciekawszych Wsi
(Rysunek 14. Impreza poświęcona psim zaprzęgom). Rozwieszone na ogrodzeniach banery informacyjne
podawały o 14. Mistrzostwach Europy Canicross & Bikejoring na Górze św. Anny w dniach 15-16.10.2011
roku, a także o sekcji Sportów Psich Zaprzęgów LZD Odrzanka – Dziergowice.
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Rysunek 13. Witacz do Parku Wiejskiego Raszowa

5.5

Rysunek 14. Impreza poświęcona psim zaprzęgom

Parking

Odpowiednie wyznaczenie miejsca pod parking nie należy do łatwych i musi podlegać szeregowi
wymogów, od odległości od budynku, przez miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
i infrastrukturę, na wymiarach miejsc parkingowych kończąc. Kamień Śląski rozwiązał sprawę parkingu,
zlokalizowanego pomiędzy kościołem a stawem, przez zatrudnienie projektanta, co dało efekt miejsca
dopasowanego do przestrzeni i sprawnie funkcjonującego (Rysunek 15. Parking w Kamieniu Śląskim). Są
też przypadki, gdy miejsc parkingowych było nieproporcjonalnie mało w porównaniu do potrzeb
społeczności, bądź parkingu nie było wcale. Wówczas funkcję parkingu przejmuje najbliższy nieużytek,
sprawnie rozjeżdżany przez parkujące auta, deszczową porą ponaznaczany kałużami i błotem.
Naprzeciwko nowo odremontowanego Wiejskiego Domu Kultury znajduje się parking – pierwsza linia aut
zajmuje stanowiska, które powinna, jednak dalszy plan przedstawia już rozjechany trawnik, który
niekorzystnie wpływa na odbiór przestrzeni.

Rysunek 15. Parking w Kamieniu Śląskim

5.6

Rysunek 16. Parking w Pilszczu

Plac zabaw

Place zabaw są stałym elementem przestrzeni wiejskiej, na dodatek coraz łatwiej na jego odnowę
pozyskać fundusze. Kamień Śląski oferuje swoim najmłodszym mieszkańcom plac zabaw bezpieczny
(wysypany piaskiem, z zachowanymi strefami bezpieczeństwa), atrakcyjny, obejmujący zarówno
elementy dla dzieci twórczych artystycznie („Babko, babko, udaj się…”), jak i tych ponad aktywnych, dając
im do dyspozycji elementy kręcąco-wspinaczkowe, a nad wszystkim góruje zjeżdżalnia z domkami,
imitującymi wieże (Rysunek 17. Nowoczesny plac w Kamieniu Śląskim). Zupełnie inaczej wygląda plac
zabaw w Pawłowicach, zlokalizowany przy Przedszkolu Publicznym, realizującym programy I i II „Niech
słońce świeci dla wszystkich dzieci”. Tego typu place kojarzone są jeszcze z pokoleniem rocznika ‘60, co
wcale nie znaczy, że lepsze są plastikowe zjeżdżalnie. Wyobraźnia dziecka nie ma limitów, a obiekty
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(barwnie umalowane przez pracowników placówki), które zostały na tym placu umieszczone, potrafią
przenieść malucha na wiele godzin w krainę zabawy. Place zabaw są jednym z tych przykładów,
potwierdzających zasadę, że nie ważne jest miejsce a towarzystwo – czy zatem będzie to nowoczesny plac,
elementy konstrukcyjne, czy zwykła przestrzeń do gry w chowanego, w dobrym towarzystwie i przy
nieograniczonej wyobraźni można przeżyć wiele przygód.

Rysunek 17. Nowoczesny plac w Kamieniu Śląskim

5.7

Rysunek 18. Metalowo-konstrukcyjny plac zabaw
w Pawłowicach

Przystanek autobusowy

Miejsce na pozór niezauważalne – ma nas ochronić od wiatru, deszczu i słońca, podczas gdy
wyczekujemy naszego autobusu, stojąc na przystanku niczym stado surykatek. Jednak jego wygląd potrafi
wpłynąć na to, jak czujemy się przez te kilka minut czekania, sprawić, że poczujemy się bezpiecznie lub
też odczujemy zagrożenie, które, podobnie jak w przypadku surykatek, machinalnie i niezależnie od nas,
udzieli się innym wyczekującym. Przykładem przystanku, w którym można czuć się zagrożonym, jest ten
zlokalizowany w Pawłowicach (Rysunek 19. Przystanek w Pawłowicach). Chociaż ma zadaszenie i ściany,
jest kostką z jednym możliwym wejściem, zacienioną w środku i przyozdobioną chuligańską nietwórczą
działalnością, czyli najzwyklejszymi w świecie bazgrołami sprejem. Ponad to w pobliżu brakuje
oświetlenia czy chociażby „dostępu” do drogi publicznej, przez co miejsce staje się wizualnie odizolowane
od ruchu drogowego. Ostatnią kwestią, mającą negatywny wpływ na odbiór przystanku jest roślinność –
pierwotnie mająca ozdobić budowlę, jednak poprzez brak pielęgnacji jedynie ją maskuje. Wystarczyłoby
kilka elementów, które diametralnie zmieniłyby odbiór tegoż przystanku, co można zaobserwować na
przykładzie Maciejowa (Rysunek 20. Wymalowany przystanek w Maciejowie). Choć w dalszym stopniu
jest to bryła, brak krat w oknie i przeszklona ściana z drzwiami dają wrażenie ażurowości, otwartości na
otoczenie. Murek jest wykorzystywany jako zewnętrzna ławka dla oczekujących na autobus, a to daje
wolność wyboru, dzięki któremu czujemy się pewniej. Malunki na ścianach? Są stett widziane – i tu
mieszkańcy wykazali się inicjatywą, ozdabiając słoneczny kolor elewacji wizerunkami kwiatów,
jednocześnie nawiązując do rzemiosła, którym wyróżnia się wieś – hodowlą pszczół i produkcją miodu.
Całość jest bardzo pozytywnie odbierana zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych.
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Rysunek 19. Przystanek w Pawłowicach

Rysunek 20. Wymalowany przystanek w Maciejowie

Załóżmy jednak, że przystanek dopiero co powstał. Nie został wybudowany, a postawiony – prosto
z katalogu mebli miejskich, trójścienny, plastikowy, z kolorowymi elementami metalowymi i ławeczką na
głównej ścianie, ujętą w miejsca na plakaty reklamowe po obu jej stronach. Bardzo często mała
architektura tego typu kojarzona jest z tandetą, brakiem powiązania przestrzennego, nie utożsamiająca
się z otoczeniem i charakterem miejsca. Nie można tego okleić czy pomalować, ponieważ paragrafy
pociągnęłyby artystę do odpowiedzialności karnej, mało opłacalnej dla jego portfela. Choć wydaje się to
mało możliwe, wieś zwana Przechodem zmierzyła się z tym wyzwaniem z nieprawdopodobnie
przyjemnym dla oka skutkiem, prosząc o pomoc. pobliskie przedszkole. Omawiany przystanek jest
typowym przedstawicielem zamówienia z katalogu (Rysunek 21. Nowo powstały przystanek
w Przechodzie). Dzięki twórczości przedszkolaków stał się on jednym z najpiękniejszych miejsc we wsi,
a to za sprawą plakatów, które zrobiły dzieci (Rysunek 22. Plakat informacyjny na przystanku
w Przechodzie). I tak oto, zamiast nadwyrężać szyję w poszukiwaniu autobusu na drodze, oczekujący
pasażerowie przyglądają się kwietnemu plakatowi z okazji Święta Kwiatów oraz rysunkom, które dzieci
wykonały na zajęciach plastyki.

Rysunek 21. Nowo powstały przystanek w Przechodzie

Rysunek 22. Plakat informacyjny na przystanku w Przechodzie
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5.8

Siłownia

Jeżeli wieś dostanie dofinansowanie na rozwój i rekreację, prawdopodobnie zostanie ono
ulokowane w siłowni na świeżym powietrzu. Obecnie bardzo wiele wsi oferuje swoim mieszkańcom taką
formę spędzania wolnego czasu, zarówno młodzieży, osobom dorosłym, jak i seniorom, którzy chętnie
z tej możliwości korzystają. Czas spędzony przy sprzęcie nie służy jedynie przełamaniu się do aktywności,
poprawie kondycji, zwiększeniu wydolności krążeniowo-oddechowej czy wymodelowaniu sylwetki.
Często jest to cel wyjścia z czterech ścian, powód, dla którego przekracza się próg domostwa. Tym
bardziej, że takiego rodzaju siłownia umożliwia prowadzenie konwersacji w wygodnych warunkach, co
też sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości czy najzwyklejszemu spotkaniu się z sąsiadką czy
sąsiadem na wspólnych ćwiczeniach. Takowy obiekt powstał w Pawłowicach i wystarczy tylko spojrzeć
na wydeptany trawnik, by wydedukować, że mieszkańcy chętnie spędzają na ćwiczeniach swój wolny
czas (Rysunek 23. Kompleks siłowni na świeżym powietrzu w Pawłowicach).

Rysunek 23. Kompleks siłowni na świeżym powietrzu w Pawłowicach

5.9

Skwer

Skwer, miejsce wizytówka, będący charakterystycznym elementem we wsi. Pełni on funkcję
reprezentacyjną dla danego miejsca, będąc niekiedy jedynym takim obszarem, innym razem jednym
z elementów układanki, tworzącej razem grupę tematyczną. Pomysł na takie puzzle został wykorzystany
w Pilszczu, gdzie powstało „Kwitnące ZOO w Pilszczu”. Jest to założenie obejmujące całą wieś, zaś każdy
skwer zlokalizowany jest przy istotnym punkcie orientacyjnym, przykładowo skrzyżowaniu, czy budynku
użyteczności publicznej. I tak oto mamy Zająca na podwyższeniu (Rysunek 24. ZOO w Pilszczu - Zając),
dumnie prezentującego dom Sołtysa i Ośrodek Zdrowia, Biedronkę przy auto-serwisie, zlokalizowanym
przy skrzyżowaniu (Rysunek 25. ZOO w Pilszczu - Biedronka), otoczoną zielenią Gęś, zlokalizowaną przy
skrzyżowaniu dróg ze znakiem informacyjnym, gdzie jedna z nich prowadzi do Wiejskiego Domu Kultury,
inna do szkoły czy ośrodka zdrowia (Rysunek 26. ZOO w Pilszczu - Gęś). Spacerując przez wieś można
jeszcze natknąć się na Sowę, Żabę i Hipopotama. Pomysł takiego ZOO jest interesujący z kilku powodów –
każdy tego typu zwierzęcy skwer scala wieś, tworząc szlak, który warto poznać. Co więcej, każdy z tych
elementów jest dziełem współpracy mieszkańców – stworzenia idei, jej wykonania i obecnej pielęgnacji,
dzięki której miejsce jest nie tylko reprezentacyjne, ale i kwitnąco żyjące.

Strona | 232

TEREN WSPÓLNY W KRAJOBRAZIE WIEJSKIM – MIEJSCE AKTYWIZACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI I ŻYJĄCA WIZYTÓWKA WSI

Rysunek 24. ZOO w Pilszczu - Zając

Rysunek 25. ZOO w Pilszczu - Biedronka

Rysunek 26. ZOO w Pilszczu - Gęś

Skwer powszechnie kojarzony jest z funkcją ozdobną – rabatami, znakiem lub tablicą informacyjną.
Jednak nie jest to wytyczna, którą należy się kierować. Uświadamiają nam to mieszkańcy Przechodu,
którzy stworzyli skwer nie tylko efektowny wizualnie, ale także użytkowy. Od strony głównej ulicy
znajduje się ogródek warzywny z małą szklarnią, który stanowi dobro wspólne – każdy może o niego
zadbać, co widać na załączonym zdjęciu (Rysunek 27. Skwer użytkowy w Przechodzie - ogródek
warzywny), jak i skorzystać z jego plonów. Tuż za nim zlokalizowano niewielki sad, wewnątrz którego
umieszczono byliny kwitnące, ozdobne elementy nawiązujące do tematyki wiejskiej (drewniane koło
powozu), zaś wśród drzew znajduje się opona do huśtania dla najmłodszych.

Rysunek 27. Skwer użytkowy w Przechodzie - ogródek
warzywny

Rysunek 28. Ozdobny zagajnik wśród drzew owocowych
w Przechodzie

5.10 Stacje wędkarskie
Czy jest wśród czytelników pasjonat wędkarstwa, osoba ceniąca ciszę i spokój, z niewzruszonym
spokojem wpatrująca się w spławik? Dobra informacja jest taka, że w Raszowej nie ma potrzeby, aby
nosić ze sobą krzesełko, chociażby składane. Przewodniczący we wsi zauważyli, jak wielką popularnością
cieszy się wędkarstwo we wsi z racji jeziora, którego fauna i flora zachęcają do spędzania w jego pobliżu
swojego czasu. Rząd patyków w charakterystycznym kształcie litery „Y” o długiej nóżce zasugerował, że
miejsce to jest często użytkowane i warto by postawić ławkę, dzięki której można usadowić się
w wygodnej pozycji i wypatrywać, czy ryba bierze (Rysunek 9. Proste i praktyczne stworzenie miejsca
wędkarskiego w Raszowej). Innym pomysłem, godnym piątki za pomysłowość, jest utworzenie strefy dla
wędkarza, oferującej ławki, miejsce do oprawienia ryby i grilla, jeżeli pojawi się ochota na świeżą rybę
(Rysunek 10. Strefa wypoczynku dla wędkarzy z grillem w Raszowej). Co więcej, na wypadek
niesprzyjających warunków powstały małe zabudowania gospodarcze (Rysunek 11. Mały budynek
gospodarczy dla wędkarzy w Raszowej), będące dobrym schronieniem dla tych, którzy chcieliby
niepogodę przeczekać, aby w dalszym ciągu oddać się swojemu hobby, tym bardziej, że podobno nie
wędkuje się dla ryby, a samej przyjemności wędkowania.
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Rysunek 9. Proste i praktyczne
stworzenie miejsca wędkarskiego
w Raszowej

Rysunek 10. Strefa wypoczynku dla
wędkarzy z grillem w Raszowej

Rysunek 11. Mały budynek gospodarczy
dla wędkarzy w Raszowej

5.11 Staw
Niemalże w każdej wsi można doszukać się stawu, zadbanego, po którego tafli pływają kaczki
i łabędzie, bądź niemożliwego do zweryfikowania z powodu braku wody, gdyby o jej istnieniu nie
świadczyła roślinność hydrofilna. Stawy – tak dzisiaj nazywane zbiorniki wodne – były niegdyś w wielu
przypadkach zbiornikami retencyjnymi. Ich zadaniem było zaopatrywanie rolników w wodę do
podlewania plonów, strażaków do gaszenia pożarów, hodowców do pojenia zwierząt, a także
gromadzenia wody z rowów melioracyjnych, gdy te zostały maksymalnie wypełnione wodą. Poprzez
postęp związany z wdrożeniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na przestrzeni lat, zbiorniki
retencyjne swoje funkcje użytkowe zamieniły na estetyczne (o ile są na to środki finansowe), stając się
miejscem charakterystycznym we wsi i jego wizytówką. Potwierdzenie tych słów można uzyskać,
przyglądając się dawnemu zbiornikowi w Kamieniu Śląskim (Rysunek 32. Widok na staw w Kamieniu
Śląskim). Jego brzegi zostały wzmocnione kamieniem, punkty widokowe zabezpieczone barierkami,
nasadzenia liściaste i kwietne dopasowane do roślinności kojarzonej z wiejskim klimatem, co więcej –
instalacje wodne podnoszą rangę miejsca efektem wizualnym oraz dźwiękowym. Zarówno pokaz
fontanny, jak i szereg historycznej zabudowy, można podziwiać z podestu, wysuniętego swoją
konstrukcją nad taflę stawu (Rysunek 33. Podest z widokiem na jezioro i historyczną zabudowę Kamienia
Śląskiego). Wiele elementów zdobienniczych nawiązuje do kamienia, zaś samo miejsce wyposażone
zostało w małą architekturę, jak donice na poręczach, ławki i latarnie, dając poczucie komfortu
i bezpieczeństwa także po zmroku, aby piękno tego miejsca można było podziwiać bez względu na porę
dnia.

Rysunek 32. Widok na staw w Kamieniu Śląskim

Rysunek 33. Podest z widokiem na jezioro i historyczną
zabudowę Kamienia Śląskiego
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6 Podsumowanie
Tematem referatu były tereny wspólne, zlokalizowane w krajobrazie wiejskim, jako miejsca
aktywizacji lokalnej społeczności i żyjące wizytówki we wsi. Aby dowieść, jak cenne są one w życiu
mieszkańców, należałoby odpowiedzieć na dwa pytania:
Czy teren wspólny może stać się towarzyszem dla jednostki, znajomym, którego odwiedza się
w wolnych chwilach? Żyjącym miejscem, jednoczącym mieszkańców każdej wsi?
Teren wspólny, choć jest założeniem projektowym, jest również naszym cichym towarzyszem, o ile
się dobrze wsłuchamy i zauważymy, jak wiele mamy ze sobą wspólnego. Najczęściej odwiedzamy właśnie
te miejsca, w których dobrze się czujemy – stąd też na różnorodność w sposobie ich zagospodarowania.
Od nas zależy, czy chcemy spędzić czas biernie, na kontemplacji, rozmyślaniach, przy akompaniamencie
szumu wody i treli ptaków, czy aktywnie, ćwicząc, żywo rozmawiając z sąsiadami, gestykulując
przesadnie i śmiejąc się do rozpuku, bawiąc się – czy to na placu zabaw z miejscowym, najmłodszym
pokoleniem, czy na festynie z rówieśnikami czy rodziną – bez względu na wiek. Podobnie jak odwiedzamy
dobrych przyjaciół, tak samo wracamy do miejsc, które lubimy, z których mamy miłe wspomnienia,
niejednokrotnie łączące nas niewidzialną nicią z dzieciństwem. Tereny wspólne żyją dzięki ludziom
i odwrotnie, człowiek wychodząc z domu niekiedy sam odżywa. Miejsca te są cichymi towarzyszami
naszego życia, obserwującymi nasze pierwsze bieganie, kończące się rozbitym kolanem, jazdę na rowerze,
zabawie z kumplami z podwórka, pierwsze spotkanie z chłopakiem lub dziewczyną z klasy, wspólne
spacery, wsłuchującemu się w plany na przyszłość, aż w końcu, gdy przychodzi jesień, oglądające nasze
pełne wspomnień oczy, kiedy to potrafimy porozumieć się bezgłośnie, mając wrażenie, że wszystko jest
na swoim miejscu.
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microRNAs AS POTIENTIAL BIOMARKERS IN INFLAMMATORY
BOWEL DIESEASES
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Bogumił Konopka – Katedra inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska
miRNAs are small, approximately 20 nucleotides long, non-coding RNAs, responsible for posttranscriptional gene regulation. They control many cellular functions such as cell differentiation,
signaling, immunological response and others. Recent studies revealed that aberrant miRNA levels
associated with specific diseases can be demonstrated in plasma. This makes miRNAs candidate
molecules for biomarkers of those diseases.
It is well known that non-treated inflammations may lead to serious tissues damage or even cancer.
Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a group of intestinal disorders which includes Crohn’s Disease
and Ulcerative Colitis. Currently the annual incidence rate reaches nearly 20 cases per 100,000
persons. The main difficulty in IBD therapy is related to little knowledge of its etiology. Recent studies
show that there are four main factors affecting susceptibility to IBD: epithelial barrier disorders,
autophagy, aberrant immune responses, and genetic factors. miRNAs target genes from those group
including Cadherine-1 (CDH1), Macrophage Inflammatory Protein 2-alpha (MIP2-alpha) or Autophagyrelated genes (ATG).
In this work the current state of knowledge relating miRNAs and IBD is reviewed, with the main
focus put on finding potential miRNA biomarkers of IBD.

1 Introduction
microRNAs (miRNAs) are non-coding, approximately 20 nucleotides (nt) long RNA molecules,
regulating gene expression in animals, plants and viruses. Regulation is achieved by posttranscriptional
gene silencing, where miRNAs in most cases targets 3’ UTR (Untranslated Region) of mRNA. It has been
estimated that miRNA can regulate more than 60% of mammalian genes [1] controlling many cellular
functions.

1.1

miRNA history

First miRNAs was identified and described by Lee et al. in 1993 [2]. With its antisense
complementarity to LIN-14 protein coding gene, non-protein coding gene lin-4 plays essential role in
postembryonic development in nematode Caenorhabditis Elegans, downregulating LIN-14 protein
expression. In 2000, Reinhart et al. [3] found another larval development regulation gene, let-7, in C.
Elegans. Later studies revealed that let-7 is highly conserved in wide range of species including vertebrate
[4], and plays similar roles in prenatal development. Since these discoveries, more miRNAs have been found
and current number of precursors exceeds 1800 in H. Sapiens (miRBase.org, Release 21: June 2014).

1.2

miRNA biogenesis

In eukaryotes, majority of miRNAs is encoded in genome as independent genes but also noticeable
part is encoded in introns of host gene. They are transcribed by RNA Polymerase II, which produces up to
few hundred nt long transcripts termed pri-miRNAs containing a stem loop at one end. In next stage, primiRNAs are processed by Microprocessor complex consisting of ribonuclease III enzyme Drosha and are
shortened to 70-100 nt pre-miRNA. New transcripts are then exported into cytoplasm by XPO-5 (Exportin5) protein to be further processed. In cytoplasm pre-miRNA strand is cleaved by Dicer. This produces about
20 nt long double-string miRNA. One string termed “passenger strand” is then degraded, while the other
one – “guide strand” – can associate with Argonaute 2 (AGO2) protein to form a RNA-induced Silencing
Complex (RISC),RISC can actively interact with RNA transcripts, typically targeting with partial
complementarity 3’ UTR and causing mRNA degradation or translation suppression [5] [6] [7].
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1.3

Circulating miRNAs

Although majority of miRNAs regulate gene expression inside host cell, some of them can be found in
human body fluids such as plasma, saliva, breast milk and cerebrospinal fluid [8]. Since peripheral blood
contains ribonucleases, miRNAs’ non-digestion and appearance in plasma seems remarkable. It is allowed
due to miRNAs’ transport inside microvesicles (exosomes) or association with HDL(High density
lipoprotein) and RNA-binding proteins such as AGO2 [9]. Aberrant miRNAs’ levels, which can be measured
using qRT-PCR, microarrays or sequencing methods [10], were first investigated in relation to specific
disease by Lawrie et al. [11]. Since then, there is growing interest in finding miRNAs that can help to
diagnose diseases.

2

miRNA role in Inflammatory Bowel Disease

2.1

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a group of chronic intestinal inflammatory disorders with
growing incidence in Western population. Two major types of IBD are Ulcerative Colitis (UC) and Crohn’s
Disease(CD). Latter can affect not only small intestine and colon, but also mouth, stomach and esophagus
[12]. IBDs are in general diagnosed with colonoscopy and colon biopsy. Usually correct diagnosis is made
in late stadium of disease, mainly due to little knowledge of its etiology and similarity of symptoms
between UC, CD and other intestinal disorders such as irritable bowel syndrome and celiac disease [13].
Although IBD’s etiology is not fully understood, various factors are considered to play important role in
IBD development such as genetic and environmental factors, innate and adaptive immune response
dysregulation, epithelial barrier dysfunction [14] [15].

2.2

miRNAs role in IBD

Numerous studies have been carried out on identifying miRNAs role in IBD and it has been proven
that over 100 miRNAs are involved in IBD development regulation [16]. Innate immune response can be
altered via Nuclear Factor kappa-B (NFκB) and Toll-like Receptor (TLR) pathways regulation by miR-155
and miR-146a [16]. Th1/Th2/Treg balance regulation plays significant role in adaptive immune response
and is performed by miR-155 and miR-17-92 which regulate naïve T-cell into Th1 and Th2 differentiation.
miR-21 was proved to control Th2 differentiation and miR-21, miR-24, miR-31, miR-210 were proved to
target Tregs differentiation transcription factor – Foxp3 [17]. Noticeable number of genetic factors
affecting susceptibility to IBD were reviewed including NOD2, CARD9, STAT3, TYK2, JAK2 and also
several autophagy-related genes such as ATG16L1 and IRGM [16] [18] [19]. Intestinal barrier dysfunction
is considered to have a big impact in IBD development as it is the first line of defense against microbes in
the intestinal tract [20]. Abnormal Tight Junctions proteins biosynthesis is mediated by miRNAs due to
Occludins, Claudins, Cadherins and Zonula occludens expression downregulation [21].
While IBD diagnosis is usually obtained by colon biopsy (what carries possible risk), circulating
miRNAs are perfect candidates for IBD biomarkers as they play significant role in in IBD development.
Finding potential biomarkers conducting wet-lab researches is related to high costs, therefore this
process is supported with computational methods.

3

miRNA-mRNA interaction prediction

3.1

Identification of potential miRNA targets

The search for new potential biomarkers should be preceded by deep etiology and risk factor
analysis. First attempts of Environmental Factors (EF)-miRNA interactions has been made inter alia by
Xing et al. [22] using semi-supervised classifier based method (miREFScan). In 2014 Li et al. [23]
performed a wider analysis comprised of EF-miRNA-disease network analysis using Network-Based
Interference method elucidating new EF-miRNA interaction-based risks for breast cancer. In case of IBD,
environmental factor analysis is not sufficient, thus wider analysis is necessary (including molecular
pathways of factors mentioned in 3.2 section). Usage of online molecular pathway databases such as
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KEGG, PANTHER or Reactome is essential for finding neuralgic spots vulnerable to miRNAs up- or
downregulation.

3.2

miRNA databases and predicting tools

As various potential miRNA targets are selected, miRNA-target interaction predictions should be
performed to determine potential miRNA biomarkers. Numerous miRNA online databases or databases
combined with predicting tools are available such as miRBase, miRanda, microRNA. These algorithms are
designed for finding target mRNA for particular miRNA, while prediction of potential miRNAs targeting
specific mRNA is needed. Few tools capable of finding miRNAs affecting particular mRNA have been
introduced including miRWalk [24] and DIANA [25].

4

Conclusions and future work focus

There is a constant need of finding novel biomarkers that would allow to improve diagnosis and
reveal the etiology of many diseases such as IBD. Since miRNA are very promising molecules for this
purpose, further investigations are needed to find disease specific miRNAs expression patterns. Due to
high costs and increasing mass of biologic data conventional wet lab methods need to be supported with
bioinformatical approaches. Further development of miRNA target identification methods based on
existing experimental data, pathway analysis and physical miRNA attributes is crucial for achieving
progress in the field.
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WPŁYW KSZTAŁTU CZĄSTEK PROSZKU MIEDZIANEGO NA
MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK
NANOSZONYCH METODĄ LOW PRESSURE COLD SPRAY
Paweł Stabla, Viktoria Hoppe – Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Materiałoznawstwa im. doc.
Rudolfa Haimanna
Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Marcin Winnicki – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny,
Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju cząstek proszku miedzianego na
mikrostrukturę oraz właściwości powłok nanoszonych metodą natryskiwania zimnym gazem. Na
próbkę stalową natryskiwano proszek miedziany metodą Low Pressure Cold Spray (LPCS). Proces ten
powoduje silne związanie cząstek proszku z podłożem. Formowanie powłoki wynika z dużej energii
kinetycznej cząstek proszku wynikającej z bardzo dużej ich prędkości co powoduje plastyczne
odkształcenie cząstek. W pracy porównano wpływ kształtu cząstek miedzianych na właściwości
i mikrostrukturę powłok. Przeprowadzono badania z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz
skaningowej mikroskopii elektronowej. Przeprowadzono również pomiary twardości powłok. Badano
powłoki natryskiwane proszkiem o kształcie sferoidalnym i dendrytycznym.

1 Wprowadzenie
W metodzie Cold Spray, cząstki proszku zostają przyspieszone w uprzednio podgrzanym do
określonej temperatury strumieniu gazu. Przelatując przez dyszę De-Lavala kształtowany jest strumień
gazu i cząstek, który uderzając o podłoże formuje zwartą powłokę. Prędkość cząstek podczas uderzanie
w substrat oscyluje w granicach 200-1200 m/s. Prędkość ta zależna jest od geometrii dyszy, rozmiaru
i morfologii cząstek, temperatury oraz ciśnienia stosowanego gazu. Wyróżnia się wysokociśnieniową oraz
niskociśnieniową metodę natryskiwania Cold Spray. W metodzie wysokociśnieniowej uzyskiwane są
wyższe prędkości cząstek proszku, przyspieszane nawet do 1200 m/s. Stosowane jako gaz roboczy są
najczęściej hel lub azot sprężone do ciśnienia blisko 4 MPa. Ta metoda wykorzystywana jest głównie do
natryskiwania powłok takich proszków jak: Ti, Si, Ag, Ta, i inne. W metodzie niskociśnieniowej ciśnienie
gazu, którym najczęściej jest powietrze, nie przekracza 1 MPa. Gaz podgrzewany jest do temperatury ok.
650°C lub niższej. Takie parametry procesu pozwalają na natryskiwanie jedynie proszków metali
miękkich, taki jak: Cu, Al, Ni, Sn i Zn [1-5].
Obecnie firmy produkujące proszki materiałów do natryskiwania oferują dwa główne rodzaje:
sferyczne i dendrytyczne. Cząstki o takich kształtach znacznie się różnią, również powłoki tworzone
przez poszczególne rodzaje proszków mają różne właściwości i mikrostrukturę.

2

Materiał i metodyka badań

W celu określenia różnic w właściwościach i mikrostrukturze powłok nanoszonych z proszku
sferycznego lub dendrytycznego przeprowadzono badania przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz
elektronowej. Podczas procesu natryskiwania użyto miedzianego proszku sferycznego (rys. 1)
o granulacji 10 do 55 µm, średniej granulacji 30,4 µm (producent Sentes-Bir, Turcja) oraz miedzianego
proszku dendrytycznego (rys. 2) o granulacje 15 do 50 µm, średniej granulacji 31,6 µm (producent Libra,
Polska).
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Rysunek 12. Proszek o frakcji sferycznej. SEM. Rysunek 13. proszek o frakcji dendrytycznej. SEM.

Do badań mikrostruktury wykorzystano mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE MA200
z oprogramowaniem NIS Elements BR. Jako odczynnika trawiącego użyto nadsiarczanu amonu.
Zastosowano również skaningowy mikroskop elektronowy PHENOM G2 PRO, przy użyciu którego
wykonano rejestrację obrazów mikrostruktury oraz wyznaczono profile chropowatości powłok przy
pomocy oprogramowania 3D Roughness Reconstruction. Wykonano również pomiary twardości metodą
Vickersa przy użyciu twardościomierza MMT-X3, zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-2:1999. Nacisk
wywierany siłą 2,94 N odbywał się w czasie 15 s.
Parametry procesu natryskiwania powłok metodą Low Pressure Cold Spray zamieszczono
w tabeli 1.
TABELA 1. PARAMETRY PROCESU LPCS
Parametr

Wartość

Rodzaj gazu roboczego

powietrze

Ciśnienie gazu roboczego

0,9 MPa

Temperatura gazu roboczego

600 °C

Odległość natryskiwania

10 mm

Wydatek proszku

40 g/min

Odległość między ściegami

3,7 mm

3

Wyniki badań

3.1

Badania mikrostruktury

Badania mikrostruktury powłok nanoszonych przy użyciu proszku dendrytycznego wykazały
obecności obszarów o zwiększonej porowatości (rys. 4). Częstość występowania porów jest wyższa
w rejonach bliżej materiału podłoża, jednak występują również w górnych warstwach ściegów. Obszary
porowatości układają się prostopadle do kierunku natryskiwania, równolegle do podłoża. Nie zauważono
równomiernie rozmieszczonych porów w całej objętości powłoki, leczy tylko w skupiskach w kilku
miejscach. Mikrostruktury powłok z proszku sferycznego ukazują nieliczne pory dużych rozmiarów,
występujące nierównomiernie (rys. 3).
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Rysunek 3. Mikrostruktura powłoki nanoszonej przy użyciu
proszku sferycznego. Brak skupisk porowatości, występują
nieliczne pory dużych rozmiarów. LM. Stan nietrawiony.

Rysunek 4. Mikrostruktura powłoki nanoszonej z proszku
dendrytycznego. Widoczne skupiska porowatości w warstwie
przy podłożu. LM. Stan nietrawiony.

Kolejnym etapem pracy było wykonanie rejestracji struktury w stanie trawionym za pomocą
mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego. Zarówno w przypadku powłok
z proszku dendrytycznego jak i sferycznego zauważono duże odkształcenia plastyczne w warstwie przy
podłożu (rys. 5 i 6). Kierunek deformacji w znacznej większości jest prostopadły do kierunku
natryskiwania. Wyraźne są również pofałdowania cząstek proszku.
W warstwach przypowierzchniowych powłok zaobserwowane deformacje są mniejsze niż
w przypadku warstw przy podłożu, jednak również są one wyraźne.

Rysunek 5. Mikrostruktura powłoki nanoszonej z proszku
sferycznego. Widoczne ukierunkowanie deformacji cząstek
proszku oraz nieliczne pory między cząstkami. LM. Stan
trawiony.

Rysunek 6. Mikrostruktura powłoki nanoszonej z proszku
dendrytycznego. Widoczna tekstura wynikająca z deformacji
kolejnych cząstek proszku. LM. Stan trawiony.

Mikrostruktury zarejestrowane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego przy
powiększeniu 1800x ujawniają duże odkształcenie plastyczne cząstek powłoki. Odkształcenie to jest
większe w obszarach bliżej podłoża. Struktura powłoki nanoszonej z proszku dendrytycznego jest
bardziej drobnoziarnista (rys. 8) niż w przypadku powłoki nanoszonej z proszku sferycznego (rys. 7).
Wynika to z łatwiejszego odkształcania się cząstek dendrytycznych spowodowane ich nieregularnym
kształtem, mimo, iż średnia granulacja obu proszków była bardzo zbliżona.
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Rysunek 7. Mikrostruktura powłoki nanoszonej z proszku
sferycznego. Widoczne ukierunkowanie deformacji
plastycznych cząstek proszku. SEM. Stan trawiony.

Rysunek 8. Mikrostruktura powłoki nanoszonej z proszku
dendrytycznego. Widoczna drobnoziarnista struktura. LM.
Stan trawiony.Badanie twardości powłok

W celu zbadania twardości powłok miedzianych wykonany próby metodą Vickerska przy
obciążeniu siłą 2,94 N przez czas 15 s. Wyniki pomiarów zamieszono w tabeli 2.
Wyniki badań twardości analizowanych powłok pokazują, iż stosowanie proszku o cząstkach
sferycznych prowadzi do uzyskania twardości prawie dwukrotnie wyższej niż w przypadku proszku
dendrytycznego. Średnia twardość dla powłok z proszku dendrytycznego wynosi 93HV0,3, dla powłok
z proszku sferycznego 160HV0,3. Różnica twardości obu powłok wynika prawdopodobnie z dużo
wyższego stopnia porowatości powłok z proszku dendrytycznego. Cząstki sferycznego o wiele lepiej
zakleszczają się, wypełniając przestrzeń powłoki bez tworzenia większych komór porowatości. Ponadto
cząstki sferyczne posiadają większą energię kinetyczną podczas tworzenia powłoki, co powoduje większy
lokalny zgniot.
TABELA 2. POMIARY MIKROTWARDOŚCI
L.p.

Twardość HV0,3 powłoki z proszku sferycznego

Twardość HV0,3 powłoka z proszku dendrytycznego

1

158,5

98,9

2

159,4

85,3

3

165,6

103,1

4

159,0

99,0

5

157,7

78,4

śr.

160,0

93,0

3.2

Badanie profili chropowatości

Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wykonano również pomiary profili chropowatości.
Wykonano po pięć pomiarów parametrów chropowatości Ra i Rz, wzdłuż linii zaznaczonych na rys. 10
i rys. 12. Pokazano również zdjęcia powierzchni powłok w miejscach wykonywania pomiarów
chropowatości (rys. 9 i 11). Wyniki zestawiono w tabeli 3.
Powłoki nanoszone z proszku dendrytycznego wykazują niższą chropowatość. Zarówno parametr
Ra jak i Rz jest około dwukrotnie mniejszy w porównaniu z powłokami z proszku sferycznego. Wynika to
faktu, iż cząstki dendrytyczne łatwiej poddają się odkształceniu. Obrazy zarejestrowane za pomocą SEM
podczas badań profili chropowatości w przypadku powłoki z proszku sferycznego ukazują kraterową
powierzchnię warstwy, wynikającą z uderzeń cząstek, które nie związały się trwale z powłoką. To
zjawisko może mieć również wpływ na wartości chropowatości.
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TABELA 3. POMIARY PROFILI CHROPOWATOŚCI
Proszek dendrytyczny

Proszek sferyczny

L.p.

Rz [µm]

Ra [nm]

Rz [µm]

Ra [nm]

1

1,72

184

2,65

415

2

1,6

223

2,75

421

3

1,46

198

2,75

430

4

1,84

173

2,23

352

5

1,62

166

2,96

433

średnia

1,65

189

2,67

410

Rysunek 9. Powierzchnia powłoki z proszku dendrytycznego.

SEM. Rysunek 10. Topografia powierzchni powłoki
nanoszonej przy użyciu proszku dendrytycznego. Zaznaczone
linie, wzdłuż których badano mikrochropowatość.

Rysunek 11. Powierzchnia powłoki z proszku sferycznego.
SEM.

Rysunek 12. Topografia powierzchni powłoki nanoszonej przy
użyciu proszku sferycznego. Zaznaczono linie, wzdłuż których
badana była mikrochropowatość.
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4

Podsumowanie i wnioski

Celem przeprowadzanych badań było określenie wpływu rodzaju kształtu cząstek proszku
miedzianego na mikrostrukturę i właściwości powłok natryskiwanych metodą LPCS. Analiza
otrzymanych materiałów i wyników prowadzi do następujących wniosków:
•
•

•
•

powłoki z proszku sferycznego wykazują większą gęstość powłoki, a co za tym idzie
mniejszą porowatość;
większa porowatość powłok z proszku dendrytycznego niesie za sobą mniejsza twardość,
jej wartość jest prawie dwukrotnie mniejszą niż w przypadku powłok z proszku
sferycznego;
można również podejrzewać, że zwiększona porowatość wpłynie ujemnie na przyczepność
powłoki w skali makroskopowej, a więc na jej trwałość podczas eksploatacji;
W celu poprawienia właściwości powłok należałoby wprowadzić do mikrostruktury fazę
modyfikującą [6] lub przeprowadzić zabiegi obróbki cieplnej.
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Milena Stettner – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Urbanistyki
Badanie czynników rozwoju małych miast do 10.000 mieszkańców na podstawie przyjętych
wskaźników: liczba ludności, w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny
oraz ocena potrzeb modernizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bazując na danych
dostępności instalacji techniczno-sanitarnych w mieszkaniach małych miast. Zakres terytorialny
badania to wszystkie (54) małe miasta do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim. Ocena
rzeczywistości potrzebna do delimitacji obszaru badań i wybrania miast z szansą na polepszenie
warunków życia panujących w danej jednostce miejskiej.

1 Wprowadzenie
Niniejszy artykuł jest próbą oceny możliwości rozwoju małych miast do 10.000 mieszkańców na
podstawie określonych wskaźników, które determinują postęp w kształtowaniu się miasteczka, zarówno
przestrzennie, społecznie, kulturowo, jak i technologicznie. Badania małych miast do 20.000
mieszkańców dotyczące wpływu nowych inwestycji kubaturowych powstałych po 1989 r. [1], pokazały,
że miasta w zależności od liczby ludności, odległości od ośrodka metropolitalnego oraz w zależności od
dominującej funkcji miasta, rozwijają się lub zanikają w siatce liczących się ośrodków miejskich. To
zdeterminowało autorkę do dalszych badań. Autorka zawęziła zasięg terytorialny małych miast do
10.000 mieszkańców, w celu wykrycia szczegółowych cech wpływających na rozwój miasta.
Celem pierwszego etapu badań jest ocena poszczególnych miasteczek i próba wyboru miast
z szansą na polepszenie warunków panujących w mieście, zarówno przestrzennych: kształtowanie ładu
przestrzennego, technologicznych: dostęp do instalacji techniczno-sanitarnych, jak i społecznych:
tworzenie miejsc spotkań, przestrzeni publicznych, zwiększenie odczuwania tożsamości z miastem.
Badania społeczne polegające na próbie zdefiniowania czynników pogłębiających budowanie tożsamości
z miejscem [2], pokazały, że zmiany w przestrzeni miejskiej, polepszanie jej kondycji estetycznej
i funkcjonalnej, ma ogromny wpływ na identyfikację mieszkańców z miasteczkiem, natomiast badanie
wizji miasta przez mieszkańców [3], utwierdziło autorkę w przekonaniu o konieczności przeprowadzenia
dalszych badań nad małym miastem, na zasadzie: identyfikacja – program – synteza, włączając w proces
identyfikacji problemów, społeczność miejską.

2

Małe miasto

2.1

Stymulatory i bariery rozwoju

Małe miasto to niewielka struktura urbanistyczna, społecznie znana przez wszystkich mieszkańców,
terytorialnie osiągalna „na piechotę”, kulturowo ograniczona i topograficznie jednolita [4]. Na ogół
będąca siedzibą gminy, głównym ośrodkiem okolicznych wsi, obsługującym rolnictwo i podstawowe
potrzeby mieszkańców. Definiując czynniki rozwoju małego miasta, grupujemy je na podstawowe
stymulatory, które podnoszą status miasteczka, zarówno gospodarczo i ekonomicznie na tle innych
ośrodków miejskich, jak i społecznie oraz technologicznie dla miejscowej ludności [5]. Stymulatory
rozwoju małego miasta z podziałem na sektory dziedzin zostały zdefiniowane przez grupę badaczy
w latach 2007-2009, w wyniku przeprowadzonego projektu badawczego pt. „Podstawy rozwoju małych
miast w Polsce”.
Kategorie stymulatorów rozwoju małych miast w Polsce:
•

„Przestrzenny – organizacja przestrzeni miejskiej,

•

Kulturowy – ochrona i odnowa dziedzictwa kulturowego,

•

Społeczny – rozwój kapitału ludzkiego,

•

Publiczny – integracja efektywności społecznej,
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•

Percepcyjny – utożsamianie mieszkańców z przestrzenią miejską,

•

Ekonomiczny – wyrównanie dysproporcji mieszkańców,

•

Ekologiczny – zachowanie produktywności przyrody,

•

Eksploatacyjny – utrzymanie dobrego stanu zasobów miejskich,

•

Strukturalny – praca nad miastem, jako całością,

•

Technologiczny – dostęp do infrastruktury technicznej,

•

Techniczny – promocja rozwoju techniki,

•

Prawny – podstawy prawne rozwoju miasta,

•

Mobilny – transport miejski,

•

Administracyjny – system działań,

•

Planistyczny – tworzenie dokumentów planistycznych,

•

Rekreacyjny – zapewnienie ochrony i odnowy urządzeń rekreacyjnych,

•

Komunalny – poprawa zaopatrzenia w usługi komunalne,

•

Rewitalizacyjny – zapewnienie odnowy i ochrony zasobów,

•

Edukacyjny – podniesienie poziomu edukacji,

•

Gospodarczy – promocja rozwoju miasta w sferze finansów,

•

Polityczny – promocja rozwoju gospodarczego przez organizacje polityczne [6].”

Wszystkie grupy stymulatorów łączą się wzajemnie, dopełniając kompleksowy rozwój małego
miasta. Autorka w swoich dalszych badaniach wykorzysta jedynie kilka grup stymulatorów, skupiając się
przede wszystkim na technologicznym, w połączeniu z komunalnym, przestrzennym z rewitalizacyjnym
i planistycznym, dopełniając go społeczno-percepcyjno-ekonomicznym, w celu zniwelowania między
innymi procesu pauperyzacji społeczeństwa w centrach małych miast.
Proces
narastającej
dysproporcji
społeczno-ekonomicznej,
w połączeniu
z zastojem
technologicznym zasobów mieszkaniowych jest główną barierą w rozwoju miasteczek. Próba połączenia
dużych ośrodków miejskich sprawnie działającą infrastrukturą techniczną, sprawia, że małe miasta stają
się jedynie barierą na drodze rozwoju ośrodków metropolitalnych, co prowadzi do podziału przestrzeni
małych miast komunikacją tranzytową. Jest to jedna z najważniejszych barier kompleksowego rozwoju
małego miasta, a w połączeniu z inwencją inwestorów w budowanie osiedli mieszkaniowych
wielorodzinnych na terenach niezainwestowanych, pogłębia problem rozlewania się miasta i podziałów
funkcji np. rolnictwo-mieszkalnictwo, co zaburza strukturę zagospodarowania przestrzennego [5].

2.2

Zabudowa mieszkaniowa – obecne realia, przyszłe potrzeby

„Małe miasto po 1989 r. przeżyło dużą transformacje, stało się miejscem atrakcyjnym do
zamieszkania, wypoczynku, a czasami nawet pracy. Małomiasteczkowość, wygoda, niższe ceny „życia”, to
wszystko pozytywnie wpłynęło na rozkwit miasteczka XXI wieku.” [7] Jednak sytuacja mieszkaniowa jest
nadal bardzo trudna. Większość obecnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstała zaraz po II
Wojnie Światowej lub maksymalnie w latach ‘70-‘80. Ponadto stały spadek środków finansowych
przeznaczonych na modernizację zabudowy w gminach z budżetu państwa, obniża jej standard, który nie
jest zadowalający i wystarczający dla obecnych mieszkańców, a to powoduje kolejne problemy, zarówno
społeczne, jak i przestrzenne. Praktyka pokazuje, że w tej sytuacji niezbędny jest kompleksowy program
działania, nie tylko w sferze mieszkaniowej, a przede wszystkim w głównym czynniku warunkującym
popyt mieszkaniowy – w sferze rozwoju gospodarki. Badania nad kondycją gospodarki mieszkaniowej
i ustaleniem optymalnego programu jej zadowalającego działania pokazują, że główne cele polityki
mieszkaniowej to: ”poprawa warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności, przyspieszenie rozwoju

Strona | 247

MAŁE MIASTO. RZECZYWISTOŚĆ, A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU.

budownictwa, podniesienie standardu i poziomu utrzymania istniejących zasobów, poprawa jakości
usług mieszkaniowych, udoskonalenia form i sposobów zarządzania zasobami, obniżki kosztów budowy
i utrzymania mieszkań” [8]. Oprócz słabej sytuacji gospodarczej w gminach małych miast, istotnym
czynnikiem utrudniającym poprawę zasobów mieszkaniowych jest jej zróżnicowanie pod względem:
kubatury budynku, charakteru i funkcji, własności obiektu, położenia w przestrzeni, jakości wyposażenia
w instalacje techniczno-sanitarne, daty powstania budynku itp. [8]. Problem struktury własności
obrazuje tabela 1, jej rozwarstwienie na 8 podmiotów własności, powoduje trudności w jej
kompleksowym zarządzaniu.
TABELA 1. STRUKTURA WŁASNOŚCI W MIESZKANIACH W 2011 R., ZA ŹRÓDŁO: [9]
mieszkania
stanowiące własność (%)
spółdzielni mieszkaniowych
wyszczególnie
nie

ogółem
(tys)

osób
fizycznych

własnościo
we

lokatorsk gmi
ie
n

zakładów
pracy

Skarbu
Państwa

TB
S

ogółem

12525,4

64,1

15,4

2,9

8,7

1,6

1,6

0,7 0,3

52,5

22,1

4,1

11,7 1,8

1,4

1,0 0,4

89,3

0,7

0,3

2,1

1,4

0,1 0,2

z tego miasta 8592,4
wieś

3933,0

1,4

pozostałych
podmiotów

Wspominany wcześniej problem w zróżnicowaniu jakości wyposażenia mieszkań w instalacje
techniczno-sanitarne, zobrazowany na rysunku 2, utwierdza w przekonaniu o braku chęci zakupu lub
dalszego przebywania w „takich” warunkach lokatorów małych miast, co niesie za sobą kolejne trudności,
w połączeniu z aspiracjami deweloperów, głównie przestrzenne – urban sprawl 44 i blokuje
zrównoważony rozwój miasteczek.

44 Urban sprawl – inaczej eksurbanizacja, rozlewanie się miast na obszar wiejski o niższym stopniu urbanizacji.
Określenie „sprawl” to nieregularne rozprzestrzenianie się np. zabudowy (w przypadku urban), bez przyjętych zasad
zagospodarowania terenu. Urban sprawl w latach 60. ubiegłego wieku w USA oznaczało „proces rozszerzania się terenów
zurbanizowanych w sąsiedztwie miasta centralnego” lub „przypisywano je tylko pewnym cechom tego procesu”. Obecnie urban
sprawl nie zmieniło swojego znaczenia, szczególnie podkreślając najważniejszą cechę „brak ciągłości terenów zurbanizowanych”.
Źródło: [10]
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Rysunek 14. Dostępność instalacji w mieszkaniach w czasie Narodowych Spisów Powszechnych (w%), źródło: [9]
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3

Badania

3.1

Lokalizacja i metody badań

Rysunek 15. Małe miasta do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim, źródło: opracowanie własne

TABELA 2. MAŁE MIASTA DO 10.000 MIESZKAŃCÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM, ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE
Powiat lwówecki:
- Mirsk,
- Gryfów Śląski,
- Lwówek Śląski,
- Lubomierz,
- Wleń,

Powiat kłodzki:
- Lądek Zdrój,
- Międzylesie,
- Radków,
- Duszniki Zdrój,
- Polanica Zdrój,
- Stronie Śląskie,
- Szczytna,

Powiat wałbrzyski:
- Szczawno-Zdrój,
- Mieroszów,
- Głuszyca,
- Jedlina-Zdrój,

Powiat dzierżoniowski:
- Pieszyce,
- Niemcza,
- Piława Górna,

Powiat legnicki:
- Prochowice,

Powiat średzki:
- Środa Śląska,

Powiat bolesławiecki:
- Nowogrodziec,

Powiat górowski:
- Wąsosz,

Powiat lubiński:
- Ścinawa,

Powiat strzeliński:
- Wiązów,

Powiat kamiennogórski:
- Lubawka,

Powiat złotoryjski:
- Świerzawa,
- Wojcieszów,

Powiat polkowicki:
- Chocianów,
- Przemków,

Powiat świdnicki:
- Żarów,
-Jaworzyna Śląska,

Powiat trzebnicki:
- Żmigród,
- Prusice,
- Oborniki Śląskie,

Powiat oleśnicki:
- Bierutów,
- Twardogóra,
- Międzybórz,

Powiat jeleniogórski:
-Szklarska Poręba,
- Piechowice,
- Karpacz,

Powiat lubański:
- Leśna,
-Świeradów-Zdrój,
- Olszyna,

Powiat wrocławski:
-Kąty Wrocławskie,
- Sobótka,
- Siechnice,

Powiat zgorzelecki:
- Zawidów,
- Pieńsk,
- Węgliniec,

Powiat ząbkowicki:
- Ziębice,
- Złoty Stok,
- Bardo,

Powiat jaworski:
- Bolków,

Do badania wzięto wszystkie małe miasta do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim
i przeanalizowano je pod kątem zmian demograficznych od 1995 r., z podziałem na grupy ekonomiczne:
przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną, ruchów migracyjnych, przyrostu naturalnego oraz
dostępności wodociągu, łazienki i centralnego ogrzewania w mieszkaniach małych miast.
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Szanse rozwoju, oceniając zmiany demograficzne, określono przyznając punkty każdemu miastu
według przyjętego kryterium:
•

wzrost liczby ludności ogółem (w latach 1995-2014) powyżej 5% stanu liczby ludności z 1995 r.
to 3 pkt, wzrost do 5% lub spadek jedynie do 5% stanu liczby ludności z 1995 r. to 2 pkt, natomiast
spadek powyżej 5% stanu liczby ludności z 1995 r. to 1 pkt,

•

wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (w latach 1995-2014) powyżej 5% stanu
liczby ludności z 1995 r. to 3 pkt, wzrost do 5% lub spadek jedynie do 5% stanu liczby ludności
z 1995 r. to 2 pkt, natomiast spadek powyżej 5% stanu liczby ludności z 1995 r. to 1 pkt,

•

wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (w latach 1995-2014) powyżej 5% stanu liczby
ludności z 1995 r. to 3 pkt, wzrost do 5% lub spadek jedynie do 5% stanu liczby ludności z 1995 r.
to 2 pkt, natomiast spadek powyżej 5% stanu liczby ludności z 1995 r. to 1 pkt,

•

wzrost lub spadek ludności w wieku poprodukcyjnym nie został punktowany, ze względu na
zauważalne starzenie się społeczeństwa we wszystkich miastach, zarówno małych, będących
przedmiotem badań, jak i dużych,

•

wzrost salda migracji (w latach 1995-2014) powyżej 100 osób ze stanu liczby ludności z 1995 r.
to 3 pkt, wzrost do 100 osób lub spadek jedynie do 100 osób ze stanu liczby ludności z 1995 r.
to 2 pkt, natomiast spadek powyżej 100 osób ze stanu liczby ludności z 1995 r. to 1 pkt,

•

wzrost przyrostu naturalnego liczonego na 1000 osób (w latach 2002-2014) powyżej 10 ze stanu
z 2002 r. to 3 pkt, wzrost do 10 lub spadek jedynie do 10 ze stanu z 2002 r. to 2 pkt, natomiast
spadek powyżej 10 ze stanu z 2002 r. to 1 pkt.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę w określaniu szansy rozwoju miasta były zasoby
mieszkaniowe, które również zostały ocenione za pomocą przyznanych punktów każdemu miastu według
przyjętego kryterium:
•

dostępność wodociągów w mieszkaniach przez mieszkańców miasta w powyżej 95% mieszkań
to 3 pkt, dostępność od 95% do 90% mieszkań to 2 pkt, natomiast dostępność w poniżej 90%
mieszkań to 1 pkt,

•

posiadanie łazienki w mieszkaniach przez mieszkańców miasta w powyżej 95% mieszkań to 3 pkt,
od 95% do 90% mieszkań to 2 pkt, natomiast w poniżej 90% mieszkań to 1 pkt,

•

dostępność centralnego ogrzewania w mieszkaniach przez mieszkańców miasta w powyżej 95%
mieszkań to 3 pkt, od 95% do 90% mieszkań to 2 pkt, natomiast w poniżej 90% mieszkań to 1 pkt.

Oprócz punktowej oceny każdego małego miasta, przeanalizowano Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa, wyróżniając każde miasteczko, dzięki temu wypisano kierunki
planowanych działań, co dodatkowo pozwoliło uzupełnić ocenę możliwości ich rozwoju.
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3.2

Ocena przyjętych czynników rozwoju małego miasta

Rysunek 16. Ocena przyjętych czynników rozwoju małego miasta, źródło: GUS, opracowanie własne

Na podstawie przyjętych wskaźników: liczba ludności, w podziale na grupy ekonomiczne:
przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną (w latach 1995-2014), saldo migracji (w latach 19952014), przyrost naturalny (w latach (2002-2014), dostępności wodociągów, łazienki i centralnego
ogrzewania (w roku 2014) w mieszkaniach małych miast, według określonej skali, dokonano oceny
możliwości rozwoju jednostki miejskiej. Ze względu na dużą ilość danych, a przez to brak czytelności
tabeli na rysunku 3 pokazano jedynie fragment przeprowadzonej oceny. W wyniku analizy uzyskano
małe miasta przedstawiające potencjał rozwoju, tj. Chocianów, Kąty Wrocławskie, Międzybórz,
Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Prochowice, Prusice, Siechnice, Sobótka, Środa Śląska, Twardogóra,
Wiązów, Żmigród, miasta, które nie wyróżniają się znacząco oraz miasteczka prezentujące niemal
w każdej kategorii najmniejszą z przyjętych ocen, tj. 1, są to miasta: Lubawka, Mieroszów i ŚwieradówZdrój. Przyjęte wskaźniki do analizy, dają jedynie możliwość ilościowej oceny szans rozwoju i są wstępem
do badań. Dane statystyczne nie zawsze odzwierciedlają złą kondycję miasta, co potwierdzają
zaprezentowane badania. Świeradów-Zdrój jest miastem, w którym liczba ludności spada,
a dostosowanie obecnej zabudowy do dzisiejszych potrzeb jest trudne, co nie przekreśla szans na rozwój.
Wykształcona w ostatnich 5 latach silna funkcja turystyczno-uzdrowiskowa, sprawia, że pomimo
spadającej liczby ludności, liczba turystów stale rośnie.
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3.3

Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – kierunki
rozwoju małych miast

Rysunek 17. Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – kierunki rozwoju miast małych do
10.000 mieszkańców, źródło: http://www.pzpwd.pl/index.htm, opracowanie własne

Dodatkowym aspektem eksperymentu, mającego na celu delimitację obszaru do dalszych badań,
była analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego pod względem
planowanych kierunków rozwoju. Znacząca ilość badanych miast, nie pozwoliła na umieszczenie tabeli
w całości, z tego względu na rysunku 5, pokazano jedynie fragment analizy. Główne plany rozwojowe
w małych miastach skupiają się w sferze transportu: powstanie połączeń komunikacyjnych, zarówno
drogowych, kolejowych, jak i specjalistycznych – turystycznych szlaków rowerowych i samochodowych,
w sferze technologii: powstanie różnego rodzaju oczyszczalni nieczystości, oraz ochrony walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Miasta wokół ośrodków metropolitalnych mają spełniać
dodatkową funkcję równoważenia rozwoju.

4

Podsumowanie

Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie problemu w rozwoju małych miast na Dolnym Śląsku oraz
ich identyfikację z jednoczesną analizą poszczególnych miasteczek, w wyniku której autorka
przeprowadzi delimitację obszaru do dalszych badań. W konsekwencji wyłoniono 13 małych miast, które
w analizie ilościowej przedstawiają potencjał rozwojowy. Przegląd literatury uzupełnił identyfikację
trudności, na jakie trafiają samorządy gminne w próbie naprawy polityki mieszkaniowej. Kondycja
gospodarcza panująca w mieście i gminie jest jednym z najważniejszych „motorów” rozwoju i polepszenia
zasobów mieszkaniowych, dlatego tak ważnym aspektem delimitacji była analiza zmian demograficznych
w jednostce miejskiej, w szczególności z podziałem na grupy ekonomiczne, które stanowią kapitał ludzki
w rozwoju miasta. Jako uzupełnienie analizy ilościowej, zastosowano przegląd Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego i jego kierunki planowanego rozwoju. Wszystkie miasta
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wybrane do dalszych badań z uzyskaną liczbą punktów w analizie wraz z kierunkami zapisanymi w PZPW,
wypisano poniżej.
TABELA 3. PODSUMOWANIE ANALIZ I DELIMITACJA OBSZARU DO DALSZYCH BADAŃ, ŹRÓDŁO: GUS, HTTP://WWW.PZPWD.PL/INDEX.HTM,
OPRACOWANIE WŁASNE

Nr

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa miasta

Chocianów

Katy Wrocławskie

Międzybórz

Nowogrodziec

Oborniki Śląskie

Prochowice

Prusice

Suma punktów
z analizy przyjętych
czynników rozwoju
Max = 24, Min = 8

Kierunki rozwoju w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego –utworzenie/wprowadzenie/ulepszenie:

17

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ponadregionalnego szlaku Św. Jakuba
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych
- legnickiego obszaru funkcjonalnego

20

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ośrodka równoważenia rozwoju
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 110kV, stacji gazowej, stacji elektrycznej 110kV,
przewidzianej do przebudowy lub rozbudowy
- zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przeciwpowodziowej
- wrocławskiego obszaru funkcjonalnego, inwestycji w zakresie transportu
drogowego

18

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ośrodka równoważenia rozwoju
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, regionalnego
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne,

16

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, planowanej
oczyszczalnie ścieków, elektrowni wodnej >110kV, stacji elektrycznej 110kV,
sieci elektroenergetyki 110kV,

19

- ośrodka równoważenia rozwoju, ważnego szlak turystycznego rowerowego
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, stacji gazowej,
stacji elektrycznej 110kV, przewidzianej do rozbudowy lub przebudowy,
- ulepszenia głównych terenów zamkniętych związanych z obronnością i strefy
ochronnej dla obiektów wojskowych
- inwestycji liniowej w zakresie transportu drogowego i ochrony dziedzictwa
kulturowego - szlaków kulturowych,

16

- ponadregionalnego szlaku Św. Jakuba
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 110kV, elektrowni wodnej >110kV, stacji gazowej, sieci
gazowej wysokiego ciśnienia
- jazu
- inwestycji liniowej w zakresie osadnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego szlaków kulturowych,

16

- ośrodka równoważenia rozwoju
- planowanej oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne
- inwestycji liniowej w zakresie transportu kolejowego i ochrony dziedzictwa
kulturowego - szlaków kulturowych,
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8

9

10

11

12

13

Siechnice

Sobótka

Środa Śląska

Twardogóra

Wiązów

Żmigród

24

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ośrodka równoważenia rozwoju
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 110kV, sieci gazowej wysokiego ciśnienia, stacji elektrycznej
110kV, przewidziane do przebudowy lub rozbudowy, składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
- inwestycji liniowej związanej z transportem kolejowym i siecią gazową,
wrocławskiego obszaru funkcjonalnego,

16

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ośrodka równoważenia rozwoju, ośrodka usługowego
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 110kV, stacji gazowej, szkieletu telekomunikacji, sieci
elektroenergetyki przewidzianej do przebudowy lub rozbudowy
- zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przeciwpowodziowej
- wrocławskiego obszaru funkcjonalnego,

19

- obszaru najlepszych gleb wymagających szczególnej ochrony
- głównego ośrodka o profilu przemysłowym, ośrodka równoważenia rozwoju,
ponadregionalnego szlak Św. Jakuba, wrocławskiego obszar metropolitalnego
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 100kV, stacji elektrycznej 110kV, stacji gazowej, szkieletu
telekomunikacji
- magazynów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych
- wrocławskiego obszaru funkcjonalnego, inwestycji liniowych w zakresie
transportu drogowego, inwestycji liniowych w zakresie sieci gazowej
inwestycji liniowych związanych z gospodarką odpadami,

16

- ośrodka równoważenia rozwoju, ośrodka przemysłowego
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, sieci
elektroenergetyki 100kV, stacji elektrycznej 110kV, składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
- zabezpieczeń dla zakładów przemysłowych z dużym i zwiększonym ryzykiem
wystąpienia poważnej awarii,

16

- obszaru najlepszych gleb wymagające szczególnej ochrony
- ośrodka równoważenia rozwoju, ośrodka przemysłowego
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, stacji
elektroenergetycznej, sieci elektroenergetyki 110kV, składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne,

17

- strefy ochrony zintegrowanego środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu oraz obszaru najwyższej ochrony
- ważnego szlaku komunikacyjnego - Poznań, ośrodka równoważenia rozwoju
- mechaniczno-biologicznej oczyszczani ścieków komunalnych, stacji gazowej,
sieci elektroenergetyki 110kV
- suchych zbiorników przeciwpowodziowych, jazu,
- inwestycji liniowych w zakresie transportu drogowego, kolejowego i ochrony
dziedzictwa kulturowego - szlaków kulturowych.
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Paleogen to okres ery kenozoicznej, który dzieli się na trzy epoki: paleocen, eocen, oligocen. Po wielkim
wymieraniu na granicy kreda/paleogen życie w morzach i oceanach przybrało obecnie znaną nam
formę. Rozpoczęła się radiacja ssaków, które zajęły wszystkie nisze pozostałe po dinozaurach
i osiągnęły gigantyczne rozmiary. Klimat w tym czasie stopniowo się ochładzał, lecz zdarzały się
okresy tak ciepłe, że na Alasce i Grenlandii rosły palmy. Na przełomie paleocenu i eocenu (56 mln lat
temu) miało miejsce paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne (Paleocene-Eocene Thermal
Maximum – PETM), trwające około 200 tysięcy lat. Organizmy tropikalne, zarówno morskie, jak
i lądowe, przesunęły swój zasięg występowania w rejony biegunów. Pewne grupy stawonogów
znalezione w bursztynie bałtyckim jednoznacznie świadczą o znacznie wyższych temperaturach
w paleogeńskich lasach bursztynowych Fennoskandii niż współczesne temperatury Półwyspu
Skandynawskiego. Są to: termity (Isoptera), modliszki (Mantodea), karaczany (Blattodea), gladiatorki
(Mantophasmatodae), straszyki (Phasmatodae) podobnie jak rzadkie inkluzje kręgowców – gekony
(Gekkonidae).

1 Paleogen – zmiany klimatyczne
Najstarszy okres ery kenozoicznej (66 –23,03 mln lat temu), dzieli się na trzy epoki: paleocen,
eocen, oligocen. Rozpoczął się po masowym wymieraniu w kredzie około 66 milionów lat temu, w wyniku
którego pozostały wolne nisze ekologiczne po wielkich gadach dając początek radiacji adaptacyjnej
ssaków. Ostatnie 66 milionów lat dla Ziemi oznaczało się zmianami klimatycznymi – z przejściem
z warunków cieplarnianych, bez pokryw lodowych do powstania lodowców. Okres w którym nie było
zlodowaceń definiowany jest w literaturze jako: „greenhause”, natomiast moment powstania pierwszych
zlodowaceń na Antarktydzie nazywany jest „icehause” (rys. 1). (45)W kredzie rozpoczęła się orogeneza
alpejska, w wyniku której powstały: Alpy i Karpaty na terytorium Europy w paleogenie. Trwająca
orogeneza himalajska w Azji, w wyniku której powstały najwyższe góry świata spowodowana była kolizją
trapów Dekanu, które formowały się jeszcze w mezozoiku przez wyziewy wulkaniczne. Na obszarze
Ameryki Północnej w wyniku subdukcji płyty oceanicznej rozpoczęła się orogeneza laramijska. Ameryka
Południowa oraz Australia odłączyły się od Antarktydy, co z kolei również skutkowało w zmianę prądów
oceanicznych, a co za tym idzie obniżeniem temperatur.

45
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Rysunek 18. Globalne zmiany klimatu w czasie ostatnich 66 mln lat odtworzone na podstawie krzywej izotopu tlenu z otwornic
bentonicznych (46) [Źródło: http://www.jednaziemia.pl/planeta-dzieje/43-dzieje/zmiany-klimatu/3861-zmiany-klimatupaleogen-neogen.html]

1.1

Paleocen (66–56 mln lat temu)

Jest najstarszą epoką paleogenu, rozpoczynającą się bezpośrednio po katastrofie ekologicznej 66
milionów lat temu. Jest to czas, w którym przede wszystkim odradzała się fauna i flora – dowodem tego
są zachowane w osadach spory roślin pionierskich (mszaków, glonów, paprotników), które wkraczały na
zubożały po katastrofie ląd. Masowe wymieranie na granicy kreda/paleogen spowodowane było zarówno
erupcjami wulkanicznymi, jak i upadkiem meteorytu na Ziemię. W wyniku impaktu nastąpiła seria klęsk
żywiołowych, które nieodwracalnie zubożyły faunę zarówno lądową – zniknęły wielkie gady, jak również
morską – wymarły całkowicie: amonity, belemnity, inoceramy (małże) oraz rudysty, które w kredzie
tworzyły rafy „małżowe”. Z początku wolne nisze na lądzie były opanowywane głównie przez gryzonie,
natomiast w środowisku wodnym odradzały się planktoniczne okrzemki, które są skamieniałościami
przewodnimi. W tej epoce zubożenie przeżywały również rafy koralowe. Klimat w tym czasie stopniowo
się ochładzał, lecz zdarzały się okresy tak ciepłe, że na Alasce i Grenlandii rosły palmy. Na przełomie
paleocenu i eocenu (56 mln lat temu) miało miejsce paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne
(Paleocene-Eocene Thermal Maximum – PETM), trwające około 200 tysięcy lat. W tym czasie nastąpił
wzrost temperatury wód oceanicznych o 6 °C, w Arktyce temperatura dochodziła do 22°C (47). Organizmy
tropikalne, zarówno morskie, jak i lądowe, przesunęły swój zasięg występowania w rejony biegunów (48).
W tej epoce również odbudowywał się zubożały plankton – przede wszystkim ciepłolubne okrzemki
z gromady Dinoflagellata.

Słodkowska i in. 2016
Röhl i in. 2007, Zachos i in. 2008
48 Röhl i in. 2000, Sluijs i in. 2009
46
47
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1.2

Eocen (56–33,9 mln lat temu)

Druga epoka paleogenu, w której Fennoskandię porastały lasy bursztynodajne– obszar, który
obejmuje dzisiejszą Skandynawię oraz Morze Bałtyckie. Przez pierwsze osiem milionów lat trwania
eocenu panował stabilny bardzo ciepły klimat. W tej epoce nie zaznaczały się strefy klimatyczne,
ponieważ panujące średnie temperatury od równika po wyższe szerokości geograficzne były zbliżone.
Kolejny okres ocieplenia następował około 53,7 mln lat temu – było to tzw. eoceńskie maksimum
termiczne – ETM-2 (49). Później występowały krótsze okresy ocieplenia, następujące po sobie: 53,6 mln
lat temu, 53,3 mln lat temu i 52,8 mln lat temu. Ocieplenia klimatu 59–50 mln lat temu nazywa się
wczesno-eoceńskim optimum klimatycznym (EECO – Early Eocene Climatic Optimum) – były
najcieplejszymi w erze kenozoicznej. W tym czasie na skutek kolizji bloku Iberyjskiego z płytą
kontynentalną Europy nastąpiło wypiętrzenie Pirenejów. W dalszym ciągu następował proces zamykania
się oceanu Tetydy, który oddzielał Europę od Afryki, a co za tym idzie trwała nadal orogeneza alpejska. 50
milionów lat temu nastąpiła kolizja bloku indyjskiego, który od kredy zmierzał w kierunku Azji, co z kolei
wywołało wypiętrzenie się najwyższych gór świata. Spośród innych zmian paleogeograficznych należy
odnotować, że nastąpiła separacja dwóch płyt: Grenlandia odłączyła się od Europy, a Australia od
Antarktydy. Wędrówka Australii w kierunku niższej szerokości geograficznej skutkowała zmianą
cyrkulacji prądów oceanicznych i ochłodzeniem się klimatu oraz pierwszym zlodowaceniem bieguna
południowego 55 milionów lat temu. Innym czynnikiem powodującym ochłodzenie klimatu około 49 lat
temu był masowy zakwit wodnej paproci z rodzaju Azolla w Oceanie Arktycznym, który został odcięty
barierą lądową od głównego oceanu, a jego wody uległy wysłodzeniu. Epizod Azolla trwał około 800
tysięcy lat, w tym czasie paproć wiązała atmosferyczny CO2 (50). Martwe szczątki paproci opadając na dno
uwięziły w osadach morskich ogromne ilości węgla, co skutkowało spadkiem stężenia CO2 z 3500 ppm do
650 ppm, to z kolei spowodowało gwałtowny spadek temperatury wód Oceanu Arktycznego z 13°C do
współczesnych–2°C (51). Od tego epizodu rozpoczęło się ochładzania się klimatu i zakończenie się czas
cieplarniany „greenhause”, tropikalne warunki na wyższych szerokościach geograficznych już nigdy nie
powróciły. Po epizodzie Azolla w okresie już chłodniejszym, miało miejsce krótkotrwałe ocieplenie
klimatu około 42 miliony lat temu – środkowo-eoceńskie optimum klimatyczne (MECO – Middle Eocene
Climatic Optimum), po znacznym wzroście zawartości CO2 w atmosferze (52). Wahania temperatur
w eocenie były uwarunkowane tektonicznie – w międzyczasie zakończyło się fałdowanie Tybetu. Każda
zmiana klimatu niesie ze sobą zmianę składu flory i fauny, wówczas nastąpiło cofanie się tropikalnych
i subtropikalnych gatunków z wyższej szerokości geograficznej do niższych, powodując wymieranie
roślin egzotycznych u schyłku eocenu. W konsekwencji zniknęły wiecznie zielone lasy z Fennoskandii,
przesuwając swój zasięg na południe do strefy równikowej. Ich miejsce stopniowo zajęły lasy mieszane
oraz iglaste.

1.3

Oligocen (33,9–23,03 mln lat temu)

Najmłodsza jednostka paleogenu, rozpoczynająca się ochłodzeniem klimatu na granicy
eocen/oligocen. Trwał rozpad Gondwany, odłączenie się Ameryki Południowej od Antarktydy, w wyniku
czego powstała Cieśnina Drake'a. Antarktyda została ochładzana przez separacje termiczną, ponieważ
zimny prąd oceaniczny ochładzając płytę kontynentalną, spowodował pojawienie się lodowca. Od tego
momentu rozpoczyna się czas zlodowaceń na biegunach, który trwa do dziś. Ekspansja lądolodów,
spowodowała również kryzys flory lądowej, zmieniając typ roślinności, na północnej półkuli wiecznie
zielone lasy zostały zastąpione tajgą, szata roślinna ukształtowała się do znanej nam współcześnie.
Oprócz zlodowaceń, spadała w dalszym ciągu emisja dwutlenku węgla w atmosferze. W morzach
powszechna stała się fauna zimnolubna. Na półkuli północnej było znacznie cieplej niż współcześnie, ale
zdecydowanie chłodniej niż w poprzedzającym cieplarnianym okresie. W tym czasie na Ziemi pojawiły się
największe znane ssaki lądowe – osiągające wysokość siedmiu metrów, spokrewnione z nosorożcami
rodzaj Indricotherium. Trwała dalsza radiacja ssaków, które opanowały już wszystkie wolne nisze,

Lourens I in. 2005; Nicolo i in. 2007; Sluijs i in. 2009; Stap I in. 2009
I in. 2006
51 Szwedo i in. 2012
52 Bohaty i in. 2003, Pearson 2010, Doria i in. 2011
49
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pozostawione po wielkim wymieraniu kredowym. Pojawiły się również małpy człekokształtne,
powszechna była już roślinność trawiasta. Krótki epizod ocieplenia klimatu pojawił się u schyłku
oligocenu około 26 milionów lat temu. Zakończyła się również orogeneza alpejska, w wyniku której
powstały góry – Alpy, Apeniny.

2 Inkluzje w żywicach
Inkluzje (wrostki) to skamieniałości, które zostały uwięzione w przeszłości w lepkiej, śmiertelnej
żywicznej pułapce. Ich wiek określany jest na podstawie bursztynu, w jakim zostały zachowane – i tak
najstarsza żywica kopalna liczy 230 milionów lat, natomiast najmłodsza jest datowana na ok. 5 milionów
lat. Zatopione inkluzje to nie tylko zwierzęta, rośliny oraz ich szczątki (inkluzje organiczne), ale również
krople wody, kryształki pirytu, pęcherzyki powietrza (inkluzje nieorganiczne), które zostały uwiezione
w trakcie twardnienia żywicy. Pierwsza grupa w bursztynie bałtyckim stanowi około 70%, inkluzje
organiczne dodatkowo podzielone zostały ze względu na pochodzenie: roślinne (fitoinkluzje) oraz
zwierzęce (zooinkluzje), oraz inkluzje szczątków pochodzenia organicznego. Do rekonstrukcji
paleoekosystemu niezbędne są również badania syninkluzji (inkluzji współwystępujących) w bursztynie.
Pionierem w tych badań był profesor Jan Koteja, który wprowadził definicję: „specjalnie cenne są okazy,
w których jest kilka, niekiedy kilkaset inkluzji, nazywamy je inkluzjami wspólnymi lub syninkluzjami”.
Kiedy dwa lub więcej organizmów zostało razem uwięzionych w jednym kawałku bursztynu mamy
pewność, że żyły w tym samym środowisku. W czasie kiedy dostały się w lepką pułapkę żywiczną,
kończąc swój żywot w tym samym czasie, były częścią paleoekosystemu. Jednak zawsze trzeba wziąć pod
uwagę możliwość przypadkowego znalezienia się dwóch organizmów razem, co może wskazywać na
warstwowe żywicowanie, ewentualne ślady obgryzień, które mogą być mylnie wzięte za drapieżnictwo.

2.1

Selektywna żywiczna pułapka (bursztyn bałtycki)

Bursztyn bałtycki jest to żywica pochodząca z paleogeńskich drzew bursztynodajnych rosnących
w lasach Fennoskandii. Żywica kopalna, barwy: od jasnożółtej po brunatną, rzadziej spotykane są
odmiany: bezbarwne, mlecznobiałe, niebieskie, zielonkawe, czerwone. Bywa przezroczysty,
przeświecający po nieprzezroczysty. Ma przełam muszlowy, rysę białą. Nadal nie jest znane drzewo
macierzyste bursztynu bałtyckiego, przez dłuższy okres przyjmowano za nie sosnę bursztynodajną (Pinus
succinifera), jednakże część badaczy skłania się ku drzewom, które należą do rodzaju Agathis z rodziny
araukariowatych.
Złoża bursztynu bałtyckiego w odmianach takich, jak np.: bursztyn bitterfeldzki, ukraiński, oraz
złoża innych żywic kopalnych, jak bursztynu z Cambay (Indie), bursztynu z Oise (Francja) czy bursztynu
z Fushun (Chiny) powstawały w środkowo-eoceńskim optimum klimatyczny m (53).
Lepka, bursztynowa żywica stanowiła śmiertelną pułapkę tylko dla niektórych grup drobnych
zwierząt zwabionych albo zapachem i barwą, bądź przypadkowo rzuconych przez wiatr. W bursztynie
zachowały się tylko wybiórczo drobne stawonogi. Większe zwierzęta, których wymiary ciała wykluczały
możliwość zatopienia w lepkiej masie żywicznej, znajdowane są w postaci szczątków, takich jak: włosy,
sierść, pojedyncze pióra. Jeszcze rzadziej zachowują się odciski stóp ssaków pozostawionych na
powierzchni bryłek. Jednak niewątpliwym dowodem istnienia zwierząt stałocieplnych w lasach
paleogeńskich są zachowane w bursztynie pasożyty tych zwierząt, jak np. roztocza (Acarina), gzy
(Oestridae), oraz pchły (Siphonaptera).
Typ możliwych pułapek, jakie wytworzyła lepka spływająca żywica z macierzystych drzew
bursztynodajnych wyróżniamy (rys. 2):
a) Typu lep. Tworzona przez zwisające sople i nacieki lepkiej żywicy. Ofiarami były zwierzęta
aktywnie latające, oraz obiekty pasywnie unoszące się na wietrze (Acarina, małe Araneae,
pióra ptaków).
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b) Typu lawa. Tworzone przez spływające po pniu nacieki. Zatapiane były nieruchome
obiekty (jaja, poczwarki) lub zwierzęta o małej aktywności życiowej (Gastropoda, Isopoda,
Scolytinae).
c) Typu kropla. Tworzona przez kapiącą żywicę. Ofiarami były zwierzęta znajdujące się na
ziemi, liściach, gałęziach (wolno żyjące, glebowe Nematoda, zwierzęta wodne, np. larwy
owadów wodnych szukające miejsca do przepoczwarzenia się, kiełże).
d) Typu kałuża. Tworzona była na poziomym podłożu, z żywicy kapiącej lub ściekającej.
Ofiarami były martwe lub przestraszone zwierzęta. Bursztyn silnie zanieczyszczony
detrytusem, warstwy żywicy równoległe

Rysunek 19. Rodzaje pułapek (A, B, C, D, F) oraz droga żywicy przez rzekę Eridian (E, G) do osadzania się w delcie w okolicach
dzisiejszej Zatoki Gdańskiej (54)

2.2 Inkluzje – świadectwem zmian klimatycznych
Dzięki analizie inkluzji w bursztynie bałtyckim wiemy o współwystępowaniu przedstawicieli
gatunków klimatu umiarkowanego oraz tropikalnego i subtropikalnego. Lasy bursztynodajne
Fennoskandii były typu mieszanego z przewagą drzew liściastych o czym świadczą powszechne włoski
dębu, jak i wiecznie zielone lasy mieszane czy mieszane lasy z dużym udziałem drzew szpilkowych
i nagozalążkowych. W paleogeńskich lasach bursztynodajnych współistniały ze sobą rośliny z różnych
siedlisk: górskich, nizinnych oraz bagiennych o odmiennych wymaganiach klimatycznych – ze strefy
umiarkowanej, tropikalnej oraz paratropikalnej. Mieszanie się geoflory umiarkowanej, sezonowo
gubiącej liście z tropikalną z przedstawicielami: palm, które migrowały z południa do 60 stopnia
szerokości geograficznej. Wyższe partie górskie zdominowane były przez gatunki szpilkowe:
•
54

Las szpilkowy wyższych partii gór:
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Sequoia (sekwoja), Abies (jodła), Picea (świerk), Larix (modrzew), Sciadopitys (sośnica), Cupressaceae
(cyprysowate): Libocedrus (cedrzyniec), Chamaecyparis (cyprysik), Thuja (żywotnik) (rys. 3)
W niższych partiach gór istniały:
•

Lasostep sosnowo-palmowo-dębowy niższych partii gór:
Pinus (sosna), Palmae (palmy), Quercus (dąb), Lauraceae (wawrzynowate), Acer (klon), Magnolia,
Castanea (kasztan), Fagus (buk), Ilex (ostrokrzew), Pittosporaceae (pospornicowate), Zamia
(sagowiec), Gramineae (trawy)

W niższych partiach gór istniały:
•

Wilgotny las dolin rzecznych z Glyptostrobus:
Glyptostrobus („sosna wodna”), Myricaceae (woskownicowate), Clethraceae, Salicaeae (wierzbowate),
Commelinaceae (komelinowate)

Rysunek 20. Rekonstrukcja zbiorowisk leśnych paleogenu na podstawie inkluzji roślinnych znalezionych w bursztynie bałtyckim
(55).

Analizując zooinkluzje zachowane w bursztynie bałtyckim na podstawie danych literaturowych
stwierdza się 25% organizmów wodnych (56). Przeważnie są to owady, których cykl życiowy związany
jest ze środowiskiem wodnym, np. rodzina Chironomidae (ochotkowate), która we wszystkich
ekosystemach słodkowodnych stanowi główny składnik zoobentosu oraz ważne ogniwo w łańcuchu
troficznym biocenozy, jak również stanowi świadectwo potwierdzające górzysty charakter siedliska, na
którym w momencie tworzenia się żywicy rosły macierzyste drzewa bursztynodajne, ponieważ larwy
podrodziny Orthocladiinae preferują potoki. Lasy bursztynodajne były bogate w wody lenityczne,
zalewowe, jeziora, potoki, rzeki. Według aktualnych badań – liczebność larw ochotkowatych w potokach
stanowi 80–100% fauny, w potokach i rzekach górskich o dnie kamienistym oraz w rzekach nizinnych
o dnie piaszczystym lub mulistym stanowią 40–70% (57).
Zachowane zooinkluzje w żywicach kopalnych stanowią ważne źródło informacji paleontologicznej,
bardzo tafonomicznie odrębne od wszystkich innych (58). Analizy żywic powstających w paleogenie
wyraźne ujawnia się trend klimatu tropikalnego. Najstarsze paleogeńskie stanowisko bursztynu znajduje

Kohlman-Adamska 2001. (Rys. N. Kopczyński, 2001)
Wichard i in. 2009
57 Kajak 1959; Kownacki 1971, 1991, 2008
58 Zherikhin i in. 2009
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się w Menat we Francji (koniec paleocenu) – potwierdza ono bogatą faunę stawonogów klimatu
subtropikalnego oraz tropikalnego. Kolejne stanowisko datowane na młodszy eocen – Fur i Ǿlst w Danii –
również potwierdza bogaty udział inkluzji stawonogów charakterystycznych dla klimatu tropikalnego
i subtropikalnego (59). Kolejnym dowodem potwierdzającym wysokie temperatury i wilgotność powietrza
w czasie tworzenia się żywic paleogeńskich jest mała liczba mszyc, które wyraźnie są charakterystyczne
dla klimatu umiarkowanego.
Z młodszego eocenu znana jest również żywica ze stanowiska Oise we Francji. Zachowane inkluzje
również potwierdzają klimat ciepły i tropikalny. Stwierdzono również mały udział inkluzji mszyc, dużą
liczbę inkluzji mączlików (60). Zachowane inkluzje Aleyrodidae (męczlików) wyraźnie potwierdzają
klimat subtropikalny. W Fennoskandii w czasie tworzenia się żywicy również panował klimat tropikalny,
o czym świadczą zachowane inkluzje termitów (Isopoda). Przedstawiciele czterech rodzin termitów mają
swych wciąż żyjących krewniaków w współczesnym klimacie subtropikalnym i tropikalnym (61). Kolejne
dowody świadczące o klimacie tropikalnym w czasie formowania się bursztynodajnej żywicy, to
zachowane
inkluzje
karaczanów
(Blattodea),
modliszek
(Mantodae)
oraz
gladiatorek
(Mantophasmotidea). Rzadko spotykane inkluzje grzybów, ich fragmenty, zarodniki, czy pasożytujące na
owadach, np. chrząszczach z rodziny Staphylinidae (również są dowodem klimatu tropikalnego oraz
wilgotnego).
Przeważająca liczba zooinkluzji Arthropoda znalezionych w bursztynie bałtyckim należy do
organizmów preferujących klimat umiarkowany ciepły i wilgotny (62), są to: Trichoptera z rodziny
Polycentropodidae; Collembola; Diptera – głównie z rodziny Chironomidae i Tupulidae. Zachowany
mieszany charakter tafocenozy potwierdza, iż żywica powstawała na obszarach zarówno górskich, jak też
podgórskich w lasach Fennoskandii (63). Przykladem mogą być organizmy borealne, jak np. mrówki
występujące współcześnie w okolicach biegunów (Leptothorax) oraz tropikalne, np. Gesomyrex,
współwystępujące ze sobą, świadczą o większej jednorodności klimatycznej i niższych temperaturach
sezonowych (64).Zachowane gatunki, charakterystyczne dla klimatu tropikalnego, jak i subtropikalnego
należa do: Thysanura, Isoptera, Mantodea, Cicadoide, tropikalnych Formicidae oraz Hemiptera.
Unikatowe są zaleszczotki (Pseudoscorpionidae), z tego czasu znane tylko z bursztynu bałtyckiego,one
również świadczą o klimacie tropikalnym.

3 Wnioski
Mieszany charakter tafocenozy bursztynu bałtyckiego, składającej się z fauny tropikalnej
i borealnej, wynikał:
• z większej jednorodności klimatu w eocenie i niższej różnicy temperatur sezonowych (65) – stąd
obecność, np. mrówek wstępujących obecnie na obszarach podbiegunowych (Leptothorax),
współwystępujących w bursztynie bałtyckim z rodzajami tropikalnymi (Gesomyrmex).
• bursztyn bałtycki powstawał również na obszarach górskich i podgórskich (66) – świadczy o tym
obecna w bursztynie duża liczba osobników z podrodziny Orthocladinae, które „monopolizowały”
wszystkie siedliska wodne. Obserwowane zróżnicowanie i mieszany charakter tafocenozy bursztynu
bałtyckiego mogą przemawiać za hipotezą Janzena: „Ta sama różnica wysokości pomiędzy dnem doliny,
a przełęczą (w różnych szerokościach geograficznych) stanowi większą fizjologiczną barierę dla migracji i
w konsekwencji prowadzi do większego zróżnicowania w tropikach w porównaniu ze strefą
umiarkowaną” (67).

Rust 1999
Drohojewska, Szedo 2013
61 Engel i in. 2007
62 Hoffeins, Hoffeins 2003; Sontag 2003; Wichard, Weitschat 2004
63Popov i in. 2004; Cloetingh in. 2005
64 Archibald in. 2013
65 Archibald in. 2013
66 Popov i in. 2004; Cloetingh i in. 2005
67 Szwedo i in. 2013
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ZASTOSOWANIE SPEKTROMETRII RUCHLIWOŚCI JONÓW DO
OZNACZANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Katarzyna Świętulska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych,
Instytut Chemii
We współczesnej chemii dąży się do opracowania metod, w których będzie możliwe oznaczanie
substancji na niskim poziomie stężeń z wysoką czułością i selektywnością. Spektrometria ruchliwości
jonów (IMS) jest techniką, charakteryzującą się wysoką czułością. Polega ona na rozdzielaniu
i identyfikowaniu zjonizowanych cząsteczek w fazie gazowej na podstawie ich czasu dotarcia do
detektora. W pomiarach wykorzystuje się różnicę w ruchliwości jonów powstałych w wyniku jonizacji
badanej substancji. Na czas dotarcia do detektora wpływ mają takie czynniki jak: masa jonu, jego
geometria oraz kształt. W procesie analizy można wyróżnić kilka części: wprowadzenie, próbki,
jonizację, separację powstałych jonów wobec ruchliwości, rozdzielanie jonów względem stosunku
masy do ładunku (m/z) oraz detekcję jonów. Aparaturę do pomiarów można podzielić na dwie części,
pierwszą, którą stanowi spektrometr ruchliwości jonów (gdzie następuje jonizacja i rozdział jonów)
i drugą, która jest częścią wspomagającą. Cechą charakterystyczną umożliwiającą identyfikację
analizowanych gazów jest ruchliwość zredukowana powstających jonów. W niniejszej pracy
przedstawiono widma ruchliwości wybranych związków organicznych, wyznaczono parametry
fizyczne zarejestrowanych jonów oraz próbę ich zidentyfikowania.

1 Wprowadzenie
W XXI wieku jedną z poszukiwanych metod umożliwiających oznaczanie substancji na niskim
poziomie stężeń z wysoką czułością i selektywnością staje się spektrometria ruchliwości jonów, której
znaczenie rośnie w wykrywaniu narkotyków, chemicznych i biologicznych środków bojowych oraz
materiałów wybuchowych.
Termin spektrometria ruchliwości jonów (IMS) odnosi się do zasady, metody i przyrządów
służących do charakteryzowania substancji. Identyfikacja badanego związku odbywa się na podstawie
szybkości dryfu jonów pochodzących z badanej materii poruszających się pod wpływem pola
elektrycznego w obecności gazu nośnego [1].
W niniejszej pracy przedstawione zostanie zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do
oznaczania związków organicznych.

2 Metodyka pomiaru
Schemat aparatury przedstawia Rysunek 1. Aparaturę można podzielić na dwie części- urządzenia
pomiarowe i zespół przyrządów wspomagających. Próbka w stanie gazowym aplikowana jest w miejscu
wprowadzania próbki. Obszar jonizacji składa się z aluminiowych pierścieni ułożonych w kształcie stożka.
W środku pomiędzy pierwszym i drugim pierścieniem znajduje się źródło promieniowania α 238Pu. Do
pierwszego pierścienia podawane jest wysokie napięcie, idąc w kierunku detektora następuje
zmniejszenie potencjału. Wobec tego pole jest tak ukształtowane, żeby jony od obszaru jonizacji
poruszały się po torach liniowych. Następnie znajduje się bramka, zbudowana z wolframowych drucików.
Ma ona tak dobrany potencjał, by umożliwić sterowanie prądem jonowym, tzn. by pracować w reżimie
otwórz– zamknij. Doprowadzenie do niej krótkich impulsów powoduje chwilowe jej otwarcie
(umożliwienie przepływu prądu jonowego).
Kolejną częścią aparatury jest tuba dryfu. Zbudowana jest z kwasoodpornych stalowych pierścieni.
Ostatnią częścią wchodzącą w skład aparatury pomiarowej jest detektor, który stanowi płytka Faradaya.
Prąd jonowy mierzony na kolektorze jest wzmacniany za pomocą powielacza.
Oscyloskop wchodzący w skład aparatury wspomagającej zbiera, uśrednia i zapisuje dane.
Dodatkowo do drugiej części aparatury zaliczyć można zasilacz doprowadzający napięcie do bramki,
generator sterujący wymienionym zasilaczem oraz zasilacz wysokiego napięcia umożliwiający analizę
anionów.
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Rysunek 1. Schemat aparatury

Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. Jako gaz
buforujący stosowano mieszaninę azot- tlen. Parametry pracy ustalono na podstawie dostępnej literatury.
Wyniki otrzymane na oscyloskopie poddawane były obróbce. Cechą charakterystyczną
umożliwiającą identyfikację analizowanych gazów jest ruchliwość zredukowana powstających jonów.
Czas przelotu jonów w tubie dryfu td wypełnionej gazem, z polem elektrycznym o natężeniu E wynosi:

td = E ⋅ K

(1)

gdzie:
K - ruchliwość jonów [cm2V-1s-1]

Szybkość przemieszczania się jonów zależna jest od wielkości ładunku, ciężaru cząsteczkowego
jonu, budowy jonu, oraz rodzaju gazu buforującego.
Po przekształceniu powyższego równania otrzymamy:

td =

l2
K ⋅V

(2)

gdzie:
l - długość tuby dryfu [cm]
V - potencjał [V]

Otrzymane wyniki można przekształcić w formę wykresu. Z diagramu można odczytać czas dryfu
w celu obliczenia ruchliwości jonów. Dla określonego gazu zależność ta jest liniowa i zależy od ciśnienia
i temperatury. W celu łatwego wprowadzenia korekty dla określonych warunków pomiarów
wprowadzono pojęcie ruchliwości zredukowanej uwzględniającej te dwa czynniki:

p ⎞
⎛ 273,15 ⎞ ⎛
K0 = K ⋅ ⎜
⎟
⎟⋅⎜
⎝ T ⎠ ⎝ 1013,25 ⎠

(3)
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3 Wyniki i dyskusja
Rysunek 2 przedstawia widmo uzyskane dla gazu buforującego jakim była mieszanina azotu
z tlenem.

Rysunek 2. Widmo IMS uzyskane dla mieszaniny azot-tlen (4:1) w trybie analizy jonów ujemnych.

Na prezentowanym widmie obserwuje się dwa piki. Ze względu na brak możliwości jednoznacznej
identyfikacji zarejestrowanych jonów analizy widm wykonano w oparciu o dostępną literaturę. W wyniku
jonizacji mieszaniny azot-tlen powstaje ozon oraz tlenki azotu NxOy (NO, NO2, N2O2). Elektrony
i pierwotnie ujemne jony O- i O2- reagują z O3-, NO2- tworząc jony NO3-. Powinowactwo elektronów
zarówno NO2- (2,27 eV) jak i NO3- (3,93 eV) znacznie przekracza O3 (2,10 eV), co może skutkować
powstaniem jonów N2O2- (2).
Na Rysunku 2 pierwszy wyraźny pik o ruchliwości Ko= 2,52 cm2V-1s-1 może pochodzić od
powstałych jonów N2O2-. Pik ten obserwowany był również podczas badania przeze mnie „czystego” tlenu.
Drugi pik o ruchliwości Ko=2,3 cm2V-1s-1 pochodzi najprawdopodobniej od jonów NO3- o literaturowej
wartości Ko=2,29 cm2V-1s-1.
Jednym z przebadanych związków organicznych został 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, związek
dobrze rozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze dietylowym czy chloroformie. Widmo IMS uzyskane dla
tego związku zostało przedstawione na Rysunku 3. Pik o ruchliwości Ko=1.94 cm2V-1s-1 może pochodzić
z rozpadu 1-propanolu (w literaturze ruchliwość dla tego jonu wynosi 1,95 cm2V-1s-1 (3)). Zidentyfikować
można również pik o Ko=1,36 cm2V-1s-1, który z dużym prawdopodobieństwem związany jest z obecnością
jonu F-. Pik ten pojawia się na widmie w bardzo krótkim czasie od wprowadzenia do komory i bardzo
szybko zanika, przy czym charakteryzuje go duża intensywność. Pozostałe piki na widmie pochodzą od
innych, nierozpoznanych jonów, w tym również klastrów z wodą.
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Rysunek.3. Widmo IMS uzyskane dla 2,2,3,3- tetrafluoro-1-propanolu (1)

Kolejnym omawianym w tej pracy związkiem jest 1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propanol stosowany
jako rozpuszczalnik między innymi wielu polimerów i środków dyspergujących. Widmo IMS tego związku
przedstawia Rysunek 4. Obserwuje się dwa wyraźne piki (podobnie jak we wcześniejszym przypadku)
pojawiające się chwilę od nastrzyku. Pierwszy pik o ruchliwości Ko=1,42 cm2V-1s-1 można przypisać
jonom F-, drugi o ruchliwości Ko=1,52 cm2V-1s-1 jest pikiem niezidentyfikowanym podobnie jak
w przypadku wcześniejszego związku.

Rys.4. Widmo IMS uzyskane dla 1,1,13,3,3-heksafluoro-2-propanolu (1)
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4 Wnioski
Z przedstawionych wyników można wyciągnąć wnioski, że spektrometria ruchliwości jonów jest
metodą umożliwiającą badanie związków organicznych. W przypadku stosowania tej techniki pobieranie
próbek może być wykonane skutecznie, bowiem unoszące się w powietrzu pary mogą być wprowadzane
bezpośrednio do spektrometru. Analizatory IMS mają możliwość pracy ciągłej i umożliwiają
monitorowanie w czasie rzeczywistym. Inne cechy technologii IMS obejmują: czułość - wyższą niż GC lub
GC-MS, działanie przy ciśnieniu atmosferycznym i zastosowanie jako gazu nośnego powietrza (niskie
koszty). Wielką ich zaletą jest niewielkie zużycie prądu umożliwiające zasilanie analizatorów IMS z baterii.
Stworzenie własnej bazy danych wykorzystywanej w przyszłych pomiarach jest procesem
pracochłonnym jednak opłacalnym. Warto również pomyśleć nad połączeniem tej metody
z chromatografią gazową, która umożliwi wstępne rozdzielenie badanych związków, a następnie ich
identyfikację. Metoda ta stanie się potężnym narzędziem analitycznym umożliwiającym badanie
związków organicznych w złożonych matrycach w niskim zakresie stężeń w bardzo krótkim czasie.
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BILANS ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY STRUMIENIA ODPADÓW
ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW WPROWADZONYCH
DO OBROTU NA POLSKI RYNEK W LATACH 2010-2015
Weronika Wierzbicka, Tadeusz Marcinkowski, Agnieszka Sobianowska-Turek – Politechnika Wrocławska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów
Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących analizy ilościowojakościowej strumienia zużytych przenośnych chemicznych źródeł energii. Badaniom poddano 11,5 kg
odpadów baterii i akumulatorów zgromadzonych w Politechnice Wrocławskiej, które podzielono na
poszczególne grupy (m.in. ze względu na skład chemiczny oraz kształt i rozmiar). Uzyskane wyniki
wyrażono w postaci procentów wagowych i zestawiono w odniesieniu do danych statystycznych
corocznie publikowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Raportach
o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

1 Wstęp
Baterie i akumulatory, stanowiące źródła prądu elektrycznego, są powszechnie stosowane zarówno
w przemyśle, jak i życiu codziennym. Popularność przenośnych ogniw wzrasta wraz z dynamicznym
rozwojem dzisiejszej techniki. Dzięki licznym zaletom, tj. magazynowanie energii, niewielkie rozmiary,
nieduża masa, są chętnie wykorzystywane przez wytwórców, a także przez użytkowników [1].
Chemiczne źródła energii można podzielić według różnych kryteriów. Głównie klasyfikujesię je
jako: ogniwa pierwszego rodzaju (pierwotne, jednorazowego użytku) np. baterie cynkowo-węglowe (ZnC), cynkowo-manganowe (Zn-Mn) oraz cynkowo-powietrzne (Zn-Air), ogniwa drugiego rodzaju
(odwracalne, ładowalne – akumulatory), np. akumulatory niklowo-kadmowe (Ni-Cd), niklowowodorkowe (Ni-MH) i litowo-jonowe (Li-jon) oraz ogniwa paliwowe, np. ogniwo tlenowo-wodorowe [1].
Do podziału baterii i akumulatorów stosuje się też inne zależności, jak np. kształt i rozmiar (R –
cylindryczne, F – płytkowe, S – prostokątne), rodzaj materiału elektrodowego anody i katody (cynkowe,
manganowe, niklowe, kadmowe, litowe) oraz zastosowanie (ogniwa małogabarytowe stosowane do
zasilania urządzeń przenośnych, przemysłowe, samochodowe) [2].
W Polsce najpopularniejszym rodzajem baterii i akumulatorów, wprowadzanym na rynek, są
ogniwa pierwotne, tj. Zn-C, Zn-Mn oraz Zn-Air (Tabela 1), co w głównej mierze może wynikać z ich niskiej
ceny. Ponadto, analizując przedstawione dane można również zauważyć, że do obrotu wprowadza się
niewielką ilość baterii Ni-Cd. Jest to spowodowane zastępowaniem ich przez inne, nowocześniejsze
i bardziej zaawansowane technologicznie źródła energii takie jak np. akumulatory Ni-MH czy Li-jon.
TABELA 1. RODZAJE BATERII I AKUMULATORÓW WPROWADZONYCH DO OBROTU W LATACH 2010-2014, OPRACOWANIE WŁASNE ZA [3-7]
2010

2011

2012

2013

2014

Rodzaj baterii

m,
tys. ton

m,
tys. ton

m,
tys. ton

m,
tys. ton

m,
tys. ton

Zn-C, Zn-Mn, Zn-Air

5,976

5,451

5,715

6,515

7,372

Ni-Cd

0,663

0,660

0,489

0,449

0,606

ołowiowe

0,349

0,369

0,296

0,414

0,410

guzikowe

0,182

0,157

0,120

0,166

0,150

inne

2,697

3,133

3,979

3,719

3,261

SUMA

9,866

9,771

10,599

11,264

11,799

Liczne możliwości zastosowań baterii i akumulatorów oraz powszechne zainteresowanie
producentów powoduje, że liczba wprowadzanych do obrotu ogniw przenośnych, a co za tym idzie ich
odpadów, stale wzrasta (Wyk. 1.).
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Wyk. 1. Masa wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych oraz masa zebranych zużytych baterii
i akumulatorów przenośnych w latach 2010-2014, opracowanie własne za pracą [3-7].

Odpady bateryjne, ze względu na swoje właściwości, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne.
Nieodpowiednio traktowane zużyte ogniwa galwaniczne wpływają negatywnie zarówno na środowisko,
jak i na zdrowie człowieka. Podstawowym zadaniem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest ich
selektywna zbiórka. Ponadto omawiany strumień odpadów stanowi cenne źródło surowców. W związku
z tym należy wykorzystywać, modernizować, a także opracowywać nowe technologie ich recyklingu.
Odzysk metali zawartych w zużytych ogniwach przyczynia się do oszczędności energii potrzebnej na
wydobycie i przeróbkę kopalin, a także ogranicza zagrożenie dla środowiska. W praktyce przemysłowej
do przerobu zużytych chemicznych źródeł energii wykorzystuje się, w zależności od rodzaju odpadów
(ogniwa jednego rodzaju lub mieszanina ogniw), trzy podstawowe metody odzysku materiałowego,
a mianowicie: mechaniczną (separacyjną), hydrometalurgiczną oraz pirometalurgiczną [8].
Ze względu na tendencję wzrostową dotyczącą wprowadzanych ogniw na rynek, a także
niebezpieczny charakter ich odpadów, opracowano odpowiednie regulacje prawne. Wszystkie kraje
członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tej Dyrektywie, państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny
osiągać konkretnie określone poziomy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych [9]. Zasady
te zostały transponowane do polskiego prawa za sprawą ustawy z dnia 29 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach [10] oraz przez rozporządzenia Ministra Środowiska [11], w którym określono
minimalne roczne poziomy zbierania zużytych baterii i akumulatorów w Polsce (25% do 2012 r. oraz
45% do 2016 r.). Na podstawie danych udostępnionych przez Głównego Inspektora Środowiska można
zauważyć, że w 2014 r. nie udało się osiągnąć wymaganego (35%) poziomu zbiórki odpadów baterii
i akumulatorów przenośnych (Wyk. 2).
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Wyk. 2. Wymagane i osiągnięte minimalne roczne poziomy zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w Polsce
w latach 2010-2014, opracowanie własne za pracą [3-7].

Zbyt mała ilość zebranych baterii może być spowodowana ciągle wadliwym systemem zbiórki tych
odpadów oraz niskim zaangażowaniem społeczeństwa. W wielu gospodarstwach domowych nie
przeprowadza się segregacji odpadów w efekcie czego odpady niebezpieczne w tym także, omawiane
w niniejszej pracy, zużyte baterie i akumulatory, przenikają do strumienia zmieszanych odpadów
komunalnych, a co za tym idzie trafiają na składowiska. Aby zapobiegać deponowaniu zużytych ogniw na
składowiskach komunalnych należy kontynuować propagowanie w społeczeństwie selektywnej zbiórki
tych odpadów m.in. poprzez intensywne kampanie informacyjne i edukacyjne, a także wskazując miejsca,
w których takie odpady można nieodpłatnie pozostawić (tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów).

2

Część badawcza

2.1

Materiał badawczy

Celem przeprowadzonych badań było określenie składu ilościowo-jakościowego zgromadzonego
strumienia zużytych baterii. Materiał badawczy pochodził z pojemnika przeznaczonego do selektywnej
zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych (program zbiórki odpadów bateryjnych
firmy REBA Organizacja Odzysku S.A.) umieszczonego w budynku D-2 na kampusie Politechniki
Wrocławskiej. Badany materiał przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Odpady chemicznych źródeł energii poddane badaniom, materiały własne.
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2.2

Metodyka badań

Badaniom poddano 11,5 kg omawianych odpadów. Początkowo materiał ręcznie rozsortowano na
poszczególne grupy różniące się między sobą składem chemicznym (materiałem elektrodowym
i elektrolitem użytymi do produkcji), tj. zużyte baterie cynkowo-manganowe (Zn-Mn), cynkowo-węglowe
(Zn-C), cynkowo-powietrzne (Zn-Air), niklowo-kadmowe (Ni-Cd), niklowo-wodorkowe (Ni-MH) oraz
litowo-jonowe (Li-jon). Następnie każdą z powstałych grup podzielono na podgrupy ze względu na
kształt (np. cylindryczny – R, płaski – F) oraz rozmiar (np. R03, R06). Przykładowe wydzielone grupy
badanych zużytych chemicznych źródeł energii przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Przykładowe wydzielone grupy badanych zużytych chemicznych źródeł energii (od lewej, od góry: zużyte baterie
guzikowe, Li-jon, Zn-Mn oraz Zn-C), materiały własne.

3

Wyniki i ich dyskusja

W pierwszej kolejności policzono ilość zużytych baterii przypadających na poszczególne grupy,
a następnie zważono rozdzielony materiał badawczy. Uzyskane wyniki mas poszczególnych rodzajów
oraz typów zużytych baterii małogabarytowych wyrażono poprzez ich procentowy udział w całej masie
sortowanych zużytych źródeł energii. Otrzymane wyniki badań zestawiono w tabeli 2.
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TABELA 2. ZESTAWIENIE PODZIAŁU MATERIAŁU BADAWCZEGO NA GRUPY WRAZ Z ILOŚCIĄ ZUŻYTYCH BATERII W GRUPIE, MASĄ POSZCZEGÓLNYCH
GRUP ODPADÓW BATERYJNYCH ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU GRUP W CAŁEJ MASIE SORTOWANYCH ZUŻYTYCH ŹRÓDEŁ ENERGII,
OPRACOWANIE WŁASNE.
Rodzaj baterii

Zn-Mn

Zn-C

Zn-Air
Ni-Cd
Ni-MH

Li-jon

Guzikowe

Inne
SUMA

Typ baterii

Ilość, szt.

Masa, g

% wag.

R03

38

466,0

R06

217

4540

R14

9

638,0

R20

6

805,0

R61

3

137,0

RAZEM

273

6586,0

R03

64

507,0

R06

42

714,0

R12

1

760,0

R14

18

375,0

R20

4

95,0

F22

4

141,0

RAZEM

133

2592,0

R03

8

67,0

R06

25

442,0

RAZEM

33

509,0

4,42

-

1

505,0

4,38

R03

11

133,0

R06

17

474,0

RAZEM

28

607,0

komputerowe

1

316,0

telefoniczne

7

164,0

Różne

5

64,0

RAZEM

13

544,0

CR

20

47,0

LR

16

29,00

inne

6

10,0

RAZEM

42

86,0

0,75

-

7

96,0

0,82

530

11525,0

100,00

57,14

22,49

5,27

4,72

Na podstawie otrzymanych wyników zauważono, że największą część badanego materiału
stanowią najpopularniejsze chemiczne źródła energii pierwszego rodzaju Zn-Mn, Zn-C i Zn-Air, tj. ponad
84% całej masy zebranych odpadów baterii i akumulatorów małogabarytowych (439 sztuk), co znajduje
odzwierciedlenie w danych przedstawionych w Raportach o funkcjonowaniu gospodarki bateriami
i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami [3-7]. Najliczniejszymi podgrupami tych
rodzajów odpadów baterii i akumulatorów są ogniwa R03 oraz R06, czyli powszechnie znane baterie
o rozmiarach AA i AAA (łącznie 394 sztuki). Z analizowanego strumienia odpadów wyszczególniono także
zużyte ogniwa drugiego rodzaju – Ni-Cd, Ni-MH oraz Li-jon. Ich procentowy udział w całej masie
sortowanych zużytych źródeł energii wynosi ok. 14% (42 sztuki). Z badanego materiału wyodrębniono
również grupę zużytych baterii guzikowych w ilości 42 sztuk (0,75% masy całego materiału badawczego).
Nieopisane oraz nieoznakowane zużyte ogniwa zakwalifikowano do grupy „inne”. Stanowiły one jedynie
0,82% całej przebadanej masy zużytych chemicznych źródeł energii (7 sztuk).
Ponadto warto zwrócić uwagę na ogólną zawartość pojemnika na zużyte baterie i akumulatory
przenośne, tj. oprócz odpadów bateryjnych można w nim znaleźć również inne odpady, niekwalifikowane
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do omawianej grupy, takie jak np. zużyte żarówki, pamięci USB (tzw. pen drive’y), a także zużyte
chusteczki higieniczne, opakowania papierowe czy worki foliowe. Zanieczyszczenia wydzielone
z badanego strumienia odpadów przedstawiono na rysunku 3. Obecność wymienionych frakcji
w analizowanym materiale można tłumaczyć niską świadomością społeczną dotyczącą segregacji
odpadów bateryjnych, bądź też traktowaniem pojemnika jako standardowego pojemnika na odpady
zmieszane.

Rys. 3. Zanieczyszczenia znajdujące się w pojemniku przeznaczonym do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów
małogabarytowych, materiały własne.

4

Podsumowanie i wnioski

Z przeprowadzonych analiz oraz przedstawionych danych statystycznych wynika, że nadal
najpopularniejszymi stosowanymi ogniwami są chemiczne źródła energii pierwszego rodzaju cynkowowęglowe (Zn-C), cynkowo-manganowe (Zn-Mn) oraz cynkowo-powietrzne (Zn-Air). W przypadku ogniw
ładowalnych stwierdzono, że do obrotu wprowadza się co raz mniej baterii niklowo-kadmowych (Ni-Cd),
czego powodem może być częstsze stosowanie nowocześniejszych technologicznie akumulatorów
nikolowo-wodorkowych (Ni-MH) lub litowo-jonowych (Li-jon).
Dodatkowo, z informacji przedstawionych w pracy [7] jednoznacznie wynika, że w Polsce w 2014
roku nie udało się osiągnąć wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbiórki zużytych baterii
i akumulatorów przenośnych (określonego m.in. w Dyrektywie 2006/66/WE). Ponieważ w kolejnych
latach, rozpoczynając od 2016 r., poziom ten będzie jeszcze wyższy, a mianowicie 45%, niezbędna jest
intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów chemicznych źródeł energii.
Wciąż zbyt niska świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczynia się do niewłaściwego
gromadzenia odpadów, czego przykładem jest zawartość innych, niż omawiane w artykule zużyte ogniwa
małogabarytowe, grup odpadów, np. zużytych żarówek, pamięci USB czy opakowań.
Odpady niebezpieczne, w tym także, omówione w pracy, zużyte baterie i akumulatory przenośne,
ze względu na swoje właściwości oraz stale wzrastającą ilość ich powstawania negatywnie wpływają na
środowisko. W celu ograniczenia zagrożenia należy przede wszystkim organizować odpowiednie systemy
zbiórki odpadów bateryjnych, a także wykorzystywać powszechnie znane metody przetwarzania
i unieszkodliwiania.
Jednak, najważniejszym celem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest poszerzanie i utrwalanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez propagowanie korzyści wynikających z selektywnej
zbiórki odpadów chemicznych źródeł energii.

5
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SYNTEZA I ANALIZA SPEKTOSKOPOWA ETERÓW
PIRYDYNOKETOKSYMÓW
Aleksandra Wojciechowska, Irmina Wojciechowska, Karolina Wieszczycka – Instytut Technologii
i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
Grzegorz Framski – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Etery oksymów pirydynowych mają duże znaczenie w medycynie, w rolnictwie oraz w syntezie
organicznej. Ponadto pochodne eterów oksymów pirydynowych jak i ich czwartorzędowe sole
wykazują także działanie antybakteryjne i grzybobójcze. Powszechnie znane są dwie metody syntezy
O-alkilopirydynoketo- i aldoksymów. Pierwszy sposób syntezy eterów oksymów dotyczy syntezy
dwuetapowej, której pierwszym etapem jest reakcja oksymowania odpowiednich związków
karbonylowych (aldehydów lub ketonów) z wytworzeniem aldoksymu lub ketoksymu, który w drugim
etapie poddaje się reakcji z halogenkami alkilowymi w obecności zasady w rozpuszczalnikach
aprotycznych z wytworzeniem odpowiednich O-alkiloksymów. Drugą metodą syntezy eterów
oksymowych jest reakcja prowadzona w układzie hetero fazowym, za pomocą katalizy przeniesienia
międzyfazowego (PTC- Phase Transfer Catalysis). Transport reagentów między dwiema
niemieszającymi się fazami zapewniają katalizatory PTC. Najczęściej jako katalizatory wykorzystuje się
czwartorzędowe sole amoniowe lub etery koronowe. Syntezy prowadzone według mechanizmu PTC
z praktycznego punktu widzenia są proste w realizacji, a czystość uzyskanych produktów zazwyczaj
jest wysoka. Używanie rozpuszczalników jest wówczas niekonieczne lub znajduje zastosowanie gdy
substraty są ciałami stałymi.

1 Wstęp
W dziedzinie jaką jest synteza organiczna etery pirydynowe stanowią ważną grupę związków. Oalkilo pirydynoketoksymy to związki zawierające ugrupowanie iminowe (C=N) oraz O-alkilowe (O-R) i,
podobnie jak oksymy pirydynowe, mogą występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych E i Z.
R2
N

N

O

R1

R1= H, alkil, aryl
R2= alkil, aryl

Rysunek 21. Ogólny wzór badanych związków

Etery oksymów pirydynowych mają duże znaczenie w wielu dziedzinach życia takich jak:
•

w medycynie [1], gdzie są wykorzystywane jako środki przeciwnowotworowe (np. fluorouracyl
i jego pochodne) [2], przeciwbólowe, przeciwwrzodowe, w leczeniu choroby niedokrwiennej
(np. O-benzylofenylo-3-pirydynoketoksym, O-(4-metylobenzylo)fenylo-3-pirydynoketoksym) [3];

•

w rolnictwie, gdzie są stosowane jako pestycydy, insektycydy czy herbicydy (np. pochodne uracylu
[4]);

•

w syntezie organicznej [5],

a ponadto pochodne eterów oksymów pirydynowych wykazują także działanie antybakteryjne
i grzybobójcze [6] [7] [8] [9].
Powszechnie znaną metodą syntezy O-alkilo pirydynoketo- i aldoksymów jest reakcja
odpowiednich związków karbonylowych (aldehydów lub ketonów) z hydroksyloaminą w środowisku
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zasadowym. Zwykle sposób syntezy eterów oksymów dotyczy reakcji dwuetapowej [10], której
pierwszym etapem jest reakcja oksymowania z wytworzeniem aldoksymu lub ketoksymu, który
następnie w drugim etapie poddaje się reakcji z halogenkami alkilowymi w obecności zasad takich jak:
alkoholany sodowe, NaH, K2CO3, KOH, NaHCO3, w rozpuszczalnikach: acetonie, DMSO, DMF THF,
z wytworzeniem odpowiednich O-alkilooksymów [8] [11] [12].
O

N
NH2OH*HCl

C
N

R1

OH

C

EtOH, H2O, NaOH

N

R1
R2

N

OH

C
N

N

R2X, NaH lub NaHCO3

C

DMSO lub THF
R1

O

N

R1

X = Br, I; R1 = H, alkil, aryl; R2 = alkil

Rysunek 22. Schemat syntezy

Inna metoda syntezy eterów oksymowych wykorzystuje katalizę przeniesienia międzyfazowego
(PTC, z ang. Phase Transfer Catalyst). Synteza z wykorzystaniem PTC opiera się na reakcji prowadzonej
w układzie heterogenicznym, tj. w dwóch niemieszających się fazach (ciekłej organicznej i ciekłej lub
stałej nieorganicznej). Transport reagentów między dwiema niemieszającymi się fazami zapewniają
katalizatory PTC. Najczęściej stosowane są czwartorzędowe sole amoniowe lub etery koronowe. Syntezy
prowadzone według mechanizmu PTC z praktycznego punktu widzenia są proste w realizacji, a czystość
uzyskanych produktów zazwyczaj jest wysoka. Niepotrzebne staje się także używanie rozpuszczalników
lub stosuję się je w minimalnej ilości koniecznej do rozpuszczenia, wówczas gdy substraty są ciałami
stałymi[13, 14].
Abele wraz z wspólpracownikami [5] opisuje metodę syntezy eterów oksymów pirydynowych
zgodnie z mechanizmem PTC. Reakcję można przeprowadzić z odpowiedniego oksymu i halogenku
alkilowego stosując układ reagentów: 10% wodny roztwór NaOH/C6H6/czwartorzędowa sól amoniowa
lub stały K2CO3/C6H6/eter koronowy. Jako katalizatory PTC wykorzystano bromek tetrabutyloamoniowy
(C4H9N+Br-) oraz wodorosiarczan(VI) tetrabutyloamoniowy (C4H9N+HSO4-); w drugim układzie eter
koronowy 18-korona-6. Stosunkowo dobrą wydajność uzyskano wykorzystując odpowiednie bromki
i jodki alkilowe. W przypadku stosowania chlorków alkilowych wydajność syntezy była bardzo mała.
W wyniku reakcji uzyskano mieszaninę izomerów E i Z.
R2
N
C
N

R1

OH

N

R2X, C6H6
katalizator PTC
10%aq NaOH lub K2CO3,

O

C
N

R1

X = Br, I; R1 = H, alkil, aryl; R2 = alkil

Rysunek 23. Schemat syntezy z wykorzystaniem mechanizmu PTC

Udoskonaleniem wyżej opisanej syntezy PTC było przeprowadzenie reakcji w obecności dwóch
stałych soli. Badano wpływ użytych soli oraz zasad na przebieg procesu katalizy międzyfazowej.
W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykorzystanie w układzie PTC reagentów
zawierających dwie stałe sole: węglan potasu i jodek potasu wpływa na lepszy i wydajniejszy przebieg
syntezy eterów oksymów z użyciem chlorków alkilowych lub arylowych [15].
Przeprowadzono dwa warianty syntezy eterów pirydynowych z oksymu 1-(2-pirydyno)etan-1-onu
[16]. Pierwszy obejmował reakcję oksymu z chlorkiem tetrahydrofurfurylu w układzie: stały KOH/stały
KI/eter koronowy (18-korona-6) w benzenie. Po 6 godzinach przebiegu reakcji otrzymano produkt
z wydajnością 92%. Drugi wariant stanowił reakcję przy zastosowaniu układu: K2CO3/KI/eter
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koronowy/benzen. Jednak wydajność reakcji z użyciem drugiego układu reagentów (tj. K2CO3 i KI) była
mniejsza w porównaniu z pierwszym wariantem i wynosiła 51%. Można jednak zauważyć, że użycie
dwóch stałych soli wpływa pozytywnie na przebieg reakcji syntezy eterów oksymów pirydynowych
w porównaniu podobnymi układami reagentów zawierającymi tylko jedną sól. Natomiast układy PTC:
KF/KI/benzen/eter 18-korona-6 oraz Na2CO3/NaBr/benzen/eter 15-korona-5 stanowiły nieaktywne
systemy i nie sprawdziły się w syntezie eterów oksymów.
Za pomocą katalizy przeniesienia międzyfazowego można przeprowadzić również selektywne
alkilowanie
oksymów
pirydynowych
w układzie
reagentów:
RX (X=Br,I)/C6H6/10%
+
NaOH/[(CH3(CH2)7]4N Br [16].
Doniesienia literaturowe wykazują, iż możliwa jest jednoetapowa E-stereoselektywana synteza
eterów oksymów pirydynowych ze związków karbonylowych (ketonów) w układzie PTC [15].

O
C
N

R1

R2
N

NH2OH*HCl,KOH, R2X, 20oC, H2O

O

C

katalizator PTC,toluen

N

R1

R1 = CH3, C2H5; R2 = alkil; X = Br lub I

Rysunek 24. Schemat E-stereoselektywnej syntezy eterów oksymowych

Jako najbardziej efektywny katalizator uznano bromek tertaoktyloamoniowy ([(CH3(CH2)7]4N+Br-).
Pozostałe
sole
amoniowe
takie
jak:
bromek
tetrabutyloamoniowy
C4H9N+Br-)
i chlorek benzylotributyloamoniowy (TEBA) były także wystarczająco efektywnymi katalizatorami.
Mniejszą aktywnością charakteryzowały się natomiast etery koronowe: 15-korona-5 oraz 18-korona-6.
Syntezę eterów oksymów pirydynowych realizowano również w układach [17]:
bromek alkilowy (RBr)/wodny roztwór NaOH/C4H9N+Br-/CH2Cl2,
bromek alkilowy(RBr)/wodny roztwór NaOH/ ArCH2N+(C2H5)3Cl-/CH2Cl2.
Abele i współpracownicy [17] przedstawili metodę syntezy eterów oksymów pirydynowych
zawierających w swojej strukturze atom krzemu i germanu. Synteza została przeprowadzona za pomocą
katalizy przeniesienia międzyfazowego w układach:
oksym/R’R’’R’’’Si(CH2)nX (X=Br,I)/KOH/eter 18-korona-6/benzen
oksym/R’R’’R’’’Si(CH2)nX (X=Br,I)/K2CO3 lub Cs2CO3/eter 18-korona-6/toluen.
(CH2)nSiR'R''R'''
N
C
N

R1

OH

N

R'R''R'''Si(CH2)nX, KOH lub K2CO3,
katalizator PTC, toluen lub benzen

O

C
N

R1

R1 = H, alkil; X = Br lub I; R', R'', R''' = alkil

Rysunek 25. Schemat syntezy eterów oksymów pirydynowych zawierających w swojej strukturze krzem i german

Koçak i współpracownicy [6] opracowali metodę syntezy O-alkilo 2-pirydynoketoksymów. Związki
te w łańcuchu alkilowym wchodzącym w skład ugrupowania eterowego zawierały dodatkowo: atom
chloru, bromu lub grupę hydroksylową. O-alkilowanie oksymów pirydynowych (izomerów E)
przeprowadzono w wyniku reakcji odpowiednich halogenohydryn w benzenie lub DMSO, w 10%
wodnym roztworze NaOH w obecności bromku tertadecyloamoniowego.
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OH
+ X

C
N

Z

R1

N

10% NaOH, C6H6,
katalizator PTC

Y

O

Y

C
N

R1

R1 = H, CH3; X, Y, Z = Br, Cl, OH

Rysunek 26. Schemat syntezy eterów oksymowych zaproponowany przez Koçak’a

Grupa badawcza Chubao Li [18] zaproponowała efektywną metodę jednoetapowej syntezy eterów
oksymów wychodząc ze odpowiednich aldehydów lub ketonów. Reakcja pomiędzy związkiem
zawierającym grupę karbonylową oraz halogenkiem alkilowym, chlorkiem hydroksyloaminy i wodnym
roztworem KOH lub NaOH w DMSO lub DMF przebiegała w czasie od 15 do 50 minut. Całość ogrzewana
była do temperatury 80˚C. Wydajności syntez wynosiły 80-96%.
Inny sposobem syntezy eterów oksymów pirydynowych jest reakcja związków karbonylowych z Oalkilohydroksyloaminą lub chlorowodorkiem O-alkilohydroksyloaminy w obecności Na2CO3, wody
i metanolu. Otrzymano związki z wydajnością ok. 90%. Do syntezy wykorzystywano także octan sodu
w metanolu lub pirydynę. Stereoselektywność reakcji syntezy była jednak mała [15].
O
C
N

NOR2

R2ONH2*HCl, Na2CO3,

C

MeOH, H2O

R1

N

R1

R1 = H lub CH3; R2 = CH3, C2H5, i-C3H7, C4H9, t-C4H9

Rysunek 27. Schemat reakcji zaproponowany przez Abele i Lukevicsa

Soltani i współpracownicy [19] opracowali jednoetapową metodę syntezy eterów oksymów.
Reakcja O-alkilowania przebiegała pomiędzy odpowiednimi oksymami i alkoholem z wykorzystaniem
trifenylofosfiny (Ph3P) oraz tetrachlorku węgla (CCl4) w obecności 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undek-7-enu
(DBU) oraz katalitycznych ilości jodku tetrabutyloamoniowego (TBAI) w bezwodnym acetonitrylu.
W wyniku tej syntezy otrzymano etery oksymów z dobrą wydajnością (48-78%).
R3

O
R1

C

+
R2

R3OH

Ph3P, CCl4, DBU
CH3CN, TBAI

N
R1

O

C
R2

R1, R2 = alkil, aryl, heteroaryl; R3 = alkil, benzyl, allil
Rysunek 28. Schemat syntezy zaproponowanej przez grupę badawczą Soltaniego

2 Metodyka
Przeprowadzone badania składały się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na syntezie modelowych
związków, których struktury zostały następnie potwierdzone za pomocą metod spektroskopowych (FT-IR, 1H
i 13C NMR).
Etery oksymów pirydynowych otrzymano w dwuetapowej syntezie. W pierwszym etapie w wyniku
reakcji oksymowania odpowiedniego ketonu 2-,3- i 4-pirydynowego z chlorowodorkiem
hydroksyloaminy w obecności wodorotlenku sodu otrzymano pirydynoketoksymy. Surowe oksymy
pirynoketoksymów przekrystalizowania z alkoholu etylowego. Te następnie poddano reakcji Oalkilowania z odpowiednim bromkiem alkilowym w obecności wodorotlenku sodu lub potasu oraz
stosując jako rozpuszczalnik 2-propanol. Surowe produkty zostały oczyszczone przy pomocy destylacji
próżniowej oraz chromatografii kolumnowej.
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N

O

R1

N

OH

N
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R2Br, NaOH

NH2OH*HCl, NaOH
EtOHor H2O rt. 3h
suchy lód/ HCl

N

i-PrOH/H2O, rt. 4h

R1

Rysunek 29. Schemat syntezy

N

R1

R1 = Metyl, Decyl
R2 = Metyl, Etyl, Decyl

Postęp reakcji kontrolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) fazą rozwijającą
stanowił układ rozpuszczalników chloroform:heptan w stosunku 1:1. Wywołanie chromatogramu
wykonane zostało poprzez umieszczenie płytki w świetle lampy ultrafioletowej o długości fali 254 nm.
TABELA 1. TEMPERATURY PROWADZENIA REAKCJI PRZEPROWADZANYCH SYNTEZ W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWANEGO HALOGENKU ALKILOWEGO
Lp.

Bromek alkilowy stosowany do syntezy

Temperatura prowadzonej reakcji [°C]

1

C8H17Br, C10H21Br

80- 90

2

C2H5Br

30-40

3

CH3I

40

Widma w podczerwieni (FT-IR) wykonano przy użyciu spektometru Vertex 70 Spectrometer
(Bruker Optics) w postaci filmu lub pastylki KBr. Natomiast wszystkie widma 1D NMR (1H, 13C) zostały
wykonane w Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu przy użyciu spektrometru BRUKER Avance III 400
pracującego z częstością rezonansową 400,13 MHz i 100,6 MHz, odpowiednio dla 1H i 13C. Do pomiarów
została wykorzystana 5 mm sonda szerokopasmowa umożliwiająca pomiary technikami inwersowymi
oraz w gradiencie pola B0. Do badań przygotowane zostały roztwory zawierające 50 mg związku w 1 ml
deuterowanego chloroformu lub DMSO (DMSO-d6). Jako wzorzec stosowano tetrametylosilan (TMS).
Analizy wykonano w temperaturze 303 K z parametrami: 1H NMR w zakresie spektralnym 4800 Hz, ok.
50 skanów; 13C NMR w zakresie 25000 Hz, ok. 500 skanów (widmo z odsprzęganiem protonów). Widma
(FID) zostały poddane obróbce z wykorzystaniem programu ACD/NMR Processor.

3 Wyniki
W wyniku dwuetapowej syntezy otrzymano osiem nowych związków, O-alkilowych pochodnych
oksymów pirydynowych. Otrzymane surowe O-alkilo pirydynoketoksymy zostały oczyszczone dwiema
metodami. Pierwszą z nich była destylacja próżniowa przy zachowaniu ciśnienia 0.8 mmHg (wyniki
w tabeli poniżej). Drugą metodą było oczyszczanie surowych produktów na kolumnie chromatograficznej
wypełnionej silikażelem o rozmiarze cząstek 100-200 mesh. Kolumnę wymywano mieszaniną
rozpuszczalników toluen/chloroform. Czysty produkt otrzymano przy użyciu frakcji (toluen:chloroform,
5:2), wydajność czystego produktu była od 10 do 20% większa w porównaniu z destylacją próżniową.
Wszystkie otrzymane związki były barwnymi, oleistymi cieczami o charakterystycznym zapachu.
TABELA 2. WYDAJNOŚCI ORAZ WARUNKI DESTYLACJI PRÓŻNIOWEJ ZSYNTEZOWANYCH ETERÓW OKSYMOWYCH
Nazwa eteru

Temperatura wrzenia [˚C]

Wydajność syntezy [%]

Barwa i stan skupienia

O-oktylooksym 1-(2-pirydyno)etan-1-onu

190-210

42

żółta ciecz

O-decylooksym 1-(2-pirydyno)etan-1-onu

170-173

67

żółta ciecz

O-metylooksym 1-(2-pirydyno)undekan-1-onu

160-170

41

pomarańczowa ciecz

O-etylooksym 1-(2-pirydyno)undekan-1-onu

129-140

39

pomarańczowa ciecz

O-decylooksym 1-(3-pirydyno)etan-1-onu

210-220

65

żółta ciecz

O-metylo 1-(3-pirydyno)undekan-1-onu

170-175

45

pomarańczowa ciecz

O-decylooksym 1-(4-pirydyno)etan-1-onu

220-230

60

ciemno żółta ciecz

O-metylo 1-(3-pirydyno)undekan-1-onu

155-160

3%

pomarańczowa ciecz

Strona | 282

SYNTEZA I ANALIZA SPEKTOSKOPOWA ETERÓW PIRYDYNOKETOKSYMÓW

Wykonano widma w podczerwieni wszystkich zsyntezowanych związków. Na przykładowym widmie FTIR O-decylooksymu 1-(3-pirydyno)etan-1-onu (3PC1-O-C10H21) (Rysunek 10.) można zaobserwować
pasma pochodzące od drgań rozciągających pierścienia pirydynowego w obszarze 3056-2850 cm-1.
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Rysunek 30. Przykładowe widmo FT-IR O-decylooksymu 1-(3-pirydyno)etan-1-onu

Pasmo odpowiadające drganiom rozciągającym wiązania C=N obserwowane przy 1615 cm-1, natomiast
w zakresie 1475-1370 cm-1 obserwuje się pasma charakterystyczne dla drgań zginających C-H łańcucha
węglowego, które pokrywają się częściowo z obszarem w którym występują pasma charakterystyczne dla
drgań rozciągających pierścienia pirydynowego. Analiza wykazała także obecność drgania rozciągającego
wiązania O-alkilowego (C-O) w zakresie 1116 cm-1, a w zakresie 932 cm-1 widoczne jest pasmo
pochodzące od drgania rozciągającego N-O.
TABELA 3. CHARAKTERYSTYKA WIDM W PODCZERWIENI PRZYKŁADOWYCH ZSYNTEZOWANYCH ETERÓW OKSYMOWYCH: O-DECYLOOKSYMU 1-(3PIRYDYNO)ETAN-1-ONU (3PC1-O-C10H21), O-METYLOOKSYMU 1-(3-PIRYDYNO)UNDEKAN-1-ONU (3PC10-O-CH3) ORAZ O-ETYLOOKSYMU 1(2-PIRYDYNO)TRIDEKAN-1-ONU (2PC12-O-C2H5)
-1

Rodzaj drgań

Liczba falowa [cm ]
3PC1-O-C10H21

3PC10-O-CH3

2PC12-O-C2H5

Drganie rozciągające pierścienia pirydynowego

3056 - 2850

3072 - 2860

3068 - 2856

Drganie rozciągające wiązania C=N

1615

1696

1700

Drgania rozciągające C=N i C=C w pierścieniu pirydynowym

1584, 1560,
1468, 1432

1576, 1564,
1468, 1436

1584, 1560,
1468, 1436

Drganie rozciągające wiązania C-O

1116

1088

1092

Drganie rozciągające ugrupowania N-O

936

956

960

Widma magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 1H, 13C potwierdziły struktury otrzymanych eterów
oksymów pirydynowych. Poniżej zamieszczono przykładowe widmo oraz przedstawiono analizę
otrzymanego związku opisując przesunięcia chemiczne protonów δ (ppm) oraz krotność sygnałów.
Widmo 1H NMR O-decylooksymu 1-(3-pirydyno)etan-1-onu wykonane zostało w deuterowym
chloroformie.
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TABELA 4. INTERPRETACJA WIDMA 1H NMR O-DECYLOKSYMU 1-(3-PIRYDYNO)ETAN-1-ONU

H
A

N

O

CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH3
CH 2G CH 2 I CH 2K CH 2M CH 2O
F

H
B

H

J

L

N

CH3
E

H
C

Interpretacja

N

H
D

Obserwacje
Krotność sygnałów

Przesunięcie chemiczne δ (ppm)

A

dublet

8,05

B

tryplet

7,45

C

dublet

8,10

D

singlet

7,42

E

singlet

2,33

F

tryplet

4,32

G

kwintet

1,72

H-N

multiplet

1,38 - 1,44

O

tryplet

0,89

4 Wnioski
W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano 8 nowych związków- O-alkilowych pochodnych
pirydynoketoksymów. Strukturę oraz czystość otrzymanych związków potwierdzono przy pomocy
metod spektroskopowych (FT-IR oraz NMR). Dowiedziono iż, oczyszczanie surowego produktu na
kolumnie chromatograficznej gwarantuje większą wydajność produktu, do 20% większą niż przy
zastosowaniu destylacji próżniowej. Występowanie zawady przestrzennej w przypadku izomeru 2pirydylowego powoduje zmniejszenie wydajności reakcji.
Badania były finansowane z projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr
DEC- 2015/17/N/ST8/00285.
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HYDROMETALURGICZNE METODY POZYSKIWANIA METALI ZE
ZŁÓŻ NATURALNYCH
Irmina Wojciechowska, Karolina Wieszczycka, Aleksandra Wojciechowska – Instytut Technologii
i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska
Rudy metali stanowią wielkie bogactwo naturalne, co związane jest z ich kluczowym znaczeniem dla
rozwoju globalnej gospodarki. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rudy, notuje się wzrost
wydobycia metali oraz spotęgowanie znaczenia produkcji górniczej. Przemysł metalurgiczny, który
dzieli się na hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych w Polsce zlokalizowany jest głównie w obszarze
śląsko-krakowskim. Prym w produkcji hutniczej wiedzie stal, która obejmuje ok. 89% produkcji; na
drugim miejscu jest miedź – ok. 9%. Produkcja cynku wynosi jedynie ok. 1% i są to złoża ubogie oraz
trudno wzbogacane, ponadto w wyniku stosowania metod hydrometalurgicznych produkuje się duże
ilości polimetalicznych roztworów odpadowych. Nasuwa się zatem wniosek o konieczności odzysku
pożądanego metalu ze strumieni odpadowych, co wiąże się również z koniecznością oczyszczania wód
procesowych i potrzebą dbałości o środowisko. Kolejnym zagadnieniem jest odzysk metali z odpadów
stałych, takich jak zużyty sprzęt elektroniczny lub baterie. Jednym z etapów ługowania złóż jest
ekstrakcja rozpuszczalnikowa, pozwalająca nie tylko na odzysk metali z roztworów odpadowych oraz
odpadów stałych lecz również na eksploatację złóż ubogich oraz złożonych.

1 Wstęp
Pojęcie metalurgii obejmuje szeroką gamę aspektów dotyczących pracy z wszelkiego rodzaju
metalami: metaloznawstwo zajmuje się badaniami dotyczącymi struktury, składu chemicznego oraz
właściwości mechanicznych metali, odlewnictwo to technologia, lub według niektórych sztuka
wytwarzania elementów metalowych przy pomocy form odlewniczych, natomiast metoda wydobycia
metali z ich surowców znana jest jako metalurgia ekstrakcyjna [1].
Pierwsze doniesienia o procesach metalurgicznych sięgają 7 tys. lat p.n.e. i dotyczą przetapiania
oraz obróbki złota i miedzi. 2,5 tys. lat p.n.e. ludzkość po raz pierwszy otrzymała stop miedzi z cyną, czyli
brąz. O wadze tego odkrycia i to jak wielki wpływ miało ono na życie ówczesnych Homo Sapiens świadczy
chociażby sama nazwa epoki, która nosi przecież miano epoki brązu. W okresie 1000-700 lat p.n.e. miał
miejsce kolejny, niezwykle istotny etap w historii ludzkości – epoka żelaza, a tym samym
zapoczątkowanie metalurgii żelaza na świecie.
Zapotrzebowanie na produkty wykonane z metalu cały czas rosło, powstały pierwsze kopalnie
odkrywkowe i pierwsze prymitywne piece (zwane powszechnie dymarkami) do wytapiania metalu
z rudy. Wydajność produkcji była jednak niewielka, co skutkowało wysoką ceną wyrobów i skłaniało do
opracowania nowego typu pieców, opalanych nie węglem drzewnym, który szybko stał się towarem
deficytowym, lecz koksem. Prawdziwą rewolucję przyniósł jednakże dopiero wiek XIX i powstanie pieca
martenowskiego [2].
Bez względu jednak na metodę przetwarzania rudy oraz rodzaj wykorzystywanego w tym
procesie paliwa, głównym problemem, jaki nasuwa się obecnie jest ubożenie surowców naturalnych.
Przykładem niech będą złoża cynku i ołowiu znajdujące się w Polsce, których zasoby szacowano na blisko
350 mln ton na rok 1989, w roku 2007 liczyły zaledwie 141 ml ton, z czego jedynie ok 5 mln ton stanowił
cynk, ołów natomiast niecałe 3 mln ton. Biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie przemysłu
i kurczące się zasoby naturalne, kluczowym problemem staje się opracowanie najskuteczniejszej metody
wydobycia metali z rud, lecz również odzysku z różnego rodzaju źródeł odpadowych [3].
Źródła strumieni odpadowych, zawierających w swoim składzie kationy metali można mnożyć.
Będą to oczywiście roztwory wodne pochodzące z przemysłu metalurgicznego, przerabiane odpowiednio
na określonym etapie produkcji, lecz też ścieki pochodzące z przemysłu, które wymagają utylizacji. Do
gałęzi przemysłu, produkujących znaczące ilości ścieków zanieczyszczonych pierwiastkami metalicznymi
należą: przemysł farbiarski, garbarstwo, przemysł nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,
przemysł
chemii
gospodarczej
i tworzyw
sztucznych,
przemysł
celulozowo-papierniczy
i elektrotechniczny, przemysł szklarski, ceramiczny lub cementowy. Nie wolno zapomnieć również
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o innych źródłach odpadów bogatych w metale, takich jak elementy elektroniczne, baterie i akumulatory
lub katalizatory samochodowe [4].

2

Metalurgia ekstrakcyjna - etapy procesu hydrometalurgicznego

W metalurgii, czyli technice wydobycia metali z rud rozróżnić można procesy hydrometalurgiczne
lub pirometalurgiczne. Oba rodzaje procesów prowadzone są w jednym celu – by uzyskać z maksymalną
wydajnością metale bądź ich stopy lub związki metali. Pirometalurgia obejmuje klasyczne procesy
wydobycia metali z rud, związane z koniecznością prażenia surowca naturalnego w specjalnych piecach
i stosowania wysokich temperatur. Metoda ta nie znajduje zastosowania w odzysku metali z surowców
wtórnych, w przeciwieństwie do hydrometalurgii.
Technika hydrometalurgicznego pozyskiwania metali obejmuje działania przeprowadzane na
roztworach wodnych w niskiej temperaturze (zwykle poniżej 100 ). W porównaniu z pirometalurgią jest
to proces tańszy i pozwalający na przetworzenie również surowców odpadowych, półproduktów lub
surowców bardzo ubogich w poszukiwany metal.
Procesy hydrometalurgiczne znalazły swoje zastosowanie w przypadku wielu powszechnie
używanych przemysłowo metali, takich jak nikiel, miedź, cynk, ołów, tytan czy glin, lecz również do
odzysku toru, cyrkonu oraz hafnu ze zużytego paliwa jądrowego [5].

Rysunek 31. Hydrometalurgiczne metody wydobycia metali z surowców naturalnych i wtórnych

2.1

Obróbka wstępna i flotacja

Pierwszym etapem procesu hydrometalurgicznego jest rozdrobnienie surowca, czemu służy
mielenie i kruszenie rud bądź koncentratów. Przygotowana w ten sposób ruda może zostać poddana
procesowi wzbogacania i w tym miejscu należy rozróżnić metody separacji takie jak:
•
grawitacyjna – zachodząca na separatorach bębnowych, dzięki analizie densymetrycznej
wykorzystująca różnice w gęstości roztworów wodnych zawierających rozpuszczalne w wodzie
minerały i wodnych cieczy zawiesinowych;
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•

magnetyczna – wykorzystująca cechę materiałową surowca jaką jest podatność magnetyczna;
rozdział zachodzi w magnetycznych separatorach bębnowych, których specyfikacja zależy od
uziarnienia surowca i wymaganego pola magnetycznego;

•

elektrostatyczna – podstawą rozdziału jest rodzaj i wielkość ładunku elektrostatycznego
zgromadzonego na powierzchni rozdzielanych cząstek; istnieje wiele rodzajów urządzeń służących
do przeprowadzania procesu separacji elektrostatycznej, np. separator tryboelektryczny lub
separator jonizacyjny, które posiadają odmienne mechanizmy wytwarzania ładunku na cząstkach
poddawanych rozdziałowi;

•

flotacja – rozdział polegający na wykorzystaniu różnicy w zwilżalności pokruszonego surowca,
często z wykorzystaniem odczynników flotacyjnych, takich jak spieniacze, zbieracze
i modyfikatory; proces przeprowadza się w maszynach flotacyjnych, czyli flotownikach;

•

szlamowanie – separacja cząstek pod względem ich wymiarów.

Wszystkie te metody służą wzbogaceniu rudy w metal i pozbyciu się skały płonnej, niezawierającej
poszukiwanego pierwiastka [6].

2.2

Ługowanie

Po etapach rozdrabniania i wzbogacania, jeśli są one oczywiście konieczne, następuje etap
ługowania. Etap ten polega na przeprowadzeniu nierozpuszczalnych w wodzie związków metali
w związki, które rozpuszczają się w wodnym roztworze ługującym. W wyniku tego procesu otrzymuje się
zwykle roztwory polimetaliczne.
Wymienić można wiele czynników ługujących, jednak wszystkie one spełniać muszą kilka
podstawowych cech: umożliwiać szybkie zajście procesu, być tanie, łatwo dostępne, hydrofilowe
i bezpieczne dla środowiska oraz możliwe do regeneracji po zakończeniu procesu. Przykłady czynników
ługujących wraz z ich zastosowaniem przedstawia rysunek 2.

Rysunek 32.Przykłady roztworów ługujących wraz z zastosowaniem

To, jaka metoda ługowania zostanie zastosowana w przypadku konkretnego złoża, zależy od jego
właściwości. Rudy poeksploatacyjne oraz zwałowiska ługowane są zwykle w sposób perkolacyjny,
natomiast rudy do bezpośredniego ługowania, wymagają jedynie wstępnego kruszenia bez etapu
wzbogacania; rudy bogate w metal, z których w procesie wzbogacania uzyskuje się koncentrat oraz rudy
ubogie można poddawać procesowi ługowania również poza złożem [7].
Ługowanie w złożu oraz na hałdzie dotyczy przypadków, kiedy przeróbka rudy innymi metodami
jest nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na to, jak ubogi jest surowiec lub też ze względu na fakt, że
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stanowi on już produkt eksploatacji metalurgicznej. Niski koszt tej metody związany jest z brakiem
konieczności wcześniejszej obróbki złoża, bowiem wydajność procesu nie zależy od stopnia
rozdrobnienia surowca, nie trzeba go również poddawać wzbogacaniu. Czynnik ługujący rozpylany na
szczycie hałdy penetruje rudę, wzbogacając się w wymywane metale a sam proces ługowania trwać może
nawet kilka miesięcy. Przykładami metali ługowanych w złożu lub na hałdzie jest miedź oraz uran.
Ługowanie w kadziach, znajdujące swoje zastosowanie dla rud bogatszych w metale,
przeprowadza się w zbiornikach z dnem perforowanym, na którym umieszczane jest złoże ługowanego
surowca. Czynnik ługujący przepuszczany jest przez złoże przeciwprądowo, co zapewnia maksymalne
wymycie metalu z rudy. Przykładami metali pozyskiwanymi tą metodą są miedź, uran oraz złoto.
Ługowanie w zawiesinie z wymuszonym mieszaniem przeprowadzane jest w zamkniętym lub
otwartym reaktorze (np. mieszalnik Dorr`a) pod ciśnieniem atmosferycznym i stosowane dla rudy
bogatej w metal i dobrze rozdrobnionej; sam proces trwa kilka godzin. W ten sposób uzyskuje się miedź,
złoto, fosfaty oraz np. tlenek cynku.
O ile we wszystkich powyższych przykładach temperatura procesu ługowania jest temperaturą
otoczenia, w przypadku ługowania w autoklawach temperatura w reaktorze wzrasta do 200°C a ciśnienie
do 1200 kPa. Pozwala to w ciągu kilku godzin z rozdrobnionego materiału pierwotnego wydobyć
minerały takie jak boksyty, lateryty lub siarczek niklu [8].
Ciekawym przykładem wykorzystania biotechnologii jest również bioługowanie, czyli ługowanie
bakteryjnie, gdzie rolę czynnika (katalizatora) ługującego pełnią bakterie (np. z rodzaju Acidithiobacillus)
lub grzyby (np. Penicillium, Aspergillus). Czynnik ługujący utlenia minerały siarczkowe znajdujące się
w surowcu, przeprowadzając je w rozpuszczalne w wodzie siarczany [9].

2.3

Metody wydzielenia metali z roztworów polimetalicznych

Roztwór wodny uzyskany w procesie ługowania nazywany jest surówką. Jest on bogaty w jony
metali i jest zwykle roztworem polimetalicznym. Kolejnym etapem procesu hydrometalurgicznego jest
oddzielenie tego roztworu od pozostałości stałych przy użyciu metod mechanicznych, takich jak
sedymentacja lub filtracja. Jest to etap kosztowny, pochłaniający niekiedy połowę kosztów związanych
z procesem hydrometalurgicznym, a same pozostałości stałe stanowią źródło składowanych odpadów.
Istnieje wiele metod służących wydzieleniu pożądanych jonów metali z roztworu polimetalicznego,
np.:
•

cementacja – proces wypierania jonów metalu z roztworu z postaci jonowej do postaci metalicznej,
przez drugi metal bardziej elektroujemny, który przechodzi natomiast w stan jonowy;

•

wymiana jonowa – fizykochemiczny proces polegający na wymianie wybranego kationu z roztworu
wodnego na inny kation wchodzący w skład nierozpuszczalnego jonitu;

•

procesy membranowe – umożliwiają wydzielenie z roztworu cząstek o określonej wielkości
poprzez zastosowanie filtrów membranowych o danej wielkości porów;

•

krystalizacja i wytrącenie – dzięki zmianie rozpuszczalności soli danego metalu w roztworze
wodnym;

•

ekstrakcja – metoda polegająca na przeniesieniu kationów metali do roztworu organicznego przy
pomocy związków chemicznych stanowiących selektywny czynnik ekstrahujący [6].

Rysunek 33. Przykładowe ekstrahenty przemysłowe
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2.4

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i ekonomicznych
technik selektywnego wydzielania metali z roztworów wodnych. Metoda ta ma swoje zastosowanie
w procesach wydzielania metali ze złóż pierwotnych, ale także w procesach odzysku z różnych odpadów
przemysłowych, roztworów potrawiennych oraz wielu innych produktów odpadowych [10].
Do czynników mających wpływ na proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej należą następujące
parametry:
•
czas prowadzenia procesu – by proces był opłacalny, zalecane jest, by trwał jak najkrócej przy
jednoczesnej jak najwyższej wydajności przeniesienia kationów metali do fazy organicznej;
•

stężenie ekstrahenta organicznego – z punktu widzenia ekonomicznego, najniższe stężenie
ekstrahenta pozwalające uzyskać wysoką wydajność procesu jest najbardziej oczekiwane;

•

selektywność ekstrahenta – określa, czy dany ekstrahent tworzy związki kompleksowe wyłącznie
z jednym rodzajem kationów metalu, czy też z wieloma, co jest podstawą selektywnego rozdziału
metali z roztworów wodnych;

•

pH roztworów wodnych – obecność jonów wodorowych może powodować protonowanie
określonych grup funkcyjnych w cząsteczkach ekstrahenta i zmniejszać jego zdolność do
kompleksowania jonów metalu;

•

skład chemiczny roztworu wodnego – również cząsteczki obojętne, jak i aniony mogą tworzyć
strefę koordynacyjną kationów metali wpływając na ich rozpuszczalność [11].

Rysunek 3 przedstawia przykłady ekstrahentów przemysłowych wraz z ich zastosowaniami.
W wyniku procesu ekstrakcji kationy metali przechodzą w formę hydrofobową i uwolniona faza
wodna może zostać zawrócona do procesu technologicznego jako czynnik ługujący. Faza organiczna
kontaktowana jest natomiast z roztworem odbierającym i regenerowana w procesie reekstrakcji.
Regenerowana faza organiczna zawracana jest wielokrotnie do procesu, jako że nie traci swoich zdolności
do przenoszenia jonów metalu. Roztworem reekstrahującym może być woda, roztwór kwasu
mineralnego lub soli nieorganicznej. W przemyśle stosuje się zwykle instalacje złożone z mieszalników
i odstojników, gdzie 1 do 3 urządzeń przypada na proces ekstrakcji, natomiast 2 do 4 na proces
reekstrakcji. Rolą mieszalnika jest zapewnienie maksymalnego kontaktu obu faz wodnej i organicznej,
dzięki czemu możliwe jest przeniesienie jonów z jednego medium do drugiego. Odstojniki służą z kolei do
rozdzielenia cięższej fazy wodnej od lżejszej fazy organicznej. Rysunek 4 przedstawia schemat budowy
instalacji do ekstrakcji wraz z uwzględnieniem przebiegu procesu w pojedynczym zestawie
mieszalnik/odstojnik [12].

Strona | 290

HYDROMETALURGICZNE METODY POZYSKIWANIA METALI ZE ZŁÓŻ NATURALNYCH

Rysunek 34. Schemat budowy instalacji do ekstrakcji na skalę przemysłową

2.5

Wydzielenie czystego metalu

Ostatnim etapem procesu hydrometalurgicznego jest wydzielenie metalu w czystej postaci.
Przeprowadza się to metodami tradycyjnymi, takimi jak wspomniana wcześniej cementacja lub
wytrącanie, jednak najlepszą czystość uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia elektrolizy. Elektrolizę
przeprowadza się ze stężonych roztworów wodnych, uzyskanych w wyniku reekstrakcji naładowanej
fazy organicznej. W efekcie tego procesu pożądany metal osadza się na katodzie w jakości handlowej.
Elektrolizę stosuje się np. w przypadku jonów miedzi.
Warto również wspomnieć o redukcji ciśnieniowej przy użyciu wodoru, która jest skuteczną
metodą otrzymywania kobaltu i niklu.
Tabela 1 przedstawia kilka znanych procesów technologicznych stosowanych w hydrometalurgii
[6].
TABELA 1. PRZYKŁADY HYDROMETALURGICZNYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Nazwa
procesu

Rodzaj
surowca/otrzymywany
metal

Kraj
stosowania
procesu

Opis metody

CARON

Ruda laterytowa/nikiel

Kuba,
Australia

Rudę praży się redukcyjnie i ługuje się roztworem amoniakalnym
w warunkach tlenowych; nikiel uzyskuje się metodą strąceniowąw postaci
wodorotlenku niklu, praży i redukuje węglem do czystego metalu.

OUTOKUMPU

Surowce niklowo kobaltowe

Finlandia

Ługowanie przeprowadza się kwasem siarkowym w temperaturze 70-80 C.
Przeprowadzone do roztworu kationy metali rozdziela się przy pomocy
metod ekstrakcyjnych – miedź poprzez ekstrakcję hydroksymami, nikiel
i kobalt kwasem di(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowym oraz dzięki
selektywnej reekstrakcji.

BULONG

Nikiel, kobalt i inne

Zachodnia
Australia

Ługowanie przeprowadza się pod ciśnieniem roztworem kwaśnym,
następnie kobalt, cynk i magnez ekstrahuje się ekstrahentem
fosforoorganicznym CYANEX 272, a nikiel ekstrahentem VERSATIC 10.
Nikiel wydziela się z fazy wodnej na drodze elektrolizy.

°
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3

Podsumowanie

Obserwowany wzrost zainteresowania metodami hydrometalurgicznymi pozyskiwania metali ma
swoje uzasadnienie w szeregu czynników, które wyjaśniają zarówno wagę, jak i zasadność stosowania
tych metod. Przede wszystkim nie da się pominąć faktu ubożenia zasobów naturalnych – zawartość
procentowa metali w rudach jest z biegiem czasu coraz niższa, co skłania do poszukiwań skuteczniejszych
metod pozwalających na izolację kationów metali z materiału pierwotnego. Metody hydrometalurgiczne,
w odróżnieniu od pirometalurgicznych nadają się do przerobu złóż nawet o niewielkiej zawartości
poszukiwanego metalu, lecz także źródeł z pozoru już wyczerpanych, takich jak surowce wtórne: odpady
stałe, złom, wody kopalniane, stare hałdy, ścieki przemysłowe. Jednocześnie daje to nadzieję na usuwanie
ze środowiska naturalnego zagrożenia jakie stwarzają odpady przemysłowe bogate w kationy metali.
Ponadto należy zauważyć, że metody hydrometalurgiczne mogą posłużyć również do rozdziału metali
z roztworów polimetalicznych, które często są produktem działalności fabryk i zakładów przemysłowych.
Oczywiście procesy hydrometalurgiczne jak każde inne mają swoje wady. Ekstrakcja
rozpuszczalnikowa, gdzie stosuje się rozpuszczalniki organiczne każe stawić pod znakiem zapytania
bezpieczeństwo procesów hydrometalurgicznych dla środowiska, np. poprzez możliwe skażenie wód
powierzchniowych potencjalnym wyciekiem z instalacji. Kolejny problem stanowi zagrożenie pożarowe,
jakie mogą stwarzać potencjalnie palne rozpuszczalniki oraz wysokie koszty przerobu roztworów
odpadowych o niskim stężeniu kationów metali. Jednakże mimo tych niebezpieczeństw, metody
hydrometalurgiczne pełnią niezwykle ważną rolę w przemyśle metalurgicznym i można sądzić, że
znaczenie tych metod będzie stale rosnąć.

4
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Paweł Wojcieszak – Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej
Znane od lat 40 XX wieku i intensywnie rozwijane od lat 60 rurki ciepła (ang. heat pipes) są stosowane
powszechnie do intensyfikacji procesu wymiany ciepła. Początkowo znalazły one zastosowanie
w przemyśle kosmicznym, obecnie wykorzystywane są również m.in. w wymiennikach ciepła, do
chłodzenia elementów elektronicznych oraz transporcie. Artykuł przedstawia zasadę działania rur
ciepła, przegląd ich konstrukcji oraz niektóre z licznych zastosowań.

1 Wstęp
1.1

Zasada działania rur ciepła

Rura ciepła (ang. heat pipe) jest prostym, pozbawionym elementów ruchomych urządzeniem
stosowanym do transportu ciepła. Koncepcję rury ciepła przedstawił w 1942 roku R. S. Gaugler z General
Motors Corporation [1], jednak rozwój rur ciepła notuje się od lat 60. XX wieku, kiedy zaproponowano ich
zastosowanie w przestrzeni kosmicznej. W rurach ciepła występują procesy parowania, skraplania oraz
transportu czynnika, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich współczynników
przewodzenia ciepła (znaczny strumień przekazywanego ciepła przy niewielkiej różnicy temperatur).
Najprostszym rodzajem rury ciepła jest termosyfon, czyli rura ciepła działająca pod wpływem sił
grawitacji. Niewielka ilość czynnika (np. wody) umieszczona jest w szczelnie zamkniętej rurce, z której
usunięto powietrze. Termosyfon (podobnie jak rura ciepła) składa się z 3 sekcji: parowacza,
adiabatycznej oraz skraplacza. Dolny koniec rurki stanowi sekcję parowacza, która jest ogrzewana. Tam
ciecz odparowuje, para przemieszcza się do góry, do sekcji skraplacza. Stamtąd skropliny wracają pod
wpływem siły grawitacji do parowacza i cykl się powtarza. Ograniczeniem termosyfonu jest konieczność
umieszczenia sekcji parowacza w najniższym punkcie.

Rysunek 35. Termosyfon (po lewej) i klasyczna rura ciepła

Klasyczna rura ciepła różni się od termosyfonu strukturą kapilarną (knotem) na wewnętrznej
ściance, która umożliwia powrót cieczy do parowacza. Knoty często wykonane z porowatej ceramiki lub
plecionego drutu stalowego, rzadziej wytwarzane przez wytłaczanie rowków bezpośrednio na
wewnętrznej ściance rurki. Efekt kapilarny pozwala rurze ciepła pracować w dowolnym położeniu (choć
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oczywiście najbardziej korzystny jest przypadek, w którym siły kapilarne i grawitacji działają w tym
samym kierunku).
Siły grawitacji oraz siły kapilarne nie są jedynymi, które umożliwiają transport kondensatu,
stosowane są również konstrukcje wykorzystujące np. siłę odśrodkową (rotating heat pipe) lub siły
magnetyczne.
Rury ciepła mają w większości cylindryczny kształt, ale można również dostosowywać geometrię
urządzenia do potrzeb. Produkowane mogą być jako zgięte pod kątem prostym, spirale, wyginane
w kształcie litery S. Mogą być również wytwarzane jako cienkie warstwy o grubości około 3 mm (płaskie
rury ciepła – flat heat pipes).
Parametrem służącym do oceny działania rury ciepła jest ekwiwalentna przewodność cieplna.
Przykładowo, klasyczna rura ciepła (rys 2.), wypełniona wodą i działająca w temperaturze 150°C będzie
miała przewodność cieplną kilkaset razy większą od miedzi.

1.2

Czynniki robocze

TABELA 1. NIEKTÓRE CZYNNIKI ROBOCZE STOSOWANE W RURACH CIEPŁA [2]
Czynnik

Zakres temperatur [°C]

Hel

Od -271 do -269

Wodór

Od -259 do -240

Neon

Od -248 do -230

Azot

Od -203 do -160

Metan

Od -182 do -82

Amoniak

Od -60 do 100

Pentan

Od -20 do 120

Aceton

Od 0 do 120

Metanol

Od 10 do 130

Flutec PP2

Od 10 do 160

Etanol

Od 0 do 130

Heptan

Od 0 do 150

Woda

Od 30 do 200

Toluen

Od 50 do 200

Flutec PP9

Od 0 do 225

Rtęć

Od 200 do 500

Cez

Od 400 do 1000

Sód

Od 500 do 1200

Lit

Od 1000 do 1800

Srebro

Od 1800 do 2300

Rodzaj czynnika stosowanego w rurze ciepła zależy od zakresu temperatur, przy którym rura
będzie pracować. Zakres ten jest ograniczony temperaturami punktu krytycznego oraz punktu
potrójnego danego czynnika – przykładowo dla wody będzie to odpowiednio 374.1°C oraz 0.01°C. Tylko
w tym przedziale temperatur woda może przejść przemiany fazowe parowania i skraplania. W rurze
ciepła należy także utrzymywać odpowiednie ciśnienie (tj. ciśnienie nasycenia w temperaturze pracy).
Jeżeli chcemy wykorzystać rurę ciepła, której czynnikiem roboczym jest woda, do pracy w temperaturze
80°C, powinno być w niej utrzymane ciśnienie ok. 0.48 bar. Aby uniknąć ekstremalnych ciśnień,
stosowany zakres temperatur jest mniejszy niż ten, wyznaczony przez punkt krytyczny i punkt potrójny.
W tabeli 1 podano dla niektórych czynników stosowanych w rurach ciepła odpowiednie zakresy
temperatur. Można zauważyć, że istnieją czynniki możliwe do wykorzystania do pracy w temperaturach
kriogenicznych (ciekłe gazy) oraz takie, które przeznaczone są do pracy w bardzo wysokich
temperaturach (ciekłe metale). Poza odpowiednim zakresem temperatur pracy, czynników roboczy rury
ciepła powinien charakteryzować się:
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•

wysokim napięciem powierzchniowym – dla wzmocnienia efektu kapilarnego,

•

stabilnością chemiczną,

•

nietoksycznością,

•

kompatybilnością z materiałem knota

•

dostępnością,

•

niską ceną.

Wybór czynnika roboczego oraz materiału, z którego zostanie wykonana rura ciepła są ściśle powiązane.
Niekompatybilność materiału knota z czynnikiem roboczym prowadzi do reakcji chemicznej, w której
mogą się wydzielić trudne do skroplenia gazy (co prowadzi do awarii urządzenia). Tabela 2 przedstawia
kompatybilność niektórych materiałów i czynników roboczych używanych w rurach ciepła.
TABELA 2. KOMPATYBILNOŚĆ NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW I CZYNNIKÓW ROBOCZYCH UŻYWANYCH W RURACH CIEPŁA [2]
Materiał

Woda

Aceton

Amoniak

Metanol

Miedź

używane

używane

nieużywane

używane

Aluminium

reagują

proponowane
w literaturze

używane

niezalecane

Stal nierdzewna

reagują

prawdopodobnie
kompatybilne

używane

reagują

Nikiel

prawdopodobnie
kompatybilne

prawdopodobnie
kompatybilne

używane

proponowane w literaturze

2 Przegląd konstrukcji rur ciepła
Ze względu na geometrię i konstukcję rury ciepła można podzielić na:
•

• klasyczne rury ciepła

•

• płaskie rury ciepła (ang. flat plate heat pipes)

•

• miniaturowe rury ciepła (ang. micro-heat pipes)

•

• rury ciepła z pętlą obiegową (ang. loop heat pipes)

2.1

Klasyczne rury ciepła

Są to rury ciepła o cylindrycznym kształcie, lub też o innym przekroju (np. prostokątnym). Ich
konstrukcję szerzej opisano przy okazji opisu działania rur ciepła.

2.2

Płaskie rury ciepła

Rysunek 36. Płaska rura ciepła
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Płaskie rury ciepła (flat heat pipes lub vapour chambers) składają się z tych samych podstawowych
elementów jak klasyczne rury ciepła. Używane do spłaszczania rozkładu temperatur oraz chłodzenia
układów elektronicznych. W porównaniu z klasycznymi rurami ciepła, są to bardzo cienkie urządzenia
(jest możliwa produkcja płaskich rur ciepła cieńszych niż karta kredytowa), dlatego znajdują one
zastosowanie w komputerach przenośnych i obwodach drukowanych montowanych powierzchniowo,
a więc wszędzie tam, gdzie ma znaczenie niewielka wysokość urządzenia. Często stosowanym
rozwiązaniem jest wbudowanie płaskich rur ciepła w podstawę radiatora (embedded heat pipe). Rurki
ciepła mogą zostać umocowane np. za pomocą lutowania lub zalania żywicą epoksydową, następnie
całość podaje się obróbce, tak by stworzyć płaską powierzchnię styku z chłodzonym elementem.

2.3

Miniaturowe rury ciepła

Miniaturowe rury ciepła (micro heat pipes - MHP oraz miniature heat pipes - mHP) są niewielkich
rozmiarów urządzeniami, wykorzystywanymi do chłodzenia mikroelektronicznych układów scalonych.
Średnice hydrauliczne rur ciepła MHP wahają się od 10 do 500 μm, natomiast mHP – od 2 do 4 mm.

Rysunek 37. Zasada działania miniaturowej rury ciepła

Przykładowe przekroje MHP przedstawiono na rysunku 4. Powrót cieczy do sekcji parowacza
następuje w zaostrzonych narożnikach.

Rysunek 38. Przekroje rur ciepła typu MHP.

2.4

Rury ciepła z pętlą obiegową

Tego typu rury ciepła charakteryzuje brak struktury kapilarnej w przewodach parowym
i cieczowym. Mają zastosowanie tam, gdzie występują duże jednostkowe strumienie ciepła oraz gdy
ciepło powinno zostać przeniesione na dużą odległość od źródła. Zasada działania jest bardzo prosta:
kiedy rura ciepła zostaje obciążona cieplnie ciecz paruje z powierzchni knota oraz (wolniej) ze zbiornika
wyrównawczego, jednak ponieważ knot posiada łatwo mierzalny opór cieplny, temperatura i ciśnienie
wewnątrz zbiornika wyrównawczego jest niższe niż w sekcji parowacza. Siły kapilarne w strukturze
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knota zapobiegają przepływowi pary z parowacza do zbiornika wyrównawczego. Dzięki rosnącej różnicy
ciśnień między sekcją parowacza a zbiornikiem wyrównawczym, ciecz z przewodu parowego i skraplacza
zostaje przemieszczona do zbiornika wyrównawczego.

Rysunek 39. Rura ciepła z pętlą obiegową

3 Zastosowanie rur ciepła
Dzięki swojej niezawodności i osiąganym wysokim współczynnikom przewodzenia ciepła, rurki
ciepła znalazły wiele zastosowań w technice. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.
Najpowszechniejszym zastosowaniem rur ciepła jest chłodzenie urządzeń elektronicznych. Dążenie
do coraz większej mocy obliczeniowej układów elektronicznych oraz postępująca miniaturyzacja
urządzeń sprawiają, że stale zwiększa się jednostkowy strumień ciepła wydzielany przez urządzenia,
w odniesieniu do powierzchni. Wielkość ta może sięgać kilkuset W/cm2. Usuwanie ciepła tradycyjnymi
metodami polega na zastosowaniu konwekcji wymuszonej (przy użyciu wentylatora wraz z radiatorem).
Wzrost jednostkowego strumienia ciepła wpłynął na zwiększenie rozmiarów wentylatorów oraz
radiatorów, a także na poziom głośności (związany z prędkością wentylatora). Rury ciepła oraz
termosyfony mogą być alternatywą dla konwencjonalnych radiatorów. W układach chłodzenia
elektroniki opartych na rurach ciepła są stosowane zatem takie czynniki jak woda, metanol, aceton lub
amoniak. Ten ostatni jest rzadziej używany, ponieważ reaguje z miedzią, która jest często stosowanym
materiałem do konstrukcji układów chłodzenia elektroniki.

Rysunek 40. Układ chłodzenia w laptopie Lenovo G-500 z zastosowaniem rurki ciepła (fot. Paweł Wojcieszak)
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Rury ciepła dzięki swojej niezawodności oraz niewielkiej masie są szeroko stosowane w statkach
kosmicznych. Pierwszym zastosowaniem rurek było redukowanie gradientów temperatury
występujących w satelitach. Gdy orbitują one wokół Ziemi, część satelity jest bezpośrednio
wyeksponowana na promieniowanie słoneczne, a pozostała część jest przed nim osłonięta i oddaje ciepło
do przestrzeni kosmicznej. Ponadto są one stosowane do chłodzenia elektroniki na pokładzie statków
kosmicznych.
Rurki ciepła wykorzystuje się również w wymiennikach ciepła, stosowanych do odzysku ciepła
w systemach wentylacji. Zaletą takich wymienników jest możliwość całkowitego odizolowania powietrza
usuwanego i nawiewanego. Zasadę działania takiego wymiennika przedstawiono na rysunku.

Rysunek 41. Wymiennik ciepła do odzysku ciepła z wentylacji, z zastosowaniem rurek ciepłą

Jedną z największych inwestycji z wykorzystaniem rur ciepła jest rurociąg Trans-Alaska. Na trasie
rurociągu (1300 km) umieszczono amoniakalne rury ciepła o średnicy 0,07m oraz wysokości 8 do 18 m.
Ich zadaniem było zabezpieczenie wiecznej zmarzliny i co za tym idzie – zabezpieczenie konstrukcji
nośnej rurociągu przed zapadnięciem się.

Rysunek 42. Rurociąg Trans-Alaska – obok tabliczki widoczny wymiennik ciepła. Fot. Luca Galuzzi (www.galuzzi.it - udostępniane na
podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en).

4 Podsumowanie
Rury ciepła posiadają wiele zalet: brak elementów ruchomych (gwarantuje to bezawaryjną oraz
bezgłośną pracę) i olbrzymie współczynniki przewodzenia ciepła. Mogą być stosowane zarówno
w temperaturach otoczenia, jak również w temperaturach kriogenicznych oraz w wysokich
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temperaturach. Dzięki swoim zaletom, rury ciepła znalazły wiele zastosowań w technice.. W porównaniu
z tradycyjnymi układami chłodzenia rury ciepła mogą transportować ciepło tylko z ośrodka o wyższej
temperaturze do ośrodka od temperaturze niższej. Coraz częściej rury ciepła są wykorzystywane
w układach chłodzenia, stosowanych w komputerach domowych, co świadczy o rosnącej popularności tej
technologii.
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WYBRANE ORGANIZMY DO OCENY TOKSYCZNOŚCI WODY
Mirela Wolf –Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki
Wrocławskiej, mirela.wolf@pwr.edu.pl
Zmiany, które mają obecnie miejsce w środowisku mogą być rezultatem naturalnych procesów lub
działalności człowieka. Istotne jest, aby podjąć działania, przywracające pierwotny stan w przyrodzie.
Do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska substancjami chemicznymi mogą służyć organizmy żywe,
które wykazują zróżnicowany wpływ na ekspozycję toksyn, natomiast efekt wyrażony dawkaodpowiedź umożliwia przewidzenie zagrożenia. Obecność lub brak niektórych gatunków w wodzie, to
wskaźnik, często nawet bardziej dokładny, niż ocena przemian fizyczno-chemicznych. Do oceny
toksyczności wody można wykorzystać ponad sto gatunków organizmów, w których wyznacza się
płodność, śmiertelność, wzrost, czas regeneracji itp. W pracy przedstawiono wybrane organizmy do
oceny toksyczności środowiska wodnego.

1 Wstęp
Bioindykacja to jedna z metod oceny stanu środowiska przyrodniczego. Podstawa tego zjawiska to
analiza reakcji elementów biologicznych, wrażliwych na zmianę energii, substancji biogennych oraz
toksyn. Wzrost popularności bioindykacji związany jest z oceną stanu środowiska oraz negatywnym
oddziaływaniem człowieka. Do głównych jej celów należą rozpoznanie układów ekologicznych, ocena
oddziaływania antropogenicznego na organizmy, określenie stężenia toksyn w środowisku oraz ich
akumulacji w organizmach. Jako metoda monitoringu biologicznego, bada także ciągłe zmiany zachodzące
w środowisku na skutek antropopresji. W pracy została przedstawiona charakterystyka wybranych
organizmów, stosowanych do oceny toksyczności środowiska wodnego [1].

2

Ilustracje

Biotesty to praktyczne narzędzie do określenia toksyczności wód, osadów czy gleb. Mechanizm
działania toksyn na środowisko może być zróżnicowany i zazwyczaj złożony. Toksyczność może zostać
spowodowana reakcją toksyn z receptorami w komórkach, hamowaniem systemów enzymatycznych, czy
zerwaniem membrany komórkowej. Wyniki stosowanych testów mogą być zaburzone poprzez wzajemne
oddziaływanie substancji chemicznych. Rzeczywista toksyczność może zostać również zaburzona przez
zastosowanie rozpuszczalników [2]
W biotestach można wyróżnić kilka elementów aktywnych. Istnieje wiele gatunków organizmów,
które są wykorzystywane do oceny toksyczności (mikroorganizmy, glony, bezkręgowce, ryby). Badane są
efekty końcowe -śmiertelność, wzrost, płodność, rozwój itp. Opracowanych jest wiele technik
mikrobiologicznych, służących jako testy przesiewowe[3].
Organizmy, które są stosowane w biotestach powinny spełniać pewne wymagania. Muszą
charakteryzować się jednorodnością genetyczną, stałą dostępnością, być wrażliwe na szeroki zakres
substancji oraz być w dobrej kondycji podczas prowadzenia testu w laboratorium. Idealny bioindykator
nie istnieje, ponieważ organizmy w różny sposób reagują na toksyczność. Na rynku są dostępne gotowe
testy, które dają możliwość całego kompletu badań w krótkim czasie. W pakietach stosowane są formy
bioindykatorów (w formie kryptobiotycznej), mające możliwość długiego przechowywania i krótki czas
przygotowania próbki [4].
Bioindykatory wykorzystywane w mikrobiotestach to przedstawiciele różnych poziomów
troficznych (producenci, konsumenci, reducenci) i przynależący także do różnych grup taksonomicznych
(bakterie, glony, rośliny wyższe, pierwotniaki, skorupiaki). Tak znaczne zróżnicowanie umożliwia bardzo
szeroką ocenę toksyczności analizowanego obszaru [5].
Można wyróżnić dwa główne typy bioindykatorów: koncentracji (akumulują w swoim organizmie
toksyny np. ksenobiotyki czy metale) i oddziaływania (wykazują wpływ czynników zewnętrznych na
ekosystemy, pomagają w ocenie stężenia czynników antropogenicznych; wykorzystywane mogą być
zarówno wybrane gatunki jak również całe grupy) [1].
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3

Wybrane testy toksyczności

Toksyczność środowiska wodnego powiązana jest z oceną jakości wody, jak również oddziaływań
między organizmami, które się w niej znajdują. Obecność lub brak niektórych gatunków może świadczyć
o potencjalnych toksynach. Analiza zachowań i wnikliwa obserwacja organizmów w laboratorium
umożliwia ocenę toksyczności środowiska, gdyż zakłada się, że warunki środowiska mają identyczny
wpływ na całą biocenozę. Na rysunku nr 1 przedstawiono podział testów, stosowanych w środowisku
wodnym z wykorzystaniem różnych organizmów wodnych.
• pomiar intensywności przemian metabolicznych
• testy enzymatyczne
• określenie wzrostu i śmiertelności
• pomiar mineralizacji glukozy i inhibicji oddychania
• pomiar świecenia (bakterie luminescencyjne)

mikroorganizmy

• zachamowanie wzrostu w kontakcie z substancją toksyczną (płytkowa
metoda Kocha
• rośliny

grzyby
inhibicja wzrostu
glonów
pierwotniaki

• ocena toksycznosci ostrej z wykorzystaniem orzęsków wolnopływających

wyższe bezkręgowce
ryby

• zastosowanie roślin pływających (np. Lemna sp. czy Salvinia sp.)

• toksyczność ostra dla rozwielitek oraz ich rozrodczość (Daphnia sp.)
• testy z wykorzystaniem ślimaków

• wzrost i przeżywalność narybku

Rysunek 1. Mikroorganizmy wykorzystywane do testów

Dotychczas bardzo popularna była analiza środowiska na podstawie monitoringu środowiska,
jednakże z uwagi na różnorodność zanieczyszczeń konieczne stało się rozszerzenie tych badań o testy,
wykorzystujące organizmy żywe. Różnorodność biocenoz spowodowała, że do biomonitoringu zaczęto
stosować różne typy organizmów.

3.1

Testy wykorzystujące bakterie bioluminescencyjne

Zjawisko bioluminescencji zostało po raz pierwszy wykorzystane w teście Microtox w 1979 r.
w USA. Użyty bioindykator to bakterie Vibrio fisheri. Podczas metabolizmu, w standardowych warunkach,
zużywają one około 10% energii na produkcję światła. W przypadku kontaktu z substancjami
toksycznymi, następuję obniżenie luminescencji [6]. Microtox mierzy toksyczność ostrą, czyli bardzo silne
działanie toksyczne, które może wystąpić w bardzo krótkim czasie lub w ciągu 24h i charakteryzuje się ją
jako medialna dawka śmiertelna (LD50- ang. lethal dose- dawka, przy której następuje zgon połowy
napromieniowanych osobników w ciągu 30 dni). Jako wynik podaje się 50% spadek intensywności
bioluminescencji, czyli stężenie, powodujące 50% efekt- EC50. Wyniki podaje się z przedziałem ufności
z 92% prawdopodobieństwem, gdyż wyniki obarczone są błędem. Test ten ma wiele zalet, które
pozwalają na wykorzystanie go do rutynowego monitoringu. Charakteryzuje się stosunkowo niskim
kosztem i bardzo szybkim wynikiem, otrzymywanym w czasie rzeczywistym. [6; 7]. Może być on
wykorzystywany do oceny toksyczności wód, ścieków (również podczas kolejnych etapów oczyszczania),
osadów dennych, gleb, zawierających pestycydy; jest także z powodzeniem stosowany dla złożonych
próbek środowiskowych. Wadą testu jest natomiast wykorzystywanie mikroorganizmów morskich, co
nie zawsze ma odzwierciedlenie dla ekosystemów słodkowodnych [8].
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Mikroorganizmy, które posiadają zdolność do luminescencji, są powszechnie wykorzystywane do
szybkich toksykologicznych testów przesiewowych, takich jak LUMIStox, ToxAlert 10 czy ToxAlert100.
Reakcja jest możliwa z uwagi na obecność enzymu lucyferazy (L), katalizującego utlenianie tlenem
zredukowanego nukleotydu (FMNH2) i aldehydu (RCHO). W efekcie powstaje nietrwały kompleks,
emitujący fotony podczas rozpadu (LMNH2O2RCHO) [9].

3.2

Testy wykorzystujące rośliny

Test Phytotoxkit pozwala na ocenę toksyczności chronicznej. Opiera się on na procesie kiełkowania
wraz ze wczesnym wzrostem roślin. Standardowo wykorzystuje się rośliny, charakteryzujące się szybkim
kiełkowaniem i wzrostem korzeni: sorgo (Sorghum saccharatum), rzeżucha (Lepidium sativum) i gorczyca
(Sinapis alba). Do zalet należy krótki czas inkubacji (pełną analizę można wykonać po 3 dobach), łatwość
w odczytywaniu i rejestracji wyników (z wykorzystaniem skanera lub aparatu- zdjęcia są wykonywane
na tle ramki, dzięki której możliwa jest kalibracja układu, natomiast dostępny program umożliwia szybki
pomiar długości korzenia).
Objawy toksyczności na roślinach obserwuje się podczas każdego etapu jej wzrostu i mogą być one
związane z całą rośliną lub tylko jakąś jej częścią (korzeń, liście, kwiaty itp.). Pierwszym objawem jest
przerzedenie grupy badawczej, co może być związane ze zmianami cyklu rozwojowego (zahamowanie
kiełkowania i wzrostu, ograniczenie w wykształceniu liści, kwiatów czy owoców, jak również spóźnienie
w kwitnieniu i dojrzewaniu owoców). Ekspozycja na toksyczną substancję może powodować również
plamy na powierzchni liści lub ich deformację (zwijanie, karłowatość, odchylenie od normalnego
rozmiaru, więdnięcie)[10].

3.3

Testy z wykorzystaniem glonów

Do testów na toksyczność bardzo często wykorzystywane są glony (Algaltoxkit) z uwagi na łatwość
hodowli i szybki przyrost masy. Mogą być stosowane do pomiarów metali, pestycydów, herbicydów czy
składników ropy naftowej. Wodę po zasiedleniu glonami wystawia się na ekspozycję światła o natężeniu
500 luksów przez 3dni (temperatura pokojowa). Wynik to pomiar zagęszczenia komórek
z wykorzystaniem licznika Coultera. Można także z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego
obserwować zmiany strukturalne w komórkach glonów. Istnieje także drugi rodzaj testów na glonach,
które bazują na uwalnianej ilości tlenu lub naturalnej fluorescencji i zazwyczaj są one bardziej dokładne
niż te, opierające się na samym pomiarze wzrostu roślin [11, 12].

3.4

Testy z wykorzystaniem bezkręgowców

Testy te zazwyczaj są stosowane do oceny ryzyka. Szczególnie popularny jest trzytygodniowy test
z wykorzystaniem rozwielitek (Daphnia magna), w którym oceniana jest ich rozrodczość oraz
przeżywalność. W przypadku rozrodczości ocenia się ilość urodzonych osobników (w przeliczeniu na
samicę) w kontakcie z toksyną. Przeżywalność określana jest w obecności różnych stężeń. W takich
warunkach wyznaczana jest także ich ruchliwość. Test ten może zostać wykorzystany do skriningu
poszczególnych substancji, jak również mieszanin. Do niewątpliwych zalet testu można zaliczyć łatwa
hodowla organizmów z krótkim cyklem rozwojowym, małe rozmiary bezkręgowców oraz wysoka
wrażliwość na zanieczyszczenia [9, 13].

4

Podsumowanie

Wraz z postępem cywilizacyjnym, w środowisku są kumulowane znaczne ilości substancji
toksycznych, dlatego konieczny jest ich stały monitoring. Dotychczasowo stosowano analizę chemiczną
próbek, jednakże nie dawały one odpowiedzi, oddziaływania toksyn na organizmy żywe. Dlatego zaczęto
stosować analizy z wykorzystaniem organizmów żywych (biotesty), które ukazują wpływ różnych
mieszanin substancji na rośliny i zwierzęta. Umożliwiają one także określenie tendencji zmian oraz cechy
ważne dla danego ekosystemu. Do toksykologicznej oceny jakości wody przyjmuje się, że
zanieczyszczenie wpływa jednorodnie na wszystkie organizmy, dlatego w testach biologicznych nie jest
wymagana obserwacja wszystkich gatunków, można zawęzić analizę do gatunków wybranych. Metody
w ocenie jakości wody obejmują zarówno organizmy słodko jak i słonowodne (mikroorganizmy, glony,
bezkręgowce, ryby).
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ANGULAR VELOCITY DATA ACQUISITION SETUP
Jakub Wróbel – Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych
This paper presents the design of a simple data acquisition system for angular velocity and
transmission error signals of meshing gears. Main problems of gear dynamics were discussed. A simple
measurement setup was created based on a microcontroller and an optical encoder. Experiments were
conducted on a test gearbox for various working conditions. Limits and disadvantages of the data
acquisition system were found. Improvements and changes were proposed.

1 Introduction
Gears are commonly used in the industry in various types of machinery and devices. The main role
of gearboxes is to transmit power between sources and influence the work parameters such as rotational
speed and torque. This can be accomplished by changing the size of the gears and the number of meshing
teeth [1, 2]. Another important application of gears can be found in hydraulic pumps [3]. Typicality gears
used in pumps work as a set of two identical gears and the rotation of both gears is used for hydraulic
pressure build-up [4]. It’s been stated in the literature that time-varying loads occurring in the structure
can cause varying accelerations, what follows increased vibration. [3-6].
Excitation of surfaces induced by vibration is responsible for noise emission and presents
a demanding problem to solve [3]. Following this thought, reduction of the vibration at its source may
help to improve the acoustic properties of many devices.
Main factors responsible for noise generation in gear pumps and gearboxes can be divided in two
categories: external and internal factors. The first category of factors refers to the dynamics of the power
supply devices and the output loads on the gears dependent on the work cycle and nature. Internal
factors are connected with deflections from the ideal geometry of the gears or assembling errors. Ideal
gear geometry and precisely build gear arrangement should ensure steady angular velocity of the gear
train and no transmission error or vibration should be induced by the gears [6]. Devices with
implemented gears are often quite complex systems. In order to find the source of vibration a proper
approach is needed.
Piezoelectric accelerometers are used in vibroacoustic diagnostic of mechanical systems. In case of
gearboxes or gear pumps accelerometers are placed in certain points of the housing. Spectral analysis of
the acceleration signal can provide crucial information about the condition of the gearbox, bearings,
shafts or gears [7]. An acceleration measurement conducted directly on gears is complicated thus usually
done on the housing. The main purpose of this article is to explore the possibility to use a simple angular
velocity signals data acquisition system for gears diagnostics. Angular velocity can provide information
about the gear dynamics free of distortions caused by other system components [5]. To verify the
assumption that velocity signals can be used in gear diagnostics a simple, low budget data acquisition
system was build, based on an optical encoder and ATmega644p microcontroller

2

Data acquisition setup

The measurement setup presented in fig.1, consist form an AMI 100 optical encoder and
ATmega644p microcontroller. The best way to obtain more detailed information about the transmission
error would be a comparison of two velocity signals, one of the driver gear and the second one of the
driven. Due to the early stage of the research and low budget approach, the measurement setup was
limited to one encoder attached to the driven gear. ATmega644p processing capabilities are also limited
thus the use of one encoder is even more justified, yet sufficient to explore possibility to use angular
velocity of gears to investigate its dynamics.

ANGULAR VELOCITY DATA ACQUISITION SETUP

Fig.1 Data acquisition setup. a) AMI 100 optical encoder. b) EVB 4.3 lunching set.

2.1

2.1.

ATmega microcontroller

The core element of the data acquisition system is a lunching set equipped with ATmega664P
presented in fig.1d). The presented EVB 4.3 lunching set represents a good, low budget alternative to
expensive measurement modules. EVB4.3 is fully compatible with BASCOM and C programming language.
The main advantage of the lunching set and ATmega664P is the possibility to use hardware program
interruption and external timers. The microcontroller processes the signals form encoder and via USB
port saves them on pc. A simple BASCOM program was created and used to process the angular
displacement of the optical unit of the encoder. A set of program loops was used in order to acquire the
angular velocity. The analysis of the velocity signal was conducted in Matlab environment.

2.2

Optical encoder AMI 100

The measuring device used in the setup is an AMI 100 incremental optical encoder shown in fig. 1a).
The encoder is a transducer of angular displacement to square signal. Each encoder is described by the
number of pulses per the encoder’s shaft revolution. AMI generates 1250 impulses per revolution. The
base principle of operation is presented in fig. 2a). An optical pattern corresponding to the encoder's disc
construction is used to block or pass a light beam and photo detector array reads the interrupted light
signal. Advanced optical encoders possess more sophisticated optical systems which use multiple
reflections and in order to increase the encoder’s resolution and provide two square signals shifted in
phase presented in fig.2b). The phase shift is used to identify the revolution direction. According to the
order of logical levels in those two square signals the direction of revolution can be recognized.

Fig.2 a) Optical encoder principle of operation [8]. b) Signals generated by encoders [9].
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3

Signal processing

A simple BASCOM program was created and used to operate the measurement system. Declaration
of variables, assignment of ports and display configuration was carried out with basic BASCOM syntax
commands [10, 11]. The main purpose of the program was to count impulses generated by the
incremental encoder. The two phase shifted signals generated by the encoder are most commonly used
identify the rotation direction. With use of proper loop program, it is possible to use the second signal to
double the encoder resolution. The essence of the BASCOM velocity record program is to use the
microcontroller interruption function triggered by an external timer [11]. The number of impulses
occurred in a known time period was used to calculate the angular velocity. A program loop was
implemented to count impulses until the program interruption was triggered by an external timer. The
loop then was repeated and instantaneous angular velocity was calculated for each small time period.
The need for very short time periods and the high frequency of the hardware interruption function
may push the microcontroller to its limits. Encoder resolution can turn out to be too low and a high
resolution one might be needed. Nerveless, the idea of using angular velocity as diagnostic signal needs to
be explored and the setup presented above should work just fine for the first insights.
Signals from both encoder channels are transmitted via a RS232 port respectively to pinD.2 and
pinD.3 of the lunching set. Program loop was used to verify the logical state on the first pin. To increase
the nominal encoder resolution, additional loop was created. Logical state of the first pin was compared
to the logical sate of the second signal. Due to this loop the resolution was increased to 2500 impulses per
revolution.

4

Measurements

All measurements were conducted on a simple gear test rig. The driver was powered via a shaft by
an electrical engine. The driven was set on a shaft which position could be changed as needed. Movable
supports of the driven shaft allowed to change the distance between rotation axes to induce additional
forces which occur when the distance between axes is too small. Further translation of each of driven
gear supports allowed simulating additional positioning errors like partial tooth surface mesh or axis
deflection. During first test runs different external timer values were investigated in order to find the
computing limits of the microcontroller

4.1

Work conditions

First experiment consisted of two stages. First measurement was conducted for properly set gear
axes and distance. The second measurement was done with partial tooth surface mesh and axis deflection
what imitated assembly errors. The revolution velocity was set in both cases at 1230 rpm. No external
loads were used. Measurements were done during a 10 [s] run. Encoder resolution was set for 2500
[imp/rev]. Instantaneous velocity was calculated each 10 [ms]. Fig.3 presents the comparison of angular
velocity signals obtained in both test runs. Red color represents the case of axes deflection and partial
tooth mesh. Blue color corresponds to the case of properly set gears.
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Fig.3 Velocity waveform comparisons for two different gear working conditions.

4.2

Influence of velocity

The second experiment was carried out in order to investigate the limits of the measurements
setup and the influence of the revolution velocity on the peak to peak velocity value. The test runs were
conducted for three different input rpm levels. The mean rpm level was measured with an external device
on the driver shaft.

Fig.4 Rotational speed signal. Input velocity equal to 1465 rpm.

Fig.4 presents the angular velocity waveform of the driven gear acquired at the input of 513 rpm on
the driver. In comparison to the previous signals presented in fig.3 where measurements were done at
higher rpm levels, in this test run more samples could be taken for a unit of angular displacement. Due to
that the image of the signal is better than at higher velocities. The signal peak to peak value oscillates
around 20 rpm.
Waveform shown in fig.5 presents the rpm level on the driven gear for input velocity at the driver
equal to 1465 rpm. It can be observed that the peak to peak value is c.a. 60 rpm and thus higher in
comparison to the previous signal. The periodicity of the signal which can be seen in fig.4 is strongly
disturbed. The strong velocity drop registered around 4 – 5 second of the measurement is connected with
a temporary malfunction of the electrical drive and is not connected with the mesh process.
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Fig.5 Rotational speed signal. Input velocity equal to 1465 rpm.

Signal presented in fig.6 corresponds to the angular velocity changes registered on the driven gear
while the driver was rotated at 1710 rpm. Analogically to the signal presented in fig.5 the peak to peak
value increased and oscillated around 200 rpm.

Fig.6 Rotational speed signal. Input velocity equal to 1710 rpm.

5

Conclusions

Great differences in peak to peak values of the velocity signals acquired for certain input levels led
to following conclusions. The amount of samples generated by the encoder per one revolution of the
gears is not sufficient. Another problem was identified in the computing power of the microcontroller, the
averaging time period of 10 [ms] was too long to properly image mesh process and changes in velocity.
The maximum revolution velocity that could be registered oscillated around 1900 [rpm], and the closer to
this value the lower was the precision of data acquisition. Also an increase of peak to peak values was
noticed and shown in point 4.2 of this paper.
Measurements conducted on two different working conditions presented in fig.3 show that
positioning errors induced in investigated gears, reduce the revolution velocity due to additional forces
and change the dynamics of the velocity signal. Further investigations are needed nevertheless the
diagnostics of gears with use of velocity signals can be possible however more sophisticated equipment is
needed. High resolution optical encoders or programmable magnetic encoders connected to high sample
frequency data acquisition systems may help to obtain dynamic signals with high accuracy.
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MODAL ANALYSIS: MEASUREMENTS & SIMULATION
Jakub Wróbel – Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych I Układów
Hydraulicznych
Modal analysis is a process whereby a structure is described in terms of its natural characteristics:
frequency, damping and mode shapes its dynamic properties [1]. Modes are used as a simple and
efficient means of characterizing resonant vibration. The majority of structures can be made to
resonate. That is, under the proper conditions, a structure can vibrate with excessive oscillatory
motion [2].

1 Experimental modal analysis
The main idea of experimental modal analysis is to excites the investigated object, register the
excitation signal and compare it to the response of the system across a frequency range of interest. The
frequency response function is very simply the ratio of the output response of a structure due to an
applied force. We measure both the applied force and the response of the structure due to the applied
force simultaneously [1]. The response can be measured as displacement, velocity or acceleration. The
measured time data is transformed from the time domain to the frequency by the FFT Fast Fourier
Transform signal processing algorithm [1].

Fig.1 a) Modally tuned impact hammer, b) Electrodynamic shaker.

In order to conduct modal analysis several steps need to be taken. First of all, the problem should
be identified and information on the vibration of the analyzed system should be investigated [3]. A proper
method of excitation should be chosen accordingly to the nature of the system, its mass, size etc. An
impact hammer can be used for impact testing. Electrodynamic shakers are less handy than an impact
hammer but provide the possibilities to use sinusoidal, random, pseudo, burst and chirp excitation signals.
Different types of excitation signals may be used for linear and nonlinear dynamic properties [4].
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Fig.2 Frequency respond function example.

An example of an experimental modal analysis is presented on the case of a steel plate presented in
figure 3. A measurement grid was chosen in order to define the measurement points and a stationary
driving point for the impact hammer excitation. The accelerometer was moved through each of the
measurement points, and in each point a total of six averages were acquired in order to insure proper
quality of measurements. A four channel digital analyzer was used for the acquisition of impact force,
acceleration and the processing of FRF’s at each measurement point. Channel no. 1 was chosen for the
impact hammer and served as a reference channel for the signals obtained via accelerometer in three
axes accordingly channels 2, 3 and 4.
Finally, the obtained FRF’s were analyzed in the frequency range of interest. Computational
software was used to create geometrical model of the steel plate, with all measurement points included.
The Frequency Response Functions for each measurement point were loaded in the corresponding point
on the geometrical model. A curve fitting and modal peak computational algorithm and was used for the
estimation of natural frequencies and mode shapes of the steel plate. Figure 4 presents the mode shapes
and natural frequencies of the steel plate.

Fig.3. Steel plate – modal analysis measurement setup.
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Fig.4 Modal analysis measurements: Steel Plate natural frequencies and mode shapes.

2

Computational modal analysis

Most of the simulation software uses FEM to investigate the frequency response of the structure [5].
A geometrical model of the investigated object is created and prepared for analysis. Using FEM,
a simulation model consisting from a finite amount of elements which are connected to each other by
mathematical relations and constrains resulting from the construction of the device can be created and
a simulation can be performed.
Simulation modal analysis is conducted in order to find the natural frequencies and mode shapes of
the system. This information is then used to investigate the frequency response of the structure at certain
excitation frequencies, depended from the operation nature of the object.

Fig.5 FEM model of the steel plate presented in figure 4.

Figure 6 presents the results of computational modal analysis conducted for the steel plate. It can be seen
that the results, natural frequencies and mode shapes are similar to the ones obtained from experimental
investigation.
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Fig.6 Modal analysis measurements: Steel Plate natural frequencies and mode shapes.

3

Summary

The vibroacoustic behavior of all new products should be always taken into account. Modal
simulation software based on FEM is a useful tool that helps to predict the vibration shape and frequency.
A good simulation model can be used to investigate the influence of changes in design or implementation
of damping materials on the dynamics of a device. On the other hand, in order to achieve good quality
results, situational models for new analysis cases must be validated by comparison with measurements.
Experimental modal analysis is essential in model validation.
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METODY POMIARU PARAMETRÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH
NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Sebastian Kowerski – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład
Dróg i Lotnisk
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom problematyki pomiaru parametrów antypoślizgowych
nawierzchni drogowych. Punktem wyjścia stało się scharakteryzowanie parametrów fizycznych
pomocnych przy opisie cech przeciwpoślizgowych. Następnie przedstawione zostały używane na
świecie urządzenia pomiarowe współczynnika tarcia. Szczególna uwaga została zwrócona na
przybliżenie zestawu pomiarowego używanego w Polsce. W dalszej części scharakteryzowano kryteria
oceny współczynnika tarcia w polskich przepisach wykonawczych. W końcowej części artykułu autor
przedstawia wyniki własnych pomiarów współczynnika tarcia wzdłużnego, pochodzące z badań na
różnych typach nawierzchni drogowych. Autor referatu jest doktorantem Politechniki Wrocławskiej,
posiada ponad 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań współczynnika przyczepności, a także
doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

1 Wprowadzenie
Właściwości antypoślizgowe są klasyfikowane jako jeden z parametrów eksploatacyjnych, który
w znacznym stopniu przyczynia się do skrócenia drogi hamowania. Z definicji oznaczają zdolność do
wytworzenia siły tarcia pomiędzy nawierzchnią a kołami pojazdu w trakcie wzajemnego poślizgu. Jak
wykazano w pracy badawczej, [1] po przekroczeniu określonego poziomu właściwości antypoślizgowych
wzrasta liczba wypadków. Co więcej, utrzymująca się od dłuższego czasu znaczna liczba zdarzeń
drogowych na polskich drogach, a także występujący w ich wyniku wysoki procent osób rannych
i zabitych klasyfikuje Polskę na niechlubnej wysokiej pozycji w porównaniu z krajami Europy Zachodniej
[2], [3]. W takim wypadku konieczne jest prowadzenie we wszystkich obszarach działalności drogowej
prac zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno w zakresie technologii
wykonania, jak i utrzymania nawierzchni istotnym elementem mającym wpływ na poprawę tego stanu
jest zapewnienie wymaganej szorstkości. Szorstkość nawierzchni drogowej odgrywa istotną rolę
szczególnie w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu w warunkach jej zawilgocenia, a zawłaszcza
w początkowej fazie opadów deszczu, kiedy na powierzchni powstaje wilgotna poślizgowa „powłoka”
powodująca zjawisko „akwaplaningu”. Mając na uwadze powyższe, z punktu widzenia bezpieczeństwa
ruchu bardzo ważny jest monitoring cech antypoślizgowych.

1.1

Współczynnik tarcia wzdłużnego

Właściwości antypoślizgowe najczęściej określane są na podstawie pomiaru współczynnika tarcia
wzdłużnego (µ) jako parametru charakteryzującego długość drogi hamowania. Współczynnik ten określa
się z zależności:
â=

aä
ã

(1)

gdzie:
FH – siła przyczepności, między kołem a nawierzchnią drogi przy całkowitym poślizgu,
Q – rzeczywiste obciążenie koła, równe reakcji nawierzchni.

Na rysunku 1 przedstawiono kierunki poszczególnych sił oraz miejsce ich przyłożenia (oznaczono
dodatkowo siłę napędową - FN).
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Rysunek 43. Kierunki poszczególnych sił oraz miejsce ich przyłożenia

Ze względu na bardzo złożone oddziaływania wielu różnych czynników zewnętrznych, nie istnieje
jeden uniwersalny model w pełni opisujący zjawiska mające miejsce na styku opony i nawierzchni
podczas hamowania. W ogólnych rozważaniach można przyjąć, że w ruchu jednostajnym pojazdu nie
obserwuje się poślizgu koła toczonego (s = 0%), ponieważ prędkość liniowa osi koła (v = const) jest równa
prędkości obwodowej punktu leżącego na obwodzie opony (vo = v). Natomiast w przypadku koła
hamowanego, gdy prędkość obwodowa ulega zmniejszeniu, występuje poślizg niepełny (v > vo > 0, to 0% <
s < 100%), a w skrajnym przypadku – dla koła zablokowanego – poślizg pełny (v > 0 i vo = 0, to s = 100%).
Na podstawie empirycznych badań [4] wykazano, iż maksymalna wartość współczynnika tarcia
wzdłużnego (µmax), mierzonego z reguły w ustalonych warunkach i stałej prędkości, występuje przy
niepełnym poślizgu koła w przedziale: 10% < s < 30%, zapewniającym największą skuteczność
hamowania pojazdu. Przybliżoną zależność współczynnika tarcia wzdłużnego od poślizgu
zaprezentowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Przybliżona zależność współczynnika tarcia wzdłużnego od poślizgu

2

Aparatura pomiarowa

Na świecie istnieje wiele urządzeń oraz metod służących ocenie właściwości antypoślizgowych,
natomiast najogólniej wyróżnia się cztery grupy urządzeń [5]:
•

Side force (SF), mierzące siły tarcia działające prostopadle do płaszczyzny koła pomiarowego,
odchylonego o kąt α=7,5ᵒ–20ᵒ względem kierunku ruchu (SCRiM- Sideway-force Coefficient
Routine Investigation Machine – rysunek 3,Odoliograpf, Mu-Meter, Stradograph);

Strona | 315

METODY POMIARU PARAMETRÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Rysunek 3. SCRIM (α=20ᵒ) [6]

•

Flixed slip, mierzące siły tarcia, działające na koło pomiarowe ustawione zgodnie z kierunkiem
ruchu przy ustalonym poślizgu (GripTester, Skiddometr, TWO - Traction Watcher One – rysunek 4);

Rysunek 4. TWO - Traction Watcher One (s = 17,8%)

•

Variable slip, mierzące siły tarcia działające na koło pomiarowe ustawione zgodnie z kierunkiem
ruchu przy zmiennym poślizgu (ROAR – rysunek 5, Petra, ViaFriction);

Rysunek 5. ROAR [6]
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•

Locked wheel (LW), mierzące siły tarcia działające na zablokowane w 100% koło pomiarowe,
ustawione zgodnie z kierunkiem ruchu (ADHERA – rysunek 6, SRT-3).

Rysunek 6. Adhera [6]

W zdecydowanej większości pomiary współczynnika tarcia wzdłużnego (przyczepności)
wykonywane są w warunkach ruchu rzeczywistego przy użyciu dodatkowego koła pomiarowego.
W zależności od kraju obowiązują odmienne procedury badawcze właściwości antypoślizgowych
nawierzchni. W tabeli 1 przedstawiono spis urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez niektóre
państwa europejskie.
TABELA 1. METODYKA BADAŃ I PREFEROWANE URZĄDZENIA POMIAROWE { OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE [6]}
Kraj

Wielkość pomiarowa

Urządzenie preferowane

Metoda pomiaru

Anglia

SFC

SCRIM

SF 20ᵒ

Belgia

SFC

Odoliograpf

SF 15ᵒ

Francja

BFC

ADHERA

LW, gładka opona PIARC

Węgry

SFC

SCRIM

SF 20ᵒ

Włochy

SFC

SCRIM

SF 20ᵒ

Dania

SFC

Stradograpf

SFC
SF 12ᵒ, pomiar w dwóch śladach

Holandia

BFC*

DWW Tariler

BFC* przy poślizgu 86%

Hiszpania

BPN

Wahadło angielskie

trzy pomiary w punkcie

Szwecja

BFC

Skiddometer

LW

Szwecja

BPN

Wahadło angielskie

wg instrukcji

Polska

BFC

SRT-3

LW

Oznaczenia użyte w Tabeli 1:
SFC – współczynnik tarcia poprzecznego (przy swobodnym toczeniu koła pomiarowego),
BFC – współczynnik tarcia wzdłużnego przy pełnej blokadzie koła pomiarowego,
BFC* – współczynnik tarcia wzdłużnego przy niemal pełnej blokadzie koła pomiarowego,
BPN – „British Pendulum Number” – miara dla wahadła angielskiego.

2.1

Aparatura pomiarowa wykorzystywana w Polsce
W Polsce metody służące do pomiaru współczynnika przyczepności są określone w:

•

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów
techniczno–budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dziennik Ustaw nr 12, poz. 116 [7];

•

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik
Ustaw nr 43, poz. 430 [8];
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•

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw 2015 poz. 329 [9].

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem [9]: „Pomiar wykonuje się urządzeniem o pełnej blokadzie
koła nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien
być przeliczalny na wartość przy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165
R 15 − zalecanej przez Światową Organizację Drogową (PIARC) – lub innej wiarygodnej metody
równoważnej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie
wyników pomiarów na wartości uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła.” W praktyce oznacza to,
iż w Polsce powszechnie wykorzystywane jest urządzenie SRT-3 (Skid Resistance Tester), bądź rzadziej
jego unowocześniona wersja SRT-4. Aparatura SRT-3 jest doczepianym urządzeniem pomiarowym
produkowanym przez IBDiM [10] na podstawie patentu [11]. Służy do pomiaru właściwości
antypoślizgowych nawierzchni drogowych poprzez rejestrację dwóch równoważnych współczynników
tarcia w układach siły i momentu. Zestaw pomiarowy składa się ze specjalnego samochodu holującego,
wyposażonego w zbiornik wody i jednokołowej przyczepki ciągnionej w osi pojazdu (rysunek 7).

Rysunek 7. Urządzenie SRT-3 – urządzenie w trakcie postoju, w trakcie pomiaru oś wzdłużna urządzenia pokrywa się z osią
pojazdu

W różnych okresach użytkowania tego urządzenia stosowane były innego typu opony testowe, co
było i jest przyczyną wielu nieporozumień. Ostatecznie zgodnie z [9] do użytku w Polsce zalecono
stosowanie opony typu PIARC wraz z stosowaniem empirycznego współczynnika przeliczeniowego
względem poprzednio używanej opony typu Barum Bravuris [12].

2.2

Kryteria oceny współczynnika tarcia w polskich przepisach wykonawczych

Zgodnie z [9] badanie właściwości antypoślizgowych należy wykonać przed dopuszczeniem
nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni po tym terminie. W trakcie badań
odbiorowych nowych nawierzchni miarą właściwości antypoślizgowych jest miarodajny współczynnik
tarcia - µm. Jest to różnica wartości średniej E(m) (z odcinka o długości nie większej niż 1000 m z liczbą
pomiarów nie mniejszą niż 10) i odchylenia standardowego D. Minimalne wartości miarodajnego
współczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni
określa tabela 2 [9]:

Strona | 318

METODY POMIARU PARAMETRÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

TABELA 2. MINIMALNA WARTOŚĆ MIARODAJNEGO WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NAWIERZCHNI DLA KONKRETNEJ PRĘDKOŚCI ZABLOKOWANEJ OPONY
WZGLĘDEM NAWIERZCHNI DLA DANEJ KLASY DROGI

Klasa
drogi

Element nawierzchni

1
A,S
GP, G

Minimalna wartość miarodajnego współczynnika tarcia przy
prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni
30 km/h

60 km/h

90 km/h

2

3

4

5

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne

-

0,49*

0,44

Pasy włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic

0,55**

0,51

-

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocze

0,51**

0,41

-

* wartość wymagania dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90 km/h,
** wartości wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonywać pomiarów z prędkością 60 km/h.

W przypadku dróg w okresie ich eksploatacji do oceny właściwości antypoślizgowych
wykorzystywany jest System Oceny Stanu Nawierzchni [13]. W systemie tym nawierzchnia jest
klasyfikowana do jednej z czterech klas (A-D) wg wartości miarodajnego współczynnika tarcia zgodnie
z tabelą 3 [13]:
TABELA 3. KLASYFIKACJA STANU NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH KLASY: A, S, GP ORAZ G POD WZGLĘDEM WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWPOŚLIZGOWYCH (DLA OPONY BARUM BRAVURIS)
Klasa

Ocena stanu nawierzchni

Miarodajny współczynnik tarcia µm

A

Stan dobry

≥0,52

B

Stan zadawalający

0,37–0,51

C

Stan niezadawalający

0,30–0,36

D

Stan zły

≤0,29

3

Wyniki pomiarów własnych

Dzięki uprzejmości Wydziału Technologii – Laboratorium drogowego Oddziału GDDKiA we
Wrocławiu możliwe było uczestnictwo autora niniejszego artykułu w pomiarach współczynnika tarcia
wzdłużnego wykonywanych przy użyciu urządzenia SRT-3. Badania zostały przeprowadzone w okresie
maj-sierpień 2015 r. i miały miejsce na 3 odcinkach diagnostycznych. Pierwszy odcinek pomiarowy
stanowił fragment drogi ekspresowej o nawierzchni SMA 11 eksploatowanej przez około 3 lata, dla której
współczynnik tarcia wzdłużnego mierzony był na pasie zewnętrznym (PZ) oraz pasie wewnętrznym
(PW). Drugi odcinek stanowił fragment drogi krajowej o nawierzchni z bliżej nie określonego betonu
asfaltowego (AC) po około 10- letnim okresie eksploatacji od czasu ostatniego remontu. Odcinek ten
został poddany ciśnieniowemu uszorstnieniu, pomiary wykonano przed zabiegiem renowacji i po jego
wykonaniu. Ostatni odcinek pomiarowy stanowił fragment drogi krajowej o nawierzchni z betonu
asfaltowego (AC 11 S) podlegającej około 5- letniej eksploatacji. Badania przeprowadzono zgodnie
z wymogami SOSN [13]. Zestawienie wyników współczynnika tarcia wzdłużnego z poszczególnych
odcinków diagnostycznych posortowane w kolejności rosnącej przedstawiono w tabeli 4 oraz na
rysunku 8.
TABELA 4. WYNIKI POMIARÓW DLA 3 ODCINKÓW DIAGNOSTYCZNYCH
SMA 11 PW

SMA 11 PZ

AC 10 lat

AC - renowacja

2

AC 11 S
– 5 lat

Odcinek pomiarowy

1

3

1

0,423

0,407

0,255

0,553

0,351

2

0,444

0,412

0,269

0,563

0,359

3

0,462

0,413

0,281

0,583

0,362
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4

0,470

0,421

0,282

0,585

0,363

5

0,472

0,422

0,290

0,589

0,364

6

0,474

0,426

0,311

0,598

0,366

7

0,476

0,427

0,322

0,603

0,366

8

0,487

0,427

0,337

0,605

0,370

9

0,493

0,429

0,340

0,608

0,371

10

0,498

0,431

0,347

0,611

0,372

11

0,500

0,431

0,358

0,612

0,373

12

0,502

0,433

0,374

0,614

0,374

13

0,503

0,433

0,403

0,647

0,381

14

0,504

0,434

-

-

0,383

15

0,504

0,450

-

-

0,386

16

0,505

0,450

-

-

0,391

17

0,508

0,455

-

-

0,393

18

0,514

0,463

-

-

0,399

19

0,521

0,474

-

-

0,424

20

0,524

0,477

-

-

0,449

E(m)

0,49

0,44

0,32

0,60

0,38

D

0,03

0,02

0,04

0,02

0,02

µm=E(m)-D

0,46

0,42

0,28

0,58

0,36

Rysunek 8. Zestawienie wyników współczynnika tarcia wzdłużnego z poszczególnych odcinków diagnostycznych

Analizując wyniki pomiarów należy zauważyć, iż pod względem właściwości antypoślizgowych
pierwszy odcinek diagnostyczny znajduje się w stanie zadowalającym, miarodajna wartość
współczynnika tarcia wzdłużnego jest większa dla pasa wewnętrznego. W przypadku odcinka drugiego
widoczny jest znaczny wzrost wartość miarodajnej – przeprowadzony zabieg uszorstnienia przyniósł
oczekiwane efekty. Natomiast trzeci odcinek diagnostyczny znajduje się na pograniczu zakresów klasy B
i C wg SOSN.
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METODY POMIARU PARAMETRÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH

4

Podsumowanie

Ocena właściwości antypoślizgowych nawierzchni drogowych jest szczególnie ważna ze względu
na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg, a badania doświadczalne tych cech nawierzchni
powinny być wykonywane wielokrotnie w okresie eksploatacji danej drogi. Jak wskazano w artykule na
świecie istnieje wiele metod i urządzeń badawczych mierzących współczynnik tarcia wzdłużnego. Ważne
jest, aby uzyskiwane wyniki były porównywalne przy zastosowaniu różnych urządzeń, co jest
jednoznaczne z koniecznością opracowania modeli umożliwiających przeliczenie otrzymanych wartości
pomiędzy metodami badawczymi. Dobrym tego przykładem jest postępowanie w przypadku zmiany
opony w polskim urządzeniu SRT-3. Wykonane przez autora pomiary współczynnika tarcia wzdłużnego
wykazały skuteczność polskiej metody badawczej, wskazały typy nawierzchni o zadawalających
właściwościach antypoślizgowych oraz udowodniły skuteczność zabiegów uszorstniających. Konieczne
są jednak dalsze prace nad wskazaniem czynników i oceną ich wpływu na degradację cech
antypoślizgowych nawierzchni.
Bibliografia
J. Hall, K. Smith, L. Titus-Glover, J. Wambold, T. Yager i Z. Rado, Final Report NCHRP Project 01-43,
Transportation Research Board of the National Academes, 2009.
R. Krystek, Niebezpieczeństwo ruchu drogowego. Mity i rzeczywistość, Gdańsk: Fundacja Rowzwoju
Inżynierii Lądowej, 2003.
K. Jamroz i inni, Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Gdańsk, Kraków,
Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014.
D. Godlewski i S. Szpinek, „Pomiary (nie)ciągłe współczynnika tarcia nawierzchni drogowych urządzeniem
TWO,” Drogownictwo, pp. 88-96, 3 2015.
M. Wasilewska, „Analiza właściwości przeciwpoślizgowych naweirzchni drogowych w początkowym
okresie ich eksploatacji,” Budownictwo i Architektura, pp. 285-292, 4 2014.
T. Mechowski, R. Borucki i A. Grączewski, „Analiza zmienności właściwości przeciwpoślizgowych warstwy
ścieralnej nawierzchni w początkowym okresie jej eksploatacji - Etap I,” IBDIM, Zakład Diagonostyki
Nawierzchni, Warszawa, 2008.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno–
budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dziennik Ustaw nr 12, poz. 116, 2002.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 43, poz.
430, 1999.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw 2015 poz. 329, 2015.
K. Czarnecki, B. Szwabik, W. Hanula i S. Szpinek, „Kontrakt na wykonanie pięciu zestawów SRT-3,” IBDiM,
Warszawa, 1994.
K. Czarnecki, B. Szwabik, W. Hanula i S. Szpinek, „Urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni
drogowych”. Polska Patent PL 174434 B1.
T. Mechowski i inni, „Aktualizacja zależności funkcyjnych w pomiarach urządzeniem SRT-3 między
wartościami współczynników tarcia uzyskiwanymi na oponach PIARC i Barum Bravuris,” IBDiM dla
GDDKiA, Warszawa, 2013.
„System Oceny Stanu Nawierzchni - Wytyczne stosowania - Załącznik D,” GDDP Biuro Studiów Sieci
Drogowej, Warszawa, 2002.

Strona | 321

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE DOMIESZKOWANYCH KRYSZTAŁÓW
SIARCZKU RENU
Joanna Kutrowska –Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska
Siarczek renu, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli rodziny chalkogenków metali
przejściowych, jest półprzewodnikiem z prostą przerwą energetyczną zarówno w przypadku
materiału objętościowego, jak i pojedynczej warstwy. Jest to związane z jego strukturą krystaliczną –
ReS2 krystalizuje w układzie trójskośnym, w którym dodatkowo atomy renu wewnątrz pojedynczej
warstwy tworzą quasi-jednowymiarowe łańcuchy wzdłuż osi b kryształu. Dystorsja sieci prowadzi do
anizotropii właściwości, optycznych, elektrycznych oraz mechanicznych. Ponadto najnowsze
doniesienia literaturowe wskazują na możliwość obserwacji właściwości charakterystycznych dla
układów dwuwymiarowych w krysztale objętościowym. W niniejszej pracy omówię najważniejsze
właściwości chalkogenków metali przejściowych oraz wyniki pomiarów fotoluminescencji kryształu
ReS2:Au w kontekście potencjalnych zastosowań omawianej klasy materiałów. Na podstawie
porównania uzyskanych danych z wynikami dostępnymi w literaturze [1] przedstawię również
wnioski dotyczące wpływu domieszkowania na właściwości optyczne ReS2.

1 Wstęp
Siarczek renu jest półprzewodnikiem należącym do rodziny chalkogenków metali przejściowych.
Chalkogenki metali przejściowych są to związki, w których rolę anionu pełni atom chalkogenu, czyli
pierwiastek 16 grupy układu okresowego – zazwyczaj siarka, selen lub tellur. Rosnące zainteresowanie
tymi materiałami jest związane z ich warstwową budową, pozwalającą na uzyskiwanie pojedynczej
warstwy materiału przy użyciu technik opracowanych do uzyskiwania grafenu. Pojedyncza warstwa
składa się z warstwy atomów metalu przejściowego otoczonej od góry i dołu warstwami atomów
chalkogenów. Wewnątrz takiej pojedynczej warstwy, będącej w rzeczywistości trójwarstwowym
układem atomy są ze sobą połączone silnymi wiązaniami jonowo-kowalencyjnymi, podczas gdy pomiędzy
trójwarstwami występują jedynie słabe oddziaływania typu van der Waalsa. W przeciwieństwie do
najbardziej popularnych przedstawicieli rodziny chalkogenków metali przejściowych, badany
w niniejszej pracy siarczek renu krystalizuje w zniekształconej strukturze CdCl2, prowadzącej do
trójskośnej symetrii. W związku z tym właściwości optyczne, elektryczne i mechaniczne silnie zależą od
kierunku. Występowanie anizotropii krawędzi absorpcji sprawia, że badany materiał może znaleźć
zastosowanie w wielokanałowej komunikacji optycznej jaki detektor różnych polaryzacji liniowych
transmitowanego sygnału [2].
Badany w niniejszej pracy siarczek renu domieszkowany złotem został wytworzony metodą
chemicznego transportu z fazy gazowej z wykorzystaniem jodu jako gazu transportowego [3]. Pomiary
hallowskie sugerują występowanie w badanej próbce przewodnictwa typu p [4].

2

Wyniki

Pomiary widm fotoluminescencji zostały przeprowadzone w zakresie temperatur 12 do 250 K.
Badana próbka była pobudzana laserem o długości fali 532 nm (2,33 eV) i mocy 30 mW. Emitowany
sygnał rejestrowano przy użyciu kamery CCD połączonej z monochromatorem o ogniskowej 0,3 m.
Rysunek 1. przedstawia widma fotoluminescencji zarejestrowane dla różnych temperatur.

WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE DOMIESZKOWANYCH KRYSZTAŁÓW SIARCZKU RENU

Rysunek 1. Widma fotoluminescencji ReS2 domieszkowanego złotem zmierzone w zakresie temperatur 12–250 K.

W temperaturze 12K widoczne są cztery dobrze rozróżnialne przejścia ekscytonowe
odpowiadające energiom odpowiednio: E1=1,5550 eV, E2=1,5869 eV, E3=1,6461 eV and E4=1,6621 eV. Zależność temperaturowa energii obserwowanych przejść optycznych została dopasowana
półempiryczną zależnością Varshniego postaci:

Ei (T ) = Ei (0) −

α iT 2
βi + T

(1)

gdzie Ei(0) odpowiada energii przejścia w temperaturze zera absolutnego, αi jest stałą związaną z energią
oddziaływania elektron-fonon, zaś parametr βi jest związany z temperaturą Debye’a. Powyższe
dopasowanie nie jest spełnione w zakresie niskich temperatur, w którym przewiduje kwadratową
zależność energii przejścia od temperatury, podczas gdy uzyskane wyniki sugerują, że energie przejść
w tym zakresie są niezależne od temperatury. Z tego powodu dane eksperymentalne zostały dopasowane
również empiryczną zależnością zaproponowaną przez O’Donnela i Chena [5]:

Ei = Ei 0 − Si

⎛
⎛ Ω ⎞ ⎞
Ω ⎜ coth ⎜
⎟ − 1⎟⎟
⎜
2
kT
⎝
⎠ ⎠
⎝

(2)

gdzie Ei0 oznacza temperaturę przejścia w temperaturze zera absolutnego, S jest bezwymiarową stałą
związaną z siłą sprzężenia elektron-fonon, zaś Ω oznacza średnią energię fononów. Zależności energii
obserwowanych przejść optycznych od temperatury wraz z krzywymi dopasowania do równania
Varshniego oraz O’Donnela i Chena przedstawia rysunek 2. Tabela 1. przedstawia parametry wynikające
z dopasowania.
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Rysunek 2. Zależność energii przejść optycznych ReS2:Au od temperatury. Czarną ciągłą linią oznaczono dopasowanie
równaniem Varshniego, zaś czerwoną – równaniem O’Donnela i Chena.

TABELA 1. WARTOŚCI PARAMETRÓW DOPASOWANIA DO RÓWNANIA VARSHNIEGO ORAZ RÓWNANIA O’DONNELA I CHENA.
Nr przejścia

Ei(0)
eV

Α
meV/K

β
K

Ei0
eV

S

E1

1.5564±0.0006

0.52±0.05

240±50

1.5543±0.0005

2.22±0.05

16±1

E2

1.5884±0.0005

0.52±0.05

280±50

1.5866±0.0003

2.10±0.03

17±1

E3

1.6468±0.0003

0.6±0.1

420±110

1.6456±0.0003

1.70±0.04

16±1

E4

1.6634±0.0006

0.6±0.2

390±180

1.6622±0.0004

1.79±0.08

16±2

Ω

meV

Uzyskane dane porównano z dostępnymi w literaturze danymi dla niedomieszkowanego ReS2 [6].
Bazując na porównaniu można zauważyć, że uzyskane parametry dopasowania w granicach błędu
pomiarowego są takie same jak w przypadku niedomieszkowanego ReS2.
Rysunek 3. przedstawia widma fotoluminescencji zarejestrowane w temperaturze 12 K dla dwóch
ortogonalnych polaryzacji liniowych: E||b (π-) oraz E⊥b (π+). Widma te wskazują na różne pochodzenie
przejść E1 i E2 w porównaniu do przejść E3 i E4. Jak można zauważyć, przejścia optyczne E1 oraz E2 zależą
od polaryzacji, podczas gdy E3 oraz E4 nie zależą. Zarejestrowana zależność jest spójna z opisaną
w literaturze dla niedomieszkowanego ReS2 i potwierdza brak wpływu domieszkowania złotem na
energie przejść optycznych oraz ich temperaturową zależność.
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Rysunek 3. Widma fotoluminescencji ReS2:Au zarejestrowane w temperaturze 12 K dla dwóch ortogonalnych polaryzacji
liniowych: równoległej (czarna linia) oraz prostopadłej (czerwona linia) do osi b próbki.

Pochodzenie obserwowanych przejść optycznych można wstępnie wyjaśnić posługując się
modelem struktury pasmowej bazującym na obliczeniach DFT zaproponowanym w pracy [1]. Model ten
został zilustrowany na rysunku 4.

Rysunek 4. Schemat struktury pasmowej ReS2 [1].

Bazując na powyższym modelu struktury pasmowej można wyjaśnić pochodzenie obserwowanych
przejść optycznych w następujący sposób: przejścia E1 oraz E2 to przejścia z niewiążących orbitali

(

)

5d t2 g d xy , d x2 − y 2 do 5d t2*g renu, podczas gdy przejścia E3 oraz E4 odpowiadają serii ekscytonowej

(

pochodzącej od przejść z niewiążących orbitali 5d t2 g d xy , d x2 − y 2

) renu do antywiążących 3p σ siarki.
*
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Energie obserwowanych przejść optycznych pochodzących z serii ekscytonowej można dopasować serią
Rydberga opisaną zależnością:

E n = Enn =∞ −

R*
n2

(3)

gdzie R* oznacza efektywną stałą Rydberga (równą 152 meV dla ReS2), En=∞ energię progową serii
ekscytonowej (równą 1,679 eV), natomiast n oznacza główną liczbę kwantową przejścia [6]. Dzięki temu
można wywnioskować, że seria ekscytonowa w ReS2:Au rozpoczyna się od głównej liczby kwantowej n=2.

3

Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów fotoluminescencji ReS2:Au w szerokim
zakresie temperatur oraz dla dwóch ortogonalnych liniowych polaryzacji. W zakresie energii 1,5-1,7 eV
zaobserwowano cztery przejścia ekscytonowe, z których dwa niżej energetyczne wykazują zależność od
polaryzacji. Potwierdza to zależność właściwości optycznych od kierunku, oczekiwaną ze względu na
niską symetrię badanego kryształu. Szczegółowa analiza kształtu linii emisyjnych w funkcji temperatury
sugeruje, że wpływ domieszkowania na energie obserwowanych przejść optycznych jest zaniedbywalny.
Dzięki temu pochodzenie obserwowanych przejść optycznych można wyjaśnić przy pomocy modelu
opracowanego dla niedomieszkowanego ReS2 opisanego w pracy [6]. Bazując na dostępnych danych
można wyjaśnić pochodzenie obserwowanych przejść optycznych w następujący sposób: przejścia E1
oraz E2 są międzypasmowymi przejściami ekscytonowymi pomiędzy niewiążącymi orbitalami

(

)

5d t2 g d xy , d x2 − y 2 a 5d t2*g atomów renu, podczas gdy przejścia E3 oraz E4 pochodzą od serii przejść

(

ekscytonowych między niewiążącymi orbitalami 5d t2 g d xy , d x2 − y 2

) renu a antywiążącymi orbitalami

3p σ * siarki.

4
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ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADU OLEJKÓW ETERYCZNYCH
POZYSKANYCH Z ZIELA WYBRANYCH ROŚLIN Z RODZINY
GERANIACEAE
Tomasz M. Staniek, Beata Dasiewicz, Agnieszka Gadomska-Gajadhur - Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
Do rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) należy ok. 800 gatunków roślin występujących na
całym świecie. Zgrupowane są one w 7 rodzajach. Jednym z rodzajów jest pelargonia (Pelargonium).
Należą do niego 4 grupy mieszańców m. in. pelargonie pachnące. Olejki eteryczne pochodzące z pelargonii
stanowią złożone mieszaniny substancji lotnych o zróżnicowanym charakterze chemicznym mające na
ogół przyjemny zapach. Celem niniejszej pracy było podjęcie próby zidentyfikowania i porównania
składu olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków i odmian pelargonii. Do badań
analitycznych wybrano kilka różnych pelargonii pachnących. 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 w aparacie Derynga, zgodnie z Farmakopeą
Polską VIII. Oznaczono procentową zawartość olejków w badanym materiale. Wykorzystując metody
chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas GC MS podjęto próbę identyfikacji związków
wchodzących w skład wyizolowanych olejków eterycznych. Skład chemiczny olejków eterycznych
pochodzącychz ziela pelargonii (Pelargonium graveolens) jest zróżnicowany. Dominują w nim:
cytronellol, geraniol, linalol, mrówczan cytronellylu, p-menton, octan a-terpenyl oraz tlenek kariofilenu.

ADSORPCJA METANU NA POROWATYCH STRUKTURACH
WĘGLOWYCH O MIESZANEJ HYBRYDYZACJI
Filip Formalik, Justyna Rogacka - Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Adsorpcja paliw gazowych w strukturach porowatych przyciąga w ostatnich czasach coraz większą
uwagę zarówno środowiska naukowego jak i przemysłu. Jest to spowodowane obawą dotyczącą
bezpieczeństwa energetycznego na świecie, zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami
klimatycznymi. Gaz ziemny zawierający głównie metan, stał się potencjalnym paliwem pomostowym
między dzisiejszymi wysoko toksycznym węglem kopalnym oraz ropą naftową, a przyszłościowymi
odnawialnymi źródłami energii. Jedną z potencjalnych metod przechowywania metanu jest adsorpcja na
materiałach porowatych. Wiele struktur będących możliwymi adsorbentami zostało przebadanych
zarówno metodami eksperymentalnymi jak i teoretycznymi. Są to między innymi grafen i jego pochodne,
związki metaloorganiczne czy zeolity, jednak w żadnym przypadku nie zdołano osiągnąć celu
postawionego przez amerykański Departament Energii, który dla metanu wynosi 50 wt.%.
Zaprezentowano wyniki badań nad adsorpcją metanu na nowej strukturze węglowej o mieszanej
hybrydyzacji (diafit). Posiada ona na swojej powierzchni niewysycone wiązania ułożone w regularny
sposób mogące stanowić uniwersalną matrycę do funkcjonalizacji. Symulacje przeprowadzono metodami
mechaniki molekularnej (statyka molekularna i metodą Monte Carlo). Otrzymane izotermy adsorpcji
w niskich i wysokich temperaturach wskazują możliwość potencjalnego zastosowania diafitu jako
sorbentu metanu po dokonaniu modyfikacji strukturalnych.

ABSTRAKTY

BORNEOL - NATURALNY KOMPONENT O RÓŻNORODNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH I ZASTOSOWANIACH
Alicja Borowiecka, Joanna Feder-Kubis - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Borneol (endo-1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol) jest bicyklicznym monoterpenowym
alkoholem, pozyskiwanym z różnorodnych roślin (m. in.: lawenda, bazylia, rozmaryn lekarski). Występuje
w trzech formach enancjomerycznych: (–)-borneol, (+)-borneol i izoborneol, z których każda posiada trzy
centra stereogeniczne. Związki należące do grupy strukturalnej monoterpenów są głównymi składnikami
olejków eterycznych pochodzenia roślinnego. Borneol dzięki swoim niezwykłym właściwościom,
a przede wszystkim aktywności biologicznej, znajduje zastosowanie w medycynie klinicznej: leczenie
chorób gorączkowych (m.in.: udar mózgu, owrzodzenie, choroby oczu); sterowanie dynamiką wchłania
oraz wydalania leków z organizmu poprzez inhibicję odpowiednich enzymów wątrobowych oraz wysoce
skuteczne i pozytywne działanie modulujące kwasu GABA – głównego neuroprzekaźnika układu
nerwowego. Ponadto alkohol ten wykorzystywany jest jako naturalny wzmacniacz penetracji
dwuwarstwy lipidowej, a także w praktyce medytacyjnej, jako składnik preparatów kadzidłowych. Od
starożytnych cywilizacji, dwie optycznie czynne postaci borneolu [D- i L- lub (+)- i (–)-] wywodzące się
z różnych olejków (tj. sosnowych, z liści cedru, imbirowych) stosowano jako środki dezynfekujące,
dezodoranty czy też dodatki do kosmetyków i żywności. Borneol jest również stosowany w syntezie
stereoorganicznej do otrzymywania związków chiralnych. Borneol jest dostępny zarówno w postaci
syntetycznych, jak i naturalnych produktów. Światowe zużycie tego związku wynosi 1-10 ton rocznie. Jest
on nadmiernie spożywany w południowo-wschodnich krajach azjatyckich do zapobiegania chorobom
sercowo-naczyniowym. Ten bicykliczny monoterpen syntezowany jest poprzez redukcję kamfory. Praca
została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
DEC-2013/09/D/ST5/03904.

MIKROKAPSUŁKI POLIMEROWE - SYNTEZA I ZASTOSOWANIE
W PROCESIE USUWANIA METALI Z ODPADOWYCH
ROZTWORÓW WODNYCH
Agnieszka Szwak, Oliwia Twarda, Karolina Wieszczycka - Politechnika Poznańska, Wydział Technologii
Chemicznej
Wodne roztwory odpadowe zawierające szkodliwe jony metali są poważnym problemem wielu
zakładów produkcyjnych. Dążenie do możliwości jak najwyższej minimalizacji tego rodzaju odpadów,
stawia duże wymagania w zakresie opracowania skutecznych metod ich odzysku. Obecnie najczęściej
stosowaną metodą odzyskiwania metali jest ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz. Jednak ze względu na
wymaganie użycia dużych ilości rozpuszczalników poszukiwane są coraz to nowsze techniki, które na
równi z ekstrakcją ciecz-ciecz będą się charakteryzowały wysoką selektywnością. Jedną z alternatywnych
metod jest enkapsulacja ekstrahenta w polimerycznej otoczce. Ścianki zewnętrzne mikrokapsułek
zbudowane z makrocząsteczek zapewniają charakter inertny powłoki oraz ochronę i izolację substancji
aktywnej, a specyficzna budowa ścian polimerowych umożliwia kontakt substancji z roztworem
otaczającym mikrokapsułkę. W pracy zostanie przedstawiona metodyka syntezy mikrokapsułek
polimerowych na bazie kopolimeru styren / diwinylobenzen zawierających modelowy ekstrahent z grupy
pochodnych ketonów alkilowo - pirydylowych. Zostanie przedstawiona analiza mikroskopowa
otrzymanych mikrokapsułek oraz badania sorpcyjne jonów metali.
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WYKORZYSTANIE NATURALNEGO SORBENTU DO
WYDZIELANIA I ZATĘŻANIA DODEKANOLU
I OKSYETYLENOWANYCH ALKOHOLI
Martyna Caban, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik - Politechnika Poznańska, Wydział Technologii
Chemicznej
Obecnie ekologia stanowi ważną rolę w społeczeństwie, poszukuje się produktów nieszkodliwych,
wielokrotnego użytku, których odpady są biodegradowalne. W dziedzinie sorbentów zaczęto używać
produktów tanich i bezpiecznych dla środowiska tzw. sorbentów „lowcost”. Ziemia okrzemkowa składa
się z krzemionkowych pancerzy okrzemek. W jej skład oprócz dwutlenku krzemu (Si O2) (78%) wchodzą
także tlenek glinu (Al2O3;13%) oraz tlenek żelaza (Fe2O3;1,5%). Materiał występuje w postaci
bezzapachowego proszku. Pył ma najczęściej biały lub żółtobiały kolor. W temperaturze pokojowej jest
stabilny chemicznie. Może być dobrym sorbentem ze względu na fakt, że posiada pory, w których mogą
być zatrzymywane związki chemiczne. Może być stosowana jako adsorbent dla cieczy, takich jak: kwasy,
płynne nawozy, oleje, woda i alkohole. Celem pracy było sprawdzenie czy ziemia okrzemkowa jest
dobrym sorbentem do wydzielania i zatężania homogenicznych oksyetylenowanych alkoholi
zwierających od 1 do 9 grup oksyetylenowych w cząsteczce (C12EO1-9) i dodekanolu (C12OH). Proces
wydzielania i zatężania kontrolowano techniką chromatografii cieczowej połączonej z tandemową
spektrometrią mas (LC-MS/MS).Uzyskane wyniki dowodzą, że ziemia okrzemkowa, może adsorbować
oksyetylenowane alkohole, najlepszymi z pośród sprawdzonych eluentów w zależności od długości
łańcucha oksyetylenowanego są metanol lub chloroform. Dla tych dwóch rozpuszczalników uzyskano
najlepsze odzyski. Opracowaną metodę wydzielania i zatężania na drodze ekstrakcji do ciała stałego
wykorzystano do izolacji oksyetylenowanych alkoholi serii C12E1¬9 oraz wolnego alkoholu z wody
rzecznej. Badania zostały zrealizowane przy finansowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, projekt badawczy DS./03/31/DSPB/0314.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZJAWISKA ADSORPCJI NA
POTRZEBY INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Justyna Rogacka - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Programy do modelowania molekularnego mają za zadanie jak najlepiej odtworzyć układy
rzeczywiste, wykorzystując dostępną wiedzę teoretyczną. Dzięki bardzo dobremu odwzorowaniu
wyników eksperymentalnych, możemy obecnie znacznie usprawnić nasze badania oraz obniżyć ich
koszty. Adsorpcja jest procesem rozpowszechnionym w wielu gałęziach przemysłu. Od oczyszczania
gazów poprzez użycie węgli aktywnych czy zeolitów do zastosowań biotechnologicznych,
np. immobilizacja enzymów na nośnikach krzemionkowych. Ważnym, nie rozwiązanym do tej pory
problemem jest uzyskanie tzw. czystej energii, do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym
i energetycznym. Gazem, który jest obecnie rozważany jest wodór. Gaz wodorowy podczas spalania
produkuje wodę, co wydaje się być rozwiązaniem idealnym, ponieważ nie zanieczyszczamy środowiska.
Jednak jako gaz mało ściśliwy, musi być poddawany działaniu wysokiego ciśnienia i niskich temperatur,
żeby zebrać go w dużej ilości w zbiorniku. Amerykański Departament ds. Energii podał wymogi dotyczące
zbiorników do przechowywania wodoru w samochodach, do 2020 roku powinno to być 5.5% wag. na 1
kg instalacji do przechowywania. Zaprezentowane zostaną metody modelowania molekularnego (ab
Initio, dynamika molekularna oraz Monte Carlo), które pozwalają na całościowy zjawiska adsorpcji
wodoru na materiałach porowatych.
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BADANIA AB–INITIO WŁASNOŚCI STRUKTURALNYCH,
ELEKTRONOWYCH I DYNAMICZNYCH WYBRANYCH STRUKTUR
NA BAZIE DICHALKOGENKÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH
GRUPY VIB
Tomasz Woźniak - Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
W ostatnich latach pojedyncze warstwy atomowe dichalkogenków metali przejściowych wzbudzają
znaczne zainteresowanie, ze względu na niespotykane własności mechaniczne, elektronowe i optyczne.
Ze zmniejszaniem grubości od litego kryształu do monowarstwy obserwowane jest przejście skośnej
przerwy energetycznej w prostą. Brak środka symetrii i silne oddziaływanie spin-orbitalne,
spowodowane istnieniem ciężkiego atomu metalu, prowadzi do sprzężenia spinowych i dolinowych
stopni swobody, umożliwiającego budowę sterowanych optycznie urządzeń spintronicznych. Używając
teorii funkcjonału gęstości, przeprowadzono gruntowne badania własności strukturalnych
i elektronowych litych kryształów i monowarstw wybranych związków MX2 (M=Mo, W; X=S, Se, Te),
porównując wyniki otrzymane różnymi technikami z danymi eksperymentalnymi.

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA
MODYFIKOWANYCH NOŚNIKÓW TLENKOWYCH DO
WYDZIELANIA I ZATĘŻANIA POZOSTAŁOŚCI ŻEŃSKICH
HORMONÓW Z MATRYC WODNYCH
Agnieszka Nowakowska, Joanna Zembrzuska, Anna Modrzejewska-Sikorska, Teofil Jesionowski Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Celem badań była ocena możliwości wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych jako
sorbentów do wydzielania i zatężania pozostałości wytypowanych żeńskich hormonów płciowych
z modelowych matryc wodnych na drodze ekstrakcji do fazy stałej. Zakres pracy obejmował
przygotowanie roztworów zawierających wyznaczone związki hormonalne, ich adsorpcję na badanych
złożach oraz sprawdzenie ilościowej elucji przy zastosowaniu różnych rozpuszczalników organicznych.
W kolejnym etapie doświadczenia określono wpływ czasu ekstrakcji, pH i stężenia roztworu wyjściowego
na stopień usunięcia hormonów. Oceny skuteczności izolacji i wzbogacania analitów dokonano poprzez
wykonanie analiz techniką LC-MS/MS.

ROZCHODZENIE SIĘ ZAPACHÓW W POMIESZCZENIACH JAKO
PRZYKŁAD ZJAWISKA DYFUZJI
Szymon Sobieszek - Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki
Dyfuzja (samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek) jest zjawiskiem powszechnie
występującym w przyrodzie. Zjawisko to opisac można odpowiednim równaniem różniczkowym.
W swojej pracy zastosuję równanie dyfuzji do stworzenia modelu opisującego rozchodzenie się zapachów
w pomieszczeniach.
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DETEKCJA ZWIĄZKÓW ŚLADOWYCH Z WYKORZYSTANIEM
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z ANALIZATOREM MAS TYPU
POTRÓJNY KWADRUPOL
Magdalena Dziągwa-Becker - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli
Obecnie analiza śladowa jest jednym z głównych nurtów w chemii analitycznej. Końcowa detekcja
związków takich jak pestycydy, farmaceutyki czy metabolity wymaga bardzo precyzyjnego sprzętu. Jedną
z metod wykrywania powyższych jest chromatografia cieczowa połączona z analizatorem mas typu
potrójny kwadrupol. Dzięki niej jesteśmy w stanie oznaczyć interesujący metabolit szybko, precyzyjnie i
w bardzo małych stężeniach, nawet rzędu ppt.

MODEL PREDYKCYJNY WYNIKÓW LECZENIA U PACJENTÓW
Z KRWOTOKIEM PO PĘKNIĘTYM TĘTNIAKU
Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Jarosław Kędziora, Małgorzata Burzyńska - Politechnika
Wrocławska, Katedra InżynieriiBiomedycznej
Tętniak jest to patologiczne wybrzuszenie ściany tętnicy, przybierające kształt wrzecionowaty lub
o strukturze balonu, wypełnionego krwią. Najczęściej spotykane tętniaki występujące w mózgu tworzą
się w obrębie koła Willisa. Równie często zdarzają się tętniaki aorty piersiowej i tętniaki aorty brzusznej.
Proces tworzenia się tętniaków jest najczęściej zapoczątkowany poprzez uszkodzenie lub osłabienie
ściany naczynia. Działające na nią ciśnienie prowadzi do powstania anormalnego uwypuklenia w jej
strukturze. Im większe rozmiary tętniaka tym większa jego niestabilność, co oznacza duże
prawdopodobieństwo jego pęknięcia. Pęknięciu tętniaka towarzyszy rozległy krwotok, który jest
szczególnie groźny dla tkanek mózgu. W zależności od uwarunkowania wady naczyniowej i jej lokalizacji
obszar dystrybucji wynaczynionej krwi może obejmować przestrzeń podpajęczynówkową oraz
prowadzić do krwiaka śródmózgowego i krwawienia do układu komorowego. Aby ocenić stan kliniczny
pacjenta, u którego wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe, opracowanych zostało kilka skal.
Najczęściej stosowaną jest pięciostopniowa skala Hunta- Hessa (H-H), gdzie pogarszający się stan
pacjenta odpowiada wzrastającej wartości na skali oraz pięciostopniowa skala Glasgow Outcome Scale
(GOS), w której stosowana jest odwrotna kolejność punktacji. Wzrastająca ilość testów diagnostycznych
i badań, którym poddawani są pacjenci sprawia, że dysponujemy ogromną ilością danych o stanie
chorego. W związku z tym podejmowane są próby zdefiniowania nowych czynników predykcyjnych,
które pozwalały by wnioskować o rokowaniach stanu pacjenta. Wśród takich czynników wyróżnić należy
m.in.: Troponinę I (TNNT1) i Troponinę T (TNNT2), zmiany w zapisie EKG, stężenie jonów sodu (Na)
i potasu (K) we krwi oraz stężenie białek CKMB. Przeprowadzono analizę danych pochodzących od 88
pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka, hospitalizowanych na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Badania
przeprowadzono w ramach grantu NCN GR—802/NCN/2014. Model predykcyjny opracowano w oparciu
o regresję logistyczną, w której jako zmienną zależną przyjęto wyniki leczenia w skali GOS podzielone
jako zmienna dychotomiczna na dwie grupy: zadowalające (ocena GOS 4-5) oraz niezadowalające (ocena
GOS 1-3). Za zmienne niezależne przyjęto K, TNNT2, występowanie stref niedokrwiennych (1-tak, 0- nie)
oraz skalę H-H. Model estymowano metodą Rosenbrocka i quasi- Newtona dostępna w pakiecie Statistica,
firmy Statsoft. Istotność modelu oceniano przy wykorzystaniu wartości statystyki testowej CHI2
i wartości p uzyskanej dla modelu. Parametry modelu oceniono na podstawie statystyki CHI-Walda.
Uzyskano statystycznie istotny model (Chi2=44.035 p)
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MODELOWANIE MATEMATYCZNE W DZIAŁANIU SYSTEMU
IMMUNOLOGICZNEGO JAKO ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA
NA MODELE EPIDEMIOLOGICZNE
Paulina Czubaj - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych
Modelowanie matematyczne jest zastosowaniem matematyki do opisania zachowań i przebiegów
układów, na przykład biologicznych. Model opisuje dany układ za pomocą zmiennych, które mogą należeć
do różnych zbiorów. Zawarte w nim zmienne reprezentują pewne właściwości układu, na przykład
zmierzone wyniki, wartości liczników czy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń. Prawidłowo
utworzony model to grupa funkcji wiążących ze sobą różne zmienne i opisujących w ten sposób
powiązania między wielkościami w układzie. W ostatnich czasach obserwujemy rozwój biomatematyki,
prowadzący do wykorzystywania modelowania matematycznego w opisie procesów biologicznych
i przyrodniczych. Modelowanie to jest często używane przy badaniu zakresu, prawdopodobieństwa
wybuchu czy szybkości rozprzestrzeniania się chorób epidemiologicznych. Jest także używane do
tworzenia modelu odpowiedzi odpornościowej na tego typu modele. W tym przypadku, jego główne
zastosowanie to opisywanie działania systemu immunologicznego oraz przewidywanie jego reakcji.
W zależności od rodzaju antygenu (aktywny, pasywny, autoantygen), postać równania wyjściowego
dostosowujemy do posiadanych danych. Głównym celem jest otrzymanie modelu odzwierciedlającego
podstawowe procesy zachodzące w trakcie odpowiedzi odpornościowej. Modele matematyczne
odpowiedzi odpornościowej mogą być szczególnie użyteczne przy przewidywaniu stężenia antygenów
w organizmie człowieka w czasie wybuchu epidemii.

OBLICZENIA W RAMACH TEORII FUNKCJONAŁU GĘSTOŚCI
ZALEŻNEJ OD CZASU
Adam Olejniczak - Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Paul Dirac w swojej publikacji z 1929 roku tak napisał o mechanice kwantowej: “W tej teorii zostały
sformułowane podstawowe prawa obejmujące znaczną część fizyki i całą chemię, a jedyna trudność
polega na tym, że prowadzą one do równań, które są zbyt trudne, żeby można było je poprawnie
rozwiązać. Tym samym staje się pożądane, aby rozwinąć przybliżone metody praktyczne zastosowania
mechaniki kwantowej, prowadzące do wyjaśnienia głównych cech złożonych układów atomowych bez
zbytnich obliczeń.”. W kolejnych latach takie teorie zostały rozwinięte, pierwszą była metoda HartreeFocka, nieuwzględniająca jednak korelacji pomiędzy elektronami. Dalej starano się rozwijać metody
uwzględniające korelację elektronową: metoda CI (configuration interaction) oraz rachunek zaburzeń
Møllera-Pleseta. W latach 60. XX wieku powstała teoria funkcjonału gęstości (DFT), w której wymiana
i korelacja elektronowa zawierają się w nieznanym funkcjonale korelacyjno-wymiennym. Różne typy
funkcjonałów korelacyjno-wymiennych zostały zaproponowane do obliczania innych własności atomów,
cząsteczek i ciał stałych. Teoria funkcjonału gęstości stosuje się jednak jedynie do stanu podstawowego
układu i niemożliwe jest wyznaczanie właściwości wynikających ze stanów wzbudzonych, jak
np. przejścia optyczne. Teoria uwzględniająca stany wzbudzone molekuł – teoria funkcjonału gęstości
zależna od czasu (TDDFT) – została zaproponowana w latach 80. XX wieku. Przedstawiona praca
prezentuje podstawowe założenia teorii funkcjonału gęstości zależnej od czasu. Zaprezentowano również
przykładowe obliczenia absorpcji i emisji dla prostej organicznej molekuły wykazującej właściwości
fluorescencyjne. Porównano wyniki obliczeń z użyciem różnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych
oraz z zastosowaniem różnych baz funkcyjnych.
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SUPŁY WYMIERNE I UŁAMKI ŁAŃCUCHOWE
Kinga Gonera - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki
i Informatyki
Teoria węzłów, dział topologii. Praca polega na ukazaniu odpowiedności między supłami
wymiernymi a ułamkami łańcuchowymi. Dodatkowo można zaprezentować zastosowanie powyższej
teorii w biologii molekularnej.

DODATKI DO BETONU - WPŁYW NA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI
I KOMPOZYTU BETONOWEGO
Mateusz Kudłacz - Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Postęp technologiczny w przemyśle budowlanym zachęca do poszukiwania nowych składników
mieszanki betonowej, spełniających nie tylko kryterium ekonomiczne, ale przede wszystkim pozwalające
osiągnąć zamierzone właściwości struktury betonowej. Pomimo wielu swoich zalet i stosunkowo dużej
trwałości, materiał ten nie jest doskonały. Sektor budowlany doprowadził do opatentowania szeregu
domieszek chemicznych oraz dodatków do betonu, pozwalających w sposób kontrolowany modyfikować
właściwości zarówno mieszanki, jaki i kompozytu betonowego. Norma PN-EN 206-1 dzieli dodatki do
betonu na dwa typy – I i II. Typ pierwszy nie ma wpływu na właściwości materiału, zwiększając jedynie
jego szczelność (wypełniacze mineralne) lub nadając kolor (barwniki np. tlenek żelaza). Natomiast
suplementy drugiego typu zmieniają parametry mieszanki betonowej oraz samego kompozytu. Dzieli się
je na dwie kategorie. Pierwsza z nich charakteryzuję się właściwościami pucolanowymi, czyli zdolnością
do wiązania z wodą zawierającą związki wapnia. Do tej grupy zalicza się popiół lotny i pył krzemionkowy.
Jednak to popiół lotny jest jednym z najczęściej stosowanych dodatków, ponieważ tylko w Polsce
w procesach spalania paliw stałych wytwarza się go ok. 13 mln ton rocznie, co bezpośrednio przekłada
się na jego cenę. Druga kategoria, której przykładem jest żużel wielkopiecowy, cechuje się utajonymi
właściwościami hydraulicznymi, co oznacza, że w kontakcie z wodą wiąże i twardnieje, analogiczne do
cementu portlandzkiego. Żużel wielkopiecowy wykorzystywany jest jako główny składnik cementów
hutniczych (CEM III) oraz do produkcji pozostałych spoiw cementowych. Stosując tego typu uzupełnienia
możemy w sposób świadomy wpływać na właściwości mieszanki betonowej takie jak: konsystencja,
urabialność, czas wiązania, wytrzymałość na ściskanie, skurcz, pełzanie, agresja chemiczna oraz
mrozoodporność. W obecnych czasach wszystkie te dodatki są tak samo wartościowe w składzie betonu,
jak cement woda i kruszywo.

COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF BAROREFLEX
SENSITIVITY ESTIMATION
Agnieszka Kazimierska, Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Paweł Wachel - Politechnika
Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Baroreflex is a part of the autonomic nervous system whose role is the maintenance of arterial
blood pressure (ABP) at physiological levels in a feedback/feedforward loop where change in ABP results
in change of heart rate (HR) and vice versa. The mechanism is characterized by baroreflex sensitivity
(BRS), expressed as the change in RR interval of ECG signal caused by unitary change in ABP. Aim. We
aimed to compare results of BRS estimation from oscillations in ABP and HR using time domain and
spectral methods in healthy volunteers breathing at different respiration rates. Materials and methods.
Non-invasive measurement of ABP was conducted in 56 healthy, young volunteers during spontaneous
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and paced respiration at 6, 10 and 15 breaths/minute. BRS was estimated from systolic pressure (SAP)
and RR interval time series using: a) sequence method based on linear regression between fragments of
ABP and RR time series where both ABP and RR increased or decreased simultaneously over at least 3
heart beats, b) spectral method based on the relationship of components of ABP and RR signal in low (LF:
0.04–0.15 Hz;) and high (HF: 0.15–0.4 Hz;) frequency ranges. Two approaches were tested for all
methods: using absolute values and variability of SAP and RR. Three aspects were analyzed: a) changes in
BRS values with increasing respiration rate, b) difference between BRS values obtained using different
methods at each respiration rate, c) difference between BRS values obtained using SAP and SAPV at each
respiration rate. Ethical approval was obtained from Wroclaw Medical University. Research is supported
by National Science Centre, Poland. Results. All methods showed gradual decrease of BRS with respiration
rate. At all respiration rates there were differences between values obtained with different methods. Use
of SAPV instead of SAP did not result in a statistically significant change of BRS values. Conclusions. While
all methods showed decreasing trends with increasing respiration rates, observed results vary depending
on the method used for BRS estimation.

ORGANIZACJA I UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI NA OSIEDLACH
WIELORODZINNYCH W DOBIE ZDOMINOWANIA JEJ PRZEZ
SAMOCHODY
Ewa Dyk - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Obecnie samochód nie jest już uznawany za dobro luksusowe, stał się wręcz dobrem
obowiązkowym, bez którego większość z nas nie może żyć. W momencie gwałtownego wzrostu liczby
samochodów nie podjęto odpowiednich, skutecznych działań i przez to od lat następuję zawłaszczenie
przez zmotoryzowanych przestrzeni publicznej i degradacja jej funkcji. Przyzwyczailiśmy się do
obowiązującej zasady podporządkowania wszystkiego potrzebom parkingowym z postępującą szkodą dla
naszego zdrowia i jakości środowiska mieszkaniowego. Występuje także społeczna akceptacja degradacji
i redukcji użyteczności przestrzeni publicznej- dobra cennego i deficytowego. Z problemem parkingowym
borykają się nie tylko nowe osiedla, które nie nadążają za rosnącym stopniem zmotoryzowania Polaków,
ale przede wszystkim starsze założenia mieszkaniowe nieposiadające podziemnych garaży, co
negatywnie wpływa na ich funkcjonalność i zadowolenie ze standardu zamieszkania. Współczesna
wiedza urbanistyczna oraz doświadczenia innych krajów pokazują, że proces degradacji tego typu osiedli
można odwrócić poprzez kompleksową interwencję w strukturę przestrzeni osiedla w powiązaniu
z edukacją i aktywizacją lokalnej społeczności. Konieczna jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale
przywrócenie równowagi komunikacyjnej poprzez strefowanie przestrzeni dla ruchu pieszego,
rowerowego i kołowego oraz zainwestowanie w atrakcyjną, funkcjonalną przestrzeń przede wszystkim
dla ludzi, a nie tylko dla samochodów. Prezentacja ma na celu przedstawienie sposobów na organizację
przestrzeni założeń mieszkaniowych z 2 połowy XX wieku poprzez funkcjonalne i bezpieczne
kształtowanie parkingów.

BADANIA STARZENIOWE KOMPOZYTÓW POLIAKTYDU
Z CELULOZĄ
Marta Babicka, Aleksandra Grząbka-Zasadzińska, Sławomir Borysiak - Politechnika Poznańska, Wydział
Technologii Chemicznej
Tworzywa sztuczne najczęściej otrzymuje się z ropy naftowej, która nie jest składnikiem
odnawialnym, dlatego coraz częściej poszukuje się materiałów o alternatywnym pochodzeniu. Polilaktyd
(PLA) jest biodegradowalnym polimerem produkowanym ze skrobi, którą można pozyskiwać z odpadów
rolniczych. PLA charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz można go przetwarzać
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za pomocą klasycznych technik przetwórczych. Cenną zaletą polilaktydu jest jego biodegradowalność,
dlatego stanowi duże zainteresowanie w przemyśle medycznym. W celu uzyskania określonych
właściwości fizykochemicznych i obniżenia kosztów jego produkcji wprowadza się do osnowy PLA wiele
różnych napełniaczy pochodzenia naturalnego. Jedną z możliwości jest wykorzystanie celulozy, która
należy do polimerów naturalnych. Wytworzenie kompozytów PLA/celuloza wymaga jednak badań
związanych z określeniem odporności tego typu układów na różne czynniki degradacyjne. Celem pracy
było zbadanie wpływu procesu starzenia na wybrane właściwości fizykochemiczne kompozytów
polilaktydu z celulozą. Metodyka badań obejmowała otrzymanie kompozytów metodą prasowania. Do
wykonania próbek wykorzystano celulozę o różnych odmianach polimorficznych oraz o różnej wielkości
cząstek. Próbki poddano procesowi starzenia zgodnie z normą EN ISO 9142:2003, które obejmowało
ogrzewanie z suszeniem, ogrzewanie z nawilżaniem oraz zamrażanie. W celu oceny efektów
realizowanych badań starzeniowych zastosowano następujące techniki badawcze: mikroskopia
polaryzacyjno-interferencyjna, mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia w podczerwieni
z transformacją Fouriera. Badania zostały finansowane ze środków projektu 03/32/DSPB/0603.

BIOLOGICZNA DEGRADACJA SURFAKTANTU C12E9 PRZEZ
WYBRANY SZCZEP BAKTERYJNY
Marta Bielawska, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik - Politechnika Poznańska, Wydział Technologii
Chemicznej
Związki powierzchniowo czynne – surfaktanty, są to związki które mogą zmniejszać napięcie
powierzchniowe na granicy faz. Związki te są zbudowane z dwóch części: hydrofobowej mającej
powinowactwo do fazy niepolarnej oraz hydrofilowej posiadającej powinowactwo do fazy polarnej. Ze
względu na budowę chemiczną dzielimy je na jonowe i niejonowe. Do najczęściej używanych
surfaktantów niejonowych zalicza się oksyetylenowane alkohole. Powstają one podczas kondensacji
hydrofobowego łańcucha alkilowego (alkoholi tłuszczowych) z grupą hydrofilową tlenku etylenu.
Biodegradacja tych związków polega na centralnym rozszczepieniu, w którym to grupa hydrofilowa
surfaktantu zostaje odłączona jako poli(glikole etylenowe) od grupy hydrofobowej (łańcucha alkilowego).
Celem pracy było zbadanie stopnia biodegradacji niejonowego surfaktantu C12EO9 przez gram ujemne
bakterie Enterobacter spp Strain Z3 podczas testu statycznego. Stopień biodegradacji oraz potencjalne
jego mechanizmy kontrolowano techniką chromatografii cieczowej łączonej z tandemową spektrometrią
mas (LC-MS/MS). Bakterie w przypadku zastosowania surfaktantu C12EO9 jako jedynego źródła węgla,
biodegradują go przez odcinanie po jednej grupie oksyetylenowej. W pierwszym dniu testu widoczne też
jest zwiększenie stężenia oksyetylenowanych alkoholi zawierających od 5, 6 i 7 grup oksyetylenowych, co
świadczy o „łańcuchowej” biodegradacji kolejnych produktów. W czwartym dniu testu stopień
biodegradacji wyniósł 100%, co świadczy, iż bakterie szczepu Enterobacter spp strain Z3 szybko
przystosowały się do wykorzystania surfaktantu jako jedynego źródła węgla. Badania zostały
zrealizowane przy finansowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy
DS./03/31/DSPB/0314.
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WPŁYW RODZAJU I GRUBOŚCI IZOLACJI PRZEGRÓD
ZEWNĘTRZYCH NA ZAOPATRYWANIE ENERGETYCZNE
BUDYNKU
Klaudia Urbańska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Arkadiusz Dyjakon - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład
Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
W związku ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło pojawiła
się potrzeba poszukiwania rozwiązań sprzyjających ograniczeniu zużycia energii. Jednym ze sposobów
poprawy efektywności energetycznej budynków są działania ograniczające straty ciepła przez przegrody
zewnętrzne. W prezentacji przedstawiono charakterystykę energetyczną zakładu samochodowego,
a następnie porównano wpływ rodzaju i grubości materiałów izolacyjnych na zapotrzebowanie
energetyczne budynku. Dodatkowo, przeprowadzono prostą analizę ekonomiczną przykładowych
wariantów termomodernizacji z uwzględnieniem okresu zwrotu inwestycji. Celem prezentacji jest
pokazanie najefektywniejszych sposobów izolacji cieplnej zakładu samochodowego, przedstawienie
kosztów modernizacji mikroprzedsiębiorstwa oraz poziomu przewidywanych oszczędności.

PROJEKT STANOWISKA DO BADANIA ŚMIGŁOWEJ TURBINY
WODNEJ
Katarzyna Niezgoda - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Arkadiusz Dyjakon - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład
Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do energii. Wykorzystywana jest w każdym
aspekcie życia, zarówno w postaci energii elektrycznej, jak i energii chemicznej, mechanicznej, czy
cieplnej. Do dziś jej głównym źródłem jest węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa. Jednak
zasoby konwencjonalne ulegają zbyt szybkiemu zużyciu, co skłania do poszukiwania alternatywnych
źródeł energii. Wykorzystywanie surowców naturalnych w celach energetycznych ma także negatywny
wpływ na środowisko. Dlatego też, w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami
energii, które nie są szkodliwe w takim stopniu, jak energia z paliw kopalnych. Do ich zasobów należą
między innymi: słońce, woda, wiatr, geotermia oraz biomasa. Najbardziej rozpowszechnionymi
i rozproszonymi źródłami OZE są wiatr i słońce, ale wykorzystanie wody do produkcji energii
elektrycznej w zawodowych elektrowniach, a zwłaszcza w małych elektrowniach wodnych różnego typu
nieustannie wzrasta.
Zaprojektowano i zbudowano stanowisko do badania śmigłowej turbiny wodnej. Dokonano
pomiarów generowanej energii elektrycznej, mocy uzyskanej oraz sprawności. Przeprowadzono analizę
wyników.
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MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH W PRZESTRZENIACH MIEJSKICH NA
PRZYKŁADZIE RONDA REAGANA WE WROCŁAWIU
Filip Kierzkowski, Mariusz Górski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny, SKN BioEnergia
Arkadiusz Dyjakon– Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii
Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Duże miasta zużywają bardzo duże ilości energii do zasilania urządzeń i instalacji o charakterze
publicznym. Typowymi przykładami takich układów jest oświetlenie uliczne, sygnalizacja drogowa, wiaty
przystankowe, tunele i przejścia podziemne, parki i skwery użyteczności publicznej czy tablice
informacyjne. Większość tej energii pochodzi z tradycyjnych źródeł wytwórczych, które bazują na
paliwach kopalnych. Istnieją jednak możliwości ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym
emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Nawet w dużym
mieście są miejsca i przestrzenie, które można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Takim miejscem we Wrocławiu jest rondo Reagana. W pracy omówiono koncepcję
wykorzystania elementów architektury znajdującej się na terenie ronda Reagana do produkcji energii
elektrycznej przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne będą służyły do
zapewnienia energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia przystanków
komunikacji miejskiej znajdującej się na rondzie Reagana. Oszacowano potrzeby energetyczne dla
omawianego obiektu oraz przedstawiono projekt koncepcyjny zasilania ronda przez panele PV
z określeniem ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w skali roku.

ZASTOSOWANIE TECHNIK CYFROWYCH W BADANIU SKŁADU
MORFOLOGICZNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Katarzyna Ryll - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Bioenergia
Znajomość składu morfologicznego odpadów komunalnych jest istotnym elementem gospodarki
odpadami. Najbardziej popularną metodą badań struktury odpadów jest metoda organoleptyczna. Jest to
metoda prosta i dokładna, jednak pracochłonna i stwarzająca zagrożenie higieniczno-sanitarne.
Alternatywnym sposobem jest metoda planimetryczna, czyli cyfrowa analiza fotografii odpadów.
Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej metodyki wykonywania badań metodą planimetryczną,
zmniejszy nie tylko koszty i czas wykonywania badań, ale również zapewni osobom, wykonującym
badania, bardziej higieniczne warunki pracy. W tym celu, przeprowadzono doświadczenia, polegające na
badaniu składu morfologicznego odpadów komunalnych. Badania wykonano metodą organoleptyczną
i planimetryczną, zgodnie z opracowaną metodyką. Badania wskazują na zbieżność wyników metody
planimetrycznej z wynikami metody organoleptycznej, co potwierdza możliwość stosowania analizy
cyfrowej, jako szybszego i równie dokładnego sposobu badań składu morfologicznego odpadów
komunalnych.

Strona | 338

ABSTRAKTY

ON ELECTRONS MOVING IN THE MAGNETIC FIELD
Bartosz Kuśmierz - Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
In this presentation I describe behaviour of two dimensional electrons in magnetic field phenomena known as the Hall effect. I focus on properties of electrons in very strong magnetic fields and
externally small temperatures - quantum Hall effect. I describe phenomena using quantum mechanics.

NIEFORMALNA EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLSKIEJ
PRAKTYCE PENITENCJARNEJ
Piotr Chmielewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administacji
Edukacja ekologiczna stanowi istotny element polskiej praktyki readaptacyjnej. Dzięki
różnorodnym przedsięwzięciom o tematyce ochrony środowiska oraz ekologii osoby osadzone zyskują
możliwość uczestnictwa w bezpośredniej ochronie polskiego dziedzictwa przyrodniczego oraz
wypracowania właściwych postaw w stosunku do środowiska przyrodniczego. Istotę i doniosłość
edukacji ekologicznej podkreśla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015,
poz. 1651). Jako jeden z celów ochrony przyrody, w art. 2 ust. 2 pkt 7 wymienia: „kształtowanie
właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie
ochrony przyrody”. Praca na rzecz przyrody oraz kontakt z pasjonatami pozwala kształtować wśród
osadzonych pożądane społecznie postawy oraz nabyć wiedzę i umiejętności, które mogą być przydatne
po odbyciu kary. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie przykładów nieformalnej edukacji
ekologicznej w polskich jednostkach penitencjarnych oraz określenie korzyści jakie z niej płyną zarówno
dla osadzonych jak i środowiska przyrodniczego. Analizie poddane zostaną dane z zakresu literatury
specjalistycznej oraz doświadczenia nabyte podczas realizowanych projektów.

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEKTOR GLAM
Małgorzata Budlewska - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
W zależności od możliwości ingerencji projektanta w przestrzeń, możemy mówić o dwóch
rodzajach wpływu: pozornym i rzeczywistym. Miejsca powszechnie dostępne w tkance architektonicznej,
są jedynie wariantowym przedstawieniem ówczesnej wizji architekta. Stają się zatem niedostępne dla
osób z różnym spektrum niepełnosprawności. Na ich tle szczególnie wyróżniają się galerie, muzea
i biblioteki. To właśnie te instytucje kładą szczególny nacisk na widza niepełnosprawnego. Ostatnie lata
przyniosły przemianę myślenia projektowego, przekładającą się na lepszą dostępność tych jednostek.

INNOWACYJNE SPOSOBY PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI OPAKOWANIA INTELIGENTNE, ICH CECHY I ZASTOSOWANIE
Marta Kołodziej - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności
Rodzaje opakowań wymienionych w temacie są niezwykle ciekawe, niekonwencjonalne oraz
pomocne dla osoby kupującej. Zawierają wiele przydatnych właściwości, w odróżnieniu od tradycyjnych
opakowań, które mają za zadanie głównie chronić żywność przed czynnikami zewnętrznymi.
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Opakowania inteligentne wyróżniają się zdolnością do uzyskania, przetworzenia i przekazania informacji
oraz jej przechowania. Celem ich działania jest informowanie potencjalnego nabywcy o stanie
jakościowym produktu, dzięki odpowiednim czujnikom pomiarowym lub barwnym indykatorom.
Indykatory występują wewnątrz opakowania lub na jego powierzchni i dają informację o stanie
jakościowym produktu, czy też warunkach jego przechowywania. Wyróżnia się kilka rodzajów opakowań
inteligentnych o różnych mechanizmach działania. Są nimi sensory CO2 i O2, których funkcjonowanie
oparte jest na barwnych reakcjach chemicznych oraz wskaźniki czasowo - temperaturowe i biosensory,
których zmiana barwy zależy od zachodzących wewnątrz opakowania reakcji enzymatycznych
i mikrobiologicznych. Wyróżnia się także etykiety RFID wykorzystujące informacje elektroniczne
w systemie bezprzewodowego transferu. W dostępnej literaturze jest niewiele informacji dotyczących
mechanizmów i zasad funkcjonowania opakowań inteligentnych. Większość z nich skupia się na ogólnych
informacjach o ich rodzajach, przepisach prawnych oraz firmach produkujących te opakowania. Celem
prezentacji będzie uzupełnienie informacji dotyczących innowacyjnych opakowań inteligentnych.

WIĘCEJ NIŻ STANDARDOWA OCHRONA ŻYWNOŚCI OPAKOWANIA AKTYWNE
Katarzyna Szczurko - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności
Opakowania aktywne mają za zadanie maksymalnie wydłużyć trwałość i jakość przechowywanej
żywności. Ich zastosowanie pozwala zachować charakterystyczne właściwości organoleptyczne
produktów spożywczych, zachowując tym samym ich wartość odżywczą. Warunki panujące wewnątrz
opakowania można modyfikować na dwa sposoby: poprzez dodanie właściwych substancji chemicznych
do powierzchni tworzywa, bądź przez dołączenie torebki zawierającej substancje przedłużające trwałość.
Ze względu na cechy produktu, które mają zostać zachowane, opakowania aktywne dzielą się na różne
rodzaje aktywnych systemów. Przykładem są pochłaniacze, przedłużające trwałość produktu na skutek
absorpcji wody, która możliwa jest dzięki dodaniu substancji higroskopijnych. Wśród opakowań
aktywnych wyróżniamy także emitery, regulatory, środki antybakteryjne i przeciwutleniacze.
Ponadstandardowe systemy zastępujące bierną barierę chroniącą żywność gwarantują konsumentom
zakup żywności świeżej, bez konserwantów i najwyższej jakości, dlatego w swojej prezentacji chciałabym
zwrócić na nie szczególną uwagę.

FGF4- CZYNNIK WZROSTU FIBROBLASTÓW. NADEKSPRESJA
I CHARAKTERYSTYKA.
Agata Lampart - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
FGF4 jest jednym z 22 białek należących do rodziny fibroblastycznych czynników wzrostu,
odgrywających kluczową rolę w takich procesach biologicznych jak proliferacja czy różnicowanie. Jest to
niewielkie, globularne białko o masie 22kDa (206aminokwasów) zbudowane głównie z pasm beta.
Stwierdzono, że nadekspresja FGF4 spowodowana amplifikacją genu, prowadzi do rozwoju nowotworów
złośliwych m.in raka żołądka. U myszy, FGF4 pełni decydującą rolę w rozwoju łożyska i samego zarodka.
Odkryto również jego funkcę proliferacji komórek macierzystych szpiku i utrzymaniu ich właściwości.
Receptorami fibroblastycznych czynników wzrostu są transmembranowe białka o aktywności kinazy
tyrozynowej. Zbudowane są z zewnątrzkomórkowych domen immmunoglobulinopodobnych (Ig-like
domains I,II,III), fragmentu błonowego i wewnątrzkomórkowej domeny kinazy tyrozynowej. Do
związania czynnika FGF z receptorem potrzebna jest obecność heparyny (lub siarczanu heparanu), która
zwiększa powinowactwo do receptora. Po związaniu liganda dochodzi do dimeryzacji receptora,
fosforylacji tyrozyn i aktywacji szlaków sygnalnych MAPK, PLCγ, PI3K. Wynik oddziaływania czynnika
FGF z receptorem zależy od rodzaju komórki, receptora i przede wszystkim samego czynnika
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wzrostowego. Dowiedziono, że FGF4 podobnie jak FGF2, poprzez aktywację szlaków PI3K-Akt i ERK1/2,
ma zdolność pobudzania komórek macierzystych szpiku do proliferacji przy zachowaniu ich
multipotencji. W swojej pracy magisterskiej zajmuję się optymalizacją warunków nadekspresji FGF4
w systemie bakteryjnym (E.Coli), oraz jego oczyszczaniem. Celem pracy jest otrzymanie homogennego
preparatu natywnego białka i charakterystyka jego właściwości takich jak np. temperatura denaturacji,
powinowactwo do receptora FGFR oraz ocena działania na hodowle komórkowe.

NIEDESTRUKCYJNE METODY IZOLACJI DNA - PRZYSZŁOŚĆ
GENETYKI
Pluta Dominika, Cukierska Karolina, Dydak Karolina - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Izolacja DNA metodami inwazyjnymi stwarza dużo problemów rożnego pochodzenia. Długotrwała,
ciężka procedura oraz nieodwracalna utrata badanego materiału - spędza sen z powiek wielu genetyków.
Gdy przedmioty badań maja dużą wartość historyczną, kulturową czy tez religijną - wspaniałym
rozwiązaniem stają się metody nieinwazyjne. Wyzwanie podjęli pracownicy, doktoranci i studenci
Zakładu Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Opracowali specjalne, niedestrukcyjne metody izolacji DNA. Opierają się one na zjawisku elucji materiału
genetycznego lub na filtracji cieczy. Procedury opracowano dla izolacji DNA z kości, zębów, plamy krwi
czy tez eksponatów muzealnych. W dniach 24-26.09.2015 pod czujnym okiem pomysłodawcy
i kierownika Zakładu Technik Molekularnych - prof. Tadeusza Dobosza - odbyły się warsztaty,
prezentujące wspomniane metody.

OD PŁUCA DO MÓZGU, CZYLI O CZŁOWIEKU NA CHIPIE
Katarzyna Ryglowska - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
W chwili obecnej przedkliniczna faza badań skupia się przede wszystkim na zwierzętach. Na tym
etapie testów nad potencjalnie nowym lekiem laboratoria mają do czynienia z największą liczbą
kandydatów na nowy, szeroko stosowany w przemyśle farmaceutyk. Statystycznie jedynie 5 z 5000
substancji przechodzi do kolejnych etapów badań, a tylko 1 na 5000 ma szansę pojawić się na aptecznych
półkach. Dane te obrazują jak ogromna część kosztów i czasu jest pochłaniana w obecnie stosowanej
formie badań testowych przy stosunkowo niewielkiej szansie na końcowy sukces. Organy na chipie (ang.
Organs-on-chips) to termin dość nowy, wciąż odkrywany przez naukowców na całym świecie. Organy na
chipie to układy złożone. Docelowo mają połączyć ze sobą kilka mikroukładów imitujących cały organizm.
Powstały w Harvardzkim Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering model płuca (ang. Lung-ona-chip) wiąże się z wieloma planami i oczekiwaniami całego świata medycyny. Bez wątpienia już dziś
można powiedzieć, że te miniaturowe układy na zawsze odmienią współcześnie obowiązującą formę
badań klinicznych i mają szansę stać się wynalazkiem techniki XXI wieku. Urządzenia, imitujące
zachowanie ludzkich organów mogą testować działanie nawet najbardziej mikroskopijnych cząstek,
dzięki czemu wyniki badań są jeszcze bardziej wiarygodne. Przeprowadzone do tej pory badania
udowodniły, że „Organy na chipie” mogą w przyszłości w znaczący sposób zmienić metody badań nad
lekami czy schorzeniami. Ponadto dostarczają o wiele więcej informacji o bezpieczeństwie oraz
skuteczności stosowania danego leku na organizm człowieka. Celem pracy będzie krótkie ukazanie
dotychczasowych osiągnięć, obecnie prowadzonych badań oraz najbliższych planów związanych z tym
zagadnieniem w środowisku naukowym. Na przykładzie wybranego organu zostanie przedstawiona
dokładna budowa i schemat działania tego mikrourządzenia. Ponadto ukazane zostaną wszystkie
nadzieje jakie niesie ze sobą ten projekt w świecie medycyny.
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ZAPOBIEGANIE NOWOTWOROM - WSPIERAJ SWOJĄ
EPIGENETYKĘ!
Małgorzata Grudzień - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Obecnie tematyka nowotworów dotyczy praktycznie wszystkich - albo chorujemy sami, albo
schorzenie pojawia się u kogoś z bliższej lub dalszej rodziny czy przyjaciół. Statystyki są bezlitosne częstotliwość występowania nowotworów ustawicznie wzrasta - przewiduje się, że do roku 2030
zachoruje aż 75% naszej populacji. Na występowanie niektórych mutacji powodujących nowotwory nie
mamy większego wpływu, jednak, za pomocą odpowiednio zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia
jesteśmy w stanie zapobiec lub powstrzymać znaczną część negatywnych zmian zachodzących
w organizmie. Od kilku lat bardzo obiecującym tematem w badaniach nowotworowych jest epigenetyka,
czyli zmiany w ekspresji genów, które mają miejsce bez pojawiania się zmian w sekwencji DNA. Do
modyfikacji epigenetycznych zaliczamy zmiany zachodzące w procesie metylacji DNA, modyfikacje białek
histonowych oraz zmienioną ekspresję miRNA. Mimo, że ścieżkę epigenetyczną dziedziczymy, możemy
odwrócić niekorzystne zmiany poprzez spożycie związków aktywujących lub inaktywujących ekspresję
genów związanych z powstawaniem nowotworu. Do tego typu składników pozytywnie wpływających na
nasz organizm zaliczana jest kurkuma - żółta przyprawa o właściwościach antyoksydacyjnych,
przeciwzapalnych, bakteriobójczych, będąca jednocześnie modulatorem aktywności enzymów biorących
udział w modyfikacjach epigenetycznych. W prezentacji zostanie dokładnie wyjaśnione, jaki udział ma
kurkuma w procesie metylacji DNA, acetylacji i deacetylacji histonów a także w ekspresji miRNA,
a ponadto zostaną omówione inne związki o równie korzystnym działaniu.

CDC7 KINASE AS A TARGET FOR CANCER THERAPY
Małgorzata Grudzień - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Cdc7 protein is a serine-threonine kinase that has a key role in the initiation of DNA replication. It
functions by phosphorylating the components of DNA helicase complex which is required for genome
duplication. Cdc7 is a highly conserved kinase that can interact with two regulatory subunits: Dbf4 or
Drf1 proteins to maintain its function. Cdc7 is investigated as a target in cancer therapy - by its inhibition
in cancer cells, the cells cannot properly progress through the S phase of cell cycle and therefore enter
a p53-independent apoptotic cell death. In normal cells, the inhibition od Cdc7 kinase does not influence
cell viability, making it a selective target in cancer therapy.

UMBILICAL CORD BLOOD – A SOURCE OF VALUABLE STEM
CELLS
Justyna Łopatecka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Umbilical cord blood has been shown to have unique properties and therefore this has led to
collecting the blood immediately after the birth of a baby. Several studies have shown that cord blood
contains different types of cells such as hematopoietic and mesenchymal stem cells. These cell types can
undergo self-renewal, and differentiation which is dependent on certain conditions. Their regenerative
potential has led to investigating the possibility for using them clinically. Stem cells can be obtained also
from variety of sources such as bone marrow, peripheral blood and adipose tissue. Unspecialized cells
derived from umbilical cord blood are a therapeutic tool for several disorders and diseases such as
malignancies, bone marrow failure, immunodeficiencies, haemoglobinopathies. Acquiring cord blood is
non-invasive and is established as a safe procedure, this has led to an increase in cord blood registries.
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The principal limitation is the low number of stem cells present per cord blood thus ex vivo expansion is
a promising strategy. Further research can help us better understand the potential cord blood stem cells
has for clinical application.
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LISTA OŚRODKÓW NAUKOWYCH
Komitet Organizacyjny V Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel 2016, która odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2016 oświadcza, że do konferencji
przystąpili uczestnicy z 32 ośrodków naukowych z całego kraju oraz 1 zagraniczny. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Grodno State Medical University
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, PAN
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
Politechnika Białostocka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Lubelska
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski

PLAN KONFERENCJI PUZZEL 2016
I DZIEŃ – SOBOTA, 16 IV 2016
SALE 1-3 KEBB, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
11:30

Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji – hol główny KEBB, sala 3

12:00

Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2016: prof. dr hab. Andrzej Radosz , Politechnika
Wrocławska – Zrozumieć wszechświat (Understanding the Universe) – sala 3

13:00

Sesje autoprezentacji – sala 3

14:00

Sesje referatowe – sale 1-3

15:30

Sesje posterowe wraz z przerwą kawową – hol główny KEBB, sala 0.30

16:00

Sesje referatowe – sale 1-3

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 17 IV 2016
SALE 1-2 KEBB, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
9:30

Wykład honorowy: dr Karol Kacprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –
Cząsteczki w rondlu kucharza-chemika - czyli o gastronomii molekularnej – sala 2

11:00

Sesje referatowe – sale 1 i 2

13:45

Sesja posterowa i przerwa kawowa – hol główny KEBB, sala 0.30

14:30

Sesje referatowe – sale 1 i 2

17:00

Sesja posterowa i przerwa kawowa – hol główny KEBB, sala 0.30

17:30

Prezentacje wystawców i sponsorów – sala 2

17:40

Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2016 – sala 2
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ERRATA

PROJEKT KONCEPCYJNY CHŁODNI KOMINOWEJ DLA BLOKU
JĄDROWEGO O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1000 MW
Maciej Cholewiński – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii
Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych
Wojciech Pospolita – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Zakład Mechaniki i
Systemów Energetycznych
Michał Kamiński – Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny,
Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki inżynierskich obliczeń dotyczących koncepcji
chłodzenia bloku elektrowni jądrowej o mocy 1000 MWel w układzie zamkniętym za pomocą chłodni
kominowej. Rozwiązanie to stanowi alternatywę techniczną dla otwartych układów wykorzystujących
zbiorniki wodne oraz rzeki jako dolne źródło ciepła podczas technicznej realizacji obiegu ClausiusaRankine’a. W artykule zaprezentowano uproszczony model obliczeniowy wg koncepcji H. Chiltona,
pozwalający na określenie gabarytów chłodni, oraz wyszczególniono najważniejsze parametry
eksploatacyjne związane z pracą wspomnianego rozwiązania, uzyskane w ramach modelowania
matematycznego bloku jądrowego wyposażonego w wodny reaktor ciśnieniowy (PWR – ang.
Pressurized Water Reactor).

1 Wstęp
Trwająca w ostatnich latach modernizacja polskiego sektora elektroenergetycznego oraz postępujące
zmiany w polityce proekologicznej skłaniają do poszukiwań oraz implementacji wysokosprawnych,
„czystych”, elastycznych ruchowo technologii energetycznych. Wdrożenia nowych bloków elektrowni i
elektrociepłowni poprzedzają każdorazowo wnikliwe analizy ekonomiczne oraz techniczne, mające na celu
m.in. odpowiedni dobór urządzeń oraz ich systemów w obrębie powstającej jednostki. Uzyskiwanie zadanej
mocy eklektycznej lub cieplnej, poza samą instalacją kotła oraz turbiny parowej, wymaga także
wyposażenia jej w szereg maszyn oraz układów pomocniczych. Zalicza się do nich m.in. układy chłodzenia
skraplacza, który, stanowiąc dolne źródło ciepła w obiegu, gwarantuje odpowiednią pracę turbiny oraz
przyczynia się do podnoszenia efektywności konwersji energii całego bloku.
Mówiąc o pracy skraplacza należy pamiętać, iż do jego poprawnej pracy wymagane jest ciągłe
odprowadzanie ciepła skraplania pary wodnej. Jego praca narzuca wymagania co do mocy układu
chłodzenia, którego pokrywanie może odbywać się przez okoliczne zbiorniki bądź cieki wodne (rzeki,
jeziora, morza – układy otwarte) bądź też cyklicznie działające wymienniki ciepła (chłodnie kominowe
suche i mokre, chłodnie wentylatorowe, stawy chłodzące – układy zamknięte) współpracujące ze źródłami
uzupełniającymi. Jako że pierwsza wspomniana grupa rozwiązań jest tańsza inwestycyjnie i eksploatacyjnie,
stanowi ona jeden z głównych kryteriów wyboru lokalizacji elektrowni [1]. Alternatywą techniczną
pozostają także układy mieszane, łączące urządzenia z obu typów układów (np. chłodzenie wodą z rzeki
wspomagane równoległą/szeregową pracą chłodni kominowej). Sam skraplacz, odpowiednio chłodzony,
umożliwia realizację obiegu termodynamicznego oraz generację energii elektrycznej. Schematy
technologiczne poszczególnych rozwiązań znaleźć można w krajowej literaturze m.in. [1] [2].
Dobór najkorzystniejszego, z punktu widzenia ekonomii oraz kwestii eksploatacyjnych, rozwiązania
tego zagadnienia stanowi jedną z ważniejszych kwestii projektowych pierwszej polskiej elektrowni
jądrowej. Jej budowa stanowi jeden z elementów przyjętej w 2009 roku polityki zmian w obrębie polskiego
sektora energetycznego [3]. Docelowa moc siłowni ma wynosić ok. 3000 MWel i składać się powinna z 2 lub
3 bloków jądrowych o mocy 1000-1600 MWel każdy. Prowadzone obecnie analizy lokalizacyjne wskazują na
dwie potencjalne lokalizacje: „Żarnowiec” (gmina Krokowa, tuz przy jeziorze Żarnowieckim) oraz
„Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo). Przemawia za nimi m.in. bliskość Morza Bałtyckiego jako
podstawowego źródła wody chłodzącej. Popularność i korzyści ekonomiczne tego rozwiązania
potwierdzają przypadki elektrowni japońskich, usytuowanych nad brzegiem Morza Japońskiego oraz
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Oceanu Spokojnego. Przewiduje się, iż to właśnie układ otwarty stanowić będzie o chłodzeniu skraplaczy
polskich elektrowni jądrowych.
W obrębie niniejszej pracy wykonano obliczenia alternatywnego, dla przypadku układu otwartego
z Morzem Bałtyckim jako źródłem chłodziwa, układu zamkniętego opartego o mokrą chłodnię kominową
(hiperboloidalną, przeciwprądową, wyposażoną w zraszalnik ociekowy w technologii płyt falistych
eternitowych) współpracującego z blokiem o mocy 1000 MWel. Stanowią one uproszczone studium
koncepcyjne mające także na celu zapoznanie Czytelnika z uproszczonym modem obliczeniowym mokrej
chłodni kominowej. W analizach skupiono się na technologii z wodnym reaktorem ciśnieniowym (PWR –
ang. Pressurized Water Reactor).

2 Założenia projektowe
Na potrzeby prac koncepcyjnych dotyczących wpływu różnych rozwiązań technicznych na
parametry cieplno-przepływowe bloku jądrowego z reaktorem typu PWR stworzono model obliczeniowy
z wykorzystaniem oprogramowania Aspen HYSYS. Uproszczony schemat, który podlegał implementacji
w obrębie wspomnianego programu, przedstawiono na rys. 1. Zaznaczono na nim także miejsce
skraplacza w obrębie obiegu wtórnego.

Rysunek 44. Schemat modelu bloku jądrowego w technologii PWR (relacje geometryczne nie zostały zachowane) wraz z
zaznaczonym miejscem skraplacza w obiegu parowo-wodnym (opracowanie: Maciej Cholewiński, Łukasz Tomków)

Na potrzeby projektowe, opisane w dalszej części pracy, określono wartość strumienia wody
przepływającej przez skraplacz (na podstawie bilansu energetycznego) oraz wyznaczono gabaryty chłodni
kominowej (z rozbiciem na różne stopnie pokrycia mocy chłodniczej). Ustalono także maksymalny
strumień strat wody chłodzącej towarzyszący pracy chłodni.

2.1

Model obliczeniowy chłodni kominowej

Chłodnie kominowe stanowią żelbetonowe konstrukcje hiperboloidalne, cylindryczne lub w kształcie
ściętego stożka, wyposażone w zraszalnik ociekowy. Poprzez rozdeszczowienie dopływającej do chłodni
wody nad górną powierzchnią jej ociekacza oraz przepuszczenie, w przeciwprądzie, chłodniejszego
powietrza, uzyskuje się intensywny proces wymiany ciepła między powstającym filmem wodnym
(spływającym po ściankach zraszalnika) a dopływającym czynnikiem gazowym (wymuszanym ciągiem
kominowym). prowadzący do obniżenia temperatury wody na rzecz powietrza. Ze względu równoczesne
procesy wymiany masy (krople wody są porywane bądź odparowują), towarzyszy temu pewien ubytek
chłodziwa, jednakże jest on akceptowalny ze względu na jednoczesne uzupełnianie pojawiających się
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braków ze strony źródeł zewnętrznych. Ich koszt budowy oraz eksploatacji jest wysoki, dlatego też w
przypadku realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego stosowane są w przypadku niemożności
zastosowania układów otwartych jako rozwiązania pokrywającego 100% mocy chłodzenia skraplacza.
Wymiana ciepła pomiędzy wodą chłodzącą a dopływającym powietrzem w przypadku chłodni
kominowych mokrych jest procesem bardzo złożonym. Ze względu na równoczesną wymiany masy
(porywanie kropel wody do strumienia powietrza oraz jej częściowe odparowanie) i energii sprawiają, iż
ustalenie teorii działania chłodni oraz opatrzenie jej relacjami matematycznymi jest niezwykle trudne. Co
więcej, brak jest możliwości bezpośredniego określenia szeregu istotnych, z punktu widzenia
mechanizmów przepływu ciepła, parametrów procesowych, mających istotne znaczenie na dobór wielkości
chłodni (m.in. powierzchni przenikania, współczynników wymiany masy, oporów aerodynamicznych i
hydraulicznych przepływu). Całość skłania więc do korzystania z metod przybliżonych, umożliwiających
określanie charakterystyk użytkowych tego typu urządzeń. Jedną z nich jest model podany przez H.Chiltona,
pozwalający na orientacyjne ustalanie gabarytów chłodni przeciwprądowych dla różnych warunków
ruchowych [4]. Ujmuje ona m.in. zagadnienia przenikania ciepła oraz wentylacji.

2.2

Wyznaczenie obciążenia hydraulicznego chłodni

Obciążenie hydrauliczne traktowane jest jako strumień masy wody chłodzącej skraplacz dopływającej do
chłodni. W celu jego wyznaczenia niezbędne jest wykonanie bilansu cieplnego skraplacza obiegu
wtórnego bloku (rys. 2.). Założono szerokość strefy chłodzenia – różnicę temperatur wody ciepłej na
wlocie oraz wpadającej do zbiornika ze zraszalnik – równą Δt = 10 K. Temperatura wody ochłodzonej
(odpływającej do skraplacza) będzie wynosić tc2 = 20oC, stąd też wody dopływającej do chłodni (tc1) 30oC.
Dla uproszczenia zakłada się brak przepływu ciepła między wodą chłodzącą skraplacz a otoczenie, przez
co temperatura wody dopływającej do skraplacza wynosi ts1 = 20oC, natomiast odprowadzanej ze
skraplacza ts1 = 30oC. Na tej podstawie ustala się entalpię właściwą wody chłodzącej, kolejno, na poziomie
is1 = 84 kJ/kg oraz is2 = 126 kJ/kg [5]. Model nie uwzględnia strumienia skroplin z pary dławnicowej oraz
międzykorpusowej.

Rysunek 45. Bilans energetyczny skraplacza dla przyjętego modelu obliczeniowego (opracowanie: Maciej Cholewiński)

Wyniki szacunków zamieszczono w tab. 1. Z bilansu cieplnego skraplacza wyznaczono niezbędny
strumień wody chłodzącej Mw równy 47,70 kg/s (171,72 t/h). Przy założeniu średniej temperatury wody w
obiegu chłodzenia tm = 25oC oraz wyznaczeniu dla niej gęstości wody ρ = 997,17 kg/m3 daje to strumień
objętościowy czynnika ! w1 = 47,83 m3/s (~ w1 = 172 204 m3/h). W odniesieniu do strumienia skroplin,
otrzymuje się dzięki temu wartość krotności chłodzenia m = 40÷50, tym samym spełniając warunek
ekonomiczności układu chłodzenia skraplacza (przyrost mocy turbiny przewyższa przyrost mocy
pompowania). Co więcej, do uzyskania zadanej krotności niezbędne stanie się zastosowanie wymiennika
trzy- lub czteroprzewałowego [1].
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TABELA 1. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH STRUMIENI CIEPŁA Q, ENTALPI WŁAŚCIWYCH CZYNNIKÓW I ORAZ STRUMIENI D DLA BILANSU
SKRAPLACZA (WARTOŚCI UJEMNE OZNACZAJĄ STRUMIENIE WYPŁYWAJĄCE)
D

i

Q

kg/s

kJ/kg

MW

para mokra z turbin WZ

21,9

2 339,6

51,3

para mokra z części NP turbiny

887,8

2 258,1

2 004,7

kondensat z upustów reg.

254,4

500,7

127,4

kondensat do pomp kondensatu

-1 164,2

162,2

-188,9

suma od strony parowo-wodnej

0,0

-

1 994,5

woda dopływająca do skraplacza

47,7

84,0

4 007,0

woda odpływająca ze skraplacza

-47,7

125,8

-6 001,5

suma od strony wody chłodzącej

0,0

-

-1 994,5

strumień czynnika

2.3

Wyznaczenie gabarytów chłodni kominowej

Na podstawie wykonanego bilansu cieplnego, znając niezbędny strumień wody (przy założonych
parametrach procesu wymiany ciepła), przystępuje się do określenia zasadniczych gabarytów chłodni.
Zakłada się budowę chłodni hiperboloidalnej przeciwprądowej wyposażonej w zraszalnik ociekowy
w technologii płyt falistych eternitowych - zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w pracy [5]. Do
wyznaczenia wysokości chłodni wykorzystuje się nomogram zależności poszczególnych wielkości
geometrycznych (m.in. średnicy zbiornika) od współczynnika obciążenia chłodni kominowej Ok,
wyznaczanego na podstawie wzoru (1):
X

Oñ =

óò ö õ =
ô
ô

^

=

ú ù ûü =
^

X X

(1)

†= ∆¢= £=

gdzie: Fz – powierzchnia poziomego przekroju zraszalnik, C – liczba działania chłodni (zależna od rodzaju
zraszalnika oraz oporu aerodynamicznego chłodni), He – efektywna wysokość chłodni, qw – obciążenie
hydrauliczne chłodni, α – liczba chłodzenia Merkela, Δt – szerokość strefy chłodzenia, IN – współczynnik
atmosferyczny (zależny od temperatury termometru wilgotnego ϑw1 – nomogram w pracy [5]), c – ciepło
właściwe wody. Zależy on tak od wymiarów chłodni i jej liczby działania (charakteryzującej urządzenie
pod względem zdolności wymiany ciepła i masy), jak i od warunków eksploatacyjnych. Liczbę chłodzenia
Merkela oblicza się z kolei wg wzoru (2):

§=

6• "&6X

(2)

A ∆¶

gdzie: im” – średnia entalpia właściwa powietrza nasyconego parą wodną w chłodni, i1 – entalpia powietrza
dopływającego do chłodni. O efektywnej wysokości chłodni kominowej stanowi równanie (3):
:

j

\

®

ßf = ß − ß? − ßE

(3)

gdzie: H – całkowita wysokość chłodni, tzn. od górnej krawędzi zbiornika do korony komina, Hz – wysokość
zraszalnika, H0 – wysokość okien wlotowych powietrza.
Na podstawie współczynnika obciążenia chłodni, na bazie nomogramu Dz = f(Ok), odczytuje się
wymaganą średnicę zraszalnika Dz. Ze względów praktycznych, nomogram zamieszczony w pracy [5]
aproksymowano, na potrzeby zakresów wydajności charakterystycznych dla bloków energetycznych o
mocach brutto powyżej 500 MWel, do wzoru (4):

©? = 2,9111 · ´o E,j¨®j

(4)
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Znając natomiast wartość Dz, pozostałe wielkości charakterystyczne chłodni (rys. 4.) oblicza się z relacji
geometrycznych uzyskanych przez autora pracy [5] (5a-f). Wysokość zraszalnika Hz, wg tej samej pracy,
w zależności od jego rodzaju, zastosowanego układu elementów rozpryskowych/ociekowych, systemu dysz
doprowadzających wodę, wynosi od 1,2 do ponad 5 metrów.

ß = 1,333 ©?

©?_ = 1,15 ©? − 4,5

(5a-b)

ßØ = 0,0615 ©? + 0,3846

©o = 0,537 ©?

(5c-d)

©≤ = 0,97 ©?

ß≤ = 0,102 ©?

(5e-f)

Do dalszych oznaczeń niezbędne staje się przyjęcie projektowych parametrów eksploatacyjnych
chłodni. W przypadku warunków atmosferycznych ustala się, iż powietrze dopływające do urządzenia ma
wilgotność względną ϕ1 = 0,55, ciśnienie pp1 = 100 kPa, temperaturę tp1 = 17oC. Na wylocie z chłodni
powietrze jest zamglone (ϕ2 = 1) oraz zawiera kropelki wody w ilości Δmw = 0,0061 kg/kgpowsuch. Jego
temperatura to z kolei tp2 = 25oC, ciśnienie pp2 = pp1. Podstawiając powyższe dane do wzorów (1)-(5f)
możliwe staje się określenie poszczególnych gabarytów przyjętej konstrukcji chłodni. Ponieważ
większość z nich stanowi funkcję średnicy zraszacza, ustala się, iż do dalszych porównań wykorzysta się
jedynie dwie wielkości – właśnie Dz oraz H (jako skrajny gabaryt konstrukcji). Wyniki szacunków
przedstawiono w tab. 2., z kolei wizualizację chłodni wraz z oznaczeniami poszczególnych gabarytów
oraz elementów – na rys. 4.

Rysunek 3. Wizualizacja chłodni kominowej z oznaczeniem ważniejszych elementów konstrukcyjnych oraz wymiarów
(opracowanie: Maciej Cholewiński)

TABELA 2. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH STRUMIENI CIEPŁA Q, ENTALPI WŁAŚCIWYCH CZYNNIKÓW I ORAZ STRUMIENI D DLA BILANSU
SKRAPLACZA (WARTOŚCI UJEMNE OZNACZAJĄ STRUMIENIE WYPŁYWAJĄCE)
stopień pokrycia mocy chłodniczej skraplacza

25%

50%

75%

100%

średnica zraszalnika Dz, m

118,7

156,0

183,1

205,1

wysokość chłodni H, m

158,3

208,0

244,1

273,4

Zaproponowane podejście umożliwia tworzenie typoszeregów chłodni w zależności od jej obciążenia
hydraulicznego (dla przyjętych warunków atmosferycznych oraz parametrów pracy skraplacza).
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2.4

Wyznaczenie wydajności pompy wody uzupełniającej

Ze względu na wspomnianą specyfikę pracy chłodni kominowej (porywanie i odparowywanie
wody chłodzącej), obieg chłodzący w sposób quasi-ciągły lub ciągły musi być uzupełniany o wodę traconą
ze względu na porywanie jej kropel przez przepływające powietrze w obrębie zraszalnika. Procederowi
temu zapobiega co prawda stosowanie demistorów (odkraplaczy), jednakże odbywa się to kosztem
wzrostu oporów aerodynamicznych powietrza, a więc potrzebą intensyfikacji jego przepływu.
W ramach pracy oszacowano wersję chłodni pozbawioną demistora. Na ten cel dokonano założenia
(przedstawione w ramach rozdziału 2.), iż na wylocie z chłodni powietrze stanowi czynnik zamglony (ϕ2
= 1) zawierający dodatkowo Δmw = 0,0061 kg wody na każdy 1 kg gazu suchego, jego temperatura wynosi
tp2 = 19oC, ciśnienie natomiast pp2 = pp1. Zakłada się także temperaturę mgły równą temperaturze
otoczenia oraz straty ciepła przez przenikanie przez ściany chłodni jako pomijalnie małe. Obliczana strata
uwzględnia zarówno efekt unoszenia kropel przez przepływające w przeciwprądzie powietrze
(najczęściej 0,01-0,5% strumienia wody dopływającej do chłodni), jak i ich odparowanie (0,125% na
każdy stopień szerokości strefy chłodzenia). W obliczeniach nie uwzględniono strat wody ze względu na
jej odsalanie w obiegu chłodzącym skraplacz.
Dla zadanych parametrów – początkowych oraz końcowych – powietrza (nienasyconego lub
nasyconego parą wodną) wyznacza się wilgotność bezwzględną X (6a) oraz entalpię właściwą powietrza
wilgotnego i1+X (7a). Dla powietrza zamglonego uwzględnia się ponadto zawartość kropel - wzory (6b)
oraz (7b). Następnie, na podstawie bilansu wilgoci dla chłodni oraz bilansu energii, ustala się strumień
powietrza suchego przepływającego przez chłodnię ~ g (8) (zakładając izotermiczność przepływu wody
chłodzącej między skraplaczem a chłodnią) oraz straty wody w obiegu δ~ w, determinujące wymaganą
wydajność pompy wody uzupełniającej (9) [6].

X = 0,622

∂ ∑∏
∑&∂ ∑∏

(6a)

π = π ∫9: + ª~º

(6b)

Ω = Ω:>æ = 1,005y + π 2501 + 1,88y

(7a)

Ω = Ω:>æ = Ω:>æÇ + π − πÑ k y≤\ − y≤:

(7b)

~ø =

C¿X 6Ç= &6Ç=
æ= &æX 6ÇX >6X¡¬= &6X¡¬X

√~º = ~º π\ − π:

(8)
(9)

W powyższych wzorach oznaczono: ϕ – wilgotność względna powietrza, ps – ciśnienie nasycenia pary
wodnej (dla danej temperatury t), i1+xs – entalpia właściwa powietrza w stanie nasyconym, c – ciepło
właściwe wody. Dla przypadku jednej chłodni kominowej daje to następujące wartości: X1 = 0,00655
kg/kgpowsuch, X2 = 0,02603 kg/kgpowsuch, i1 = 33,68 kJ/(1+X1)kg, i2 = 76,10 kJ/(1+X2)kg, ~ g = 45 279,4
kgpowsuch/s, δ~ w = 881,7 kg/s (1,8% strumienia wody dopływającej do chłodni). Ostatnia wartość należy
do nadzwyczaj wysokich dla przypadku chłodni kominowych, przez co skłania do optymalizacji projektu
w oparciu o zastosowanie eliminatorów (demistorów). Straty obiegu chłodzącego są pokrywane ze
źródeł zewnętrznych wody, np. okolicznych rzek lub jezior.

3 Podsumowanie
Przedstawiony w pracy model obliczeniowy mokrej chłodni kominowej wg H. Chiltona opiera się
geometrycznym podobieństwie budowli tego typu, którego głównym parametrem warunkującym
gabaryty jest współczynnik obciążenia chłodni. Takie podejście zakłada tworzenie typoszeregów na
podstawie zweryfikowanego, w pewnym zakresie stosowalności, modelu matematycznego. Z tego
względu projektanci tego typu układów, w przypadku wymogu osiągnięcia dokładniejszych wyników,
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zobligowani są do poszukiwań precyzyjniejszych modeli obliczeniowych. Bardziej dokładne modele
obliczeniowe chłodni dostępne są m.in. w ramach prac [7-9].
Jak wynika z przedstawionych wzorów (1), (4) oraz (5a), chłodnia kominowa zadanej konstrukcji
będzie tym niższa, im mniejsza średnicą zraszalnika będzie wymagana do pokrycia obliczanego
współczynnika obciążenia chłodni kominowej. Ten ostatni z kolei, przy przyjętym obciążeniu
hydraulicznym oraz ustalonej strefie chłodzenia, będzie osiągał wartości mniejsze dla niższych wartości
współczynnika atmosferycznego (zależnego od wilgotności względnej powietrza oraz jej temperatury) oraz
wyższych liczby chłodzenia Merkela. Wskazuje to na kierunki działań projektantów zmierzających, poza
maksymalnym wykorzystaniem układów otwartych, także do zmniejszania gabarytów chłodni w
przeliczeniu na realizowaną ich obrębie moc chłodniczą.
Do pokrycia 100% mocy chłodniczej zamodelowanego bloku jądrowego z wykorzystaniem jednej
tylko chłodni kominowej niezbędne byłoby stworzenie ponad 270-metrowej konstrukcji. Jest to wartość
skłaniająca do budowy jednej z największych budowli tego typu. Z tego więc względu, w przypadku
bloków energetycznych dużej mocy, wymagana moc chłodnicza może skłaniać do budowy kilku
mniejszych chłodni, łącznie zapewniających poprawne chłodzenie skraplacza bądź też tworzenie
układów mieszanych, jak ma to miejsce m.in. w katalońskiej elektrowni jądrowej Ascó. W jej przypadku,
poza posiadaną chłodnią kominową, skraplacz chłodzony jest także z wykorzystaniem okolicznej rzeki
Ebro (51 m3/s wody pobierane na ten cel przyczynia się do ogrzania rzeki o 2oC). Ograniczeniem w
przypadku układów otwartych pozostają kwestie środowiskowe (podgrzewanie rzek i zbiorników
wodnych nie może przekraczać przyjętych standardów) oraz hydrologiczne (m.in. ilość wody pobieranej
z rzeki nie powinna przekraczać 40÷50% jej przepływu miarodajnego) 3].

Rysunek 4. Elektrownia Ascó (2 bloki jądrowe o mocy ok. 950 MWel każdy) – widok na rzekę Ebro, chłodnię kominową, centrum
informacyjne (czarny budynek) oraz jeden z bloków (po lewej stronie, za drzewami)

W obrębie samej elektrowni jądrowej, ze względu na charakter pracy, możliwość wystąpienia
skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych czy też kwestie bezpieczeństwa, instaluje się także
układy rezerwowe, które najczęściej stanowią chłodnie wentylatorowe, stawy chłodnicze bądź też
awaryjne zbiorniki wody chłodzącej.
W projekcie pominięto kwestię obliczeń hydraulicznych chłodni (rurociągów, kanałów z rozetą,
koryt, tulejek, pojemności zbiornika), gdyż stanowią one element standaryzowany w przypadku
koncepcji przemysłowych i wymagają znacznie bardziej szczegółowych analiz aniżeli te przeprowadzone
w ramach niniejszej pracy.

4 Podziękowania
W ramach pracy wykorzystano licencjonowany dostęp do infrastruktury obliczeniowej Platformy
Obsługi Nauki PLATON, której koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Politechniki Wrocławskiej.
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Autorzy pracy składają także serdeczne podziękowania za możliwość uczestnictwa Pana Macieja
Cholewińskiego w projekcie systemowym Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej
Polskiej pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii
eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, zwieńczonym udziałem w 2-miesięcznych
zagranicznych praktykach naukowo-zawodowych prowadzonych przez TECNATOM, S.A. (Hiszpania) w
październiku oraz listopadzie 2015 roku.
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BRONA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE REGULACJI
ZACHWASZCZENIA
Agnieszka Łagocka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny,
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Aktualne wymogi dotyczące integrowanej ochrony roślin sprawiają, że konieczne jest szukanie
skutecznych sposobów walki z chwastami. Rośnie także zainteresowanie ze strony społeczeństwa
żywnością wolną od chemii, dzięki czemu rośnie popularność i zapotrzebowanie na ekologiczną
żywność. Chwasty jako rośliny konkurencyjne dla rośliny uprawnej mogą znacznie obniżyć jakość jak i
ilość pozyskanych płodów rolnych. A także wpłynąć na ich wygląd, co w przypadku niektórych roślin
uprawnych może powodować spadek ich ceny rynkowej. Dlatego ważne jest by znaleźć skuteczną
metodę walki z chwastami, która opiera się na ich mechanicznym zwalczaniu. Zwłaszcza we wczesnej
fazie rozwojowej chwastów. Jedną z mechanicznych metod regulacji zachwaszczenia jest zastosowanie
w uprawie bronowania. Odpowiedni dobór terminu przejazdu ciągnika z broną może skutkować
naprawdę pozytywnymi efektami w kwestii zmniejszenia liczby chwastów w uprawie. W pracy
przedstawione zostało jakie efekty można uzyskać tą metodą mechaniczną. Zaprezentowano także
słabe i mocne strony stosowania bronowania.

1 Wstęp
Obecne wymogi dotyczące integrowanej ochrony roślin sprawiają, że konieczne jest szukanie
skutecznych sposobów walki z chwastami nie tylko za pomocą środków chemicznych ale również
z wykorzystaniem metod mechanicznych. Rośnie także zainteresowanie ze strony społeczeństwa
żywnością wolną od chemii, dzięki czemu wzrasta popularność a także zapotrzebowanie na ekologiczną
żywność.
Chwasty jako organizmy konkurencyjne dla rośliny uprawnej mogą znacznie obniżyć jakość oraz
ilość uzyskanych płodów rolnych. A także wpłynąć na ich wygląd, co w przypadku niektórych roślin
uprawnych może powodować spadek ich ceny rynkowej i straty dla rolnika. Dlatego ważne jest by
znaleźć skuteczną metodę walki z chwastami, która opiera się na ich mechanicznym zwalczaniu.
Zwłaszcza we wczesnej fazie rozwojowej chwastów. Jedną z mechanicznych metod regulacji
zachwaszczenia jest zastosowanie w uprawie bronowania. Odpowiedni dobór terminu przejazdu ciągnika
z broną może skutkować pozytywnymi efektami w kwestii zmniejszenia liczby chwastów w uprawie.

1.1

Problem zachwaszczenia

Bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na jakość oraz ilość uzyskanego plonu w produkcji
rolniczej jest obecność chwastów i ich zwalczanie. W przypadku nadmiernego zachwaszczenia plon może
zostać zredukowany nawet o 40% [1]. Kontrolę stopnia zachwaszczenia na polu można przeprowadzać
metodami chemicznymi oraz metodami mechanicznymi. Współcześnie, gdy dużym problemem jest
rosnąca chemizacja rolnictwa a co za tym idzie zanieczyszczenie substancjami chemicznymi środowiska
naturalnego oraz produkowanej żywności [2], duży nacisk kładziony jest prowadzenie produkcji rolniczej
zgodnej z zasadami rolnictwa zrównoważonego [3]. Jednym z podstawowych filarów rolnictwa
zrównoważonego jest wykorzystanie w zwalczaniu roślin niepożądanych na polu w pierwszej kolejności
metodami niechemicznymi. Także w produkcji ekologicznej, gdzie stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin jest ustawowo zabronione, poszukuje się metod nie chemicznych. Prowadzone są również
prace nad zmniejszeniem ilości stosowanych w tradycyjnej produkcji rolniczej sztucznych substancji
aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin. Częste stosowanie tych środków prowadzi do
wytwarzania odpornych genotypów niektórych gatunków chwastów, co skutkuje ich odpornością na
zawarte w herbicydach i pestycydach substancje aktywne [4]. Dalszy rozwój produkcji roślinnej,
prowadzonej w sposób ekologiczny, wymaga poszukiwania skutecznych metod mechanicznego
zwalczania chwastów.
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2

Bronowanie mechaniczną metodą regulacji zachwaszczenia

2.1

Brony oraz ich rodzaje

Jedną z najpowszechniej stosowanych metod zwalczania chwastów w uprawach rolniczych
zbożowych, ale również w uprawach roślin warzywnych, jest bronowanie. Zastosowanie jednej z typów
brony – brony chwastownika pozwala na niszczenie chwastów w rzędach oraz w międzyrzędziach. Na
polach obsianych zbożami zabieg bronowania może zostać wykonany przed wschodami a także po
wschodach, oraz w różnych fazach rozwojowych roślin – przy osiągnięciu fazy 3 liści do strzelania w
źdźbło. Zachwaszczenie można także regulować poprzez dobranie odpowiedniej krotności samego
zabiegu. W fazie szpilkowania dwukrotne przeprowadzenie tego zabiegu może przyczynić się do
zredukowania zachwaszczenia od 40 do 60% [5].
Na rynku obecnie możemy wyróżnić następujące typy bron:
• Brony zębowe, które możemy podzielić na:
i.
Zębowe drewniane, które zbudowane są z drewnianej kratownicy nabitej stalowymi zębami.
Brona ta stosowana była w latach uprzednich, ciągniona przez konie;
ii.
Zębowe zygzakowe, zbudowane z stalowych płaskowników, których poprzeczne elementy
wygięte są w fale, dzięki czemu zęby drugiego rzędu są przesunięte względem zębów pierwszego
rzędu a ścieżka ich pracy nie pokrywa się. Same zęby zrobione są z zaostrzonych prętów. Brona
tego typ może być ciągnięta przez konia oraz może być doczepiona do ciągnika do większego
zespołu agregatowego;
iii.
Zębowe kolczaste, która składa się z osadzonych na jednej osi zębatych tarcz;
iv.
Zębowe sprężynowe, która składa się z zespołu wygiętych łukowato płaskich sprężyn. Sprężyny
zakończone są radłami.
• Brony talerzowe, które zbudowane są z zespołu płaskich tarcz osadzonych na jednej osi. Działanie
takiej brony jest podobne do pługa, po przeprowadzeniu bronowania ziemia jest pokrojona
i odwrócona. Te brony można stosować jedynie doczepiając je do ciągnika.
• Brony aktywne, które do swojej pracy potrzebują być zasilane z wału odbioru mocy ciągnika.
Możemy podzielić na:
i.
Aktywne wirnikowe, składające się z zespołu wirników z dwoma zębami, ułożonych do kierunku
jazdy poprzecznie. Ich działanie polega na kruszeniu i rozdrabnianiu gleby. Często łączone są z
wałem strunowym lub z siewnikiem tworząc tym samym większy agregat uprawowo-siewny.
ii.
Aktywne wahadłowe, składające się z dwóch belek z zębami. Rolę rozdrabniają słabiej niż brony
wirnikowe.

2.2

Działanie brony

W przypadku bronowania regulacja zachwaszczenia polega na tym, że część nadziemna chwastu
zostaje przysypana ziemią, natomiast część podziemna – korzenie, zostają wyrwane z ziemi. W tak
niesprzyjających warunkach chwasty wysychają i giną. Stalowe zęby brony mogą być proste lub zagięte,
które wykonane są z drutu sprężynowego. Natomiast w bronie chwastownik istnieje możliwość
ustawienia kąta ułożenia i pracy zębów, co pozwala na regulację pracy aby była jak najbardziej efektywna
a przy tym nie uszkadzała rośliny uprawnej. Niepożądanym efektem zbyt intensywnej pracy brony może
być właśnie znaczne uszkadzanie roślin uprawnych a nawet ich wyrywanie z gleby.
Bronowanie jest także zabiegiem, który spulchnia wierzchnią warstwę gleby. Najczęściej
wykonywane zaraz po orkach, aby wyrównać powierzchnię i pokruszyć zbyt duże skiby i bryły gleby.
Bronowanie przykrywa również nasiona, które zostały wysiane rzutowo. Kolejnym zadaniem
bronowania jest również ograniczenie nadmiernego parowania wody z gleby. W zagęszczonej glebie
woda łatwo podsiąka poprzez kapilary do wierzchniej warstwy gleby, która ją oddaje poprzez parowanie.
Bronowanie pozwala zamknąć kapilary i przerwać parowanie. Zabieg ten niszczy także powstałą po
deszczach lub na skutek silnego promieniowania słonecznego, skorupę na powierzchni gleby. Po
prawidłowo przeprowadzonym bronowaniu gleba odzyskuje prawidłowe warunki powietrzno-wodne,
które są niezbędne do dobrego wzrostu i rozwoju uprawianych roślin.
Efektywność zabiegu bronowania jest zależna od wielu czynników. Skuteczniej zwalczane są siewki
chwastów, które nie wytworzyły jeszcze silnego systemu korzeniowego oraz te których nasiona są
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drobne i które kiełkują na mniejszej głębokości. Lepiej niszczone są również chwasty w zasiewach zbóż
jarych niż ozimych ze względu na wcześniejsze wiosenne uprawki, które spulchniają glebę a ta jest wtedy
bardziej podatna na działanie zębów brony (zwłaszcza sprężystych zębów brony chwastownika).

Rysunek 46. Przeprowadzanie zabiegu bronowania za pomocą brony chwastownik

2.3

Regulacja zachwaszczenia

Jednym z ważniejszych zadań bronowania jest regulacja zachwaszczenia. Może mieć to miejsce
zarówno podczas uprawy roli jak i w momencie, gdy roślina uprawna już wzejdzie. Metoda ta pozwala na
zniszczenie siewek chwastów, które są jeszcze słabe i niezbyt silnie ukorzenione w glebie. Przy okazji nie
uszkadzając mocno rośliny uprawnej. Ryzyko uszkodzenia rośliny uprawnej przez zęby brony rośnie
wraz z intensywnością bronowania i jest to zależne od prędkości przejazdu oraz agresywności działania
samych zębów. Do bronowania, którego głównym zadaniem jest regulacja zachwaszczenia stosuje się
najczęściej bronę chwastownik lub bronę zębową. Brona skutecznie zwalcza także chwasty
rozprzestrzeniające się za pomocą rozłogów, jak np. perz. Bronowanie można przeprowadzać
bezpośrednio po siewie, w fazie kiełkowania rośliny uprawnej i jej wschodów, oraz w samym łanie
młodych roślin.
Sam proces zwalczania chwastów odbywa się z pomocą stalowych, prostych zębów albo zagiętych.
Ich bezpośrednie oddziaływanie na glebę powoduje wyrywanie chwastów. Ponadto w bronie
chwastownik możliwe jest regulowanie kąta pod jakim pracują zęby brony, co pozwala na lepszą kontrolę
– uzyskanie lepszego efektu niszczenia chwastów przy jak najmniejszym uszkodzeniu rośliny uprawnej.
Warto zwrócić uwagę na to, że stosowanie mechanicznej regulacji zachwaszczenia zapobiega
powstawaniu odpornych na herbicydy genotypów chwastów, co może się zdarzyć jeśli stosowane są
jedynie metody chemiczne zapobiegania rozwojowi chwastów. Jest to duże niebezpieczeństwo, gdyż
chwasty poddawane oddziaływaniu tej samej substancji aktywnej mogą z czasem się uodpornić na jej
działanie, co prowadzić może do powstania tak zwanych „super chwastów”. W warunkach poprawnie
prowadzonej agrotechniki można zastąpić stosowanie herbicydów przeprowadzeniem pielęgnacji
mechanicznej – bronowaniem [6]. Natomiast w przypadku uzupełnienia zabiegu bronowania
zastosowaniem nawet obniżonej dawki herbicydu może dojść do obniżenia uzyskanego później plonu, co
spowodowane jest słabszą kondycją roślin po przeprowadzonym bronowaniu [7].
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Rysunek 2. Pole i rośliny po przeprowadzonym bronowaniu

3

Podsumowanie

Bronowanie to skuteczny, ekologiczny oraz możliwy do wykonania przy niskich nakładach sposób
regulacji zachwaszczenia w uprawach. Ponadto jest jednym z bardziej uniwersalnych uprawek i może być
stosowane zarówno na polach obsianych jak i nieobsianych. Zainteresowanie tą mechaniczną metodą
zwalczania chwastów wzrasta i jest właściwą odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie społeczeństwa,
jakim jest zwiększone zainteresowanie wolną od chemii żywnością, która produkowana jest w produkcji
ekologicznej, gdzie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jest ustawowo zakazane. Również
istnienie obowiązku stosowania zintegrowanej ochrony roślin w zasiewach zwiększa zainteresowanie tą
metodą mechaniczną. Trzeba także brać pod uwagę, że prowadzone są obecnie pracę nad
zredukowaniem do zużycia syntetycznych herbicydów w tradycyjnej produkcji rolniczej. To wszystko
przemawia za poszukiwaniem skutecznych mechanicznych metod zwalczania chwastów jakim jest
bronowanie.
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In the earth’s ecosystems, indigenous forests with multiple layers are the basis of existence for all
animals, including humans. Forests have various functions in environmental protection and disaster
mitigation. They also sustain biodiversity, reduce global warming and fix carbon in biomass.
Indigenous forests throughout the world, however, have been destroyed through logging, cattle
activities, extensive farming and increasing urbanization. Reforestation can help restoring the
ecosystem services provided by forests, though it will not help to recover species extinct by
deforestation. The Miyawaki method of afforestation has proven to be effective in diverse
environments.

1 Introduction
Forests cover a third of the land area on our the Earth. They produce oxygen and provide homes for
people and animals. Many of the world’s most threatened and endangered animals live in forests, and
about one and a half billion people rely on food, fresh water, clothing, and shelter provided by forests. But
deforestation, expose at danger all these benefits.
Deforestation is the permanent destruction of forests in order to make the land available for other
uses. Each year an 7.3 million hectares of forest are lost.
Deforestation is produced by agriculture, ranching development, urbanization, unsustainable
logging for timber, getting of some ingredients for other kind products for example for medicines, and
degradation due to change of climate [1]. Not all deforestation is intentional. Some is caused by a
combination of human and natural factors like wildfires and subsequent overgrazing, which may prevent
the growth of young trees.
Deforestation has many negative effects on the environment. Removing trees deprives the forest of
portions of its canopy, which blocks the sun’s rays during the day and holds in heat at night. This
disruption leads to more extreme temperatures swings that can be harmful to plants and also animals.
The most dramatic impact is a loss of habitat for millions of species because seventy percent of Earth’s
land animals and plants live in forests, and many of them cannot survive without forests. Deforestation
destroys their homes, in effect loss many of species.
Forests also help to mitigate carbon dioxide and other greenhouse gas emissions, another negative
effects of deforestation is increase of gas emissions. Deforestation represents around 15% of greenhouse
gas emissions [2].
Trees also play a key role in the local water cycle. They help to keep a balance between the water in
the atmosphere and on land. Trees absorb rain and after produce water vapor that is released into the
atmosphere. But when degradation occurs, that balance can disappear, resulting in changes in
precipitation and river flow which can either end with floods or droughts.
Trees are the pillars of fertile soil. The result of removed forests is erosion that may sweep the land
into rivers. The agricultural plants that often replace the trees cannot hold onto the soil, what worsening
soil erosion. As fertile soil washes away, agricultural producers move on, clearing more forest and
continuing the cycle of soil loss.
Millions of people around the world depend on forest for activities going from hunting and smallscale agriculture to medicine. But deforestation disrupts the lives of these people, sometimes with
devastating consequences, lowering or even destroying any life quality.
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The Miyawaki Method of forest restoration was developed by Dr. Akira Miyawaki in the 1960’s
after studying nature conservation and restoration in Germany under Professor Reinhold Tuexen. Since
this time, Dr. Miyawaki has restored indigenous forests at over 600 locations throughout Japan [3].
In the 1980s, professor Akira Miyawaki introduced a innovative reforestation approach in Japan
with the challenge to restore indigenous ecosystems, and maintaining global environments, including
disaster prevention and carbon dioxide mitigation. Natural vegetation successional stages, from bare soil
to mature forest, are practically forced and reproduced, accelerating natural successional times.
Results obtained two and eleven years after planting are positive. Compared the traditional
reforestation techniques to plant biodiversity using the Miyawaki method. The Miyawaki method appears
very high, and the new plant community was able to evolve without further support after planting.

2

The Miyawaki method

2.1

Description of the Miyawaki method

The method consists in planting seedlings of as many main trees of the potential natural vegetation
as possible, using mainly canopy tree species native to the region [4]. From the day they are planted, the
various species and individual trees undergo a process of natural selection through competition, resulting
in the creation of a diversified natural forest. Unlike commercial forestry, forest management to cultivate
trees as a timber resource, the Miyawaki method promotes the restoration and recovery of native forests.
Also since the main tree species are selected from natural forests, the original ecosystem, including small
soil animals, will be surely and quickly restored.
Seedlings with extensive root systems are random planted in densely mixed plantings that match
natural forest systems. The trees reach four meters after five years, eight meters after ten years, and over
twenty meters after twenty-five years. The result is a diversified forest that is allowed to grow naturally
after three years. According to Dr. Miyawaki's theory of forest regeneration, the best forest management
technique is no management at all.
The Miyawaki method consists on high-density planting of various species of young trees - between
20,000 and 30,000 per hectare. This allows trees to grow by natural selection, competing for limited
space. For the first two or three years the area is monitored and weeded, and any dead trees are replaced.
The trees are then left to grow without any further human intervention.

2.2

Features of the Miyawaki method

As previously mentioned, the method consists on high-density planting. Young seedlings are
planted closely together to promote faster growth due to competition for light among the different
species. The density of saplings recommended is two to three saplings per square meter. Selection of the
species is of paramount importance. The ideal would be to plant only the native canopy species that are
most likely to have been growing naturally at the site [5].
Since most native species have strong tap roots, making the transplant a difficult one. Seeds are started
out in pots for easier transplanting. The saplings are ready to transplant when their roots fill up the pot
and they are about 50-80 cm tall. The potted saplings are then taken to the site and left to acclimatize for
up to four weeks before they are planted.
It’s important to differentiate real plants from fake plants. According to Dr. Miyawaki, fake plants may
look beautiful, but require a lot of care and maintenance. They are also less likely to survive storms and
bad weather. Native plants are the real plants. They only require maintenance such as mulching, weeding
and watering for the first two years. If a plant still requires maintenance after five years, it is a fake plant
[6].

Strona | 363

The Miyawaki method in forest restoration

Obtaining
seeds from
natural tropical
forests.

Germinate the seeds
in a nursery. Transplant
the seedlings to pots when
two to three leave have
sprouted

Plant and conduct maintenance for
one to two years. From the third year the
trees can be entrusted to natural
management.

Cultivate under nets designed to cut
out 60% of the sunlight for one to two
months. Then in nets designed to cut out
40% of the sunlight.

Adapt to the natural environment in
an existing forest in a period between one
week and one month.

Growing seeds
Create a mound
for
drainage
and
ventilation, softening
the topsoil to a depth
of
about
20
centimeters.
Place
potted seedlings with
well-developed
root
groups in water. Dig
holes to match each
potted seedling’s size.

Gently remove
the seedlings from
their pots and place
them in holes. Pull the
seedlings up slightly,
and cover the roots
with soil from above
taking care not to plant
them too deeply. Use
fingers to level the soil
and push the seedlings
down slightly.

Lay straw, dried grass, or other
mulch over the bare ground around
the seedlings. This will prevent
drying, control soil erosion, and
inhibit weed growing. The mulch will
decompose into natural fertilizer.
During the first two years, pull out
weeds before they can choke the
seedling and hold water in extremely
dry periods. In the third year, proceed
on a largely maintenance-free basis.

Figure 47. The Miyawaki method for tropical forests restoration

3

The Miyawaki method forest restoration cases

3.1

Brazilian Experimental Project in Tropical Forest Regeneration in the Amazon

The aims of this project were the cultivation of native trees , for example: virola surinamensis and
ceiba pentandra [7]. The area of this project is about 240 hectares of infertile wasteland. Group of local
companies and citizens have continued to carry out additional tree plantings. The pace of growth has
been remarkable. After three years to the start of the experiment the trees were six to twelve meters tall,
and some dominant trees had reached even over fifteen meters.
The first step was to grow 90000 potted seedlings, and then prepare the area for planting. Trenches
were dug and then filled with soil, bark and wood fragments.
Normally, the soil layer under a tropical forest is shallow. If the ground is left bare, the soil, and the
nutrients contained in it, will be washed away during the rainy season. Therefore, the use of planting
mounds, and the Miyawaki method of planting a mixture of Balsa and Parapara, which are both dominant
local species, resulted in a growth rate of 1.5 to 2 meters in just half a year.
Planting in the first area was followed by a year-long effort that resulted in the planting of 300,000
potted seedlings of 25 to 30 species.
Balsa trees, which initially grew rapidly, have begun to slow, while other species such as virola
surinamensis and ceiba pentandra have now begun to grow rapidly. In just a few years, these species are
expected to reach ten meters or more. An important outcome of this experiment is the development of
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the forest superstructure being accompanied accompanied by a proliferation of small animals and insects
that disintegrate material on the forest floor, over 20 to 25 years, developing into a completely natural
forest ecosystem.
The tallest trees grew to 20 meters over seven years, resulting in a stand volume of almost 400
cubic meters per hectare at D2H. However, the rapid growth (figure below) of a small numer of dominant
species such as balsa (Ochroma pyramidae), which made up a small fraction of the total, resulted in an
unstable stand structure with a division between the upper and lower strata.

Figure 2. Increase of species during the time.

3.2

Figure 3. Area occupied by plants days after planting.

Malaysian Experimental Project in Tropical Forest Regeneration

The site chosen for the project is located in the Sarawak State of Malasya. Firstly, seeds were
gathered, especially those of the Dipterocarpaceae trees, that would become the primary timber of the
forest. After a four months, which was the estimated time required for the fruit to mature, fallen seeds
totaling over 200000 were picked up in the first year [8]. The next stage was to grow the seedlings in pots.
Over the next four years, over 300000 seedlings of 92 species were cultivated.
A total of 300000 trees have been planted, vegetation consists of tree and emergent trees of 20
generations and 92 species, mostly Dipterocarpaceae. Growth analysis results show that the initial pace
of growth is extremely fast when compared with forests in temperate regions. The planting area received
annual rainfall in excess of 3,500 millimeters and has an annual average temperature of about 28 degrees
Celsius.
In March 1991, in the first planting area a trial planting was begun and consisted mainly of potted
seedlings that had grown to 30 to 50 centimeters in height after six to eight months since germination.
The area around each tree was mulched with withered oil palm leaves and cut grass to protect the trees
from the harsh sun.
The result was that 50 hectares of land have been transformed into vigorous forest (figures below).
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Figure 4. Increase of species during the time.

3.3

Figure 5. Area occupied by plants days after planting.

Sardinian Experimental project in a Mediterranean climate

On May 1997, two experimental plots at the Municipality of Pattada in North Sardinia were planted
on sites 2 km from each other in a straight line [4]. To test the Miyawaki method, an experimental plot
(named site A) of 4,500 m2 was established at Sos Vanzos close to an artiﬁcial lake. Plot preparation
consisted of brush clearing and tillage in order to shape 13 strips 3.5 meters wide. Seedlings were planted
at a density of approximately 8,600 plants/hectare. A second plot (site B) of 1,000 m2. The preparation
was similar to site A but covered the entire plot. Here seedlings were planted at a density of
approximately 21,000 plants/hectare.
After the planting, mortality was calculated for each species after some years of monitoring. On site
A, one year after planting, 1,450 of 1,723 plants survived; after 2 years, this number was reduced to 1,327,
and after 12 years, 672 plants were still alive (mortality rates equal to 15.84%, 22.98%, and 61%,
respectively). On site B the number of plants that had survived was 1,920; one year after 1,385, and in
2009 there were 336 plants alive, with mortality percentages of 10.24%, 35.25%, and 84.29%,
respectively.
The main forest species survived (maritime pine and the oak group). Compared with site A, the
success obtained onsite B was less evident.
The Miyawaki method could offer a quicker and more effective reforestation approach in the
Mediterranean environment, adopting naturalistic theoretical principles not previously tested in
Mediterranean Europe, which has the additional challenge of a seasonal climate characterized by summer
aridity compounded in several cases by winter cold, and also by thin soils.
In the comparison between the Miyawaki method and two other reforestation methods (gradoni
and holes) applied in Mediterranean countries, the results showed a more rapid development of trees on
the Miyawaki plots, in particular early-successional species. The beneﬁts over previous methods are
remarkable and comparable with those obtained by Miyawaki in Asia and South America (mentioned in
the previous chapters).
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Picture 6. Mean (a) and theorethical annual increase (b) of height for the common species on Miyawaki and traditional planting

*R15 is a 452 m2 area of study from site A.
*G15 is a 400 m2 area of study from site B.

4

Summary

Despite deforestation rates slowing down over the past 25 years, the forest land continues to
decrease as a population in need for products which activities require large amounts of land continues to
increase. After realizing the consequences of the mismanagement of natural resources and experiencing
increasingly more powerful nature events that lead to greater economic loses, the society is edging
towards a more nature-friendly view by taking measures aimed at protecting ecosystems and their
biodiversity. As it is already known forests play an essential role in maintaining global environments, and
as it’s been demonstrated, the capacity to restore the ecosystem services provided by forests do exist.
Afforestation methods such as Miyawaki’s method are a great opportunity to achieve those goals aimed at
preserving the environment.
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Azot jest jednym z głównych makroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin,
a niedobory przyswajalnych form tego pierwiastka w glebie są przyczyną drastycznego spadku jakości
i wysokości plonów. Azot jest pobierany przez rośliny wyższe z gleby w formie jonów NH4+ oraz NO3-.
Jest dostarczany do gleby zarówno w naturalnych procesach mineralizacji resztek pożniwnych jak i w
wyniku nawożenia mineralnego i organicznego. Istnieje także trzecia metoda związana z
wykorzystaniem wiązania wolnego azotu atmosferycznego przez bakterie azotowe. Ostatnia metoda
była wykorzystywana głównie z wykorzystaniem bakterii wchodzących w związki symbiotyczne z
roślinami motylkowymi, jednak w miarę postępu nauk zaczęto wykorzystywać także inne rodzaje
bakterii jak Azoarcus sp.

1 Wstęp
Wpływ azotu na rośliny odkrył Justus von Liebig już w XIX wieku [1]. Dzięki temu odkryciu część
rolników zaczęła stosować guano oraz saletrę chilijską, jednak było to rozwiązanie zbyt kosztowne. W
1838 roku Boussingault odkrył bakterie wiążące azot atmosferyczny [2], a w 1906 Fritz Haber opracował
metodę syntezy amoniaku z azotu i wodoru i wraz z Carlem Boschem wdrożyli przemysłową produkcję
amoniaku [3]. Pozwoliło to zwiększyć plony o co najmniej 30%, co przy często występującym w tamtym
czasie głodzie było odkryciem pośrednio ratującym ludzkie życie. Wynikiem odkrycia metody Habera i
Boscha było powszechne stosowanie mineralnych nawozów azotowych dla uzyskania wyższych plonów
Według FAO liczba ludności będzie stale wzrastać [4], nie możemy więc obecnie pozwolić sobie na
zmniejszenie produkcji rolniczej. Z czasem okazało się jednak, że stosowanie wysokich dawek nawozów
mineralnych negatywnie wpływa na środowisko [5]. Z uwagi na eutrofizację wód oraz dla ochrony
środowiska przyrodniczego w wielu państwach wprowadzono limity dawek nawozów azotowych.
Obecnie poszukuje się nowych, bezpiecznych metod żywienia roślin azotem. Przede wszystkim
opracowuje się technologie uprawy i nawożenia tak, aby dostarczyć składniki pokarmowe wtedy gdy
roślina najbardziej ich potrzebuje – dzięki czemu można uniknąć strat wynikających z wymywania
niezwiązanego składnika przez opady. Poza tym rozwija się obecnie technologię wykorzystania bakterii
wiążących azot atmosferyczny [2]. Mimo, że samo zaprawienie nasion często nie wystarcza dla
zaspokojenia potrzeb pokarmowych rośliny, to jest to azot który może zostać bezpośrednio pobrany
przez rośliny – dzięki czemu jest bezpieczny dla środowiska. Jest to szczególnie istotne dla ekologicznego
systemu gospodarowania, ponieważ z jednej strony stosowanie mineralnych nawozów azotowych jest w
tym systemie zabronione, a z drugiej troska o środowisko i zrównoważony rozwój jest jedną z zasad na
jakich oparty jest ten system.

1.1

Azot w polskich glebach

Żeby prawidłowo ocenić potrzebę nawożenia jakimkolwiek składnikiem pokarmowym należy
poznać zasobność gleby w ten składnik i na tej podstawie ocenić czy i ile składnika pokarmowego należy
dostarczyć. W przypadku azotu sprawdza się ilość jonów amonowych i azotanowych. Największa
koncentracja azotu w glebie jest w poziomie próchnicznym gleby i znajduje się w nim od 0,02 do 0,035%
[5]. Pomiędzy 1997-2003 Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze sprawdziły zasobność gleb w Polsce [6].
Na podstawie 5000 punktów kontrolnych wykazano bardzo dużą zmienność w zasobności gleby oraz jej
ścisłą zależność od rodzaju rośliny uprawnej oraz zabiegów uprawowych poprzedzających badanie. Do
głównych zmiennych wpływających na zasobność gleby należą: czas od ostatniego zastosowania
nawozów zawierających azot, skład granulometryczny gleby oraz rodzaj rośliny uprawianej na polu i jej
przedplonu [6]. Porównując zasobność gleb pomiędzy regionami w Polsce Fotyma i in. Uzyskali wyniki
stwierdzające skrajnie wysoką zasobność w azot dla województwa dolnośląskiego, w którym ponad 60%
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gleb zakwalifikowano jako zasobne i bardzo zasobne oraz skrajnie niskie wartości dla województwa
Warmińsko-Mazurskiego w którym takich gleb jest jedynie 25% [6]. Ogólne tendencje wskazują na
wyższą zasobność gleb w zachodniej i południowej Polsce a niższą w północno- wschodniej.

1.2

Znaczenie azotu dla rozwoju roślin

Azot wchodząc w skład białek jest jednym z najważniejszych składników odżywczych dla roślin.
Poza tym jest składnikiem nukleotydów, witamin czy alkaloidów [4]. Niedobór azotu powoduje, że rośliny
są małe, wątłe i żółkną. W wyniku braku tego składnika ziarna są mniejsze i mniej liczne, co odbija się na
wysokości i jakości plonu [7].

1.3

Źródła azotu na polu uprawnym

W zależności od systemu gospodarowania rolnik ma do dyspozycji różne uzasadnione
ekonomicznie możliwości dostarczenia azotu na pole uprawne. Istotną różnicą pomiędzy rolnictwem
konwencjonalnym i ekologicznym jest możliwość korzystania przez rolnika gospodarującego w sposób
konwencjonalny z nawozów mineralnych. Poza tym posiada te same możliwości dostarczenia roślinom
azotu co rolnik gospodarujący w sposób ekologiczny – jednak często okazuje się to nieuzasadnione
ekonomicznie. Ze względu na ograniczone możliwości stosowania nawozów w rolnictwie ekologicznym
wykorzystuje się wiele różnych metod takich jak: wykorzystanie resztek pożniwnych, rozpisanie
płodozmianu uwzględniającego rośliny strączkowe czy też wykorzystanie nawozów organicznych [7].
Unia Europejska nakłada jednak limit 170 kg*ha-1 na stosowanie nawozów organicznych, takich jak np.
obornik. Mimo to w licznych pracach jako główny problem w żywieniu roślin w rolnictwie ekologicznym
przedstawia się nie ilość azotu jaki jest dostarczany z różnych źródeł, a czas w jakim azot zostaje
dostarczony – ponieważ czas w jakim roślina ma największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
jest ograniczony, a metody stosowane w rolnictwie ekologicznym zakładają powolne uwalnianie
składników, niekoniecznie w tym newralgicznym okresie [7]. Składnik uwolniony poza okresem gdy
roślina jest w stanie go pobrać może ulec wymyciu lub uwstecznieniu. W pierwszym przypadku
następuje trwała strata składnika pokarmowego oraz zanieczyszczenie środowiska.

1.4

Bakterie wiążące azot atmosferyczny

Jedynie bakterie mogą Biologicznie Wiązać Azot Atmosferyczny (BWAA) [8]. Szacuje się, że
globalnie nawet 80% azotu może być wiązane właśnie w tym procesie [8]. Wszystkie bakterie które są w
stanie wiązać azot przeprowadzają go przy udziale nitrogenazy, a cały proces zachodzi w warunkach
ograniczonego dostępu do tlenu. Same bakterie są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem
złożoności całego procesu jak i warunków środowiskowych jakie muszą zostać spełnione. Istnieją wolno
żyjące asymilatory np. z rodzaju Azotobacter czy Azospirillum, które nie potrzebują rośliny do
przeprowadzenia procesu. W typowo symbiotyczne układy z roślinami strączkowymi wchodzą rodzaje
Frankia oraz Rhizobium [8]. Obecnie największe znaczenie mają bakterie z drugiej grupy. Według badań
prowadzonych przez Pietrzak (2011), bakterie symbiotyczne dostarczają od 31 do 86 kg N*ha-1 [9].

2 Wpływ nawożenia azotem
2.1

Wpływ nawożenia azotem na zdrowie człowieka

Dzięki odżywianiu roślin azotem otrzymujemy pokarm o dużej zawartości białka, jednak w
przypadku błędów w nawożeniu lub przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych takich jak
niedobór światła, w roślinie gromadzą się azotany [10]. Azotany zawsze występują w organach roślin,
jednak w określonych warunkach ich ilość znacznie wzrasta. Azotany i azotyny działają negatywnie na
organizm człowieka. W skrajnych przypadkach powodują methemoglobinemię, która jest efektem
utleniania żelaza będącego składnikiem hemoglobiny we krwi. Efektem tego jest upośledzenie
oddychania komórkowego które może prowadzić nawet do śmierci [10].
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2.2

Wpływ nawożenia azotowego na środowisko przyrodnicze

Mimo, że azot powszechnie występuje w atmosferze to w formie N2 jest gazem nieszkodliwym dla
organizmów żywych i ich środowiska. Właściwości azotu zmieniają się jednak w przypadku zmiany
formy azotu. W wyniku przechowywania nawozów organicznych, a także już po wywiezieniu na pola
nawozów organicznych uwalniają się tlenki azotu – które w atmosferze reagują z parą wodną [4]. W
wyniku tej reakcji powstaje kwas azotowy – będący jednym ze składników kwaśnych deszczy [4]. Azot w
glebie może ulegać wielu różnym reakcjom np. może być pobrany przez roślinę i ulec zbiałczeniu, a może
również przechodzić z form białkowych do mineralnych w procesie mineralizacji [4]. Innym powodem
zagrożeń jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych przez związki azotu. Może tak się stać w skutek
eutrofizacji czyli nadmiernemu użyźnieniu wód, które jest najczęściej powodowane przez spływy
powierzchniowe nawozów azotowych z pól do zbiorników wodnych [11]. Dzieje się tak ponieważ
podczas spływu powierzchniowego ma miejsce erozja wierzchniej warstwy gleby i koloidy zawierające
substancje odżywcze są przemieszczane wraz z wodą i w ten sposób dostają się do zbiorników wodnych.
Pod wpływem eutrofizacji w zbiorniku bujnie rozwija się roślinność jak np. rzęsa wodna. Jeśli pokryje ona
cały zbiornik rośliny na dnie stracą dostęp do światła i zaczną obumierać. Cały proces kończy się
zarastaniem zbiornika i jego lądowieniem [11]. Stosowanie fizjologicznie kwaśnych nawozów – a
większość powszechnie sosowanych nawozów należy do tej grupy, powoduje obniżenie odczynu gleby, a
przez co pogorszeniem dostępności pozostałych składników pokarmowych dla rośliny [5]. Innym
problemem związanym z ogólnym zwiększeniem żyzności wokół miejsca nawożenia jest zmniejszenie
bioróżnorodności. Ze środowiska wypierane są rośliny oligotroficzne, które zasiedlały dane środowisko
ze względu na swoje przystosowanie do niskiego poziomu azotu w glebie. Gdy środowisko ulega zmianie i
staje się żyźniejsze wkraczają rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych za to wysokich zdolnościach
do konkurencji międzygatunkowej przez co wypierają rośliny które wcześniej zasiedlały dany teren [12].

3 Podsumowanie
Obecnie ze względu na wzrastającą liczbę ludności na świecie nie jesteśmy w stanie zrezygnować
z nawożenia mineralnego roślin uprawnych. Jednak zdając sobie sprawę z zagrożeń wynikających
z wprowadzania do środowiska tego pierwiastka w aktywnej ruchliwej formie, jesteśmy w stanie
nawozić bardziej efektywnie wykorzystując wszystkie naturalne procesy. Należy dążyć do poznawania
nowych metod oraz udoskonalania starych – tak by można było ograniczyć straty azotu do minimum.
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THE PROPERTIES OF POWDERS SPRAYED BY THE METHOD
OF METAL SPRAYING FROM THE LIQUID PHASE
Monika Michalak – Mechanical Department, Wrocław University of Technology
In the article below an the properties of tin, antimony and copper alloy powders have been considered.
Those powders are applied amongst others for bushing bearings. The powders were manufactured by
metal sputtering from the liquid phase with the usage of inert gas. The article presents the specificity
of the atomization gas method. Then the results of experimental investigations are given – the objects
of interest were: grains morphology in macro- and micro- scales, grain size, microhardness, chemical
compositions of feedstock and manufactured powders. The following fractions were taken into
account: below 50 µm, between 50 and 160 µm, above 160 µm. Based on the conclusions (amongst
others: low microhardness, easily controllable grains geometry, homogeneous chemical composition in
whole grain volume), the legitimacy of application Sn+Sb+Cu powders for bushing bearings has been
confirmed.

1 Introduction
Nowadays due to development of welding technologies (spraying, welding, soldering), the
technology of powder metallurgy is frequently used. There are dozens of methods for powders
preparation. Amongst them, two main types can be distinguished: physicochemical and mechanical
methods [1]. At present, especially technical meaning have metallic powders, manufactured by the
method of gas atomization [2]. Therefore the object of the interest in the following paper are the
p r o p e r tie s of powders, manufactured in the process of metal spraying from the liquid phase with the
usage of inert gas.
Firstly, in the article, the short overview of gas atomization method will be provided. Then, they will
be followed by the results of experimental investigations. Considered items were: powders morphology
after spraying (the shape of manufactured particles, their size and geometry) from the macro- and micropoints of view, chemical composition of the feedstock and sprayed particles, microhardness and weight
percent distribution of particles depending on their diameter.
In Poland the method of metal spraying is gradually popularized. The validity of undertaken studies
results from launching a laboratory of manufacturing the powder metallic materials by the spraying
method at Department of Welding at Mechanical Department of Wrocław University of Technology. It
should be emphasized that although in the domestic scale there is still a little of manufacturers of metallic
powders, the demand for such materials increases. It results from the development of new plasma and
laser technologies [3].

2 Materials and methods
2.1

Material

Spraying by gas atomization method is commonly used both in the case of metals and their alloys
[4]. The material used in the presented investigations was an alloy of tin, antimony and copper. Its forms,
appropriately as the feedstock, powder after spraying and specimen prepared for further tests are shown
in Figure 1. The obtained from spraying powders were subsequently given under sieves analysis. The
following fractions were obtained: below 50 µm, between 50 and 160 µm and above 160 µm.
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c)

Figure 1. Forms of material: before spraying (a), after spraying (b), prepared to microscopic
investigations (c)

2.2

Methodology

The method of manufacturing the powder metallic materials by the spraying method involves the
transition of molten metal into the droplets, which solidify before falling to the bottom of the container.
The spraying agent is usually inert gas, air or gas stream. The water spraying is usually applied to the iron
powders, copper alloys and other metals, the air spraying – to cast iron, alumina, lead and tin, whilst
argon spraying (inert gas) – to the powders of iron, cobalt, nickel, silver, copper and their alloys. In the
case of the conducted studies, an used gas was argon. The scheme of station for the liquid metal spraying
is shown in Figure 2. [5-7]

atomizing gas (N2, Ar)
to the environment

Figure 48. The scheme of the station for the liquid meal spraying with the usage of inert gas: 1 – liquid
metal, 2 – spray tower, 3 – spray nozzle, 4 – cyclone, 5 – filter with replaceable cartridges [3]
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3 Results
3.1

Powders morphology

In Figure 3., Figure 4., Figure 5. And Figure 6. the microscopic images of powders obtained after
spraying are given (fractions: 50 < d < 160 µm, d < 50 µm, d > 160 µm and mixture of powders without
differentiated their size). As expected, most of the particles is of the spheroidal (or close to it) shape –
what is characteristic feature of powders obtained by the spraying method.

Figure 49. Powder made of tin, antimony and copper
alloy.
Fraction: 50 < d < 160 µm. Light optical microscopy.
Non-etched state. Mag.: 100x

Figure 50. Powder made of tin, antimony and copper
alloy. Fraction: d > 160 µm. Light optical microscopy.
Non-etched state. Mag.: 200x

Figure 51. Powder made of tin, antimony and copper
alloy. Mixture of grains without specified fraction. Light
optical microscopy. Non-etched state. Mag.: 200x
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Figure 52. Powder made of tin, antimony and copper
alloy. Fraction: d < 50 µm. Light optical microscopy.
Non-etched state. Mag.: 500x

3.2

Grain size

As already indicated, the manufactured powders were given into sieve analysis, what resulted in
obtained fractions: below 50 µm, between 50 and 160 µm and above 160 µm. The object of the following
chapter is to verify whether the expected grain size corresponds to their actual size, estimated by the
software dedicated to microstructural analyses ImageJ. In Figure 7., eight spheroidal grains have been
chosen, each of them with the expected grain size in the range of 50-160 µm. Accordingly to the received
results, the measured grains size in the most cases met the requirement. The only exception was grain no.
7, with the diameter of 46 µm. Probably it results from the specimen preparation – the surface of each
particle is inevitably ground off to the different depth (see Figure 2 d. and Figure 8.). This statement is
also confirmed by the fact that in the investigated area, the only deviation from the expected grain size
were particles with size smaller than expected – never bigger.

Figure 53. The measured grain sizes previously shown in Figure 5.: 1 – 127 µm, 2 – 138 µm, 3 – 71 µm,
4 – 62 µm, 5 – 63 µm, 6 – 72 µm, 7 – 46 µm, 8 – 121 µm. Expected grains sizes: 50 – 160 µm
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Figure 54. The influence of specimens grinding on the identified size of particle

3.3

Chemical composition analysis before and after spraying

Content [wt. %]

Figure 9 presents results of chemical composition investigations. Object of interest was the
chemical content, both of feedstock and manufactured particles. Data presented for feedstock were
obtained om the wire supplier, whilst results obtained for grains were the result of EDS analysis with the
usage of scanning electron microscopy. In general, results met the expectations – chemical content of
particles was the same, notwithstanding their size. Unfortunately, the EDS method did not enable to
estimate the content of copper – the amount of 3.50 wt. % was regarded as the measurement error. This
issue explains probably the discrepancies between content of Sn and Sb in feedstock and sprayed
particles.

100
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20
10
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The feedstock

89,00 81,97 81,65
80,02
80,68

d < 50 µm
50 < d < 160
µm
19,98

18,35
19,32
18,03
3,50

7,50
Sn

Sb

Cu

Figure 55. Chemical composition of feedstock and sprayed powders

3.4

Microhardness

The powders after spraying were measured for their microhardness in the Vickers scale, with the
applied load of 10 g. Taken into account were the following fractions: 50 < d < 160 µm, d < 50 µm, d > 160
µm, the mixture of all fractions and the feedstock of Sn+Sb+Cu wire. During the verification of the results
correctness, the results obtained for the feedstock, due to many microcracks, were rejected. It also
occurred that it was not possible to measure the microhardness of the grains with the diameters below
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50 µm – even for the lowest load applied, the size of indentations was bigger than size of grains. The
obtained results are presented in Figure 10. Both in the case of fraction 50 < d < 160 µm and d > 160 µm,
the similar microhardness values were measured – on the contrary to the mixture of grains without
distinguished fraction (their microhardness was lower). High standard deviation may indicate possibly
on various hardness values of smaller and bigger grains.

Figure 56. Microhardness HV0.01 of grains of Sn+Sb+Cu alloy, depending on their size

In Table 1. the microhardness values of chosen metallic powders, found in the literature [8] are
given. Special attention should be given to tin and copper. Tin, which is the main element of the feedstock
wire, has low microhardness, in the range of 4–15 HV – on the contrary to copper, whose hardness
amounts between 53 and 350 HV. Low microhardness of measured alloy (about 20 HV) is then the result
of high content of Sn.
MICROHARDNESS VALUES OF CHOSEN METAL FRACTIONS [8]
Cadmium

30-50 HV

Chromium

280-1200 HV

Cobalt

180-440 HV

Copper

53-350 HV

Gold

40-100 HV

Lead

4-20 HV

Nickel

150-760 HV

Palladium

85-450 HV

Rhodium

550-1000 HV

Silver

42-190 HV

Tin

4-15 HV

Zinc

35-125 HV

It is worth to emphasize that investigated material is applied amongst others for welding of bushing
bearings. Bushing bearing is the operating component of bearing, mounted in the bearing housing.
Bushing bearing should have lower hardness that pin which cooperates with bearing. The replacement of
busing bearing is easier and cheaper than shaft regeneration. Moreover, low hardness enables suitable
adjustment of bushing to the pin – and then, compensation of its slight shape defects and “absorption” of
hard particles which occur in the contact area as the results of contaminations or chippings. Therefore,
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welding of bushing bearing with the usage of metallic powders with low hardness is appropriate solution.
[9]

4 Conclusions
1.
2.
3.
4.

5.

The powders manufactured by the spraying method have – as expected – characteristic for this
technique, spheroidal (or close to it) shape.
Measured grain sizes corresponded to their expected diameters. The presence of grains with
smaller diameters was assumed to be the result of specimens polishing. It means that the method
of gas atomization enables easily control of size and geometry of grains.
From the point of view of chemical composition, it was shown that method of metal spraying
enables manufacturing the grains with strictly determined (and complex) chemical content. As
expected, grains had homogeneous elements distribution in whole grains volume.
The results of microhardness measurements were obtained for the fraction of 50 < d < 160 µm
and for the mixture of grains with different sizes. Obtained results were also referred to the
microhardness values of other metallic powders. Considered powder of Sn+Sb+Cu alloy was
assumed as powder with low hardness.
Powders manufactured by the method of metal spraying may be used during soldering (as the
component of solder pastes), to production of bushing bearings and also as the powder in the
processes of spraying, surfacing, etc.

5 Summary
The object of interest in the article were the properties of metallic powders of Sn-Sb-Cu,
manufactured by the spraying method with the usage of inert gas – argon. Such powders are applied
amongst others to welding of bushing bearings. The spraying process involves the contact of molten
metal with the gas stream, followed by metal disintegration and subsequently – solidification of
individual droplets.
The powders properties were considered for the following fractions: below 50 µm, between 50 and
160 µm and above 160 µm. If applicable, their properties were compared with properties of the wire
feedstock.
The method of gas atomisation has many advantages (such as: possibility of easy control of size and
geometry of grains, homogeneous chemical composition in the whole grain volume, ease of
manufacturing grains with composed chemical composition) – therefore in, the domestic scale, this
method should be considered as technique with high potential and development perspectives.
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MECHANICZNE STALOWEGO KORDU
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1 Wstęp
Opona to niezbędna część każdego samochodu, ma ona największe znaczenie przy prowadzeniu
pojazdu. Od stanu i jakości opony zależy komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Opona składa się
głownie z gumy, pomiędzy którą w procesie wulkanizacji połączone zostały elementy tekstylne i stalowe.
Opony w pojeździe pełnią bardzo ważną rolę gdyż muszą przenosić siły poprzeczne, wzdłużne i
pionowe, które podczas jazdy zachodzą pomiędzy autem a jezdnią. Opona powinna być tak zbudowana,
aby w czasie swojej pracy zachowanie jej było w miarę niezmienne dla kierowcy [1].
Szkielet opony, którego niezastąpionym elementem są stalowe druty nadaje jej kształt, zapewnia
wytrzymałość na duże ciśnienie, uderzenia mechaniczne oraz zapobiega zniekształcaniu opony [2].

Rys. 1. Budowa opony samochodowej.

Elementy stalowe w oponie znajdują się w drutówce i opasaniu. W skład drutówki zazwyczaj
wchodzi od 20 do 25 drutów, które zapewniają odpowiednią sztywność. Natomiast w opasaniu znajdują
się dwie warstwy drutów o mniejszej średnicy, które są rozmieszczone diagonalnie i wulkanizowane
w zwojach [2,3].
Stalowy kord wytwarzany jest ze stali perlitycznej. Perlit ma budowę płytkową, składa się z płytek
ferrytu i cementytu [4,5]. Druty, które stanowią kord zazwyczaj są wytwarzane poprzez obróbkę
plastyczną – ciągnienie na zimno. Podczas obróbki drut zmniejsza swoją średnicę oraz znacznie zwiększa
się jego wytrzymałość i twardość. Po obróbce elementy stalowe znajdują zastosowanie, jako zbrojenie
opon ze względu na ich bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, twardość i odporność na kruche
pękanie [5].
Firmy produkujące opony samochodowe zalecają, aby jej maksymalne eksploatowanie nie było
dłuższe aniżeli 6-10 lat. Ze względu na bezpieczeństwo nawet opona, w której stan rzeźby bieżnika nie
wskazuje na nadmierne zużycie po upływie tego czasu powinna być wymieniona na nową. Producenci
zalecają też specjalne przechowywanie opon, które zapobiega ich nadmiernym odkształceniom [1,3].

2 Przedmiot i metodyka badań
Celem badań była analiza wpływu eksploatacji opony samochodowej marki Continental na
strukturę i wybrane własności mechaniczne stalowego kordu. Pierwszym etapem badań był wybór
docelowej grupy badawczej. Ostatecznie badaniom poddano 3 druty pochodzące z kordu opon marki
Continental o różnym czasie eksploatacji oraz drut nieeksploatowany (tab. 1).
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Do oceny wpływu eksploatacjo opon na strukturę materiału drutów kordu, zastosowano
mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE MA200 z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR.
Obserwacje dokonano w stanie nietrawionym i trawionym materiału przy powiększeniach z zakresu
100x - 1000x.
W celu określenia właściwości mechanicznych badanych materiałów przeprowadzono pomiar
twardości metodą 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.
W celu określenia właściwości plastycznych badanych materiałów przeprowadzono próbę
technologiczną. Analiza obejmowała przeprowadzenie próby przeginania w warunkach zgodnych z
normą PN-ISO 7801:1996.
TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEBADANYCH PRÓBEK.
Lp.

Opis próbki

Nr 1

Drut z opony Super Contact

Nr 2

Drut z opony Conti-Sport-Contact

Nr 3

Drut z opony Conti-Premium-Contact

Nr 4

Drut nieeksploatowany

3 Wyniki
Obserwacje mikroskopowe materiałów badanych drutów w stanie nietrawionym wykazały we
wszystkich badanych próbkach duży stopień zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi.
Obserwowane wtrącenia to głównie tlenki ułożone punktowo w ilości odpowiadającej wzorcowi Nr 2 i 3
wg. PN-64/H-04510 (tab.2).
TABELA 2. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZEŃ BADANYCH MATERIAŁÓW WTRĄCENIAMI NIEMETALICZNYMI.
Lp.

Stopień zanieczyszczenia

Rodzaj wtrąceń nemetalicznych

Nr 1

2

Tlenki TP

Nr 2

2

Tlenki TP

Nr 3

3

Tlenki TP

Nr 4

2,5

Tlenki TP

Badania mikroskopowe materiału drutów opasania w stanie trawionym wykazały, że zastosowany
schemat obróbki plastycznej na zimno doprowadził do odkształcenia plastycznego badanej stali. Wyniki
badań wykazały ponadto dużą różnorodność w stopniu odkształcenia (tab. 3). Największym stopniem
gniotu, rzędu 90% charakteryzował się materiał Nr 4, będący próbką nieeksploatowaną (rys. 4).
Najmniejszy stopień odkształcenia rzędu 50% zarejestrowano w materiale opasania opony Nr 3 i
jednocześnie zaobserwowano, że we wszystkich materiałach eksploatowanych tekstura zgniotu jest dużo
niższa (rys.1-3). Wyniki uzyskanych badań wskazują zatem, że na skutek eksploatacji opon następuje
struktura ulega zmianie, zmianie co może skutkować zmianą własności mechanicznych drutów opasania.
TABELA 3. OCENA STOPNIA ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO BADANYCH MATERIAŁÓW.
Stopień odkształcenia
plastycznego [%]

Lp.
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

60
70
50
90
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Rys.2. Próbka Nr 2. Widoczny 70% stopień
gniotu. Stan trawiony, LM.

Rys.1. Próbka Nr 1. Widoczny 60% stopień
gniotu. Stan trawiony, LM.

Rys.4. Próbka Nr 4. Widoczny 90% stopień
gniotu. Stan trawiony, LM.

Rys.3. Próbka Nr 3. Widoczny 50% stopień
gniotu. Stan trawiony, LM.

Ostatni etap badań obejmował analizę własności mechanicznych oraz plastycznych materiału
badanych drutów. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że eksploatacja drutów w opinie
samochodowej wpływa negatywnie na własności drutów opasania.
Wyniki pomiarów twardości wykazały, że na skutek eksploatacji twardość materiału stalowego
opasania wyraźnie spada (tab. 4). Twardość próbki nieeksploatowanej wyniosła 772 HV0.5, a próbek po
eksploatacji w granicach 514-698 HV 0.5.
Podobna zależność obserwowana była w wynikach próby technologicznej. Wraz z eksploatacja
opon wyraźnie spada plastyczność materiału drutów stalowego opasania (tab. 5). Liczba przegięć w
próbie przeginania dla próbki nieeksploatowanej wyniosła ok. 25, a dla próbek po eksploatacji w
granicach 17-22.
TABELA 4. WYNIKI POMIARÓW TWARDOŚCI BADANYCH PRÓBEK
Pomiar twardości HV 0,5
T1

T2

T3

T4

T5

Średnia twardość
HV 0,5

Nr 1

708

665

720

689

709

698

Nr 2

692

646

721

732

683

694

Nr 3

508

489

512

561

504

514

Nr 4

755

789

749

777

790

772

Lp.
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TABELA 5. WYNIKI PRÓBY PRZEGINANIA BADANYCH DRUTÓW
Liczba przegięć
P1

P2

P3

P4

P5

Średnia liczba
przegięć

Nr 1

16

22

13

20

18

18

Nr 2

20

23

19

27

21

22

Nr 3

20

25

16

21

24

21

Nr 4

26

25

23

28

24

25

Lp.

4 Wnioski
Po przeprowadzonej analizie badań można stwierdzić iż druty składające się na stalowy kord
zbrojenia opony tracą swoje właściwości wytrzymałościowe oraz plastyczne podczas eksploatacji. Druty,
które wytwarzane są poprzez obróbkę plastyczną – ciągnienie na zimno posiadają bardzo dobre
własności wytrzymałościowe. Stal perlityczna podczas ciągnienia jest umacniana – odkształcana
plastycznie. Im wyższy stopień odkształcenia tym lepsze właściwości wytrzymałościowe posiada element.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują jednoznacznie, że w drutach eksploatowanych stopień
odkształcenia jest mniejszy. Rezultaty pomiarów twardości oraz próby przeginania także potwierdzają
stwierdzenie, iż stalowy kord traci swoje bardzo dobre właściwości wraz z eksploatacją.
Kupując opony chcielibyśmy, aby służyły nam jak najdłużej, Rzeczoznawcy niezależnej organizacji
Dekra, na podstawie studiów przypadków, stwierdzili, że po sześciu latach drastycznie zwiększa się
ryzyko awarii opon, dlatego zalecają oni wymianę ogumienia najpóźniej po sześciu latach [3].
Prezentowane w pracy wyniki badań potwierdzają, że każdy kilometr pokonanej drogi nie pozostaje bez
wpływu na jakość stalowego opasania, a tym samym na własności opony samochodowej i co
najważniejsze na bezpieczeństwo jazdy.

5 Bibliografia
Reimpell J., Betzler J., Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2004
Zięba Tomasz, Aniołowski Marcin, Markiewicz Dominika, Zielonka Patrycja, Zielińska Paulina, Grygier
Dominika, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata J., Badania metalograficzne stali perlitycznej przeznaczonej do
produkcji drutówki opon radialnych, Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] :
praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s.
395-398
Dobras Daniel, Karkocha Jakub, Grygier Dominika, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata J., Jasiński Robert, Wpływ
eksploatacji opon samochodowych na właściwości mechaniczne i strukturę stalowego opasania, XLII Szkoła
Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26 IX 2014 : [monografia / pod red. Jerzego Pacyny]. Kraków :
Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. s. 263-265.
Dobrzański L.A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, 1996
Blicharski M., Wstęp do Inżynierii Materiałowej, WNT, 2001

Strona | 382

OCENA WYBRANYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
METALICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI OPASANIA
I DRUTÓWKI OPONY SAMOCHODOWEJ MARKI CONTINENTAL
NA PRZEŁOMIE OSTATNICH LAT
Kinga Jaskórzyńska, Bartosz Pietruszkiewicz - Politechnika
Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD Jelenia Góra

Wrocławska,

Koło

Naukowe

W artykule przeprowadzono analizę makroskopową i mikroskopową materiałów metalicznych
stosowanych do zbrojenia opon samochodowych marki Continental. Porównano wyniki badań
5 pobranych próbek i poddano ocenie poszczególne własności stali perlitycznej eksploatowanej na
przestrzeni 10 lat

1 Wstęp
Opona samochodowa jest zewnętrzną częścią koła o przekroju otwartym, nakładaną na felgę lub
obręcz i wypełnianą powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem [1]. Pozornie prosty element składa
się ze skomplikowanych materiałów inżynierskich ułożonych warstwowo i połączonych ze sobą
w procesie wulkanizacji.

Rys. 1. Budowa wewnętrzna opony samochodowej [1].

Elementem, który determinuje wytrzymałość opony jest osnowa – szkielet złożony zazwyczaj
z dwóch warstw kordu stalowego, wzmocnionego warstwą zwykle wykonaną z poliamidu [2]. Głównym
zadaniem opasania jest przeniesienie momentów napędowego i hamującego oraz amortyzacja drgań
związanych z nierównościami podłoży roboczych opony. Zastosowanie stalowego szkieletu zwiększa
odporność na zerwania i odkształcenia i powoduje, że opona cechuje się znacznie większymi przebiegami
i mniejszym oporem toczenia. Montaż na obręczy umożliwia drutówka – zazwyczaj od 20-25 drutów
zatopionych w stopce opony również wzmocnionych warstwą tekstylną. Dodatkowo zapewnia szczelność
połączenia w przypadku opon bezdętkowych [3].
Materiałem, z którego wykonywane są metalowe elementy opony jest niestopowa stal perlityczna
[2,5]. Stal jest odlewana metodą kierunkowego krzepnięcia (COS) a wykonane kęsiska poddawane są
obróbce plastycznej – ciągnienie na zimno w celu zmniejszenia średnicy oraz pozbawienia wad
wewnętrznych [3]. Stal perlityczna stosowana do zbrojenia opon marki Continental dzięki zastosowaniu
dużego zgniotu umacnia się. Zazwyczaj umocnienie powoduje wzrost własności wytrzymałościowych np.
twardości z równoczesnym spadkiem własności plastycznych materiału [5].
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2 Przedmiot i metodyka badań
Celem badań prezentowanych w pracy była ocena materiałów metalicznych wykorzystywanych
do produkcji drutówki i opasania, elementów konstrukcyjnych opon samochodowych. Przedmiotem
badań było 5 opon samochodowych marki Continental pochodzących z roczników od 1995 do 2005
pozyskanych z zakładów wulkanizacji oraz punktów recyklingu (Tab.1.).
TABELA 1. ZESTAWIENIE BADANYCH OPON
Lp.

Model

Rok produkcji

Kraj produkcji

Sezon

1.

Sport Contact

1995

Portugalia

Letni

2.

Conti-Sport-Contact

1999

Niemcy

Letni

3.

Conti-Winter-Contact

2003

Czechy

Zimowy

4.

Conti-Winter-Contact

2004

Czechy

Zimowy

5.

Conti-Eco-Contact

2005

Francja

Letni

Materiał do badań pozyskano poprzez wycięcie przy użyciu szlifierki kątowej fragmentu opony
o długości ok. ¼ obwodu. Przy pomocy szczypiec uniwersalnych oddzielono elementy metalowe opasania
i drutówki od ogumienia.
Przeprowadzone badania makroskopowe polegały na obserwacjach rozmieszczenia badanych
drutów opasania i drutówki oraz pomiarach ich średnicy. Do pomiaru średnicy użyto śruby
mikrometrycznej o dokładności 0,001 mm.
Do oceny mikrostruktury stali, przeznaczonej na badane druty, zastosowano mikroskop świetlny
NIKON ECLIPSE MA200 z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR. Obserwacje dokonano
w stanie nietrawionym i trawionym materiału przy powiększeniach z zakresu 100x - 1000x.
W celu określenia właściwości mechanicznych badanych materiałów, przeprowadzone zostało
badanie mikrotwardości oraz próba technologiczna. Pomiar twardości wykonano metodą 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. Próba technologiczna obejmowała
przeprowadzenie próby przeginania w warunkach zgodnych z normą PN-ISO 7801:1996.

3 Wyniki badań
Pierwszym etapem badań prezentowanych w pracy była analiza sposobu rozmieszczenia stalowego
opasania, ilości drutów w zwoju oraz pomiar ich średnic. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że
w oponach wyprodukowanych przed 1999 rokiem występują dwie warstwy kordu stalowego
rozmieszczonego na całej długości przekroju i składają się one ze zwojów po 4 druty w każdym (rys.2). W
przypadku opon wyprodukowanych po 1999 roku warstwy kordu składały się ze zwojów po 2 druty w
każdym (rys.3). Jednocześnie zaobserwowano, że ilość drutów w zwoju ma bezpośredni związek z ich
średnicą. Wraz ze zmniejszeniem ilości drutów w zwoju ich średnica zwiększyła się z wartości równej ok.
0,25 mm do wartości ok. 0,3 mm.
Obserwacje makroskopowe drutówki wykazały brak różnic w konstrukcji opon pochodzących
z różnych roczników. We wszystkich przypadkach drutówka składała się z 20 drutów których średnica
wynosiła ok. 0,9 mm.
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Rys.2. Próbka nr 6. Widoczne pojedyncze
uzbrojenia opasania złożone z dwóch drutów.

Rys.3. Obraz makroskopowy przekroju próbki nr 1.
Widoczne uzbrojenie opasania składające się z 4
drutów.

Badania mikroskopowe materiału drutów opasania i drutówki w stanie nietrawionym wykazały
obecność zróżnicowanej ilości wtrąceń niemetalicznych (tab.2). Obserwowane zanieczyszczenia to
głównie tlenki oraz siarczki, rozmieszczone punktowo. Najmniejsza ilość wtrąceń w ilości
nieprzekraczającej wzorca nr 0,5 wg. PN-64/H-04510 była obserwowana w materiale opasania z opony
nr 4, pochodzącej z 2004 roku (rys. 4). Największa ilość wtrąceń w ilości nieprzekraczającej wzorca nr 3
wg. PN-64/H-04510 była obserwowana w materiale opasania z opony nr 3, pochodzącej z 2003 roku
(rys.5).

Rys. 4. Próbka nr 4, widoczne wtrącenia
niemetaliczne
w ilości nieprzekraczającej wzorca nr 0,5 wg. PN64/H-04510. LM

Rys. 5. Próbka nr 3, widoczne wtrącenia
niemetaliczne
w ilości nieprzekraczającej wzorca nr 3 wg. PN64/H-04510. LM

TABELA 2. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA MATERIAŁU BADANYCH DRUTÓW.
Stopień zanieczyszczenia

Rodzaj wtrąceń niemetalicznych

Lp.

osnowa

drutówka

osnowa

drutówka

1

1

0,5

tlenki

tlenki

2

2

1

tlenki

tlenki

3

3

1

tlenki

tlenki

4

0,5

2

tlenki

siarczki

5

2

0,5

tlenki

tlenki
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Badania mikroskopowe materiału drutów opasania i drutówki w stanie trawionym wykazały, że
zastosowany schemat obróbki plastycznej na zimno doprowadził do odkształcenia plastycznego badanej
stali. Wyniki badań wykazały ponadto dużą różnorodność w stopniu odkształcenia. Największym
stopniem gniotu, rzędu 90% charakteryzował się materiał drutówki opony nr 2 (rys. 6). Najmniejszy
stopień odkształcenia rzędu 60% zarejestrowano w materiale opasania opony nr 5 (rys.7).

Rys.7. Próbka nr 5 pochodząca z opasania.
Widoczny 60% stopień gniotu. LM

Rys.8. Drut opasania, próbka nr 2. Widoczny 90%
stopień odksztłacenia plastycznego. LM

TABELA 3. WYNIKI POMIARÓW MIKROTWARDOŚCI METODĄ VICKERS’A MATERIAŁU OPASANIA.
Lp.

Osnowa

Pomiar

1

2

3

4

5

1.

633

583

608

605

628

611,4

2.

598

646

602

632

621

619,8

3.

630

656

611

613

671

636,2

4.

642

687

654

677

631

658,2

5.

730

731

692

742

774

733,8

Średnia

TABELA 4. WYNIKI POMIARÓW MIKROTWARDOŚCI METODĄ VICKERS’A MATERIAŁU DRUTÓWKI
Lp.

Drutówka

Pomiar

1

2

3

4

5

1.

491

490

495

487

489

490,4

2.

403

513

553

550

545

512,8

3.

649

610

545

556

600

592,1

4.

601

598

578

613

644

606,8

5.

621

645

605

641

633

629,2

Średnia

Ostatni etap badań obejmował analizę własności mechanicznych materiału badanych drutów.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów twardości wykazały, że własność ta jest związana z rokiem
produkcji opony. Im starsza opona tym większy spadek twardości i zależność ta jest podobna dla
materiału opasana jak i drutówki (tab. 3 i 4). Podobna zależność została zaobserwowana w wynikach
próby technologicznej. Wraz ze wzrostem wieku opony zaobserwowano wyraźny spadek własności
plastycznych drutów opasania jak i drutówki (tab. 5 i 6). Wyniki przedstawionych badań świadczą o
wyraźnym wpływie czasu eksploatacji na obniżanie się własności mechanicznych opasania i drutówki
opon samochodowych.
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TABELA 5. WYNIKI PRÓBY PRZEGINANIA MATERIAŁU OPASANIA.
Lp.

Osnowa

Pomiar

1

2

3

4

5

1.

20

14

24

19

20

19,4

2.

21

23

1

25

22

21,6

3.

22

25

19

21

24

22,2

4.

19

23

25

26

24

23,4

5.

24

25

26

22

24

24,2

Średnia

TABELA 6. WYNIKI PRÓBY PRZEGINANIA MATERIAŁU DRUTÓWKI
Lp.

Drutówka

Pomiar

1

2

3

4

5

1.

16

17

19

23

14

17,8

2.

21

17

16

17

20

18,2

3.

23

27

15

21

22

21,6

4.

19

25

24

21

22

22,2

5.

24

25

24

22

21

23,2

Średnia

4 Wnioski
Celem badań prezentowanych w pracy była ocena materiałów metalicznych wykorzystywanych do
produkcji drutówki i opasania, elementów konstrukcyjnych opon samochodowych. Materiałem
przeznaczonym na drutówkę oraz kord opasania jest niestopowa stal perlityczna o zawartości 0,8% C.
Charakteryzuje się ona budową płytkową, na przemian ułożonych wydzieleń cementytu i ferrytu. Stal ta
przeznaczona jest głównie do ciągnienia lub walcowania na zimno i produkcji drutów patentowanych
stosowanych do zbrojenia opon (PN-EN 10323:2005 (U)), węży (PN-EN 10324:2006) oraz lin (PN-EN
10264-1:2005).
Badania prezentowane w pracy wykazały różnice pomiędzy badanymi oponami, zarówno w skali
makroskopowej jak i mikroskopowej. Wyniki przeprowadzonych badań makroskopowych drutówki
wykazały brak różnic w konstrukcji opon pochodzących z różnych roczników, we wszystkich
przypadkach ilość drutów oraz ich średnica były identyczne. Analiza konstrukcji opasania wykazała
obecność wyraźnych różnic w oponach z różnych roczników. W oponach wyprodukowanych przed 1999
rokiem występują dwie warstwy kordu stalowego rozmieszczonego na całej długości przekroju i składają
się one ze zwojów po 4 druty w każdym, a w przypadku opon wyprodukowanych po 1999 roku warstwy
kordu składały się ze zwojów po 2 druty w każdym.
Badania mikroskopowe materiału drutów opasania i drutówki w stanie nietrawionym wykazały
obecność zróżnicowanej ilości wtrąceń niemetalicznych. Obserwowane zanieczyszczenia to głównie
tlenki oraz siarczki, rozmieszczone punktowo w ilości wzorca od 0,5 do 3 wg. PN-64/H-04510.
Jednocześnie nie zaobserwowano zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia stali, a jej rocznikiem,
czy też przeznaczeniem.
Badania mikroskopowe materiału drutów opasania i drutówki w stanie trawionym wykazały, że
zastosowany schemat obróbki plastycznej na zimno doprowadził do odkształcenia plastycznego badanej
stali. Wyniki badań wykazały ponadto dużą różnorodność w stopniu odkształcenia od 90% stopnia gniotu
do 60%. Jednocześnie nie zaobserwowano zależności pomiędzy stopniem odkstałcenia stali, a jej
rocznikiem, czy też przeznaczeniem lub krajem produkcji.
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Ostatni etap badań obejmował analizę własności mechanicznych materiału badanych drutów.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały jednoznacznie, że własności te są związane z rokiem
produkcji opony. Im starsza opona tym większy spadek twardości i plastyczności materiału. Wyniki tych
badań świadczą o wyraźnym wpływie czasu eksploatacji na obniżanie się własności mechanicznych
opasania i drutówki opon samochodowych.

5 Bibliografia
Reimpell J., Betzler J., Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2004
Grygier Dominika, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata, Dudziński Włodzimierz, The effect of a change in
recrystallization annealing time on the properties and structure of cold-drawn wires, Journal of Machine
Engineering. 2015, vol. 15, nr 1, s. 90-97.
Gerstein Gregory, Nürnberger Florian, Dudziński Włodzimierz, Grygier Dominika, Schaper Mirko, Milenin
Andrzej, Structural evolution of thin lamellar cementite during cold drawing of eutectoid steels, Procedia
Engineering, 2014, vol. 81, s. 694-699.
Zięba Tomasz, Aniołowski Marcin, Markiewicz Dominika, Zielonka Patrycja, Zielińska Paulina, Grygier
Dominika, Rutkowska-Gorczyca Małgorzata J., Badania metalograficzne stali perlitycznej przeznaczonej do
produkcji drutówki opon radialnych, Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] :
praca zbiorowa / pod red. Jarosława Szreka. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s.
395-398.

Strona | 388

METALOGRAFICZNA ANALIZA MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
NA ELEMENTY STYKU STRUN W GITARACH ELEKTRYCZNYCH
Michał Witek - Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD
Jelenia Góra
Streszczenie: W artykule omówiona zostanie problematyka zastosowania stopów miedzi, używanych
w instrumentach muzycznych strunowych. Materiały te są stosowane w miejscach styku strun
z instrumentem. Należą do nich głównie: progi i siodełka. Wyniki badań wykazały różne właściwości
mechaniczne i skład chemiczny badanych materiałów.
Słowa kluczowe: progi, siodełka, instrumenty strunowe, stopy miedzi

1 Wstęp teoretyczny
Bardzo ważnym podzespołem konstrukcyjnym instrumentów strunowych szarpanych są elementy
stykające się ze strunami: siodełko, progi oraz mostek (strunnik). Siodełko i mostek (strunnik),
odpowiadają za wyznaczanie czynnej długości akcji struny – menzury. Wymiar ten, określa położenie
progów [1]. Elementy te, wykonuje się zazwyczaj z materiałów niemetalicznych, rzadziej metalicznych
lecz dobór ten jest zależny od rodzaju instrumentu oraz oczekiwanych efektów brzmieniowych. Za progi
[Rys1.] uważa się metalowe druty „progowe”, umiejscowione na podstrunnicy. Trzpień zostaje wciśnięty
w nacięcie na podstrunnicy o jego wymiarze i dzięki umiejscowionym na nim zębom progi pozostają na
miejscu. Tworzy się je głównie ze stopów miedzi lub różnych gatunków stali stopowych. Należą one do
elementów, określających miejsce wydobywania się dźwięku [2].Części te narażone są na nieustanne
tarcie i nacisk strun. Dlatego przy doborze materiału na te elementy, należy zwracać uwagę na
właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie, fizykochemiczne, jak chociażby odporność na
korozję, a nie tylko na ich walory brzmieniowe [3].

Rysunek 1. Budowa progu gitarowego

2 Metodyka i cel badań
Przeprowadzone badanie miały na celu, porównanie właściwości mechanicznych oraz analizę
strukturalną materiałów miedzianych, stosowanych na elementy styku strun w instrumentach
strunowych szarpanych ze skalą równomiernie temperowaną. Przedmiotem badań były trzy próbki
stopów miedzi:
a)
mosiężne siodełko gitarowe, pochodzące z Japonii z lat 80 – M1
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b)
współczesny próg gitarowy znanej marki instrumentalnej – M2
Do oceny mikrostruktury badanych materiałów zastosowano mikroskop świetlny NIKON ECLIPSE
MA200 z wykorzystaniem oprogramowania NIS Elements BR. Obserwacje dokonano w stanie
nietrawionym i trawionym materiału, przy powiększeniach z zakresu 100x - 1000x. Czas trwania
pomiaru wynosił 15 s, odbywał się pod obciążeniem 500g. Mikroanaliza składu chemicznego metodą EDX
(Energy Dispersive X-ray Spectrometer - Spektrometr dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego) pozwoliła na określenie zastosowanego gatunku materiału. W celu określenia
właściwości mechanicznych, przeprowadzone zostało badanie mikrotwardości. Pomiar wykonano
metodą Vickersa przy użyciu mikrotwardościomierza MMT-X3 zgodnie z normą PN-EN ISO 6507 – 2:
1999.

3 Wyniki badań
Obserwacje mikroskopowe badanych materiałów w stanie nietrawionym, wykazały obecność wad
odlewniczych, w postaci pęcherzy gazowych [Rys. 2-3]. Największa ilość pęcherzy była obserwowana w
próbce M1, miały one postać nieregularnie zorientowanych ciemnych plam uwidocznionych na
przekroju wzdłużnym [Rys.2] W przypadku próbki M2 pęcherze były znacznie mniejsze i występowały
raczej sporadycznie [Rys. 3]. Należy jednak pamiętać, że obecność tego typu wad prowadzi do do
znacznego zmniejszania wytrzymałości oraz plastyczności materiału [4] .

Rysunek 2. Mikrostruktura próbki M1, widoczne bardzo duże pęcherze gazowe. Stan nietrawiony. Pow.100x

Rysunek 3. Mikrostruktura próbki M2, widoczne drobne, nieregularnie rozmieszczone pęcherze gazowe. Stan nietrawiony.
Pow.100x

Kolejnym etapem badań, były obserwacje mikroskopowe w stanie trawionym badanych
materiałów. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że próbka M1 to mosiądz wieloskładnikowy
dwufazowy [Rys. 4] i natomiast próbka M2 brąz cynowy [Rys. 5]. Mosiądze wieloskładnikowe są stopami,
których odporność na korozję, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość zwiększono przez
wprowadzenie, dodatków stopowych takich jak: Al, Si, Mn, As, Sn i Ni [5].
Mikroanaliza składu chemicznego metodą EDX przeprowadzona w określonych punktach
pomiarowych wykazała w próbce M1 (Wykres 1.) cynk(65%) oraz miedzi(35%), natomiast w próbce M2
(Wykres 2.) wykazała zawartość cyny(19%) i miedzi(81%).
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TABELA 1. ZESTAWIENIE MIKROANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METODĄ EDX

Nr Próbki

Skład chemiczny [%]
1

2

M1

Zn 65,5; Cu 34,5

Zn 65,1; Cu 34,3; Mo 0,6

M2

Sn 19,1; Cu 80,9

Sn 70,6; Cu15,9; O 3,2

Wykres 1. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego metodą EDX dla próbki M1

Wykres 2. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego metodą EDX dla próbki M2

Badania mikroskopowe analizowanych struktur, wykazały wyraźne różnice w stanie dostawy
materiałów. W strukturze próbki M1 widnieje obecność wyraźnej pasowości, będącej pozostałością po
zastosowanej obróbce plastycznej. Zmiany tego typu mogą skutkować anizotriopią własności
mechanicznych co w przypadku kierunkowego obciążenia elementów jest niekorzystne. Dodatkowo
podczas analizy, zaobserwowano wyraźne różnice w wielkości ziaren. Materiał próbki M1 charakteryzuje
się strukturą gruboziarnistą, wielkość jest równa wzorcowi numer 8 wg. normy PN–66/H–04507.
Struktura próbki M2, to struktura drobnoziarniste, wielkość ziarna próbki M2 jest równa wzorcowi 10
wg. PN–66/H–04507. Różnice te, nie pozostają bez wpływu na własności mechaniczne materiału, zgodnie
z zasadą im materiał posiada mniejsze ziarna tym wyższa jest jego wytrzymałość zmęczeniową i granica
plastyczności, co w przypadku zastosowania analizowanych materiałów może mieć kluczowe znaczenie
[6].
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Rysunek 4. Materiał próbki M1, widoczna dwufazowa struktura. Stan trawiony. Pow.500x

Rysunek 5. Drobnoziarnista struktura próbki M2. Stan trawiony. Pow.500x

Przeprowadzone badania mikroskopowe wykazały, że najwyższą jakością metalurgiczną
charakteryzuję się materiał próbki M2, można się zatem spodziewać, że ten materiał będzie posiadał
najwyższe własności mechaniczne. Potwierdzenie tej teorii można odnaleźć w wynikach
przeprowadzonych pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa (Tab.2). Wykazały one, iż najwyższą
twardość równą 255HV0,5 osiąga rzeczywiście mosiądz oznaczony jako M2. Twardość pozostałych
materiałów była zdecydowanie niższa i mieściła się w granicy 105- 150HV0,5. Tak duża różnica we
właściwościach mechanicznych, wynika z kliku czynników: stanu materiału, jakości metalurgicznej,
wielkości ziarna oraz zastosowanych dodatków stopowych.
TABELA 2. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARU TWARDOŚCI METODĄ VICKERSA
Nr Próbki

Twardość Twardość [HV0,5]

Średnia twardość Twardość
[HV0,5]

1

2

3

4

5

M1

102

107

106

104

106

105

M2

246

261

254

257

259

255

4 Wnioski
Do elementów stykających się ze strunami należą: siodełko, progi oraz elementy mostka (strunnik
[3]). Części te narażone są na nieustanne tarcie i nacisk strun. Dlatego przy doborze materiału na te
elementy, należy zwracać uwagę na właściwości mechaniczne, w tym odporność na ścieranie,
fizykochemiczne, jak chociażby odporność na korozję, a nie tylko na ich walory brzmieniowe.
Wyniki prezentowanych w pracy badań dowodzą, iż najlepszym materiałem na elementy stykające
się ze strunami jest próbka oznaczona jako M2. Materiał użyty przy produkcji tego elementu, cechuje się
najwyższą jakością metalurgiczną, drobnoziarnistą strukturą i najwyższą średnią twardością równą 255
HV0,5, a co za tym idzie wysoką odpornością na ścieranie. W przypadku próbki M1 zaobserwowano
liczne wady odlewnicze, jak pęcherze gazowe oraz znaczną gruboziarnistość struktury. Skutkuje to
ostatecznie dwukrotnie niższą mikrotwardością materiału w granicach 105- 150 HV0,5.
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