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O MONOGRAFII 

Niniejsza monografia jest zbiorem prac przygotowanych przez młodych naukowców – zarówno 
studentów, doktorantów czy młodych doktorów. Prace poruszają istotne z punktu widzenia nauk 
technicznych i ścisłych zagadnienia studentów, doktorantów. Dzięki wsparciu udzielonemu 
początkującym naukowcom przez środowiska w jakich się znaleźli otrzymali ogromną szansę na rozwój, 
nie tylko osobistych zainteresowań naukowych, lecz także możliwość wpływu na wygląd i kierunek 
prowadzonych badań. Wiele prac znalazło także uznanie w postaci dofinansowania badań poprzez 
krajowe i zagraniczne instytucje B+R i mamy nadzieję, że niewątpliwie przyczynią się pogłębienia 
aktualnego stanu wiedzy. 

 

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami 
- redakcja monografii 
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Autoregulation of blood flow is the common name of several mechanisms in the human body whose role is 
the maintenance of stable perfusion to organs that is adequate to the organs’ metabolic demands. Among 
different autoregulatory mechanisms, cerebral autoregulation (CA), i.e. the mechanism responsible for 
preserving cerebral blood flow (CBF) under a variety of physiological conditions, is one of the most extensively 
studied. CA refers to the intrinsic ability of small cerebral vessels to dilate or constrict in response to changes 
in cerebral perfusion pressure, thus ensuring near-constant CBF. The impairment of CA has been reported in 
patients who suffered both traumatic and systemic injury. A recent study also points to diminished CA 
in glaucoma. Glaucoma, currently one of the leading causes of blindness worldwide, is an ocular disease that 
leads to optic nerve head damage and subsequent vision loss. While several risk factors for glaucoma have 
been identified, the precise pathogenesis of the disease remains unknown. The most common form of this 
condition, primary open angle glaucoma (POAG), is associated with increased intraocular pressure (IOP). 
However, glaucomatous optic nerve damage also occurs in patients who do not exhibit elevated IOP. Various 
studies have shown irregularities in ocular blood flow in glaucoma patients in the form of reduced blood 
perfusion to the optic nerve and altered ocular autoregulation. The impairment of CA in glaucoma supports 
the hypothesis that both ocular and systemic vascular dysregulation are involved in the pathogenesis of 
glaucomatous optic neuropathy.  

1 Autoregulation of blood flow 

1.1 Cerebral autoregulation – an intrinsic ability of the brain 

Cerebral autoregulation (CA) is a mechanism that aims to maintain stable cerebral blood flow (CBF) under 
different physiological conditions. It is an essential process because of negligible energy reserves in the brain 
and its high sensitivity to poor perfusion [1]. In normotensive adults, CBF is normally kept semi-constant 
at the level of 50 mL/100 g/min for cerebral perfusion pressures (CPP) between 60 and 160 mmHg [2]. This range 
is called the autoregulatory plateau. Below the lower bound of this range vasodilation is reduced and results 
in ischemia. Above the upper limit increased flow may cause vasogenic oedema [3]. The changes in CBF 
are regulated mainly by small arteries, arterioles, and capillaries, which act as vasomotor effectors and control 
cerebrovascular resistance (CVR) [4].  

CVR is affected by carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) [5]. Decreases in partial pressure of carbon dioxide 
(PaCO2) cause increased vasoconstriction, and increases in PaCO2 activate vasodilatation. As CO2 is a rapidly 
diffusible gas, it easily crosses the blood-brain barrier and causes an increase in the amount of H+ ions 
that in turn activates voltage gated K+ channels [6]. On the other hand, molecular oxygen has been found to be 
an agent which directly affects vascular smooth muscle tone [7]. 

There are at least three main hypotheses regarding the mechanism of CA: the myogenic, neurogenic, 
and metabolic theory. The first is based on the existence of stretch-activated cation channels in muscle cells. 
Because of calcium and sodium cations inflow, the cellular membrane is depolarized, which results 
in the opening of voltage-gated calcium channels and then in the contraction of smooth muscles [8]. 
The neurogenic theory states that changes in transmural pressure of blood vessels cause a release 
of neurotransmitters from perivascular nerves into the synaptic cleft, which act as precursors of vasodilation 
and vasoconstriction [9]. However, studies have shown that the parasympathetic nervous system plays only 
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a minor role in the control of CA [10]. The metabolic explanation of CA assumes that regional blood flow 
is regulated by local cerebral metabolic activity. A number of molecules has been proposed as possible metabolic 
blood flow modifiers, including potassium, prostaglandins, and nitric oxide [11]. 

The classical studies on CA are conducted in semi-steady state and assess the outcome of CA rather 
than the mechanism itself. The use of transcranial Doppler ultrasonography and noninvasive 
photoplethysmography as a means of measuring cerebral blood flow velocity (CBFV) and arterial blood pressure 
(ABP), respectively, made it possible to investigate the dynamics of pressure-flow relationship of cerebral blood 
distribution, thus introducing the new area of dynamic CA assessment [12]. To date CA remains the arguably 
most extensively studied autoregulatory mechanism in humans. 

1.2 Ocular autoregulation 

A corresponding mechanism responsible for maintaining stable perfusion and a sufficient supply 
of oxygen and nutrients has been observed in the eye. The ocular autoregulation occurs‒to varying extent‒in 
three distinct vascular beds that contribute to ocular blood flow (OBF): in the retina, in the optic nerve head 
(ONH), and in the choroid [13]. As the retinal vessels have no innervation, the autoregulatory processes in the 
retina are mostly the result of local metabolic activity. On the other hand, the choroid is a richly innervated 
tissue, and neural control is believed to be a primary component of choroidal autoregulation [14]. The precise 
mechanisms of ocular autoregulation are, however, still not fully understood. Changes in blood oxygenation, 
indicative of metabolic control mechanisms, have been shown to cause changes in retinal and ONH circulation 
while little effect has been observed in the choroid. Increases in PaCO2, however, provoke vasodilation 
in all ocular vascular beds. There is also evidence, albeit inconclusive, suggesting the presence of myogenic 
mechanisms in both the retina and the choroid [15]. 

Moreover, the autoregulatory capacity varies in different vascular beds in the eye. The retinal vascular 
bed is a low flow bed with high level of oxygen extraction [16], and it has been demonstrated that retinal 
autoregulation works over a relatively wide range of perfusion pressures. By contrast, the choroid is a high flow 
bed, and its rich innervation means that the changes in blood flow cannot be attributed only 
to autoregulation [17]. 

Similarly to cerebral autoregulation, two approaches to the assessment of ocular autoregulation are used 
in clinical practice: static and dynamic. As in the brain, static autoregulation is assessed based on the assumption 
that OBF is constant at each level of ocular perfusion pressure (OPP). Conversely, dynamic testing requires a step 
change in perfusion pressure to occur, which is achieved by modification of either systemic BP or IOP, and during 
the test the time courses of both OBF and perfusion pressure are recorded before, while, and after OBF returns 
to baseline [18].  

2 Physiology and pathogenesis of glaucoma 

Glaucoma is the common name of a group of ocular neuropathies characterized by progressive loss 
of retinal ganglion cells which leads to optic nerve head damage and visual field defects. It is currently one of the 
leading causes of blindness worldwide. However, despite decades of intensive studies, its pathogenesis remains 
largely unknown. So far several risk factors have been identified, including increased intraocular pressure (IOP), 
advanced age, genetic factors, and systemic pathologies such as diabetes and hypertension [19]. The most 
important risk factor, associated mainly with a form of the disease called primary open angle glaucoma (POAG), 
is increased IOP. The mechanical theory of glaucomatous nerve head damage states that elevated IOP causes 
tissue deformation in the posterior segment of the eye and subsequent thinning of retinal nerve cell layer due 
to axonal loss [15]. Accordingly, reduction of IOP has been successfully used as a therapeutic strategy to slow 
progression of the disease, and is currently the main focus of glaucoma treatment [20]. 

However, while in many cases decreasing IOP improves prognosis, glaucomatous neuropathy also appears 
in the form of normal-tension glaucoma (NTG) in subjects with IOP within normal physiological limits. Thus, 
an alternative hypothesis regarding the pathogenesis of glaucoma has been proposed. The vascular theory 
focuses on the role of blood flow impairment in glaucomatous optic nerve head damage [21]. It is supported 
by studies that have demonstrated reduction of ocular blood flow (OBF) in the ONH in glaucoma and its 
association with disease progression. Two vascular factors have been studied in particular: ocular perfusion 



AUTOREGULATION OF BLOOD FLOW IN GLAUCOMA 

Strona | 9  

pressure and systemic blood pressure (BP). In general, perfusion pressure is the driving force of blood flow 
in the body, defined as the difference between arterial and venous blood pressure. In the eye, venous pressure 
is approximated by the IOP while mean arterial pressure (MAP) is usually measured in the brachial artery [22]. 
As it is estimated from IOP and MAP, low OPP can result from both increased IOP or decreased systemic BP.  

Several population-wide studies (Barbados Eye Studies [23], Egna-Neumarkt Study [24], Early Manifest 
Glaucoma Trial [25], Thessaloniki Eye Study [26], and Proyecto VER Study [27]) have shown that low OPP caused 
by low systemic BP is a risk factor for the incidence as well as the progression of glaucoma. Studies also indicated 
the association between a phenomenon called nocturnal dipping, which is defined as a decrease in systolic 
and diastolic BP of about 10-15% during sleeping hours, and POAG and NTG. It has been demonstrated 
that in patients with POAG and NTG non-physiological dips (both smaller and larger than normal) correlate 
with worsening visual field [28]. Moreover, it has been shown that OPP variations due to either IOP or MAP 
fluctuations may play a role in the disease process. Most significantly, a study conducted in a group of NTG 
patients showed that circadian OPP fluctuations are a prognostic factor for disease progression [29].  

Despite supporting evidence, the vascular theory remains controversial. Some of the main concerns 
are methodological. MAP measured in the brachial artery and corrected for the height difference between 
the heart and the eye is assumed to be a satisfactory approximation of arterial pressure at eye level [22]. 
However, there is evidence from human and animal studies to suggest that such correction may be correct 
for the retinal artery but not other arteries supplying ocular circulation [14]. Also, IOP is not always equal 
to venous pressure, especially in glaucoma patients. Therefore, the current OPP estimate does not fully reflect 
the real value of OPP [22]. Additionally, it remains unclear whether the reduction of OBF in glaucoma is primary 
or secondary to the loss of retinal ganglion cells. While decreased OBF has been demonstrated even 
in the earliest stages of glaucoma, indicating vascular factors as the cause of subsequent damage to the retina, 
some studies indicate that diminished blood flow is in fact the result of axonal loss. It has been suggested 
that progressive thinning of retinal layers leads to lower demand for blood in the ONH which in turn causes 
capillaries in that area to disappear [30]. 

Another consideration is the complex relationship between OPP and ocular blood flow. Due 
to the presence of autoregulatory mechanisms in the eye, OBF is determined not only by the absolute level 
of OPP, but also by changes in vascular tone that aim to match the metabolic needs of ocular tissues 
and corresponding fluctuations of hemodynamic parameters [15]. Because of that, numerous studies implicated 
impaired control of blood flow as another potential risk factor in glaucomatous optic neuropathy. 

3 Regulation of blood flow in glaucoma 

The studies on autoregulation of blood flow in glaucoma mostly focus on changes in OBF induced by acute 
changes in OPP related to modification of either systemic BP or IOP. One of the most commonly used test 
procedures involves posture change between the sitting and supine positions which poses a challenge 
to the circulatory system as in the upright position gravity causes blood to be pulled away from organs 
above the heart to organs below the heart. It is well established from studies on cerebral autoregulation 
that in normal subjects blood flow in cerebral arteries remains near-constant despite changes in posture [31]. 
Evans et al. [32] conducted an experiment in a group of healthy subjects and patients with open angle glaucoma 
where the retrobulbar blood flow velocity response to posture changes was examined. They have shown 
that in healthy subjects changing position from sitting to supine results in an increase of resistivity index 
in the central retinal artery, indicative of autoregulatory activity, while no change can be observed in glaucoma 
patients. In keeping with these findings, disturbed autoregulation of retinal blood flow during posture change 
in some glaucoma patients has been reported by Feke and Pasquale [33]. Additionally, Galambos et al. [34] 
demonstrated diminished autoregulatory response in the short posterior ciliary artery, which is the main blood 
supply to the ONH, in both POAG and NTG glaucoma patients. Similar results have been recorded in studies 
where IOP was increased using the suction cup technique [35].  

Evidence of vascular dysregulation in glaucoma patients led to the formulation of a theory that states 
that instability of blood flow in the ONH contributes to glaucomatous optic neuropathy. It has been postulated 
that glaucomatous damage may be the result of repeated reperfusion injury that occurs when periods 
of ischemia are followed by periods of adequate perfusion [36]. In healthy subjects circadian variations in IOP 
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and systemic BP are likely compensated by autoregulation which ensures semi-constant OPP. By contrast, 
the impairment of autoregulatory mechanisms which has been demonstrated in glaucoma patients may cause 
increased susceptibility of ocular tissues to otherwise harmless physiological changes in IOP and BP, 
as suggested by the abovementioned studies on the prognostic value of nocturnal dipping and IOP/MAP 
fluctuations in glaucoma progression [37].  

However, the precise origin of abnormal autoregulation remains the subject of debate. Several systemic 
conditions that may result in altered ocular autoregulation have been identified so far, including primary 
vascular dysregulation with vasospamic syndrome, disturbances in the distribution system of nitric oxide, 
and endothelial dysfunction [13]. The hypothesis that an underlying systemic dysregulation may be related 
to vascular impairment in glaucoma is supported by studies that have shown that in addition to ocular blood 
flow, cerebral blood flow is also disturbed in glaucoma patients [38], [39]. Nevertheless, whether or not 
the vascular component of the disease can be the target of therapy requires further investigation 
on hemodynamics in glaucoma, and no treatment strategy based on altering blood flow is currently 
available [14].  

4 Conclusions 

Elevated intraocular pressure remains the only modifiable factor in the treatment of glaucoma. However, 
evidence has accumulated over the years to suggest that in addition to pressure-dependent mechanical 
deformation of the retina, vascular factors may play a role in the pathogenesis of glaucomatous optic 
neuropathy. So far, studies have shown both reduction of ocular blood flow and vascular dysregulation 
in different forms of the disease, but more in-depth investigations are needed in order to prove the potential 
of blood-flow-targeted therapy in glaucoma. 
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OCCURRENCE OF ESBL-PRODUCING MICROORGANISMS 
IN WROCŁAW TAP WATER 

Agata Siedlecka – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej 
i Ekotechniki 

Extended spectrum β-lactamases (ESBL) are the enzymes which confer resistance not only to penicillins, as it 
is known in the case of the classical β-lactamases, but also to third-generation cephalosporins (C3G) and 
monobactams, therefore contributing to dangerous, incurable diseases, as wide range of commonly used 
antibiotics including drugs comprising a β-lactam ring or an oxyimino side chain became inefficient. Since 
ESBL genes are plasmid encoded, they could be easily transferred among the bacteria dwelling in tap water 
in a form of biofilm or planktonic cells alike. 
The aim of this study was to determine whether the ESBL-producing microorganisms exist in Wrocław tap 
water. For this purpose, the microorganisms dwelling in the samples of drinking water from several points of 
the Wrocław water supply system were subjected to cultivation on ESBL chromogenic agar plates in order to 
conclude if the sampling point is of consequence in the occurrence of the ESBL phenomenon.  

1 Introduction 

Extended spectrum β-lactamases (ESBLs) are the enzymes which confer resistance not only to penicillins, 
as it is known in the case of the classical β-lactamases, but also to third-generation cephalosporins (C3G) 
and monobactams (carbapenems and cephamycins are usually resistant to extended spectrum β-lactamases) 
and are inhibited by β-lactamases inhibitors such as clavulanic acid, sulbactam or tazobactam [1, 2]. Therefore, 
the ESBL phenomenon contributes to dangerous, incurable diseases, as wide range of antibiotics comprising 
a β-lactam ring or an oxyimino side chain became inefficient [3, 4, 5]. β-lactam antibiotics are widely used for 
the treatment of pneumonia, urinary tract and bloodstream infections [6, 7]. For instance, ESBL-producing 
Klebsiella pneumoniae strains were responsible for a nosocomial epidemic among neonatans (with fatal effects) 
in Madagascar [8]. The problem of prevalence of ESBL-producing microorganisms among children is also noticed 
in the case of urinary tract infections in UK [7]. Moreover, although ESBL-producing Gram-negative rods should 
be susceptible to drugs combined with the inhibitors of ESBLs, like clavulanic acid, sulbactam and tazobactam, 
the ESBL+ strains reveal resistance to these agents, too [9]. Since ESBL genes are plasmid encoded, they could 
be easily transferred among the bacteria [1, 4] dwelling in tap water in a form of biofilm or planktonic cells alike. 
The easiness of spread of ESBL-producing microorganisms is confirmed by the study [10], which also revealed, 
that among ESBL-producing strains acquired by travelling, the most common are E. coli (belonging to CTX-M and 
TEM groups) and K. pneumoniae (belonging to SHV and other groups). Therefore, ESBL-producing 
microorganisms could be regarded as a serious threat, as the presence of not only resistant pathogens, but also 
vectors of resistance should be taken into consideration. 

The aim of this study was to determine whether the ESBL-producing microorganisms exist in Wrocław tap 
water. For this purpose, the microorganisms dwelling in the samples of drinking water from several points of 
the Wrocław water supply system were subjected to cultivation on ESBL chromogenic agar plates in order to 
conclude if the sampling points contribute to the occurrence of the ESBL phenomenon. An attempt was made 
to define types of the resistant microorganisms and their biochemical requirements. The applied procedures, 
including microscopic observations and cultivation on different selective media may be the first steps 
in the characterisation of ESBL-producing microorganisms. 

Although ESBL-producing Enterobacteriaceae could be easily detected by inoculation on selective 
chromogenic agar media, the method is dedicated to mammal pathogens – fast-growing, mesophilic strains. 
This study presents an attempt to isolate ESBL-producing microorganisms dwelling in Wrocław tap water by 
cultivation on chromogenic agar plates. 
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1.1 ESBLs and other β-lactamases 

Resistance to β-lactam antibiotics may be conferred not only by ESBLs, which are indeed only one group 
of enzymes, but also by AmpC (class C cephalosporinases) and MBLs (class B metallo-β-lactamases) enzymes 
[11]. It is known that β-lactam antibiotics are more effective against fast-growing microorganisms than slow-
growing strains [12], thereby the phenomenon of acquiring the resistance to this group of antibiotics by tap 
water species might be expected only to some extent. 

It is worth to mention that β-lactamases are not the only one enzymes able to inactivate β-lactams; 
acylases and esterases could destroy the drug-molecule bonds, alike [12]. 

β-lactamases were discovered among Gram-positive and Gram-negative bacteria, actinomycetes 
and cyanobacteria and genes conferring resistance to β-lactams could be localized in genomic and plasmid DNA. 
The mechanisms of the synthesis of β-lactamases in a cell could be: 1) constitutive (for example as in E. coli or 
Shigella spp.), but the amounts of enzymes are usually not sufficient to reduce the impact of a drug and do not 
give the resistance feature, or 2) induced by the presence of a drug in the environment, resulting in the ability 
to overcome the drug activity. The mutation of the promotor and attenuator of bacterial ampC gene is 
responsible for the enhanced β-lactamases production in E. coli and Shigella spp. strains. In Gram-negative 
bacterial cells β-lactamases are present mainly in the periplasm and act as PBP (penicillin binding proteins) 
defenders in a sponge effect mechanism, as in Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii and Proteus 
vulgaris [12]. 

In Europe, the most widespread ESBLs belong to the families: TEM (TEM-24, TEM-4, TEM-52), SHV (SHV-
5, SHV-12) and CTX-M (CTX-M-9, CTX-M-3, CTX-M-14 or CTX-M-15). In Poland, there was a dominance of TEM 
and spread of CTX-M-3 producers in the late 1990s, but in the first decade of XXIst century, the most dominant 
were CTX-M-3 (in this case, a significant role of plasmid-mediated transfers is denoted) indeed and SHV, while 
TEM is in disappearance [5], but it is worth to note, that the studies concerned hospital strains. 

To date, a few of ESBL detecting systems are commercially available, including Vitek (bioMerieux) or Etest 
strips (AB Biodisk), but the principle of their performance still requires isolated, pure strains [13]. Also, the other 
approach is recommended: disc diffusion method with cefotaxime (or ceftriaxone) and ceftazidime (possibly 
cefpodoxime as the single one agent) for screening and Combination Disc Test and/or Double-Disc Synergy Test 
with clavulanic acid for the inhibition of ESBL activity for confirmation [3]. The less expensive, simple 
and commercially available solution are ESBL CHROMagar plates (BioMaxima), allowing for detection 
and differentiation of ESBL-producing Enterobacteriaceae on the basis of multicoloured colonies [14]. 

2 Materials and methods 

To perform the investigations, 5 sampling-points were chosen, covering the various parts of Wrocław 
pipelines, including new, old, main line and branchings pipelines built of different materials (Figure 1). 

 
Fig. 1. Sampling points 
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1 L of cold drinking water and 1 L of hot drinking water were taken into sterile blue-caps bottles from 
house taps of every sampling point in accordance with the standardized procedure [15, 16], then transported to 
the laboratory, if necessary – kept at 4oC no longer than 12 h, and subsequently filtered through the cellulose 
acetate membranes of 0.2 μm pore size (Whatman®). 

All the membranes were placed on ESBL CHROMagar plates (BioMaxima) and incubated at 37oC, 
in accordance with manufacturer’s instructions. The incubation period was extended from 24 hours to 6 days, 
as microorganisms dwelling in tap water were suspected to have longer proliferation period than typical human 
pathogens. Figure 2 presents the expected morphologies of ESBL-producing microorganisms [14]. 

 
Fig. 2. The diagram of ESBL-producing Enterobacteriaeae colonies morphology 

The representatives of obtained colonies were streaked on R2A agar (BTL) plates in order to separate pure 
strains and then transferred again to R2A slants. Simultaneously, the same colonies were transferred to R2A 
slants directly from membranes, omitting the streaking procedure.  

Afterwards, the strains were subjected to Gram staining in order to preliminarily evaluate their purity 
and morphology. Obtained biomass was washed from every slant by physiological solution and transferred on 
6 different agar media. The chosen selective media were: 

• Sabouraud agar with chloramphenicol (BTL), which should inhibit bacteria and allow to detect 
fungi 

• Pochon agar (BTL), which should allow to detect actinomycetes 

• MacConkey agar (Merck), which should allow to detect Lac+/Lac- Gram-negative bacteria 

• SS agar (Merck), which should allow to detect Salmonella and Shigella strains in form of colourless, 
usually with black centres and colourless colonies, respectively, but also to detect Enterobacter / 
Klebsiella strains in forms of slight, pink colonies  

• E. coli chromogenic agar (Biocorp), which should allow to detect E. coli and coliforms in the forms 
of purple or pink colonies; the other microorganisms are colourless 

• R2A agar (BTL) as a control sample 

Sabouraud with chloramphenicol and Pochon plates were incubated at 26oC, while the rest of media 
at 37oC for 3 d. 

3 Results and discussion 

The results of the incubation of microorganisms concentrated on membranes on ESBL chromogenic agar 
plates are presented in Figure 3 and in Table 1 (the ESBL* column).  
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Tab. 1. The results of inoculation on different agar media 

Sampling point ESBL* 
Growth on the selective agar medium 

Sabouraud Pochon MacConkey SS E. coli R2A** ESBL*** 

1) cold water 3 c.f.u. -/- -/+ +/+ +/- ?/? +/+ - 

1) hot water 0 c.f.u.        

2) cold water 0 c.f.u.        

2) hot water > 300 c.f.u. - + - - - + + 

3) cold water 4 c.f.u. + + - ? ? + + 

3) hot water 2 c.f.u. - + ? - - + + 

4) cold water 0 c.f.u.        

4) hot water 19 c.f.u. - + - - - + + 

5) cold water 0 c.f.u.        

5) hot water > 50 c.f.u. - + - - - + - 

The markings in the table are as follow: 
‘*‘ means basic ESBL chromogenic agar plates used in this study to obtain ESBL-producing microorganisms (a direct incubation of 

microorganisms concentrated on membrane filters, compare with Figure 3) 
‘**‘ means control sample with R2A agar used in streaking procedure and in slants 

‘***‘ means the additive inoculation of obtained colonies on ESBL chromogenic agar plates (a direct transfer of c.f.u. incubated on 
membrane filters to R2A slants (omitting streaking procedure) and then to another ESBL chromogenic plates) 

‘+‘ indicates growth of c.f.u. on a plate 
‘-‘ indicates lack of growth of c.f.u. on a plate 

‘?’ indicates growth, but the morphology is other than expected on selective media 

In the case of 1) cold water sample, there were 2 c.f.u. of different morphologies obtained, therefore both 
of them were inoculated on all agar media and the results are presented simultaneously, divided by ‘/’ symbol 
for each colony. 

 
Fig. 3. ESBL chromogenic agar plates with membranes. Results of the 6 d incubation at 37oC 

In every sampling point, hot water is heating by the heat exchanger, thereby the same stream of water 
provided by the water supply system is divided near the household tap and part of it is heating and distributing 
to the tap by individual pipelines. Nevertheless, the microbiocoenosis of cold and hot water samples from 
the same intake differs noticeably in any case. This suggests that the biodiversity of the major part of 
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microorganisms obtained from household tap water samples is strongly dependent on the internal installations, 
which quality and conditions could differ distinctly. It is worth to mention that water and sewage companies 
are not responsible for internal pipelines maintenance. 

The comparison of morphologies of all the obtained colonies and the results of Gram-staining allow to 
conclude, that the isolated ESBL strains were probably: 

• in the case of 1) cold water sample: Enterobacter / Klebsiella bacteria and Proteus spp.  

• in the case of 2) hot water sample: unknown strains, presumably actinomycetes representatives 

• in the case of 3) cold water sample: fungi (mould) or actinomycetes representatives, but with 
characteristic, metallic-blue dye as for Klebsiella, Citrobacter or Enterobacter (according to 
manufacturers’ guidelines) 

• in the case of 3) hot water sample: unknown strains, presumably Proteus spp., but with 
unexpected, 1 blue c.f.u. on MacConkey agar 

• in the case of 4) hot water sample: Pseudomonas bacteria 

• in the case of 5) hot water sample: unknown strains, presumably actinomycetes representatives. 

As it is shown, most of the c.f.u. are likely to be actinomycetes or fungi representatives, and unfortunately, 
the obtained strains might remain contaminated despite the application of streaking procedure and cultivation 
on selective ESBL agar, which turned out to be less specific for ESBL-producing Enterobacteriaceae than it was 
expected. Moreover, together with passaging procedures, the microorganisms were changing their properties: 
those obtained from 1) cold water and 5) hot water samples seem to forfeit their ESBL-producing abilities during 
just double passaging procedure. 

Moreover, the c.f.u. able to grow on ESBL agar plates have not corresponded closely to the expected 
colonies’ morphologies presented in the diagram in Figure 2. In addition, the incubation period must have been 
extended from 24 h to 6 d to allow all the colonies to show up, what indicates, that the applied method would 
not be the appropriate tool for routine analyses of tap water. 

Nevertheless, a similar approach was implemented in investigations of ESBL-producing microorganisms 
dwelling in tap water [17]. Abera et al. isolated Enterobacteriaceae from tap water in the first step, then 
subjected the strains to a double-disc method (Kirby-Bauer antibiogram); they were able to isolate ESBL-
producing E. coli, K. pneumoniae, and E. cloacaea from 280 private tap water samples. 

Although the production of ESBLs is mostly presented in enteric species, the occurrence of ESBL genes 
in environmental strains indicates that those investigations are justified [4].  

The resistance profiles of fungi may also be established, as EUCAST and CLSI provided guidelines for fungal 
resistance patterns assessments, but some discrepancies between the two experts organisations were observed 
and alternations in presented data are still being taken under consideration [18]. 

In the case of fungi (including yeasts and moulds) and actinomycetes, the presented data can not be 
considered as the evidences of the ESBL phenomena, as these types of microorganisms exhibit different 
biochemical and physiological properties than Enterobacteriaceae and the conclusions might be misleading. 
Nevertheless, it is noteworthy, that commercially available ESBL CHROMagar plates (BioMaxima) should inhibit 
all the microorganisms other than ESBL-producing Enterobacteriaceae, as the media are dedicated to complex 
samples (mostly for urine and faecal sampling [14]), i.e. samples which are contaminated by fungi, 
actinomycetes and other types of microorganisms with great probability. On the other hand, the reason 
providing to the growth of unexpected isolates might have been the extended period of incubation. 

4 Conclusions 

Summarizing, the main conclusions are as follow: 

• cold and hot water samples, thought supplied from the same source and divided in two streams 
near the household tap, exhibited evidently different microbiocoenoses 

• the effect of internal installations (pipelines) on microorganisms dwelling in drinking water is 
strong and should not be neglected 
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• tap water microorganisms demand a longer incubation period (and presumably different 
temperature and/or redox regimes) than it is suggested by manufacturers of ESBL chromogenic 
agar plates, as the detection systems are dedicated to mesophilic pathogens; therefore, the 
method is not the proper solution for the routine investigations of tap water microorganisms, as 
during the extended period of incubation agar media may dry 

• species identification of obtained strains is needed to perform further investigations, however, 
preliminary assessments based on the cultivation on selective agar media and Gram staining could 
give helpful hints regarding this matter. 
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DCA is one of the best available algorithms for residue – residue contacts prediction in proteins. Even DCA-
based methods, though, can correctly predict only 40% out of 100 strongest predicted contacts. It is usually 
not sufficient for complete ab initio protein structure prediction. In our study we showed that information 
about physicochemical properties of amino acids and additional statistical information combined with DCA 
values of groups of contacts can improve the performance of DCA-based contact prediction methods. 
Especially, the predicted solvent accessibility of residues and the secondary structure information have strong 
influence on the quality of contacts prediction. 

1 Introduction 

Proteins are a large family of biological macromolecules that plays important role in all living organisms. 
Information about their three-dimensional structure is crucial to understand their functions and to apply this 
knowledge in many fields of science e.g. drug discovery. Nowadays there are two main methods of investigation 
protein's tertiary structure: X – ray diffraction and Nuclear Magnetic Resonance (NMR). First method requires 
crystallisation of a sample. That is usually challenging and time consuming, and, due to the complexity of 
structure analysis, requires expert knowledge. Although using NMR can overcome some of mentioned problems, 
this method is usually restricted to smaller proteins, and quality of obtained structures is often worse than in 
X-ray crystallography. Because of that, structures are known only for a small fraction of proteins of known amino 
acid sequence [1, 2]. It is known that three-dimensional structure of proteins is determined by their amino acid 
sequence [3] which can be obtained easily using high-throughput sequencing technologies. Plenty of 
computational methods of structure prediction were proposed that are based only on the analysis of amino acid 
sequence. Most of them involves machine learning methods like neural networks [4-8], supported vector 
machines [9, 10] and random forests [11, 12]. Others use homology modelling or structural alphabets [13]. The 
latter two are significantly the best, however, homology modelling requires knowledge about structure of some 
homological protein and structural alphabets are restricted to short peptides. For automatic, de novo structure 
reconstruction of unknown protein folds, these methods achieve rather unsatisfactory accuracy. Nowadays 
great group of methods use residue-residue contacts as an initial step in protein structure reconstruction[14]. 
Pair of amino acids is considered to create a contact if their β – carbons (α – carbons in case of glycine) are closer 
in space than 8Å, and they are separated in sequence by at least 4 residues (Fig. 1). Such contacts are later used 
to create a map of structural restrains used in protein modelling (Fig. 2). The best currently available methods 
of residue-residue contacts prediction apply Direct Couplings Analysis (DCA)[15]. This approach takes advantage 
of a fact that residues important for maintaining functionality of a protein family, so also three-dimensional 
structure related to that function, will be evolutionary correlated. Evolutional correlation means that any 
mutation of a residue at one position in protein sequence can lead to a mutation at different sequence position 
of a residue in contact to ensure that tertiary structure will be conserved. The analysis of a group of aligned 
homologues sequences can indicate the most correlated sequence positions that are also the most probable to 
create contact. However even one of the best raw DCA-based methods - the gplmDCA [16], is still not accurate 
enough and produce many false positive results (only around forty on every one hundred predicted contacts are 
true). The ability to indicate which DCA results are false is crucial to increase the performance of protein 
structure reconstruction out of residue-residue contacts. 

In our previous study we have shown that analysis of residues close in sequence to residues in DCA-
predicted contact (contact group) can improve filtration of false positive DCA results using artificial neural 
networks [17]. In order to further improve quality of our results, we added additional information about 
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physicochemical parameters of amino acids in contact group. Parameters are the amino acid type, Shannon 
entropy, solvent accessibility, and secondary structure that can be already predicted with very good accuracy 
based only on amino acid sequence of a given protein [18]. We also investigated a combination of two neural 
networks. 

 
Figure 1. Visualisation of contacts in protein. Red lines represent residue-residue contacts in PDB entry 1XYZ. Numbers above lines 

show distance between residues 
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Figure 2. Contact map for PDB entry 1XYZ, each black point of coordinates i, j represents contact between residue at position i and 
residue at position j in amino acid sequence 

1.1 Contact definition 

Two amino acids are considered to be in contact when their Cβ atoms (Cα for glycine) are closer than 8Å 
in space and farther than 4 positions in sequence [14]. 

1.2 Dataset 

Dataset consists of 804 protein chains used to test gplmDCA by its authors [16]. Out of this set, 3 subsets 
were selected of 50 randomly chosen proteins each. PDB files of proteins in the dataset, together with gplmDCA 
scores for each residue pair and multiple sequence alignment files used to run gplmDCA for each protein, are 
published online by the authors of gplmDCA [16]. 
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1.3 Contact group and neighbourhood  

Contact group is defined as DCA scores for residues in predicted contact and their neighbourhoods. 
Neighbourhood of one residue in contact is defined as residues on two foregoing and two following positions in 
amino acid sequence in regard to the position of residue in contact (Figure 3). Contact groups were used as input 
data for neural network. 

 
Figure 3. Contact group. Black and red lines represent DCA scores calculated for residues in predicted contact and residues in their 

neighbourhoods 

1.4 Entropy 

Shannon Entropy was calculated for each residue in contact group using the following formula: 

 𝐻 = −∑ 𝑝𝑖𝑖 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖  (1) 

in which p is a probability of occurrence of amino acid type i (i takes values from 1 to 20) on chosen 
residue's sequence position in multiple sequence alignment. 

1.5 Secondary structure and solvent accessibility  

Secondary structure and solvent accessibility were calculated for PDB files using DSSP-2.2.1 [19]. 

1.6 Contact prediction procedure 

For each protein chain in dataset, residue pairs were sorted in descending order according to their 
gplmDCA values. The 200 residue pairs with the highest score were considered to be contacts. Contact groups, 
combined with additional information about amino acid type, entropy, secondary structure, or solvent 
accessibility of each residue in contact group were used as an input for the neural network. First neural network 
configuration involved a feed-forward neural network that consists of three layers: input layer, single hidden 
layer with ten neurons, and output layers of a single neuron. Network was build using Matlab R2011. Second 
architecture involved two neural networks as described before. First network used contact group as an input 
and returned single value which was then used by the second network in combination with information about 
amino acid type, entropy, solvent accessibility, or secondary structure. Both network architectures return value 
representing contact probability of residues in DCA-predicted contacts (Figure 3). 
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Figure 4. Second neural network architecture. First neural network takes contact group as an input and returns single value which, 

combined with additional parameters, is used as an input for the second network 

1.7 Evaluation 

Sensitivity, specificity, precision, and confusion coefficient were used to evaluate neural network architectures. 
In each case network was trained 100 times. Results were averaged over 3 data subsets. 

 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  (2) 

 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑁

𝐹𝑃+𝑇𝑁
  (3) 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
  (4) 

 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐹𝑃+𝐹𝑁

𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑃+𝑇𝑁
  (5) 

Where: 
TN - true negative (residue pairs correctly classified as noncontacts), 
FP - false positive (non contacts classified as contacts), 
TP - true positive (residue pairs correctly classified as contact), 
FN - false negative (contacts classified as non contacts). 

2 Results 

Figure 5 shows values of sensitivity, specificity, precision, and confusion coefficient of approach involved 
single neural network. First bar represents results for using only contact groups as neural network input. Next 
bars show results for contact groups combined with amino acid type, entropy, secondary structure, or solvent 
accessibility information, respectively, for amino acids in groups. Figure 5A shows improvement in sensitivity 
when additional information about entropy, secondary structure, or solvent accessibility was included. What is 
more, Figure 5B shows that high specificity was obtained for all parameters. Secondary structure information 
and solvent accessibility have the strongest influence on the quality of prediction. Surprisingly information about 
amino acid type not only do not improve performance of neural network, but also lowers precision of this 
method and produces more misclassified results (Fig. 5C). 
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Figure 5 Average values of sensitivity (A), specificity (B), precision (C) and confusion (D) over all three subsets for approach using single 

neural network. Error bars represent standard deviation 

Figure 6 show the results when two neural networks were used. In that case each of additional parameters 
improved sensitivity of the method. The highest value of sensitivity is almost 0.05 (~17%) higher than the best 
result obtained by single network approach (Figure 5A). Similarly to Figure 5B, there is no significant difference 
in specificity. 

Figure 6C shows that usage of two networks combined with additional information lead to higher 
precision comparing to the previous case. Confusion values were also smaller when second approach was used 
(Figure 5D and Figure 6D) which means that fraction of misclassified results is lower for both contacts and non-
contacts.  

The best results were obtained when groups of contacts were combined with secondary structure 
information. The solvent accessibility impact on quality of results was much smaller when second method was 
applied.  
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Figure 6 Average values of sensitivity (A), specificity (B), precision (C) and confusion (D) over all three subsets for predictor 

made out of two neural networks. Error bars represent standard deviation. 

3 Discussion 

Results show that information about amino acid type, entropy, secondary structure, and solvent 
accessibility combined with contact groups, can be used to improve quality of contacts prediction. Furthermore 
usage of two neural networks leads not only to significantly better sensitivity but also to higher precision which 
is especially important in de novo protein structure prediction. We show that information about secondary 
structure have the strongest influence on quality of results. Surprisingly amino acid typewhich determine its 
physicochemical properties had significantly smaller impact.  

It is worth mentioning that in this work we used secondary structure information obtained from PDB files. 
However, as introduced before, solvent accessibility and secondary structure can be predicted with very good 
accuracy based only on amino acid sequence so we do not expect significant difference in results obtained using 
predicted values. 

In order to further improve our method we plan to test other machine learning methods such as random 
forests or support vector machines. We are also going to test our method on meta-predictor, which achieved 
better results than raw DCA methods and already apply some additional physicochemical information in the 
step of contact prediction [20,21]. 
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Growing evidence indicates a marked increase in implementation of gluten-free diets. On the one hand, it 
concerns people suffering from gluten-related disorders such as: celiac disease, wheat allergy and non-celiac 
gluten sensitivity for which the only treatment is a gluten-free diet. On the other hand, many people follow 
a „free from” food trend. Recently, it has been suggested that a gluten-free diet is an effective method for 
weight loss and can improve overall well-being. Many older people decide to start gluten-free diet which is 
mainly connected with health problems but also media encourage them to follow this fad. The key element 
to appropriately fulfil the requirements of gluten-free diet is the proper knowledge about gluten free 
products. The aim of this study was to evaluate knowledge and awareness of elder people concerning gluten, 
its intolerance forms and gluten-free diet. A survey of 54 people over the age of 60 was conducted. The 
method of direct interview was used. The results showed that only 31% of interviewees knew that gluten was 
a protein. Only 11% of seniors were able to differentiate the celiac disease from gluten sensitivity, while 17% 
knew that celiac disease requires a lifelong gluten-free diet. Although more than half of interviewees claimed 
they have eaten gluten-free products, only 17% were able to list what products they used in their diet. In 
conclusion, the survey found that people over the age of 60 had low level of awareness about gluten and 
gluten-related diseases, which may result from low interest and no health implications to apply gluten-free 
diet. 

1 Introduction 

1.1 Gluten 

According to regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014, “gluten” is a protein fraction from wheat (all 
Triticum species), rye, barley, oats or their crossbred varieties and derivatives thereof, to which some persons 
are intolerant and which is insoluble in water and 0,5 M sodium chloride solution [1]. Gluten, as a food lectin, is 
not fully digested by the stomach, intestinal and pancreatic enzymes. It was proved that gluten has a negative 
impact on human body as it leads to the disappearance of the small intestinal villi. It also reduces the absorption 
of nutrients, resulting in numerous health disorders [2]. 

Gluten plays a key role in the bakery and confectionery industry as it guarantees good baking quality due 
to the ability to absorb large amounts of water and maintain the carbon dioxide produced during yeast 
fermentation. Due to its both water and fat binding properties, as well as stabilization and emulsification, it is 
widely used in meat and fish products [3]. Moreover, gluten is known as a good carrier of taste and smell [2]. All 
previously mentioned factors result in constantly increasing use of gluten in the food industry. It is nowadays 
present in larger number of products than few years ago - including those that are not its natural sources. 



THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND AWARENESS OF GLUTEN AND RELATED TOPICS AMONG 
ELDERLY 

Strona | 29  

1.2 Gluten-related disorders and gluten-free diet 

There are three gluten-related disorders which may be distinguished: celiac disease, wheat allergy and 
non-celiac gluten sensitivity [4]. The appropriate treatment comprise of strict gluten-free diet, which is essential 
to avoid potential serious health problems. People suffering from celiac disease have to go on lifelong diet, while 
two other disorders require only a periodic diet [5]. A typical gluten-free diet is characterized by low 
consumption of cereal products as bread, flour products, groats, cookies etc. As those products are rich sources 
of carbohydrates its share in everyday diet lowers significantly. Another side effect of gluten-free diet may be 
a weight loss. For elder people gluten-free diet should be light, nutritious and rich in proteins, vitamins, iron, 
calcium and folic acid [6]. It is very important to choose products rich in nutrients, for example amaranth, millet 
and buckwheat groats. It is also worth adding to everyday menu fresh fruits and vegetables as well as nuts and 
seeds [4].  

Nowadays, various gluten-free products are available to consumers on the market and may easily replace 
traditional products such as breads, flour, pasta, confectionery, cookies containing gluten etc. Despite such wide 
availability of dietary products, there are still problems with balancing a gluten-free diet and its costs. 
Commercially available gluten-free products are much more expensive than the corresponding traditional 
products. Moreover, replacing traditional products with their gluten-free counterparts results in a significant 
reduction in the nutritional value of a diet [7]. 

1.3 Gluten-free products 

The key element while being on a gluten-free diet is the knowledge about gluten and the ability to 
distinguish acceptable and prohibited products. Among naturally gluten-free food products that can be 
consumed by people with celiac disease, one can find: rice, millet, corn, potatoes, beans, lentils, soybeans, 
buckwheat, cassava, tapioca, amaranth, sorghum, sago, nuts, meat, vegetables and fruits [5]. According to 
Regulation no 828/2014 there are two group of products depending on their gluten content: “gluten-free” and 
“very low gluten”. Such labelling is used for indicating a content of gluten not exceeding 20 mg/kg and 100 
mg/kg, respectively [1]. The term gluten-free products may be used in the case of products made from raw 
materials not containing wheat, barley, rye, oat and their derivatives, or containing ingredients of the cereals 
(or their derivatives) processed to remove gluten [5]. Additionally, for gluten-free products the Crossed Grain 
symbol may be applied (figure 1). Such products may be consumed by people suffering from celiac disease in 
opposite to products consisting of or containing one or more ingredients made from wheat, rye, barley, oats or 
their crossbred varieties which have been especially processed to reduce gluten to a level lower than 100 mg/kg. 

 
Figure 1. Example of the Crossed Grain symbol used on packaging of gluten-free products certified by The Polish Coeliac Society 

(source: http://www.celiakia.pl). 

The study by Lee et al. in 2007 explored the availability of gluten-free products compared to their gluten-
containing counterparts in different venues including a general grocery store, upscale grocery store, health food 
store and internet-based grocery store. They also took into consideration the geographic region. Compared to 
the traditional counterparts, regular grocery stores carried 36% gluten-free products, while upscale grocery 
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stores 41% and health food stores 94%. There was 100% availability on the internet. The price of these products 
was also explored. Overall, gluten-free products were more expensive than their wheat-based counterparts. 
Gluten-free bread and pasta were twice as expensive as gluten-containing products. What was interesting, 
prices of such products were more dependent upon the product than the geographic region [8]. 

Gluten related health problems appear to be more and more common nowadays. They have become 
a challenge which also older people have to deal with in their everyday life. Growing evidence indicates that 
a marked increase in implementation of gluten-free diet concerns also people that follow a „free from” food 
trend. Recently it has been suggested that a gluten-free diet is an effective method for weight loss and can 
improve overall well-being. Many older people decide to start gluten-free diet which mainly is caused by health 
problems but also media encourage them to follow this fad. Going on gluten-free diet usually requires 
a significant change of eating habits that causes difficulties for elder people as they do not often want to give up 
their established habits. 

The aim of this study was to explore the elderly awareness and knowledge concerning gluten, gluten-
related diseases and gluten-free products. 

2 Methodology 

The survey was conducted in the form of a direct interview using a questionnaire which contained closed, 
semi-open, conditional and tabular questions. The study was conducted among 54 people over 60 years of age. 
The study group included two respondents who were on the gluten-free diet. The research group consisted of 
students from the University of the Third Age at the Poznan University of Economics and Business and members 
of the "Zlota Jesien" Community Centre in Poznan. 

3 Results and discussion 

Only 31% of the respondents knew that gluten is a fraction of protein while 33% mistakenly thought of it 
as a carbohydrate. One third stated they did not know what gluten is. 68% of people participating in the survey 
stated that gluten is found mainly in cereal products. Most interviewees were able to correctly indicate that 
wheat is a gluten-containing cereal, but only half of the respondents knew that it can be found also in rye, oats 
and barley. Some respondents incorrectly indicated cereals such as rice, millet, buckwheat, corn or amaranth as 
containing gluten (figure 2). 

 
Figure 2. Seniors’ awareness about gluten content in various cereals (gluten-free cereals were marked with red colour while cereals 

containing gluten were marked with green colour). 
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The results of the study showed that the awareness of the elder people in terms of products allowed and 
prohibited in the gluten-free diet is insufficient. According to 47% of seniors who took part in the survey, gluten 
cannot be found in dairy, meat and fish products. Only one-fourth of the respondents had the opposite opinion 
which was correct. In addition, 64% of the respondents do not distinguish gluten-free products from those with 
very low gluten content. Over half of surveyed (51%) stated that they did not pay attention to the labelling on 
the packaging of products.  

Among the respondents as many as 46% stated that they did not consume gluten-free products, while 
50% eat both products containing gluten and gluten-free. Two people have declared to be on a gluten free-diet 
and use only gluten-free products (figure 3). Products included in the gluten-free diets of interviewees are: rice, 
maize, fruits and vegetables, millet, muesli, non-gluten bread and pasta. More than half of respondents believed 
that gluten-free products were more expensive than those containing gluten, while 9% think that they were 
cheaper. Seniors did not show the ability to precise which gluten-free products are missing on the shop shelves.  

 
Figure 3. Percentage of seniors who declared to consume gluten-free and gluten-containing products. 

Very few respondents (only 11%) showed awareness that celiac disease was not the same as gluten 
hypersensitivity. Other seniors (8 of 9 asked) gave wrong answer or admitted they did not have knowledge in 
this area. Half of the respondents were aware that celiac disease was not treated by surgery. On the other hand, 
only 16% of the interviewees knew that going on a periodic diet is not sufficient for patients with celiac disease. 

The survey tried to assume the knowledge of seniors about labelling the gluten-free products. Phrase 
"gluten-free" with 26 answers and Crossed Grain symbol with 24 answers showed satisfying level of recognition. 
At the same time, 12 seniors admitted they did not know which answers were correct, while 3 of all answers 
were wrong (figure 4). 
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Figure 4. Seniors’ awareness concerning labelling requirements of gluten free products. 

One of the aims of the study was to verify seniors’ awareness of the impact of gluten on human body. 
Among the respondents, 41% stated that gluten had a negative effect on human health, 28% chose the opposite 
answer saying about positive impact. The group which did not decided for any of the options consisted of 31% 
seniors. It is known, however, that gluten does not affect the human health unless a person is suffering from 
celiac disease, gluten intolerance or allergy. 

Only 43% of seniors who took part in the study proved to have the knowledge that gluten has a beneficial 
effect on bread properties. One-fifth (22%) of the respondents choose the opposite answer while as many as 
35% of the respondents did not have a clear opinion on the effect of gluten on baking process of bread. 

4 Conclusions 

Prerequisites for proper use of gluten-free diet is to have knowledge of what gluten is and the ability to 
distinguish acceptable and prohibited products. The necessity of such a significant diet change causes difficulties 
especially for older people who often do not want to resign from their eating habits. The results of the study 
showed a relatively low level of the elderly knowledge and awareness concerning gluten and its related diseases, 
which may result from low interest and no health implications to apply gluten-free diet. 
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Biomasa lignocelulozowa z uwagi na brak konkurencyjności z produktami żywnościowymi, możliwość 
zagospodarowania odpadów rolno-przemysłowych oraz szybką i tanią produkcję cieszy się szerokim 
uznaniem w różnych gałęziach przemysłu. Złożona budowa lignocelulozy stanowi jeden z głównych czynników 
utrudniających wydajną hydrolizę komponentów ściany komórkowej roślin: ligniny, celulozy i hemicelulozy. 
Wstępna obróbka biomasy lignocelulozowej zwiększa wydajność hydrolizy biopolimerów do 
niskocząsteczkowych związków, wykorzystywanych do produkcji chemikaliów i biopaliw. Biologiczna obróbka 
wstępna stanowi tanią oraz przyjazną środowisku alternatywę w stosunku do fizycznych, chemicznych oraz 
fizykochemicznych strategii. Rozwiązania bazujące na wykorzystaniu mikroorganizmów w procesie 
delignifikacji, a także białek umożliwiających rozrywanie wiązań wodorowych pomiędzy celulozą a innymi 
polisacharydami, zyskują coraz większe zainteresowanie w przedsięwzięciach prowadzonych w skali 
pilotażowej. 

1 Wstęp 

Naukowe osiągnięcia ostatnich lat, związane z charakterystyką enzymów lignocelulozowych, stały się 
impulsem zachęcającym badaczy do tworzenia nowych, przyjaznych środowisku metod, umożliwiających 
efektywną konwersję lignocelulozy do użytecznych produktów. Biokonwersja komponentów lignocelulozy jest 
procesem wieloetapowym, obejmującym obróbkę wstępną, hydrolizę enzymatyczną oraz fermentację 
produktów hydrolizy [1]. Złożona struktura lignocelulozy, konieczność stosowania wieloenzymatycznych 
układów działających synergistycznie, pojawiająca się w trakcie procesu inaktywacja enzymatyczna, inhibicja 
produktowa, a także właściwości fizyczne celulozy, tj. stopień polimeryzacji, krystaliczność i dostępność 
powierzchni dla adsorpcji enzymu stają się kluczowymi czynnikami regulującymi przebieg enzymatycznej 
hydrolizy lignocelulozy [2]. Konieczność przerwania bariery utworzonej przez ligninę, będącą w ścisłym 
połączeniu z celulozą i hemicelulozą, wymusza stosowanie odpowiednich metod obróbki wstępnej, 
zwiększających dostępność enzymów do hydrolizowanych substratów [2, 3]. 

Komercyjnie metody obróbki wstępnej lignocelulozy powinny zabezpieczać frakcje hemicelulozy i celulozy 
przed zniszczeniem, uniemożliwiać powstawanie produktów będących inhibitorami enzymów hydrolitycznych 
oraz mikroorganizmów przeprowadzających proces fermentacji, charakteryzować się niską konsumpcją 
energetyczną i zapotrzebowaniem na związki chemiczne, a także pozwalać na uzyskanie wysokiej wydajności 
procesów w możliwie prostych instalacjach technologicznych [4].  

Metody biologicznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej charakteryzują się wysoką 
efektywnością, dobrymi parametrami ekonomicznymi, a także przyjaznymi środowisku warunkami procesowymi, 
w porównaniu do strategii chemicznych, fizykochemicznych i fizycznych. Rozwiązania opierające się na 
wykorzystaniu mikroorganizmów, a także białek wykazujących zdolność rozluźniania struktury ściany 
komórkowej roślin, w aspekcie wstępnej obróbki biomasy lignocelulozowej, cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem badaczy [1]. 

2 Mikroorganizmy wykazujące zdolność degradacji ligniny 

Lignoceluloza podlega naturalnemu rozkładowi w układach biologicznych angażujących m.in. tlenowe 
bakterie celulolityczne Actinomycetales, występujące w glebach, wodzie, próchnicy oraz odpadach rolnych. 
Kluczowymi elementami umożliwiającymi efektywną degradację enzymatyczną lignocelulozy są celulazy 
i ksylanazy, produkowane przez Pseudomonas fluorescens subsp. cellulosa, Streptomyces lividans, Cellulomonas 
fimi [5].  

Bakterie beztlenowe Clostridiales zasiedlające przede wszystkim gleby, rozkładające się odpady roślinne, 
żwacze przeżuwaczy, komposty oraz ścieki, charakteryzują się wysoką produkcją enzymów celulolitycznych, 
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tworzących kompleksy zwane celulosomami. Wykazano, że celulazy produkowane są również przez bytujące na 
Antarktydzie bakterie Pseudoalteromonas haloplanktis. Niektóre bakterie, tj. Butyrivibrio brisolvens, Fibrobacter 
succinogenes, Ruminococcus flavefaciens, Clostridium cellulovorans, C. cellulolyticum oraz C. thermocellum 
wyróżniają się dodatkową produkcją ksylanaz [5]. 

Wśród enzymów lignocelulolitycznych, lakazy wykazują szeroki potencjał aplikacyjny. Bakteryjne oraz 
grzybowe lakazy degradują polimerowe łańcuchy ligniny na drodze utleniania. Ponadto w wyniku swojej 
aktywności zmieniają strukturę mikrofibryli celulozowych, zwiększając ich porowatość, a tym samym dostępną 
powierzchnię dla adsorpcji enzymów celulolitycznych. Lakazy wyizolowane z Azospirillum lipoferum, Bacillus 
subtilis oraz Bacillus halodurans wykazują aktywność w szerokim zakresie pH i temperatur, dzięki czemu mogą 
stać się elementem nowoczesnych technologii biodelignifikacji [6]. 

Delignifikacja będąca następstwem aktywności mikroorganizmów jest procesem przyjaznym środowisku, 
odznaczającym się niskim zużyciem energii. Utrudnienia związane z rozpowszechnieniem biodelignifikacji 
w procesach przemysłowych wiążą się z częściową konsumpcją produktów hydrolizy przez mikroorganizmy 
podczas ich wzrostu. Obecnie prowadzone badania skupiają się na poprawie szybkości i wydajności delignifikacji 
prowadzonej przez termofilne i termotolerancyjne mikroorganizmy [6]. 

3 Wykorzystanie grzybów w metodach biologicznej obróbki wstępnej biomasy 
lignocelulozowej 

Grzyby wykazujące zdolność biodegradacji drewna cieszą się szerokim uznaniem w kontekście analiz 
biologicznych metod obróbki wstępnej lignocelulozy. Uwaga badaczy skupia się przede wszystkim na grzybach 
białego, brunatnego i szarego rozkładu. Przedstawiony podział opiera się na makroskopowym wyglądzie 
zdegradowanego drewna. Grzyby wykorzystywane w biologicznych metodach obróbki lignocelulozy efektywnie 
przeprowadzają proces biodelignifikacji. Metody łączące strategie biologiczne z komercyjnymi technikami 
obróbki wstępnej stanowią nowy obszar zainteresowań badaczy [1, 7]. Najważniejsze informacje dotyczące 
charakterystyki grzybów degradujących drewno przedstawiono w tabeli 1. 

3.1 Grzyby białego rozkładu 

Biały rozkład drewna dotyka drzewa rosnące oraz przechowywane na składowiskach. Zarażone drewno 
charakteryzuje białawym zabarwieniem, będącym efektem całkowitego rozkładu ligniny i pozostawieniu białych 
włókien celulozy [7]. Grzyby białego rozkładu produkują enzymy lignolityczne oraz celulolityczne, zebrane 
w grupę tzw. ligninaz umożliwiających rozkład zarówno ligniny jak i celulozy. W skład kompleksu ligninaz 
wchodzą m.in. lakaza, peroksydaza ligninowa oraz peroksydaza manganianowa. Lakazy i peroksydazy wykazują 
odmienny mechanizm działania. Pierwsze wykorzystują tlen cząsteczkowy jako akceptor elektronów, drugie 
z kolei nadtlenek wodoru jako ko-substrat w katalizowanych reakcjach. Lakazy ponad to wykazują zdolność 
utleniania ligninowych związków niefenolowych za pośrednictwem mediatorów redoks [4, 8]. Grzyby białego 
rozkładu w zależności od gatunku mogą degradować jednocześnie ligninę, celulozę i hemicelulozę (Trametes 
versicolor, Heterobasidium annosum, P. chrysosporium i Irpex lacteus) lub wykazywać specyficzność wyłącznie 
w stosunku do ligniny (Ceriporiopsis subvermispora, Phlebia spp., Physisporinus rivulosus i Dichomitus squalens). 
Proces selektywnej delignifikacji odznacza się wysokim potencjałem w przemysłowych aplikacjach, pozwalając 
otrzymywać nieuszkodzone włókna celulozowe [8]. Metody obróbki wstępnej lignocelulozy angażujące grzyby 
białego rozkładu wykorzystywane są w skali przemysłowej w połączeniu z fermentacją na podłożu stałym. 
Rozwiązania te są stosowane są przy produkcji pasz dla zwierząt, bioetanolu, biogazu i związków chemicznych 
(ksylozy, glukozy). Enzymy wytwarzane przez grzyby białego rozkładu wykorzystywane są w procesach 
biowybielania i bioremediacji [9]. 

3.2 Grzyby brunatnego rozkładu 

Brunatny rozkład drewna jest najczęściej występującym i stanowiącym największe zagrożenie, naturalnym 
rodzajem degradacji drewna. Grzyby zaliczane do tej grupy produkują enzymy celulolityczne, hydrolizujące 
szkielet celulozowy. W następstwie ich aktywności dochodzi do utraty wytrzymałości drewna oraz spoistości 
struktury. Drewno w ostatecznym stadium rozkładu przyjmuje postać proszku, utworzonego przez nierozłożoną, 
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brunatną ligninę [7]. Fenolowe i niefenolowe związki ligniny mogą ulegać rozkładowi na drodze demetylacji [10]. 
Grzyby brunatnego rozkładu znajdują zastosowanie w mechanizmach wczesnej degradacji, pozwalających 
zwiększyć wydajność enzymatycznego scukrzania biomasy pochodzenia iglastego, na drodze modyfikację 
lignocelulozy. Metoda ta nie generuje inhibitorów fermentacji, oraz pozwala uzyskać wysoką wydajności 
konwersji celulozy do cukrów prostych. Potencjał, jakim odznaczają się grzyby brunatnego rozkładu, może być 
wykorzystywany w procesach obróbki wstępnej roślin energetycznych, tj. wierzba, topola, Miscanthus [11]. 

Tabela 1. Charakterystyka grzybów degradujących drewno [12] 

 
grzyby białego rozkładu 

grzyby brunatnego rozkładu 
grzyby szarego 

rozkładu całościowa degradacja selektywna delignifikacja 

rodzaj zasiedlanego 
drewna 

liściaste, rzadziej iglaste liściaste i iglaste iglaste, rzadziej liściaste liściaste 

składniki ściany 
komórkowej 

ulegające degradacji 

celuloza, lignina, 
hemiceluloza 

początkowo selektywna 
degradacja hemicelulozy 
i ligniny, później również 

celulozy 

celuloza, hemiceluloza, słaba 
modyfikacja ligniny 

celuloza i 
hemiceluloza, słaba 
modyfikacja ligniny 

mechanizm 
degradacji 

stopniowa degradacja 
ściany komórkowej, 

erozja wywołana 
strzępkami 

degradacja ligniny na 
drodze dyfuzji 

degradacja następuje w 
dużej odległości od strzępek 
(mechanizm dyfuzji), szybki 

atak, liczne pęknięcia i 
szczeliny 

degradacja ściany 
komórkowej w 

sąsiedztwie strzępek 

przedstawiciele Basidiomycetes 
(np. T. versicolor, 

Irpex lacteus, 
P. chrysosporium 
i Heterobasidium 

annosum) 
 

Basidiomycetes (np. 
Ganoderma australe, 
Phlebia tremellosa, 
C. subvermispora, 

Pleurotus spp. i 
Phellinus pini). 

 

Basidiomycetes 
(np. C. puteana, 

Gloeophyllum trabeum, 
Laetiporus sulphureus, 
Piptoporus betulinus, 

Postia placenta i Serpula 
lacrimans). 

Ascomycetes 
(Chaetomium 

globosum, Ustulina 
deusta) 

i Deuteromycetes 
(Alternaria alternata, 
Thielavia terrestris, 
Paecilomyces spp.) 

 

 

3.3 Grzyby szarego rozkładu 

Grzyby szarego rozkładu drewna wykazują zdolność degradacji ligniny i celulozy. W przeciwieństwie do 
grzybów białego rozkładu, wymagają do swojego rozwoju wysokiego poziomu wilgotności drewna (80-100%). 
Szary rozkład drewna jest procesem powolnym, ograniczającym się do powierzchniowych warstw drewna [7]. 
Grzyby szarego rozkładu wykazują większe preferencje w stosunku do drzew liściastych, charakteryzujących się 
większą zawartością metoksylu w strukturze ligniny, w porównaniu do drzew iglastych. Mechanizm rozkładu 
drewna w wyniku aktywności grzybów szarego rozkładu może wiązać się z tworzeniem pustych przestrzeni 
wewnątrz wtórnej ściany komórkowej, które wywołują zmiany orientacji mikrofibryli celulozowych, 
przybierających odmienny wzór w różnych warstwach komórek. Inne podejście odnosi się do całościowej erozji 
wtórnej ściany komórkowej, w wyniku której pozostają nienaruszone środkowe lamelle [13]. 

3.4 Nieenzymatyczne ścieżki degradacji ligniny u grzybów wyższych 

Nieenzymatyczne ścieżki degradacji polisacharydów ściany komórkowej roślin opierają się na utlenianiu 
składników lignocelulozy w wyniku produkcji wolnych rodników hydroksylowych. Grzyby białego i brunatnego 
rozkładu wytwarzają nadtlenek wodoru, który uczestnicząc w reakcji Fentona, prowadzi do uwolnienia •OH. 
G. trabeum i P. chrysosporium wytwarzają rodniki hydroksylowe w wyniku przemian glikopeptydów. Rodniki 
atakując niespecyficznie polisacharydy ściany komórkowej, tworzą liczne pęknięcia, zwiększające adsorpcję 
enzymów lignocelulozowych do powierzchni substratów. Ponadto grzyby białego i brunatnego rozkładu 
produkują niskocząsteczkowe chelatory, mogące wnikać do wnętrza ściany komórkowej [8]. 
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4 Białka rozluźniające strukturę ściany komórkowej roślin 

Strategie bazujące na naturalnych metodach wstępnej degradacji lignocelulozy oprócz wykorzystania 
układów bakteryjnych i grzybowych, mogą angażować białka wykazujące zdolność rozluźniania struktury ściany 
komórkowej roślin. Na szczególną uwagę zasługują ekspansyny oraz białka wykazujące podobną aktywność do 
ekspansyn, tj. swoleniny i looseniny.  

Ekspansyny odgrywają istotną rolę w procesach biologicznych, związanych ze wzrostem komórek 
roślinnych, tworzeniem włośników, kiełkowaniem oraz funkcjonowaniem merystemów. Uczestniczą w tzw. 
kwaśnym wzroście, podczas którego w wyniku aktywności H+ATPazy dochodzi do obniżenia 
zewnątrzkomórkowego pH, tworząc optymalne warunki dla aktywności ekspansyn. Wspomniane korelacje 
potwierdza zwiększona ekspresja genów kodujących ekspansyny w obecności procesów wymagających 
rozluźnienia struktury ściany komórkowej roślin. Mechanizm działania ekspansyn związany jest 
z nieenzymatycznym przerywaniem wiązań wodorowych pomiędzy włóknami celulozowymi oraz między 
celulozą a innymi polisacharydami. Ekspansyny zwiększając rozciągliwość ściany komórkowej, prowadzą do 
relaksacji napięć, występujących w jej strukturze. Ekspansyny wyizolowano po raz pierwszy z młodych hipokotyli 
ogórka. Zidentyfikowano je zarówno u przedstawicieli roślin jednoliściennych, dwuliściennych, paproci oraz 
mchów. Organizmy produkujące białka odznaczające się aktywnością ekspansyn zestawiono w tabeli 2. Masa 
cząsteczkowa ekspansyn mieści się w zakresie 25-28 kDa. Białka te wykazują strukturę dwudomenową [5, 14]. 
Ekspansyny stanowią potencjalne narzędzie umożliwiające wydajną konwersję lignocelulozy do użytecznych 
produktów. Wykazując najwyższą aktywność w optymalnych warunkach pH dla większości komercyjnych 
preparatów celulaz, mogą być wykorzystywane jako elementy suplementujące, zwiększające dostępność 
włókien celulozowych podczas enzymatycznej hydrolizy [5]. 

Swoleniny, białka odznaczające się wysoką homologicznością w stosunku do roślinnych ekspansyn, 
wykazują zdolność zaburzania struktury włókien bawełniany lub ściany komórkowej glonów Valonia macrophysa. 
Ich poziom ekspresji uzależniony jest od organizmu, z którego zostały wyizolowane. Swoleniny produkowane 
przez T. reesei ze względu na niski poziom ekspresji są ekspresjonowane u Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus 
niger i Aspergillus oryzae. Rekombinowane swoleniny, produkowane przez K. lactis zmniejszają krystaliczność 
substratów celulozowych, zwiększając tym samym adsorpcję enzymów do powierzchni substratu. Dodatkowa 
suplementacja swoleninami przyśpiesza proces enzymatycznej hydrolizy celulozy, indukuje rozkład 
aglomeratów celulozy oraz amorfogenezę (dyspersję mikrofibryli celulozowych) [2]. 

Tabela 2. Białka wykazujące aktywność roślinnych ekspansyn [5] 

organizm liczba białek rodzaj białka 

Trichoderma reesei 3 białka o aktywności ekspansyn 

Trichoderma reesei 1 swoleniny 

Bjerkandera adusta 1 looseniny 

Aspergillus nidulans 1 swoleniny 

Aspergillus fumigatus 1 swoleniny 

Trichoderma asperellum 1 swoleniny 

Postia placentaa 1 białka o aktywności ekspansyn 

Bacillus subtilis 1 EXLX 

ryż 80 białka o aktywności ekspansyn 

 

5 Biologiczne metody obróbki wstępnej jako elementy wspomagające chemiczne, 
fizyczne i fizykochemiczne strategie wstępnego rozkładu lignocelulozy 

Połączenie biologicznych metod wstępnej obróbki lignocelulozy z termiczno-mechanicznymi podejściami 
zwiększa wydajność enzymatycznej hydrolizy polisacharydów ściany komórkowej roślin. Na szczególną uwagę 
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zasługuje strategia łącząca aktywność lakaz z eksplozją parową. Zadowalające efekty uzyskano podczas 
traktowania słomy pszenicznej oraz drewna świerkowego odpowiednio lakazą wyizolowaną z Sclerotium sp. 
i T. hirsute. W trakcie procesu obserwowano tworzenie mikroporów, zwiększających dostępność celulozy 
w dalszych etapach enzymatycznej konwersji. Ponadto suplementacja lakazami ograniczała akumulację 
toksycznych produktów, powstających podczaj chemicznych i fizycznych metod obróbki lignocelulozy. Integracja 
biologicznych metod z pozostałymi dostępnymi technikami obróbki wstępnej biomasy, z uwagi na wysokie 
koszty produkcji enzymów, dotychczas nie znalazła przemysłowych aplikacji [6]. 

6 Podsumowanie 

Biologiczne metody obróbki wstępnej lignocelulozy pomimo licznych zalet nie są powszechnie stosowane 
w aplikacjach komercyjnych, za sprawą małej szybkość procesu, konieczności utrzymywania odpowiednich 
warunków dla wzrostu mikroorganizmów oraz z uwagi na niską specyficzność substratową jaką wykazują 
niektóre mikroorganizmy w stosunku do komponentów ściany komórkowej roślin [1]. Dostępne narzędzia 
inżynierii genetycznej stwarzają potencjalne możliwości modyfikacji mikroorganizmów w kierunku zwiększenia 
ich specyficzności substratowej, co wpływałoby na poprawę ekonomiczności biodelignifikacji. Mechanizmy 
działania ekspansyn stwarzają szerokie możliwości aplikacyjne w obszarach bioinżynierii, pozwalające 
na manipulowanie wzrostem, strukturą i właściwościami fizycznymi ściany komórkowej roślin [6].  
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BIOTECHNOLOGICZNE STRATEGIE PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO 

Katarzyna Czyżewska – Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Bioprocesowej 
i Biomedycznej, katarzyna.czyzewska@pwr.edu.pl 

Rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku są istotnymi elementami nowoczesnych strategii 
przemysłowych. Skupiają się one na biokatalizatorach, których wykorzystanie niesie ze sobą również korzyści 
na tle ekonomicznym. Obecne technologie przemysłu tekstylnego wykorzystują enzymy w różnych etapach 
produkcyjnych, znosząc niekorzystne efekty tradycyjnego podejścia, m.in. wysoką konsumpcję energii 
elektrycznej, wody oraz chemikaliów. Celulazy, amylazy, pektynazy, lakazy i katalazy zaliczane są do 
najczęściej wykorzystywanych enzymów włókienniczych, stosowanych w procesach obróbki wstępnej, 
wybielania, barwienia, wykończania wyrobów włókienniczych oraz oczyszczania ścieków tekstylnych. 
Immobilizacja enzymów poprzez zwiększenie stabilności biokatalizatora w warunkach procesowych oraz 
możliwość jego wielkokrotnego wykorzystania w kolejnych szarżach pozytywnie wpływa na wydajność 
prowadzonych procesów, poprawiając ekonomię technologii angażujących reakcje katalizowane 
enzymatycznie.  

1 Wstęp 

Technologie przemysłowe w zależności od charakteru prowadzonych procesów mogą wywierać różny 
wpływ na środowisko naturalne. Tradycyjne rozwiązania stosowane w przemyśle tekstylnym wymuszają 
zużywanie dużych ilości substancji chemicznych, wody, a także wymagają zapewnienia specyficznych warunków 
procesowych, tj. wysokiej temperatury oraz silnie kwasowego lub alkalicznego pH, przez co wywierają istotny 
ślad środowiskowy na otoczenie (ang. environmental footprint) [1]. 

Alternatywą stają się procesy katalizowane enzymatycznie. Rozwiązania bazujące na wykorzystaniu 
układów biologicznych w procesach przemysłowych należą do kompetencji biotechnologii przemysłowej, zwanej 
białą. Zaletami enzymatycznych reakcji przemysłowych są łagodne warunki procesowe, wysoka specyficzność 
oraz wydajność katalizowanych reakcji. Wprowadzenie biokatalizatorów do procesów przemysłu tekstylnego 
pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na substancje chemiczne, wodę, energię a także ogranicza produkcję 
ścieków. Obecnie reakcje z udziałem biokatalizatorów wykorzystywane są w większości procesów 
włókienniczych, prowadzących do otrzymywania tkanin o pożądanych cechach, tj. obróbki wstępnej, wybielania, 
barwienia, procesów wykończania oraz oczyszczania powstających ścieków. Celulazy, amylazy, pektynazy, 
katalazy i lakazy zaliczane są do najczęściej wykorzystywanych enzymów w przemyśle tekstylnym [1].. 

2 Enzymy przemysłu tekstylnego 

2.1 Celulazy 

Celulazy znajdują szerokie zastosowanie podczas procesów wykończania tkanin z jeansu, w celu uzyskania 
efektu sprania (ang. stonewashing denim), na skutek miejscowego usuwania powierzchniowo związanego 
barwnika – indygo [1]. Indygo jest ciężko usuwalny na drodze zabiegów chemicznych i fizycznych, których 
stosowanie stanowi zagrożenie dla środowiska, za sprawą przedostawania się niebezpiecznych substancji do 
ścieków tekstylnych [2]. Celulazy poprzez katalizowanie reakcji w łagodnych warunkach procesowych, stają się 
przyjazną środowisku alternatywą w odniesieniu do tradycyjnego podejścia uzyskiwania efektu sprania przy 
udziale kamiennego pumeksu, działającego ścierająco i szlifująco na poddawany obróbce materiał. Zastąpienie 
pumeksu enzymami celulolitycznymi zapobiega mechanicznym uszkodzeniom odzieży, a także poprawia 
wydajność procesu poprzez specyficzne działanie celulaz zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz włókien [1]. 
Celulazy umożliwiają usuwanie krótkich włókien z powierzchni tkanin, poprawiając jakość otrzymywanych 
materiałów oraz zwiększają miękkość finalnych produktów [1, 3]. Komercyjne preparaty celulaz są mieszaniną 
endoglukanaz, celobiohydrolaz i β-glukozydaz. Endoglukanazy hydrolizują losowo łańcuchy celulozy oraz 
wewnętrzne wiązania glikozydowe, natomiast celobiohydrolazy odpowiadają za usuwanie reszt celobiozy z obu 
końców łańcucha celulozowego. Zadaniem β-glukozydaz jest hydroliza celobiozy do glukozy [3]. 
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2.2 Amylazy 

W procesach tkackich nici osnowy narażone są na duże obciążenia mechaniczne, skutkujące ich pękaniem. 
By temu zapobiec nici pokrywane są powłokami wzmacniającymi (ang. sizing). Przykłady substancji stosowanych 
przy powlekaniu przedstawiono w tabeli 1 [1]. 

Tabela 1. Substancje stosowane jako powłoki wzmacniające 

rodzaje powłok zalety wady metod usuwania klejonki 

skrobia 
niski koszt, bezpieczeństwo 

użytkowania, biodegradowalność 
duża lepkość, nie podlega 

recyklingowi 
enzymatyczna (amylazy), 

utleniające środki chemiczne 

skrobia modyfikowana 
rozpuszczalność w wodzie, łatwe 

usuwanie, niska lepkość 

 
wysokie koszty, niska 

biodegradowalność, nie 
podlega recyklingowi 

enzymatyczna (amylazy), 
gorące przemywanie 

karboksymetyloceluloza 
(CMC) 

tworzenie wysokiej jakości warstwy 
powlekającej 

 
korozyjność w kontakcie z 

solami, powstawanie 
osadów, niska 

biodegradowalność 

przemywanie gorącymi 
detergentami 

alkohol poliwinylowy (PVA) 

wysoka wydajność tkania, 
tworzenie elastycznej powłoki, 
stabilność w warunkach dużej 

wilgotności 

 
wrażliwość na alkalia, 

powolna rozpuszczalność, 
wrażliwość na opalanie, niska 

biodegradowalność 

przemywanie gorącymi 
detergentami 

 
W następstwie powlekania, nici nie są w stanie chłonąć wystarczającej ilości wody oraz innych środków 

używanych w procesach wykończania. Konieczne jest usunięcie klejonki (ang. desizing) przed kolejnymi etapami, 
tj. barwieniem i wykończaniem. Wybór metody usuwania klejonki uzależniony jest od rodzaju substancji 
stosowanej przy powlekaniu. Substancje rozpuszczalne w wodzie usuwane są podczas prostych procesów 
czyszczenia. Większość rodzajów klejonek usuwanych jest na drodze chemicznej degradacji. Zadowalające efekty 
usuwania klejonki uzyskiwane są również w reakcjach katalizowanych enzymatycznie. Amylazy umożliwiające 
hydrolizę skrobi do rozpuszczalnych dekstryn oraz mniejszych łańcuchów polimerowych, wykazują wysoką 
wydajność i specyficzność substratową, nie powodując przy tym uszkodzeń tkanin. α- i β-amylazy powszechnie 
wykorzystywane są do usuwania klejonki z przędzy. Pierwsze hydrolizują losowo łańcuchy polimerowe, 
zmniejszając stopień polimeryzacji, drugie usuwają reszty maltozy z końców redukujących. Amylazy stosowane 
w komercyjnych preparatach, dzięki zachowaniu wysokiej aktywności w szerokim zakresie pH i temperatur 
wpływają pozytywnie na szybkość oraz ekonomię procesu usuwania klejonki poprzez obniżenie zużycia wody, 
substancji chemicznych oraz powstających ścieków [1]. 

2.3 Pektynazy 

Głównym składnikiem bawełny jest celuloza (ok. 90%), pozostałą część stanowią woski, pektyny, białka, 
tłuszcze oraz barwniki. Oczyszczanie bawełny wiąże się z usunięciem hydrofobowych niecelulozowych 
składników w celu zwiększenia chłonności włókien oraz poprawy efektywności barwienia i wykończania [4]. 
Tradycyjne podejście do zagadnienia oczyszczania przędzy bawełnianej angażuje zasadowe środki chemiczne, 
wysoką temperaturę oraz zużycie dużej ilości wody. Chemikalia przedostające się do ścieków zwiększają 
biologiczne oraz chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Biooczyszczanie z udziałem pektynaz umożliwia efektywną 
hydrolizę składników pektynowych, przebiegającą w łagodnych warunkach procesowych, a także zapewnia 
uzyskanie zadowalających właściwości chłonnych otrzymanych materiałów [1, 5]. Stężenie pektynaz dobierane 
jest w zależności od ciężaru poddawanych obróbce włókien i mieści się w przedziale 0,05-2%. Enzymatyczne 
biooczyszczania prowadzone jest w temperaturze 40-60oC przy pH 5-9, wyższe wartości skutkują inaktywacją 
pektynaz. Po zakończonym biooczyszczaniu zalecane jest podwyższenie temperatury powyżej 70oC w celu 
usunięcia wosków, a także dezaktywacji enzymów, głównie celulaz, które mogłyby uszkadzać włókna 
w kolejnych etapach obróbki [5]. 
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2.4 Katalazy 

Nadtlenek wodoru stosowany jest powszechnie w przemyśle tekstylnym w procesie wybielania. Jako 
środek utleniający działa degradująco na barwniki tekstylne. W celu zapewnienia wysokiej wydajności barwienia, 
konieczne jest skuteczne usunięcie pozostałości nadtlenku wodoru z kąpieli wybielającej. Wykazano, że H2O2 

nawet w niewielkich stężeniach negatywnie pływa na wydajność barwienia. Zastosowanie katalazy, enzymu 
rozkładającego H2O2 do wody i tlenu cząsteczkowego, pozwala ograniczyć wysokie zapotrzebowania na wodę 
podczas licznych etapów przemywania, zmniejszyć zużycie środków redukujących, ograniczyć ilość powstających 
ścieków, a także skrócić czas procesu [1, 6, 7].  

2.5 Lakazy 

Lakazy z uwagi na wysoką skuteczność dekoloryzacji ścieków włókienniczych są szeroko wykorzystywane 
podczas przemywania denimu. Reakcjom katalizowanym przez lakazy towarzyszy redukcja jednej cząsteczki 
tlenu do dwóch cząsteczek wody. Lakazy wykorzystywane podczas obróbki i wykończania denimu wymagają 
udziału mediatora, bez którego nie mogłoby dojść do rozkładu indygo. W środowisku wodnym mediator 
przekształcany jest do wolnych rodników, które mogą być z kolei wykorzystywane w kolejnych reakcjach 
nieenzymatycznych. Wolne rodnik przekształcają indygo do utlenionych produktów, zapobiegając powstawaniu 
wysoko toksycznych amin aromatycznych [2, 3, 8, 9]. Lakazy umożliwiając degradację barwników pochodzenia 
naturalnego i syntetycznego, uznawane są za przyjazne środowisku narzędzie stosowane podczas dekoloryzacji 
ścieków tekstylnych [1]. 

3 Strategie poprawiające ekonomię enzymatycznych procesów przemysłu 
tekstylnego 

Popularnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność procesów włókienniczych jest stosowanie 
mieszanek preparatów enzymatycznych, w skład których wchodzą amylazy, celulazy i lakazy. Dzięki temu 
możliwe jest przeprowadzenie jednoetapowego procesu jednostkowego, obejmującego zarówno enzymatyczne 
usuwanie klejonki, etapy wykończania oraz oczyszczania. Poprawie ulega ekonomia procesu, w wyniku skrócenia 
jego czasu, zwiększenia wydajności, zmniejszenia zużycia wody, energii oraz uzyskiwania bezbarwnych ścieków. 
Omawiane preparaty mieszanin enzymatycznych mogą być wykorzystywane z powodzeniem w procesach 
postarzania denimu [2].  

Zastosowanie ultradźwięków może pozytywnie wpłynąć na wydajność enzymatycznej obróbki 
naturalnych włókien, katalizowanej przez celulazy i pektynazy. Zadowalające efekty uzyskiwane są na drodze 
łatwiejszego transportu cząsteczek enzymu na powierzchnię substratu, zwiększenia dostępność wolnych miejsc 
na powierzchni substratu pozwalających na adsorpcję enzymu czy zapobiegania aglomeracji cząsteczek enzymu. 
Powstające w wyniku kawitacji pęcherzyki stanowią specyficzny rodzaj mieszania, pozwalający zwiększyć 
intensywność procesów enzymatycznych dzięki powstającym interakcjom pomiędzy falą ultradźwiękową, 
cząsteczką enzymu, a ciekłym medium. Wykorzystanie powyższego mechanizmu pozwala skrócić czas procesu, 
zmniejszyć ilość zużywanych enzymów oraz ilość uszkodzonych włókien, pozytywnie wpływając na ekonomię 
procesu [4]. 

Głównymi czynnikami warunkującymi powszechne stosowanie enzymów w różnych gałęziach przemysłu 
są koszty związane z produkcją/zakupem biokatalizatora. Metody immobilizacji enzymów umożliwiające m.in. 
wielokrotne wykorzystanie biokatalizatora w kolejnych szarżach, jego łatwe oddzielenie z mieszaniny reakcyjnej, 
ograniczenie negatywnego wpływu inhibicji produktowej mogącej pojawić się w trakcie procesu, a także 
zwiększające stabilność enzymu w warunkach procesowych, poprawiają ekonomię procesów katalizowanych 
enzymatycznie. Warunki procesowe towarzyszące przemysłowi tekstylnemu kreują potrzebę stosowania 
wysoce stabilnych enzymów wykazujących wysoką aktywność w szerokich przedziałach pH i temperatur. 
Powszechnie stosowane metody immobilizacji w przemyśle tekstylnym zestawiono w tabeli 2 [10]. 
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Tabela 2. Metody immobilizacji enzymów w przemyśle tekstylnym  

enzym metoda immobilizacji uwagi 

celulaza 
enkapsulacja w kapsułkach chitozanowych z 
modyfikowanym alkoholem poliwinylowym 

zmiana optimum pH wykazywanego przez celulazy z 4 na 7, 
wysoka wydajność immobilizacji 

pektynaza enkapsulacja, odwrócone micele wysoka wydajność biooczyszczania bawełny 

amylaza 
adsorpcja z udziałem aldehydu glutarowego 

na szklanych kulkach pokrytych tlenkiem 
cyrkonu 

możliwość 100-krotnego wykorzystania bez znaczących strat 
aktywności; 

katalaza 
kowalencyjne wiązanie z udziałem aldehydu 

glutarowego na nośnikach aluminiowych 
wysoka stabilność, 93% wydajność immobilizacji przy 

zachowaniu 87% aktywności katalazy 

lakaza 
kowalencyjne wiązanie na polimetakrylanie 

aktywowanym grupami epoksydowymi 
wysoka wydajność ciągłych i okresowych procesów 

dekoloryzacji 

 
Membrany z powierzchniowo immobilizowanymi biokatalizatorami mogą stać się integralną częścią 

bioreaktorów membranowych, znajdujących zastosowanie w różnych aplikacjach przemysłowych. Rozwiązanie 
to umożliwia czerpanie korzyści związanych z enzymatyczną katalizą, w połączeniu z łatwą separacją 
biokatalizatora z mieszaniny reakcyjnej. Komercyjnie dostępne membrany oferują szereg modyfikacji, 
zapewniających optymalne warunki, sprzyjające wydajnej immobilizacji [12]. Zastosowanie immobilizowanej 
katalazy na elektrostatycznej nanowłókinistej membranie PVA/PA6−Cu(II) w reaktorach membranowych 
o przepływie tłokowym, staje się ciekawym rozwiązaniem, zwiększającym wydajność procesów oczyszczania 
ścieków z przemysłu spożywczego i tekstylnego [13].  

Zadowalające efekty odnotowano w przypadku immobilizacji amylazy na powierzchni membrany 
celulozowej, modyfikowanej chitozanem. Chitozan pełni rolę „cząsteczki dystansującej”, zwiększającej dostępną 
powierzchnię dla przyłączającego się enzymu. Membrany celulozowe dzięki wysokiej wytrzymałości, 
hydrofilowości oraz posiadaniu reaktywnych grup hydroksylowych na swojej powierzchni, cieszą się dużym 
zainteresowaniem w wielu aplikacjach przemysłowych [14]. Membrany stosowane we włókiennictwie, 
w aspekcie poprawy ekonomiczności procesów enzymatycznych, mogą pełnić także rolę rusztowań, 
podtrzymujących właściwe powierzchnie, do których przyłączają się enzymy. Przykładem takiego rozwiązania 
jest immobilizacja lakazy wyizolowanej z Myceliophthora thermophila na funkcjonalizowanych 
wielowarstwowych nanorurkach węglowych. Zaproponowany układ cechuje się wysoką wydajnością w ciągłych 
i okresowych procesach dekoloryzacji ścieków [15].  

Koszty związane z aplikacjami komercyjnych preparatów enzymatycznych w procesach technologicznych 
mogą zostać zrównoważone na drodze bezpośredniej izolacji i oczyszczania pożądanych enzymów. Uzyskanie 
biokatalizatorów odznaczających się zadowalającymi parametrami katalitycznymi wiąże się z prowadzeniem 
hodowli mikrobiologicznych, które usprawniają przebieg dalszych etapów badań, zmniejszając ograniczenia 
prawne, odnoszące się do chronionych patentowo procedur otrzymywania komercyjnych preparatów. 
Nowoczesne metody selekcji mikroorganizmów stwarzają szereg możliwości poszukiwania nowych źródeł 
izolacji enzymów, spełniających wymogi stawiane przez przemysłowe warunki procesowe [16].  

Katalazy izolowane ze szczepów Bacillus dzięki stabilności w alkalicznym środowisku, wykazują wysoki 
potencjał w enzymatycznych aplikacjach przemysłu tekstylnego. Dodatkowo, hodowle prowadzone na drodze 
fermentacji okresowej dostarczają możliwości optymalizacji, pozwalając na zwiększenie wydajności procesu. 
Zastosowanie rekombinowanej katalazy, wyizolowanej z B. subtilis 168 i ekspresjonowanej w komórkach E. coli 
BL21, stwarza szerokie możliwości aplikacyjne, z uwagi na właściwości uzyskanego biokatalizatora. 
Rekombinowana katalaza wykazuje wysoką stabilność w 50oC, zachowując 78% aktywności podczas 1-godzinnej 
inkubacji w warunkach operacyjnych oraz w pH mieszczącym się w przedziale 6-10, dzięki czemu może być 
stosowana z powodzeniem w tekstylnych procesach usuwania H2O2 z kąpieli wybielającej, pozwalając na 
ograniczenie zużycia wody na poziomie 25%. Zadowalające rezultaty uzyskiwano podczas ekspresjonowania 
genów zasadowej katalazy, wyizolowanych ze szczepów Bacillus, w komórkach B. subtilis WSHDZ-01, B. subtilis 
WB600, otrzymując wydajność produkowanej katalazy odpowiednio na poziomie 39,117 U/ml i 8449 U/ml [17]. 
Badania skriningowe wskazują na duży potencjał Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), będącego 
fitopatogenem roślin, w usuwaniu H2O2 ze ścieków przemysłowych. Szczep 2-1 R. radiobacter, w porównaniu do 
innych mikroorganizmów wykorzystywanych jako źródło izolacji przemysłowo-stosowanych katalaz, odznacza 
się szybszym wzrostem oraz produkcją katalazy o wyższej aktywności. Brak oddziaływania na środowisko oraz 
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stabilność w wysokich temperaturach potwierdzają przydatność stosowania wspomnianej katalazy w przemyśle 
[18]. 

4 Podsumowanie 

Biokatalizatory dzięki unikalnym właściwościom znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu. Otrzymanie tekstyliów wysokiej jakości podczas wstępnych etapów obróbki oraz procesów 
wykończania stanowi podstawę uzyskania zadowalających rezultatów kolejnych modyfikacji materiałów, 
nadających im pożądane cechy, tj. właściwości antybakteryjne, antystatyczne, zmniejszoną palność oraz ochronę 
przed żółknięciem i promieniowaniem UV [11]. 

Praca wykonana w ramach projektu z działalności statutowej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej 2016/2017 0401/0251/16.  
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Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna charakteryzować się odpowiednią jakością. Jakość ta, 
determinowana jest przez różne czynniki, takie jak rodzaj ujęcia, stosowanie procesów dezynfekcji 
i uzdatniania oraz stan sieci wodociągowej. Celem pracy była mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna ocena wody 
wodociągowej w Olsztynie, w okresie od września 2015 r. do stycznia 2016 r. Wyniki oznaczeń porównano 
z wymaganiami stawianymi wodzie przeznaczonej do spożycia, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989). Wszystkie przebadane próbki wody spełniły 
mikrobiologiczne wymogi odnośnie TVC 22°C i FC. Wymagania dotyczące TVC 37°C i EF spełnione zostały 
wśród badanych próbek wód odpowiednio w 88% i 96%. Żadna z prób wody wodociągowej nie przekroczyła 
wartości wskaźników fizyko-chemicznych (mętności, odczynu, stężenia jonu amonowego i azotu 
azotynowego). Podczas analizy uzyskanych wyników badań zaobserwowano korelację pomiędzy liczebnością 
ogólnej liczby drobnoustrojów, a wartością wybranych parametrów fizyko-chemicznych oraz okresem poboru 
prób wody. 

1 Wprowadzenie 

Woda przeznaczona do spożycia określana jest jako „woda w stanie pierwotnym lub po procesie 
uzdatnienia, przeznaczona do przygotowania żywności, picia lub innych celów domowych, niezależnie od jej 
pochodzenia oraz tego, skąd jest dostarczana”. Możliwie najwyższa jakość wody jest wymagana w przypadku 
wody przeznaczonej do spożycia, a także w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym [1]. 

Wody powierzchniowe ulegają zanieczyszczeniom najłatwiej, m.in. w skutek zrzutów ścieków 
komunalnych i przemysłowych, a także spłukiwania nawozów wykorzystywanych w rolnictwie przez wody 
opadowe. Wody podziemne charakteryzują się większą odpornością na zanieczyszczenie [2]. W Polsce woda 
wodociągowa pochodzić może z różnych źródeł; wodociągi Krakowskie korzystają prawie wyłącznie z ujęć wód 
powierzchniowych, z kolei wodociągi Słupskie i Olsztyńskie czerpią wodę z ujęć głębinowych 
o charakterystycznej budowie hydrogeologicznej i geologicznej [3]. 

Woda udostępniana przez system wodociągów może być czerpana zarówno z zasobów podziemnych, jak 
i powierzchniowych, stąd istnieje konieczność jej uzdatniania. Głównym źródłem wód podziemnych jest często 
płytkie zaleganie warstw wodonośnych, dlatego nie są one pierwotnie czyste – szczególnie, gdy w pobliżu ich 
występowania prowadzona jest działalność rolnicza lub przemysłowa [4]. Woda wodociągowa musi 
charakteryzować się właściwymi parametrami, dlatego też stacje uzdatniania mają obowiązek dostarczyć 
produkt o określonej, niezmiennej jakości, zgodnej z obowiązującymi standardami [5]. 

Niektóre sieci wodociągowe rozprowadzają wodę o wyjątkowo wysokiej jakości. Masowo prowadzone 
w ostatnich latach procesy modernizacyjne i inwestycyjne (m.in. wymiana rur i modernizacja ujęć) wpłynęły na 
znaczącą poprawę jakości wody z kranu. Jest ona często tak samo dobra, a nawet lepsza niż woda butelkowana, 
jednak przede wszystkim znacznie tańsza. Litr wody wodociągowej kosztuje średnio 0,003 zł (ok. 3 zł /1000 l), 
z kolei cena litra wody butelkowanej to około 1zł [6]. 
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Mikrobiotę wód podzielić można na autochtoniczną oraz allochtoniczną. Do autochtonicznej mikrobioty 
należą drobnoustroje, dla których woda jest naturalnym środowiskiem bytowania i rozwoju. Są to bakterie 
autotroficzne, chemo- i fotosyntetyzujące, bakterie siarkowe oraz żelaziste. Do mikrobioty autochtonicznej 
zalicza się również bakterie heterotroficzne z rodzajów: Achromobacter, Pseudomonas, Vibrio. Ścieki komunalne 
oraz przemysłowe są głównym źródłem przedostawania się wirusów i bakterii chorobotwórczych do wód. 
Typowi przedstawiciele tej allochtonicznej mikrobioty to: Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Clostridium 
perfringens i Enterococcus faecalis. Stopień zanieczyszczenia ujmowanych wód oraz obecność w nich 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń antropogenicznych i mikrobiologicznych, wymusza 
udoskonalanie technologicznych systemów oczyszczania wody [7]. 

Na jakość wody wodociągowej wpływ ma wiele czynników. Są to m.in.: rodzaj ujęcia, skuteczność procesu 
uzdatniania, rodzaj materiału, z jakiego wykonana została sieć wodociągowa, a także dezynfekcja. Obecność 
mikroorganizmów zawartych w wodzie jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na jej jakość [8]. 

Woda wodociągowa po przebytym procesie uzdatniania, spełniająca określone wymagania chemiczne 
i mikrobiologiczne, nie zawsze w punkcie odbioru charakteryzuje się taką samą jakością, ponieważ za pomocą 
różnego rodzaju instalacji przekazywana jest na dalekie odległości [4]. Jakość wody wodociągowej w trakcie 
drogi do kranu konsumenta może ulec nawet kilkukrotnemu pogorszeniu, w szczególności, gdy rury nie były 
odpowiednio konserwowane, a sieć nie została zmodernizowana [6]. 

W Polsce parametry jakościowe, dotyczące wody przeznaczonej do spożycia, określa Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dn. 13 XI 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) zawiera wytyczne, które powinna spełniać woda 
pitna, dotyczące parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych (w tym zapachu, smaku, mętności, 
barwy oraz zawartości związków chemicznych) [2]. 

W 100 ml wody wodociągowej nie może znajdować się ani jedna komórka bakterii kałowych z grupy 
pałeczki okrężnicy oraz paciorkowców kałowych. Przed wprowadzeniem do sieci wodociągowej woda jest z tego 
względu uzdatniana, a w razie konieczności również dezynfekowana. Skuteczność procesu oczyszczania 
prowadzonego przez stacje uzdatniania kontrolowana jest dzięki „wskaźnikom bakteriologicznym”. Wybór 
bakterii wskaźnikowych, których wyznaczenie było konieczne, ograniczono do bakterii jelitowych, 
występujących stale oraz w dużych ilościach w przewodach pokarmowych zwierząt i ludzi. Warunkiem 
niezbędnym była również ich przeżywalność w wodzie. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów 
wytypowano trzy gatunki drobnoustrojów przewodu pokarmowego, pełniące rolę wskaźników sanitarnych: 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens [7]. 

Obecność w wodzie gatunku Enterococcus faecalis, a przede wszystkim wrażliwych na różnego rodzaju 
metody uzdatniania i dezynfekcji bakterii Escherichia coli, świadczy o nieodległym w czasie zanieczyszczeniu 
fekaliami, a w związku z tym nasuwa podejrzenie, że możliwe jest zanieczyszczenie także innymi bakteriami 
chorobotwórczymi. Woda często badana jest również pod kątem występowania bakterii grupy coli, jednak ich 
obecność nie zawsze świadczy o zanieczyszczeniu kałowym. Oznaczenie to jest natomiast pomocne przy 
określeniu stanu sieci wodociągowej oraz skuteczności procesu uzdatniania. Zgodnie ze współczesnymi 
regulacjami prawnymi zaleca się wykonanie analizy wody pitnej również pod kątem ogólnej liczby 
drobnoustrojów (OLD). Ogólna liczba bakterii rosnących w temperaturze 37°C może sugerować występowanie 
mikroorganizmów chorobotwórczych (rozwijających się w temperaturze ciała człowieka). Oznaczenie liczby 
bakterii psychrofilnych, wzrastających w temperaturze 22°C, przydatne jest przy ocenie skuteczności działania 
procesów uzdatniania oraz stanu sieci wodociągowej [7]. 

Celem niniejszej pracy było określenie jakości mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody wodociągowej 
w Olsztynie. 

2 Materiały i metody 

Materiał do badań stanowiła woda wodociągowa, pobierana jednorazowo każdego miesiąca, w okresie 
od września 2015 r. do stycznia 2016 r. Wodę pobierano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003. Poboru wody 
dokonywano w pięciu dzielnicach miasta Olsztyn. 

Analizy mikrobiologiczne obejmowały następujące oznaczenia: 
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• Ogólnej liczby bakterii heterotroficznych, zdolnych do wzrostu w 22°C. 
Posiew wgłębny na podłoże TSA w dwóch powtórzeniach. Inkubacja w temperaturze 22°C przez 
72 godziny w warunkach tlenowych, zgodnie z PN-EN ISO 6222:2004. 

• Ogólnej liczby bakterii heterotroficznych, zdolnych do wzrostu w 37°C. 
Posiew wgłębny na podłoże TSA w dwóch powtórzeniach. Inkubacja w temperaturze 37°C przez 
24 godziny w warunkach tlenowych zgodnie z PN-EN ISO 6222:2004. 

• Ogólnej liczby bakterii grupy coli (TC) w 100 cm3 wody. 
Metoda filtrów membranowych. Inkubacja filtru na agarowym podłożu chromogennym dla grupy 
coli, w temperaturze 37°C przez 24 godziny w warunkach tlenowych, zgodnie z PN-EN ISO 9308-
2:2004. 

• Liczby bakterii Escherichia coli (FC) w 100 cm3 wody.  
Metoda filtrów membranowych. Inkubacja filtru na podłożu mFC, w temperaturze 44,5°C przez 
24 godziny w warunkach tlenowych, zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2004. 

• Liczby enterokoków kałowych (EF) w 100 cm3 wody. 
Metoda filtrów membranowych. Inkubacja filtru na podłożu Slanetza-Bartleya, w temperaturze 
37°C przez 48 godzin w warunkach tlenowych zgodnie z PN-EN ISO7899-2:2004. 

Badania wybranych parametrów fizyko-chemicznych wody wodociągowej obejmowały oznaczenia: 

• odczynu (pH) metodą potencjometryczną, zgodnie z PN-EN ISO 10523:2012; 

• mętności metodą nefelometryczną, zgodnie z PN-EN ISO 7027:2003; 

• stężenia azotu azotynowego metodą spektrofotometryczną, zgodnie z PN-EN 26777:1999; 

• stężenia jonów amonowych metodą spektrofotometryczną, zgodnie z PN-ISO 7150-1: 2002. 

Dane dotyczące wartości powyższych wskaźników fizyko-chemicznych uzyskano z Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.  

3 Wyniki 

3.1 Ogólna liczba bakterii heterotroficznych TVC 22°C 

Dane dotyczące ogólnej liczby bakterii heterotroficznych (TVC 22°C) przedstawia rysunek 1. W okresie od 
września 2015 r. do stycznia 2016 r. ich liczba była zróżnicowana i kształtowała się w zakresie od 0 do 23 jtk/cm3, 
w zależności od miejsca i czasu poboru próby wody. Średnio najmniejsze koncentracje TVC 22°C (1 jtk/cm3) 
obserwowano w próbkach wody stanowisk I i III, a największe (15 jtk/cm3) w próbkach wody stanowiska IV. 
W całym okresie badawczym i na większości stanowisk minimalne liczebności TVC 22°C (0-1 jtk/cm3) stwierdzano 
zimą (12.2015 r. i 01.2016 r.), a maksymalne jesienią (09.2015 r.). 
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Rysunek 1 Ogólna liczba [jtk/cm3] bakterii heterotroficznych (TVC 22°C) w próbkach badanej wody wodociągowej. 

3.2 Ogólna liczba bakterii heterotroficznych (TVC 37°C) 

Dane dotyczące ogólnej liczby bakterii heterotroficznych (TVC 37°C) przedstawia rysunek 2. Liczebność 
TVC 37°C w badanych próbkach wody wodociągowej wahały się od 0 jtk/cm3 do 29 jtk/cm3. Średnio najmniejsze 
zanieczyszczenie tą grupą bakterii (2 jtk/cm3) notowano w próbkach wody pobranych na stanowiskach III i V, 
a największe (16 jtk/cm3) w próbkach wody stanowiska IV. W całym okresie badawczym i na większości 
stanowisk najmniejsze ilościowe występowanie TVC 37°C obserwowano zimą (12.2015 r. i 01.2016 r.), natomiast 
największe jesienią (10.2015 r. i 11.2015 r.). 

 
Rysunek 2 Ogólna liczba [jtk/cm3] bakterii heterotroficznych (TVC 37°C) w próbkach badanej wody wodociągowej. 
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3.3 Ogólna liczba bakterii grupy coli (TC) 

Dane dotyczące ogólnej liczby bakterii z grupy coli (TC) przedstawia rysunek 3. Ogólna liczba bakterii z tej 
grupy wahała się od 0 do 23 jtk/100 cm3 w zależności od miejsca i czasu poboru próbek wody. Największe 
ilościowe występowanie TC (21-23 jtk/100 cm3) zanotowano jesienią (09.2015 r. i 11.2015 r.) w próbkach wód 
stanowiska IV. Średnio najmniejsze zanieczyszczenie tą grupą bakterii (0-1 jtk/100 cm3) obserwowano w próbach 
wód pobranych ze stanowisk I i III, a największe (13 jtk/100cm3) w próbkach wód stanowiska IV. W całym okresie 
badawczym i na większości stanowisk minimalne liczebności TC stwierdzono zimą (12.2015 r. i 01.2016 r.), 
a maksymalne jesienią (09.2015 r. i 11.2015 r.). 

 
Rysunek 3 Liczba [jtk/100cm3] bakterii grupy coli (TC) w próbkach wody wodociągowej. 

3.4 Liczba bakterii Escherichia coli 

Podczas całego okresu badawczego, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli w 100 cm3 wody 
na żadnym ze stanowisk. 

3.5 Liczba enterokoków kałowych 

W całym okresie prowadzenia badań, od września 2015 r. do stycznia 2016 r., stwierdzono obecność 
enterokoków kałowych jedynie w dwóch próbkach badanej wody, pobranej 09.2015 r. na stanowiskach I i IV. 
Wynosiły one 1 jtk/100cm3. 

3.6 Parametry fizyko-chemiczne w pobranych próbkach wody wodociągowej  

Średnie wartości pH i mętności w próbkach wody pobranej na poszczególnych stanowiskach wynosiły 
odpowiednio: 7,1–7,4 i 0,32–0,49 NTU. Natomiast średnie koncentracje jonu amonowego i azotu azotynowego 
wahały się w granicach: 0,03–0,08 mg N-NH4/l i 0,01–0,06 mg N-NO2/l. 

W odniesieniu do kryteriów jakości wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015 r. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989) badane próbki wód w 100% spełniały 
wymagania dotyczące odczynu, mętności oraz stężenia jonu amonowego i azotu azotynowego w całym okresie 
badawczym. 
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4 Dyskusja 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podstawowy wskaźnik mikrobiologicznej jakości wody wodociągowej 
stanowi dostatecznie niska ogólna liczba bakterii, przy jednoczesnym braku obecności Escherichia coli 
i enterokoków kałowych w 100 cm3 wody. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy, 
pozwalają uznać 96% przebadanych prób wody wodociągowej za spełniające ww. wymagania. Bardzo zbliżone 
wyniki otrzymano podczas badań próbek wody wodociągowej z całej Polski, prowadzonych przez laboratoria 
SGS Eko-projekt. Wśród 4% wszystkich przebadanych próbek zanotowano wówczas przekroczenie przynajmniej 
jednego z parametrów objętych kontrolnym monitoringiem [7]. 

Podczas oceny jakości mikrobiologicznej olsztyńskiej wody wodociągowej, najwyższe liczebności bakterii 
TVC 22°C i TVC 37°C odpowiadały wodzie, charakteryzującej się największą wartością pH, mętnością, 
koncentracją jonu amonowego i azotu azotynowego. Tę samą zależność stwierdziła Wilczek [9], w badaniach 
dotyczących stanu sanitarno- epidemiologicznego wody konsumpcyjnej. W badaniach własnych, najniższe 
ogólne liczebności tych grup drobnoustrojów zanotowano zimą (grudzień i styczeń).  

Porównując wyniki badań własnych do wyników otrzymanych przez Gołaś [10], Niewolak i Gołaś [11] oraz 
Grzyb [12] widoczna jest pewna prawidłowość. Najmniejsze ogólne liczebności drobnoustrojów notowano 
w próbkach wody, pobranych w okresie zimowym (grudzień, styczeń). Wg Libudzisz i Kowal [13] zaobserwować 
można trzy maksima rozwoju bakterii: wiosenne, letnie i jesienne. Występujące w okresie zimowym niskie 
temperatury wyrażają się spadkiem ogólnej liczby bakterii heterotroficznych w wodzie. 

W badaniach własnych obecność enterokoków kałowych odnotowano w dwóch próbkach wody 
wodociągowej (w liczbie 1 jtk/ 100 cm3), pobranej we wrześniu, co stanowi 8% wszystkich przebadanych prób. 
Dla porównania, Grabińska-Łoniewska i in. [14] podczas badań wody z warszawskiej sieci wodociągowej, nie 
zanotowali żadnego przypadku obecności enterokoków kałowych. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., dotyczące jakości mikrobiologicznej wody do picia, nie dopuszcza obecności 
w 100cm3 wody ani jednej komórki paciorkowców kałowych. 

W próbkach wody wodociągowej miasta Olsztyna, w całym okresie badawczym nie stwierdzono obecności 
Escherichia coli (FC). Podczas badań nad jakością mikrobiologiczną wody wodociągowej na terenie całej Polski, 
prowadzonych przez przez laboratoria SGS Eko-projekt, obecność pałeczek grupy coli stwierdzono w 3% próbek 
poddawanych badaniom. W co trzeciej z nich obecne były pałeczki grupy coli typu kałowego, co stanowiło około 
1% ogółu [7]. Bifulco i in. [15] podczas badań wody głębinowej poddanej uzdatnianiu i przeznaczonej do picia 
w USA, zanotowali obecność pałeczek grupy coli w prawie 60% wszystkich prób. Obecność pałeczek okrężnicy 
stwierdzili natomiast w co drugiej zanieczyszczonej próbce, co stanowiło 30% ogółu. 

Porównując wartości parametrów fizyko-chemicznych wody wodociągowej w Olsztynie, z wartościami 
otrzymanymi w badaniach wody wodociągu Garlino przez Wilczek [9], zaobserwować można różnice w jakości 
fizyko-chemicznej wód. Olsztyńska woda wodociągowa charakteryzowała się ponad dwukrotnie niższym 
stężeniem jonu amonowego i czterokrotnie niższą koncentracją azotu azotynowego. Średnie wartości pH wód 
były zbliżone (7,2 i 7,4), jednak woda wodociągowa z miasta Olsztyna charakteryzowała się bardziej zbliżoną do 
obojętnego wartością pH. 
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5 Wnioski 

Ogólna liczba bakterii oraz liczebności bakterii wskaźnikowych stanu sanitarnego (TC, FC, EF) oraz stopnia 
zanieczyszczenia (TVC 22°C, TVC 37°C) w poddanej badaniom wodzie wodociągowej, wahały się w zależności od 
stanowiska i okresu badawczego. Najmniejsze liczebności wszystkich oznaczanych grup bakterii stwierdzano 
zimą, a największe jesienią. W całym okresie badawczym, najmniejszym średnim zanieczyszczeniem 
bakteriologicznym charakteryzowała się woda której parametry fizykochemiczne, takie jak wartość pH, mętność, 
koncentracja jonu amonowego i azotu azotynowego były najniższe. W odniesieniu do wytycznych zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. dla wody przeznaczonej do picia, 100% przebadanych 
prób spełniało normy dotyczące TVC 22°C i FC. Wymagania dla TVC 37°C i EF nie zostały spełnione 
w odpowiednio 12% i 4% przebadanych prób wody wodociągowej. Wyniki oznaczanych parametrów fizyko-
chemicznych (pH, mętności, stężeń jonów amonowych i azotynowych) wskazują, że 100% prób spełniało 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. dla wody przeznaczonej do picia. 
Wyniki badań mikrobiologicznych i wartości niektórych parametrów fizyko-chemicznych w próbkach wody 
wodociągowej miasta Olsztyna, świadczą o dobrej jej jakości i bezpieczeństwie dla mieszkańców.  
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Antybiotykooporność stanowi obecnie poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Cecha ta, 
charakteryzująca coraz większą grupę mikroorganizmów, zapisana jest często na ruchomych elementach ich 
genomu (plazmidach, transpozonach). Dzięki temu drobnoustroje zdolne są do przekazywania konkretnych 
genów nawet tym gatunkom, z którymi nie są spokrewnione. Zjawisko to charakterystyczne jest także dla 
bakterii nie stanowiących do tej pory istotnego problemu w medycynie, m.in. pałeczek Acinetobacter. Jednym 
z mechanizmów antybiotykooporności jest wytwarzanie β-laktamaz – enzymów, hydrolizujących antybiotyki 
z klasy β-laktamów. Materiał do badań stanowiło genomowe DNA wyizolowane ze 139 szczepów (w tym 75 
szczepów pochodziło z próbek ścieków komunalnych, natomiast 64 z próbek wody rzecznej) z rodzaju 
Acinetobacter. Gen warunkujący oporność na antybiotyki β-laktamowe udało się wyizolować z 27 szczepów, 
z czego 3 szczepy posiadały dwa geny oporności. Najczęściej występującym genem był blaTEM (19%), kolejno 
częstotliwość genu blaCTX i blaOXA była podobna (odpowiednio u 4 i 5 szczepów). Genem najrzadziej 
występującym był gen blaSHV. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że izolaty pochodzące ze 
ścieków charakteryzowały się dużo większą częstotliwością występowania genów oporności na antybiotyki 
β-laktamowe, niż izolaty pochodzące z rzeki. 

1 Wstęp 

Szeroko pojęty postęp współczesnej medycyny nie mógłby się dokonać bez jednego z kluczowych odkryć 
XX wieku, czyli odkrycia antybiotyków. Zdarzenie to było przełomem zarówno w dziejach medycyny, jak 
i w dziejach całej ludzkości. Od tej chwili lekarze mogli mierzyć się z problemem zwalczania infekcji i chorób 
bakteryjnych, a co więcej - wygrać tę walkę. Jednak dekady stosowania tych środków w medycynie, a również 
w weterynarii, rolnictwie i różnych hodowlach doprowadziło do jednego z największych wyzwań współczesnej 
medycyny, jakim jest problem narastającej antybiotykooporności kluczowych bakterii chorobotwórczych. 
Skutkuje to brakiem możliwości skutecznej terapii zakażeń przez nie wywoływanych. Bakterie to organizmy, 
które potrafią szybko zaadaptować się do zmiennych warunków środowiska, więc występują wszędzie.  

Potencjalnym czynnikiem sprzyjającym rozszerzaniu się tego zagrażającego zjawiska w środowisku są 
ścieki komunalne i wody powierzchniowe. Antybiotyki i bakterie lekooporne dostają się do ścieków wraz z kałem, 
a następnie trafiają ze ściekami oczyszczonymi do wód powierzchniowych. Obecność farmaceutyków 
w ekosystemach wodnych nie jest dokładnie sprawdzana, a co za tym idzie oporność na antybiotyki 
u mikroorganizmów może ciągle wzrastać i być szkodliwa dla innych, większych organizmów zwierzęcych oraz 
człowieka. Oprócz takich substancji, jak erytromycyna, norfloksacyna, sulfametazyna, sulfametoksazol, 
trimetoprim oraz ciprofloksacyna, najczęściej wykrywanymi substancjami w ściekach i wodach 
powierzchniowych są powszechne w leczeniu zakażeń bakteryjnych antybiotyki β-laktamowe. Antybiotyki z tej 
klasy były do tej pory zwykle używane do leczenia infekcji bakteryjnych jako tak zwane leki pierwszego rzutu lub 
terapii skojarzonej, dlatego oporność mikroorganizmów na nie staje się sporym zagrożeniem.  

Jednymi z bakterii, które opanowały wiele mechanizmów oporności na antybiotyki są pałeczki z rodzaju 
Acinetobacter. Do tej pory udało się opisać 7 gatunków należących do tego rodzaju: A. baumanii, A. calcoaceticus, 
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A. haemolyticus, A. johnsonii, A. junii, A. lwoffii i A. radioresistens [1]. To Gram-ujemne, bezwzględnie aerofilne 
mikroorganizmy [2], które występują w miejscach związanych głównie z działalnością człowieka, takich jak 
składowiska odpadów komunalnych czy ścieki. Uważane za niskie ryzyko chorobotwórcze, były rzadkim 
obiektem badań naukowców, dopóki nie zaczęły stwarzać realnego zagrożenia zdrowia u człowieka. Z czasem 
stały się powszechnym problemem wśród zakażeń szpitalnych, gdyż osiągnęły szerokie spektrum oporności 
wśród stosowanych antybiotyków. występowały głównie u osób podłączonych do respiratora, u których 
powodowały przewlekłe zapalenia płuc. Atakowały układ moczowy, skórę i tkanki miękkie, a także mogły 
spowodować nawet zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [3]. Zakażenia te zwykle mają ciężki przebieg, a ich 
leczenie jest trudne ze względu na wspomnianą wcześniej, rozległą oporność na antybiotyki [4, 5, 6]. 

Głównym mechanizmem braku wrażliwości na antybiotyki β-laktamowe jest produkcja specyficznych 
białek – β-laktamaz, które hydrolizują pierścień β-laktamowy antybiotyków [7]. Podział i opis tych enzymów 
został nakreślony ze względu na różne spektrum działania, miejsce występowania i oporność na rodzaj danego 
antybiotyku. Współcześnie istnieją dwa podziały β-laktamaz: pierwszy z nich wg Bush, uwzględnia właściwości 
chemiczne – konkretnie hydrolityczne cechy w stosunku do antybiotyków beta-laktamowych. Drugi z nich to 
klasyfikacja według Ambler, wykorzystująca skład chemiczny (dokładniej układ sekwencji aminokwasów) 
enzymów [8].  

Podział β-laktamaz (wg Ambler):  

1. Klasa A  
Zalicza się do niej enzymy o szerokim zakresie działania (BSBL- ang. Broad Spectrum β-lactamases). 
Wymienia się tutaj: SHV czy TEM. Dzięki procesom metabolicznym komórek powstają z nich β-
laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL – ang. Extended Spectrum β-lactamases). 
Można wykryć je za pomocą testu z cefinazą: zabarwienie (zwilżonego przez badane inokulum 
bakterii) krążka bibułowego po ok. 30 minutach na kolor czerwony świadczy o jego wyniku 
pozytywnym, czyli obecności tego rodzaju enzymów.  

2. Klasa B  
Nazywane metalo-β-laktamazami (MBL - ang. Metallo-β-lactamases). Należą do nich IMP, VIM. W 
swojej budowie, w miejscu aktywnym zawierają jon Zn2+, dzięki czemu skutecznie są blokowane 
przez kwas merkaptopropionowy i EDTA. Cechy te wykorzystuje się w diagnostyce 
mikrobiologicznej. Nie są wrażliwe na inhibitory β-laktamaz i jako jedyne enzymy z tej grupy mają 
umiejętność ich rozkładu. Zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich – karbapenemazy, 
posiadają zdolność do rozkładu karbapenemów, w mniejszym zaś stopniu innych antybiotyków 
beta-laktamowych. Druga grupa to enzymy o szerokim spektrum rozkładu betalaktamów, z 
wyjątkiem monobaktamów. W diagnostyce metalo-β-laktamaz używane są tak zwane E-testy, 
które potwierdzą ich obecność lub działanie. 

3. Klasa C  
Te chromosomalnie kodowane enzymy występują u ok. 98% szczepów pałeczek Acinetobacter. 
Nazywane są cefalosporynazami, Trudno jest je wyizolować, ze względu na ich słabą 
rozpuszczalność i dużą masę. Utrudniony jest ich opis i dokładne rozpoznanie, gdyż cechuje je 
duża różnorodność. Są hamowane przez m.in. kloksacylinę (penicylina), aztreonam, karbenicylinę, 
kwas klawulanowy czy sublaktam. Cefalosporynazy zostały podzielone na cztery klasy (ACE-1, 
ACE-2, ACE-3, ACE-4; ACE- ang.: Acinetobacter chromosomal Enzymes) dzięki chromatografii FPLC 
(ang.: Fast - Protein Liquid Chromatography).  

4. Klasa D  
Kodowane chromosomalnie oksacyklinazy (OXA) blokują działanie cefalosporyn i penicylin. Mimo, 
że nie są metalo-enzymami hydrolizują także karbapenemy. Większość z nich hamowana jest 
między innymi przez kwas klawulanowy, tazobaktam, sulbaktam [8]. 
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2 Cel badań 

Celem pracy było oznaczenie częstotliwości występowania genów determinujących oporność na 
antybiotyki β-laktamowe metodą Multiplex-PCR u 139 szczepów Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju 
Acinetobacter wyizolowanych z rzeki i ze ścieków komunalnych. 

3 Materiały i metodyka badań 

Materiałem do badań było genomowe DNA wyizolowane ze 139 szczepów bakteryjnych z rodzaju 
Acinetobacter. Szczepy pochodziły ze ścieków komunalnych – 75 szczepów, a także z miejscowej rzeki – 
64 szczepy. 

Metodyka badań: 
Częstotliwość występowania genów kodujących β-laktamazy wśród badanych izolatów określono za 

pomocą reakcji PCR. W tym celu wykonano mieszaninę reakcyjną o składzie podanym w tabeli 1. 

Tabela 1. Skład mieszaniny reakcyjnej wg Kim i in. (2009) 

Kolejność dodawania substratu 
reakcji: 

Odczynnik Objętość na 20 µl 

1. dd H2O jałowa (nuclease free) 13,45 µl 
2. 10xPCR bufor 0,50 µl 
3. 100mM DTP Mix 0,50 µl 
4. 10µM mieszanina primerów 0,80 µl 
5. Polimeraza 1 U/µl 1,25 µl 
6. DNA genomowe 2,00 µl 

 
Skład mieszaniny reakcyjnej zgodny był z wytycznymi podanymi przez Kim i Innych (2009) [9]. 

Przygotowaną mieszaninę poddano amplifikacji, również wg założeń tych samych autorów (2009). Warunki 
reakcji PCR były następujące. Pierwszym etapem była denaturacja wstępna trwająca ok. 5 minut w temperaturze 
94°C. Kolejnym etapem była amplifikacja składająca się z trzech części: denaturacji, przyłączaniu starterów od 
końca 3’OH i wydłużaniu końcowym fragmentu łańcucha DNA w warunkach odpowiednio: 94°C/1 min., 
61°C/1 min., 72°C/1 min. przez 30 cykli. Wydłużanie końcowe przeprowadzono w temperaturze 72°C przez 
5 minut.  

Oczekiwane długości amplikonów wynosiły: blaCTX (501p.z.), blaTEM (431p.z.), blaOXA (296 p.z.), blaSHV 214 
p.z.). Kontrolę pozytywną stanowił szczep Escherichia coli posiadający gen blaSHV (214 p.z.). Uzyskane produkty 
reakcji PCR wizualizowano w żelu agarozowym, wybarwionym bromkiem etydyny. W tym celu przygotowano 
1,5% żelu agarozowego o objętości 140 ml poprzez odmierzenie 14 ml buforu TBE 10-krotnie stężonego i 126 ml 
wody destylowanej. Kolejno naważono 2,1 g agarozy. Połączono wszystkie substraty żelu agarozowego 
i umieszczono go w łaźni wodnej, do całkowitego rozpuszczenia agarozy i wymieszania wszystkich substratów 
(czas ok. 5 minut). Po ostudzeniu roztworu agarozy do temperatury pokojowej dodano 7 μl EtBr (bromku 
etydyny). Żel wylano do sanek, w których dodatkowo umieszczono grzebienie w celu utworzenia studzienek 
potrzebnych do aplikacji porcji mieszaniny reakcyjnej. Tak przygotowany żel pozostawiono do całkowitego 
zestalenia się na czas ok. 30 minut.  

Następnie żel agarozowy umieszczono w buforze i przeprowadzono elektroforezę w napięciu 100 V 
w przedziale czasowym od 1 godziny do 1,5 godziny, po czym oglądano uwidocznione w żelu prążki 
w transiluminatorze ze światłem UV.  
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4 Wyniki badań  

 
Rysunek 1. Wizualizacja amplikonów przy zastosowaniu elektroforezy. Przebieg elektroforezy był kontrolowany dzięki zastosowaniu 

markera masy molekularnej o znanej mobilności, znakowanego co 100 par zasad. Przykładowo wybrane, oznaczone geny: blaSHV, blaCTX, 

blaOXA, jako wynik elektroforezy żelu agarozowym, po umieszczeniu mieszaniny reakcyjnej w studzience. 

Większość badanych szczepów nie posiadała żadnego genu oporności na antybiotyki β-laktamowe. 
Najczęściej występującym genem oporności był gen blaTEM. Jego występowanie stwierdzono u 19 badanych 
szczepów. Częstotliwość występowania genów blaCTX i blaOXA była podobna. Ich występowanie stwierdzono 
odpowiednio u 4 i 5 szczepów. Genem najrzadziej występującym był gen blaSHV (rysunek 2). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że izolaty pochodzące ze ścieków charakteryzowały się 

dużo większą częstotliwością występowania genów oporności na antybiotyki β-laktamowe, niż izolaty 

pochodzące z rzeki. Gen kodujący β-laktamazy z grupy TEM występował u 19% szczepów izolowanych ze ścieków 

i tylko u 2% szczepów izolowanych z rzeki.  

Różnice stwierdzono również w częstotliwości występowania genu blaOXA – jego obecność potwierdzono 
u 50% izolatów ze ścieków; brak jego obecności odnotowano u szczepów rzecznych.  

Częstotliwość występowania genów blaCTX i blaSHV nie różni się znacząco od siebie, choć u szczepów 
wyizolowanych ze ścieków nadal była wyższa niż u szczepów wyizolowanych z rzeki (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Występowanie genów w badanych szczepach 

 

 
Rysunek 3. Porównanie częstotliwości występowania genów oporności u badanych szczepów uwzględniając miejsce ich izolacji 

5 Dyskusja 

W dzisiejszym świecie lekooporność na antybiotyki jest coraz większym problemem nie tylko 
środowiskowym, ale i klinicznym. Wśród ludzi i zwierząt skutkuje dużym żniwem zakażeń, które wymagają terapii 
złożonej przeciwko poszczególnym mikroorganizmom. Mikroorganizmy wytwarzają geny oporności przede 
wszystkim w celu obrony przed swoimi wrogami – innymi mikroorganizmami, na przykład w konkurencji o zajęcie 
miejsca w ekosystemie lub wykorzystując je jako cechy adaptacyjne do danego środowiska.  

Warto zauważyć, że do tego problemu w dużej mierze przyczyniła się działalność człowieka, poprzez 
umiejętnie wykorzystywanie biocydów, jako środków stosowanych między innymi przeciwko stanom 
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infekcyjnym (dokładnie bakteryjnym) u ludzi i zwierząt. Antybiotyki wraz z kałem i moczem przedostają się do 
ścieków komunalnych, gdzie nie do końca zostają zutylizowane. Oczyszczalnie ścieków stanowią miejsce 
dalszego ich rozprzestrzeniania. Jedynym z wektorów rozprzestrzeniania mogą być zwierzęta z ekosystemów 
powietrznych. Innym zaś rzeki, stanowiące odbiorniki ścieków oczyszczonych, co zostało przedstawione na 
rysunku 4.  

 
Rysunek 4. Czynniki przyczyniające się do powstawania i rozprzestrzeniania oporności na antybiotyki 

w połączonych ekosystemach [2]  

Ciągłe badania medyczne i biologiczne dowodzą, że środowiskowa oporność na antybiotyki jest 
problemem globalnym. Doniesienia naukowe o koniugacyjnych plazmidach opornościowych dotyczące 
determinacji genowej sięgają już 40. lat XX wieku [3]. Bakterie nabywają geny poprzez mutację na 
chromosomach lub wcześniej wspomnianych plazmidach, ale przekazują je także komórkom potomnym 
w powszechnym procesie namnażania [5], co jest nieodłącznym procesem fizjologicznym w życiu organizmów.  

Antybiotyki β-laktamowe zaliczane są do leków należących do jednych z najbardziej wrażliwych na 
działanie β-laktamaz wytwarzanych przez bakterie. Enzymy hydrolizujące β-laktamy produkowane są dwoma 
sposobami: drogą konstytutywną lub drogą indukcji. Pierwszy sposób wiąże się z dużym zagrożeniem związanym 
z opornością. Powodem tego jest nieustające przekazywanie genów oporności innym organizmom, nawet 
niespokrewnionym lub/i oddawanie ich do środowiska.  

Wg Żmudzińskiego i Gospodarek do 2005 roku geny blaTEM i blaSHV nie zostały wyizolowane z pałeczek 
Acinetobacter [4]. W prezentowanych w tej pracy badaniach klasa A, do której należą wymienione wyżej geny 
warunkujące produkcję β-laktamaz stanowią aż 15,11% wszystkich oznaczonych genów w puli badanych 
szczepów, w większość pochodzących ze ścieków. Pierwszym szczepem, u którego wykryto te geny był 
A. baumannii, we Francji i Włoszech. W 2004 roku od czterech hospitalizowanych osób wyizolowano cztery 
szczepy pałeczek opornych na cefotaksyn, cetrakson i aztreonam. Odpowiedzialny za oporność był 
gen blaCTX-M-2 [4]. 

Oksacyklinazy, zaliczane do klasy D β-laktamaz wg Ambler, mają słabszą moc inaktywującą β-laktamy niż 
metaloenzymy z klasy B. Produkcja tych enzymów nie determinuje całkowitej niepodatności na karbapenemy. 
Potrzebny jest tutaj synergizm β-laktamaz ze zmniejszeniem przepuszczalności zewnętrznej błony komórkowej, 
co jest skutkiem zmniejszenia w niej ilości białek porynowych [4]. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy 
potwierdzają jego częste występowanie – oksacyklinazy stanowiły 50% oznaczonych wszystkich genów 
u szczepów pochodzących ze ścieków. Ten typ β-laktamaz wykryto również u bakterii, które nie są spokrewnione 
z rodzajem Acinetobacter, mianowicie u P. mirabilis, P. aeruginosa i E. coli [6]. Świadczy to o tym, że pałeczki 
z rodzaju Acinetobacter mogą być źródłem szerzenia się genu blaOXA, czego wynikiem będzie coraz większy 
problem oporności związany z tym mechanizmem [7]. Ponadto, w wyniku badań własnych otrzymano także trzy 
szczepy, u których oznaczono więcej niż jeden gen oporności: dwa szczepy, u których potwierdzono obecność 
genów blaTEM i blaOXA oraz szczep, u którego zamplifikowano blaCTX i blaSHV.  
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Gatunkiem, u którego opisano oporność na największą ilość leków jest Acinetobacter baumanii [7,8]. 
Według badań Visalli (1997) [8] największy efekt terapeutyczny przeciwko pałeczkom Acinetobacter odnosi 
imipenem (99,2%), a jeśli chodzi o połączenie antybiotyku β-laktamowego z inhibitorem β-laktamaz jest to 
ampicylina z sulbaktamem (86,9%). Następnie kolejno tikarcylina z kwasem klawulanowym (85,7%) 
i piperacylina z tazobaktamem (84,8%).  

Podsumowując, dzięki uzyskanym wynikom badań dowiedziono, że ponad 21% wszystkich badanych 
szczepów posiadało gen oporności na antybiotyki β-laktamowe, z czego u trzech szczepów stwierdzono 
występowanie genów determinujących mechanizmy oporności z różnych klas. Świadczy to o możliwości 
szerzenia się lekooporności wraz ze ściekami oczyszczonymi. Jest to bardzo duży problem w istniejącym dzisiaj 
świecie i w najbliższych latach będzie on niewątpliwie narastał.  

6 Podsumowanie 

Przez duże zapotrzebowanie wykorzystywania, antybiotyki stały się coraz bardziej popularnymi środkami 
terapeutycznymi infekcji i zakażeń drobnoustrojami. Niestety z czasem zaczęły pojawiać się szczepy niewrażliwe 
na te substancje. Są to na przykład pałeczki Gram-ujemne zamieszkujące naturalne środowisko, które wykazują 
dużą oporność antybiotykową na antybiotyki β-laktamowe, powszechne w leczeniu. Przyczyną jest słabe 
monitorowanie stężeń antybiotyków w ściekach komunalnych rożnego pochodzenia, np. z rolnictwa, weterynarii, 
chowu zwierząt. Antybiotyki nie są do końca utylizowane i neutralizowane w oczyszczalniach ścieków, więc wraz 
z wodą z ostatniego etapu oczyszczania trafiają do pobliskich rzek i z powrotem trafiają w obieg ekosystemu.  

Niniejsza praca udowadnia, że oporność na antybiotyki jest coraz większym problemem naszego 
społeczeństwa i w porównaniu do ubiegłych lat bardzo szybko się nasila.  
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Integrony to elementy występujące w genomie bakteryjnym mające wpływ na różnorodność genotypową 
i fenotypową oraz umożliwiające bakteriom adaptacje do otaczających warunków środowiskowych. Biorą 
one udział w nabywaniu i rozpowszechnianiu genów kodujących oporność na antybiotyki. Celem pracy była 
analiza obecności integronów, jako elementów mających wpływ na nabywanie lekooporności u bakterii 
Acinetobacter sp.  
Testowane szczepy zostały wyizolowane z wody rzecznej oraz ze ścieków odpływających z oczyszczalni 
ścieków. Badania opierały się na sprawdzeniu obecności genów dwóch pierwszych klas integronów (tj. klasy 
1 i 2). Metodyka bazowała na łańcuchowej reakcji polimeryzacji (PCR), której produkty wizualizowano za 
pomocą elektroforezy. 
Przeprowadzone badania wykazały, że blisko 32% testowanych szczepów zawierało integrony klasy 1 i 2. 
Przeważającą część z nich stanowiły integrony klasy 1 (zarówno wśród izolatów pochodzących z wody rzecznej, 
jak i ze ścieków). Integrony dominowały głównie w szczepach pochodzących ze ścieków. 
Na podstawie badań można wywnioskować, że integrony klasy 1 są szerzej rozpowszechnione w środowisku, 
niż integrony należące do klasy 2. Elementy te częściej występowały u bakterii izolowanych ze ścieków, co 
świadczyć może o tym, że stanowią one „linię obrony” przed czynnikami mogącymi negatywnie wpływać na 
liczebność oraz skład jakościowy bakterii w środowisku.  

1 Wstęp  

Obecność antybiotyków coraz częściej stwierdza się w środowisku naturalnym jako skutek działalności 
antropogenicznej, a dokładniej stosowania ich w weterynarii, medycynie i rolnictwie [1]. Duży wpływ na 
uwalnianie antybiotyków mają także oczyszczalnie ścieków. Związane jest to z niepełnym przyswajaniem 
antybiotyku w organizmie człowieka czy zwierząt. Część antybiotyku, nadal aktywna, usuwana jest z organizmu 
wraz z kałem, trafia do oczyszczalni, a stąd może dostać się do wód i rozprzestrzeniać się w środowisku [2]. 
Rozpowszechnianie obecności antybiotyków przyczynia się do szerzenia oporności na te leki u wielu 
drobnoustrojów [3]. Jednym z elementów biorących udział w rozpowszechnianiu oporności na antybiotyki są 
integrony. 

Integrony to nabyte elementy kształtujące różnorodność fenotypową i genotypową bakterii. Stanowią 
one ważny czynnik w nabywaniu, ujawnianiu a także rozpowszechnianiu genów oporności na antybiotyki wśród 
bakterii Gram–ujemnych [4]. Występują one zarówno na chromosomach jak i plazmidach [5]. Same nie mają 
zdolności ruchu – za pomocą plazmidów koniugacyjnych i transpozonów mogą być rozprzestrzeniane 
w procesach horyzontalnego transferu genów – koniugacji, transdukcji, transformacji [6]. 

Integrony zbudowane są z genu integrazy oraz sekwencji att stanowiącej miejsce aktywacji enzymu, 
promotorów Pint – miejsca ekspresji integrazy oraz promotora Pc odpowiedzialnego za transkrypcję sekwencji 
attI [6,7].  

Dzięki włączaniu kaset genowych integrony nabywają nowych cech. Kasety genowe składają się 
z pojedynczej ramki odczytu i miejsca 59-be (miejsce rekombinacji, włączanie kasety do integronu, jego długość 
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to ok 57-141 pz) [7,8]. Elementy te kodują białka odpowiedzialne za kształtowanie oporności na antybiotyki, 
m.in. β-laktamy, aminoglikozydy [7], erytromycynę [9]. Kasety genowe mogą znajdować się zarówno w samym 
integronie jak i w obszarze regionu zmiennego [9].  

Na podstawie rodzaju integrazy integrony podzielono na 5 klas. Najlepiej poznana jest klasa 1, 
częstotliwość jej występowania może dochodzić do 30%. Integrony tej klasy często spotykane są u bakterii 
izolowanych ze środowiska (gleba, woda) oraz z biofilmów. Integrony tej klasy posiadają geny qac – kodujące 
mechanizm efflux polegający na aktywnym wypompowaniu leków/antybiotyków z komórki [10,11]. Klasa 2 
integronów związana jest z transpozonami Tn7 [9]. Obecne w tych elementach kasety kodują geny m.in. dfrA1, 
sat1, aaaA1, nadając tym samym oporność na trimetoprim czy streptomycynę [12]. Klasa 2 jest rzadziej 
spotykana od klasy 1. Trzy ostatnie klasy są słabiej poznane, co wynika z ich rzadkiego występowania. 

Integrony stanowią istotny czynnik ewolucji drobnoustrojów przystosowując je do niekorzystnych 
warunków środowiskowych [6]. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie obecności integronów u bakterii z rodzaju Acinetobacter.  

2 Metodyka 

Badania przeprowadzono na 155 szczepach Acinetobacter spp. wyizolowanych z rzeki będącej 
odbiornikiem ścieków oczyszczonych oraz z miejskich ścieków oczyszczonych. 

Metodykę oparto na reakcji PCR opisanej przez Goldstein i in. [13]. Wykorzystano następujące odczynniki: 
13,4 µl wody destylowanej, 2 µl buforu MasterAmp Tfl 10xPCR, 0,6 µl DTM Mix 100mM, 0,5 µl primer F 10 µlM 
(sekwencja starterów dla IntI1 to CCTCCCGCACGATGATC zaś dla IntI2 TTATTGCTGGGATTAGGC), 0,5 µl primer R 
10 µM (sekwencje starterów dla IntI1 to TCCACGCATCGTCAGG, dla IntI2 to ACGGCTACCCTCTGTTATC), 1 µl 
polimerazy DNA 1U MasterAmp Tfl, 2 µl genomowego DNA 20 ng/µl. 

Mieszaninę reakcyjną umieszczono w termocyklerze, gdzie zastosowano następujące warunki: wstępna 
denaturacja 94oC/5min, denaturacja, 94oC/45s, przyłączanie starterów 54oC/45s, wydłużanie 68oC/1min, 
końcowe wydłużanie 72oC/10min. Przeprowadzono 35 cykli. 

Produkty PCR poddano elektroforezie w 1,5% żelu agarozowym (126 ml wody destylowanej, 14 ml bufor 
TBE, 2,1 g agarozy, 7 µl bromku etydyny) podłączając zestaw do elektroforezy na 100 V na 1h. 

Oczekiwana długość aplikonów wynosiła dla IntI1 280 pz, natomiast dla IntI2 233 pz. 

3 Wyniki 

Poniżej przedstawiono produkty PCR zwizualizowane za pomocą elektroforezy. Markery DNA (oznaczone 
jako M) są wielkości 100–1000 pz. Przykładowe produkty oznaczone są strzałką.  
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Rysunek 1. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji genów integrazy 
IntI1 

 

 

Rysunek 2. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji genów integrazy IntI2 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono częstsze występowanie szczepów nie posiadających 
integronów (Rysunek 3). 
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Rysunek 3. Procentowy udział szczepów posiadających integrony klasy 1 i 2 

Obecność integronów klasy 1 stwierdzono u blisko jednej trzeciej badanych izolatów, natomiast klasy 2 
jedynie u około 3% szczepów (Rysunek 4). 

 
Rysunek 4. Częstotliwość występowania genu integrazy w badanych szczepach 

Szczepy posiadające integrony izolowano głównie ze ścieków, niewielki odsetek stanowiły szczepy 
izolowane z rzeki (Rysunek 5).  
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Rysunek 5. Procentowy udział integronów wyizolowanych z rzeki/ ścieków 

Integrony klasy 1 stwierdzono u 97,67% bakterii izolowanych ze ścieków i 2,33% bakterii izolowanych 
z rzeki. W przypadku integronów klasy 2 występowały one jedynie u bakterii pochodzących ze ścieków.  

4 Dyskusja  

Obecnie antybiotyki są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Coraz większy wpływ na uwalnianie 
antybiotyków ma człowiek, poprzez nagminne, często nieuzasadnione stosowanie ich w medycynie czy 
rolnictwie [1].  

Antybiotyki stosowane w leczeniu ulegają wchłanianiu w zakresie 10-90%. Pozostała część, która nadal 
jest aktywna, usuwana jest z organizmu. Nie w pełni zdegradowane antybiotyki dostają się do różnych środowisk 
– w tym także do wód powierzchniowych [2].  

Mechanizmem umożliwiającym drobnoustrojom nabywanie oporności na antybiotyki są integrony. Na 
podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że częściej izolowano integrony klasy 1 niż klasy 2. Blisko 
30% przebadanych szczepów Acinetobacter zawierało gen IntI1. Porównując uzyskane wyniki z badaniami 
przeprowadzonymi przez Nardelli i in. [14] odsetek szczepów posiadających integrony był trzykrotnie wyższy. 
Różnice te prawdopodobnie wynikają z odmiennego typu badanego środowiska. 

Przeprowadzone badania pozwalają również zauważyć, że szczepy posiadające integrony pochodzą 
głównie ze ścieków. Według badań Ma i in. [15] i Moura i in. [16] integrony klasy 1 występowały u 30-60% 
badanych szczepów z oczyszczalni, natomiast klasy 2 oraz 3 u niewielkiego procentu badanych szczepów ze 
ścieków [3]. Wyniki te pozostają w zgodzie z wynikami prezentowanymi w niniejszej pracy. 

Bakterie środowiskowe z rodzaju Acinetobacter, naturalnie występujące w glebie, wodzie, ściekach, 
poprzez procesy horyzontalnego transferu genów zmieniają swoje cechy fenotypowe, np. nabywają oporność 
na antybiotyki jako efekt włączenia integronów do swojego genomu, a poprzez przekazywanie swojego 
materiału genetycznego wpływają na szerzenie się lekooporności w środowisku.  

5 Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że bakterie z rodzaju Acinetobacter posiadały 
integrony jako elementy odpowiedzialne za szerzenie się antybiotykooporności. Częściej izolowano szczepy 
posiadające integrony klasy 1, co stanowi potwierdzenie wyników innych autorów [14], że jest to klasa 
powszechniejsza w środowisku. Ponadto zdecydowana większość integronów była związana z bakteriami 
izolowanymi ze ścieków. Można to tłumaczyć jako efekt mechanizmu obronnego bakterii w celu zatrzymania 
presji działania czynników bójczych i lepszego przystosowania się do panujących warunków. 

32,26%

0,64%

67,10%

szczepy wyizolowane ze ścieków posiadające
integrony

szczepy wyizolowane z rzeki posiadające
integrony

szczepy nieposiadające integronów



WYSTĘPOWANIE INTEGRONÓW U BAKTERII ŚRODOWISKOWYCH Z RODZAJU ACINETOBACTER 

Strona | 64  

6 Bibliografia 

[1] A. Zabłotni i A. Jaworski, „Źrodła antybiotykow w środowiskach naturalnych i ich rola biologiczna”, Postępy 
Hig. Med. Dośw., 68: 1040-1049, 2014. 

[2] J. L. Martinez, „Environmental pollution by antibiotics and by antibiotics resistance determinants”, Environ. 
Pollut., 157: 2893-2902, 2009. 

[3] L. Rizzo, C. Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, M. C. Ploy, I. Michael, D. Fatta- Kassinnos, „Urban 
wasterwater treatment plants as hospots for antibiotic resistant bacteria and genes spread into the 
environment: A review”, Science of the Total Environment, 447: 345-360, 2013. 

[4] M. R. Gillings, „Integrons: Past, Present, and Future”, Microbiology and Molecular Biology Reviews, 78(2): 
257-277, 2014. 

[5] A. C. Fluit, F.J. Schmitz, „Resistance integrons and super-integron”, Clin. Microbiol. Infect., 10: 272-288, 
2004. 

[6] D. Bartosik, 2007 „Integrony i kasety genowe”, W: J. Baj, Z. Markiewicz (red.), Biologia molekularna 
bakterii, PWN, Warszawa, VI.2.6: 422-424, 2007. 

[7] R. Wolinowska, A. Masny, A. Płucienniczak, „Integrony”, Kosmos, 3(256): 353-364, 2002.  
[8] R. Hall, D. Brookes, H. Stokes, „Site- specific insertion of genes into integrons: role of the 59-base element 

and determination of the recombination cross-over point”, Mol. Microbiol., 5: 1941-1959, 1991. 
[9] Y. Deng, X. Bao, L. Ji, L. Chen, J. Liu, J. Miao, D. Chen, H. Bian, Y. Li, G. Yu, „Resistance integrons: class 1, 2 

and 3 integrons”, Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob., 14: 45, 2015.  
[10] M. R. Gillings, M. P. Holley, H. W. Stokes, „Evidence for dynamic exchange of qac gene cassettes between 

class 1 integrons and other integrons in freshwater biofilms”, FEMS Microbiol. Lett., 296: 282-288, 2009.  
[11] W. H. Gaze, N. Abdouslam, P. M. Hawkey, E. M. H. Wellington, „Inciolence of class 1 integrons in a 

quaternary amnonium compoud- polluted environment”, Antimicrob. Agents Chemother., 49: 1802-1807, 
2005. 

[12] K. Hannson, L. Sundstrom, A. Pelletier, P.H. Roy, „IntI2 integron integrase in Tn7”, J. Bacteriol., 184: 1712-
1721, 2002.  

[13] C. Goldstein, M.D. Lee, S. Sanchez, C. Hudson, B. Philips, B. Register, M. Grady, C. Liebert, A. O. Summers, 
D. G. White, J. J. Maurer, „Incidence of class 1 and 2 integrases in clinical and commensal bacteria from 
Livestock, companion, animals and exotics”, Antimicrobial Agents and Chemoteraphy, 45(3):723-726, 
2001.  

[14] M. Nardelli, P. M. Scalzo, M.S. Ramirez, M. P. Quiroga, M.H. Cassini, D. Centron, „Class 1 Integrons in 
Environments with Different Degrees of Urbanization”, PloS ONE 7(6): e39223, 2012. 

[15] L. Ma, X. X. Zhang, S. Cheng, Z. Zhang, P. Shi, B. Liu, B. Wu, Y. Zhang, „Occurence, abundance and 
elimination of class 1 integrons in one municipalsewage treatment plant”, Ecotoxicology, 20: 968-73, 2011. 

[16] A. Moura, I. Henriques, R. Ribeiro, A. Correia, „Prevalence and characterization of integrons from bacteria 
isolated from a slaughterhouse wastewater treatment plant”, J Antimicrob Chemother, 60: 1243-1250, 
2007.



Strona | 65  

WPŁYW GAMMA-DEKALAKTONU NA WZROST I AKTYWNOŚĆ 
LIPOLITYCZNĄ DROŻDŻY YARROWIA LIPOLYTICA W29 

Jolanta Małajowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra 
Chemii  
Alicja Grzechnik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu 
Sylwia Borzęcka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu 
Anna Kundys – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra 
Chemii 
Agata Fabiszewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra 
Chemii 

Drożdże Yarrowia lipolytica należą do grupy mikroorganizmów powszechnie wykorzystywanych w procesach 
biotechnologicznych. Gatunek ten znajduje zastosowanie m.in. w syntezie kwasów organicznych, substancji 
słodzących, karotenoidów, oleju mikrobiologicznego czy substancji zapachowych. Jednym ze związków 
syntetyzowanych przez drożdże Yarrowia lipolytica jest gamma-dekalakton – cykliczny ester o zapachu 
brzoskwiniowym. Jego biosynteza opiera się na β-oksydacji, zachodzącej w peroksysomach komórek drożdży. 
Problemem przy biotechnologicznej produkcji tego aromatu jest jego potencjalna toksyczność dla 
wzrastających i namnażających się mikroorganizmów. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny toksyczności 
gamma-dekalaktonu względem komórek drożdży Yarrowia lipolytica W29, monitorując ich wzrost 
i zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną w podłożach ze zróżnicowanym dodatkiem laktonu – od 0 do 
0,2 g/dm3. Przeprowadzono 7 dniową hodowlę wgłębną, w temperaturze 28°C, określając w każdym z podłoży 
hodowlanych gęstość optyczną (OD600), żywotność komórek drożdży oraz aktywność enzymatyczną. Na 
podstawie badań stwierdzono, iż obecność gamma-dekalaktonu w podłożu wpływa na kinetykę wzrostu 
drożdży i wykazywaną przez nie aktywność lipolityczną. Gęstość optyczna podłoży z laktonem była niższa 
względem podłoża standardowego. Zastosowane w doświadczeniu stężenia przyczyniały się także do spadku 
żywotności komórek. W początkowym etapie hodowli dodatek laktonu oddziaływał natomiast korzystnie na 
zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną drożdży, co mogło być związane z hydrofobowością cząsteczki 
gamma-dekalaktonu i możliwością tworzenia powierzchni międzyfazowej, aktywującej lipazy.  

1 Wprowadzenie 

Gamma-dekalakton (rysunek 1) to związek organiczny z grupy laktonów o 10 atomach węgla. Jest oleistą 
bezbarwną cieczą, charakteryzującą się intensywnym zapachem kremowo-brzoskwiniowym, wyczuwalnym już 
przy bardzo niskim stężeniu - 0,088 ppm w roztworach wodnych. Lakton ten występuje naturalnie w wielu owocach 
(m.in. w truskawkach, brzoskwiniach, ananasach) oraz produktach mlecznych fermentowanych, głównie w postaci 
enancjomeru R [1]. Ponadto jest stosowany jako dodatek do żywności - widnieje w wykazie FDA (ang. Food and 
Drug Administration) regulacja nr 172.515 [2]. Wykorzystuje się go m.in. w produkcji jogurtów, ciastek, wafli, gum 
do żucia, przy wyrobie perfum, detergentów, mydeł, lakierów do włosów, szamponów czy kremów [3]. 

 
Rysunek 1. Wzór cząsteczki (R)-(+)-γ-dekalaktonu 

Mimo iż gamma-dekalakton jest składnikiem nuty zapachowej wielu owoców, to ze względu na niewielką 
w nich jego zawartość ekstrakcja, bądź destylacja z naturalnych źródeł nie jest opłacalna. Dlatego też aktualna 
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produkcja gamma-dekalaktonu bazuje głównie na metodach chemicznych lub biotechnologicznych. Wadą metod 
chemicznych jest często ich wieloetapowość i brak enancjoselektywności. Metody biotechnologiczne, pomimo że 
charakteryzują się dużo niższą wydajnością, umożliwiają syntezę jednego enancjomeru i odpowiadają na 
preferencje konsumentów dotyczące wykorzystania składników pochodzenia naturalnego w żywności [4]. Stąd też 
w ostatnich latach podejmowane są liczne próby optymalizacji biotechnologicznych metod wytwarzania gamma-
dekalaktonu, bazujących na procesach degradacji kwasów tłuszczowych - głównie kwasu rycynolowego. Najlepiej 
poznanym szlakiem tych przemian jest β-oksydacja, zachodząca w peroksysomach drożdży. 

Biotechnologiczna produkcja laktonów na drodze biotransformacji kwasów tłuszczowych, przy 
zastosowaniu niektórych gatunków drożdży umożliwia uzyskanie od kilkuset miligramów do 11 gramów laktonu 
na litr podłoża hodowlanego. Tak wysokie stężenie może być przyczyną ograniczenia zastosowania przemysłowej 
biosyntezy laktonów, gdyż stają się one toksyczne dla produkujących je mikroorganizmów. Zostało to dotychczas 
dowiedzione, m.in. na przykładzie 2-deceno-δ-laktonu, który w stężeniu od 100 mg/dm3 hamuje wzrost grzybów 
Trichoderma viride, oraz gamma-dekalaktonu działającego hamująco m.in. na wzrost drożdży Sporidiobolus 
salmonicolor oraz Yarrowia lipolytica [5-6]. W badaniach z udziałem rodzaju Yarrowia naukowcy zastosowali 
zróżnicowany dodatek gamma-dekalaktonu – od 50 do 300 mg/dm3. Wyniki badań wykazały, iż przy stężeniu do 
100 mg/dm3 gamma-dekalaktonu w podłożu, plon biomasy komórkowej drożdży nie ulegał zmniejszeniu. Przy 100 
mg/dm3 obserwowano nawet nieco większe tempo wzrostu komórek drożdży w porównaniu z podłożem bez 
dodatku laktonu. Począwszy jednak od zawartości 150 mg laktonu w litrze podłoża dynamika wzrostu 
drobnoustrojów była jednak znacznie spowolniona, a fazę stacjonarną udało się osiągnąć dopiero po 35 godzinach. 
Wyraźnie toksyczne działanie gamma-dekalaktonu naukowcy obserwowali przy stężeniu 300 mg/dm3, kiedy to 
wzrost komórek drożdży był całkowicie zahamowany. 

W ramach niniejszej pracy podjęto próbę weryfikacji wpływu gamma-dekalaktonu na wzrost 
i zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną szczepu drożdży Yarrowia lipolytica W29 (ATCC 20460), dla którego 
Katedra Chemii SGGW planuje optymalizację parametrów biosyntezy laktonu w skali wielkolaboratoryjnej.  

2 Materiały i metodyka badań 

2.1 Warunki hodowli mikroorganizmów 

W badaniach wykorzystano szczep drożdży Yarrowia lipolytica W29 (ATCC® 90812™), pozyskany z kolekcji 
kultur UMR PAM AgroSup Dijon, we Francji.  

Celem przygotowania hodowli inokulacyjnej, komórki drożdży przeszczepiano ze skosu agarowego do 
kolby kulistej płaskodennej o pojemności 250 cm3, zawierającej 50 cm3 podłoża YPG (ekstrakt drożdżowy, pepton, 
glukoza). Prekulturę namnażano przez 24 h w temperaturze 28°C na wytrząsarce posuwisto-zwrotnej (IKA KS 
4000 ic control) przy prędkości mieszania na poziomie 140 obrotów/min. Właściwa hodowla wstrząsana, 
z dodatkiem 1 cm3 inokulum przeprowadzona była na podłożu płynnym, składającym się z peptonu (2%), oleju 
rycynowego (10%) stosowanego jako źródło węgla, Tweenu 80 stanowiącego emulgator podłoża oraz gamma-
dekalaktonu dodawanego w stężeniach 100, 150 oraz 200 mg/dm3. W ciągu 7 dniowej hodowli drożdży, 
w odstępach 48 godzinnych dokonywano oznaczenia gęstości optycznej OD600, żywotności komórek oraz 
zewnątrzkomórkowej aktywności lipolitycznej drożdży Yarrowia. 

2.2 Pomiar gęstości optycznej - OD600 

Pomiaru gęstości optycznej podłoży dokonywano co 48 h, pobierając z podłoży po 1 cm3 zawiesiny. 
Kolejno próbki odwirowywano, celem oddzielenia biomasy (mikrowirówka Eppendorf 5418 ROTH). Supernatant 
zlewano znad osadu, a osad zawieszano w 1 cm3 wody destylowanej. Dla tak przygotowanej próbki, po 
odpowiednim jej rozcieńczeniu, dokonywano pomiaru absorbancji z zastosowaniem spektrofotometru UV-VIS 
1800 EnviSense przy długości fali 600 nm. Pomiar wykonywano w 3 powtórzeniach. 

2.3 Pomiar żywotności komórek 

Celem pomiaru żywotności komórek, w okresie trwania hodowli, co 48 h z podłoża 
biotransformacyjnego pobierano próbę o objętości 1 cm3 i rozcieńczano ją odpowiednio w jałowym roztworze 
soli fizjologicznej. Kolejno pobierano 10 µl właściwie rozcieńczonej zawiesiny drożdży i zaszczepiano nią 
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powierzchniowo stałe podłoże YPGA (ekstrakt drożdżowy, pepton, glukoza, agar) na płytce Petriego. 
Zaszczepione płytki inkubowano w temperaturze pokojowej przez około 48 h, po czym zliczano liczbę kolonii 
drożdży wyrosłych na płytkach. Doświadczenie prowadzono w dwóch powtórzeniach podając w wyniku 
końcowym liczbę j.t.k./cm3. 

2.4 Oznaczenie zewnątrzkomórkowej aktywności lipolitycznej 

Do kolby stożkowej o pojemności 100 cm3 umieszczonej w łaźni wodnej, w temperaturze 37°C, 
wprowadzano 0,3 mmola laurynianu p-nitrofenylu, rozpuszczonego w 2 cm3 heptanu. Po rozpuszczeniu 
substratu, do kolby dodawano 15 ml supernatantu pochodzącego z kolejnych dni hodowli drożdży.  

Spektrofotometrycznego pomiaru postępu hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu dokonywano po 10 
minutach reakcji. Do kuwety wprowadzano 3 ml 0,1 M NaOH, a następnie dodawano 0,1 ml mieszaniny 
reakcyjnej. Uwolniony w trakcie hydrolizy p-nitrofenol był całkowicie zdysocjowany w roztworze NaOH. Pomiaru 
dokonywano na spektrofotometrze UV-VIS 1800 EnviSense przy długości fali 410 nm, dla której p-nitrofenol 
wykazuje maksimum absorbancji. 
Laurynian p-nitrofenylu syntetyzowano z chlorku laurylu i p-nitrofenolu w laboratorium Katedry Chemii SGGW. 

3 Wyniki i ich dyskusja 

Poniżej przedstawiono badania dotyczące wpływu gamma-dekalaktonu na wzrost i aktywność 
enzymatyczną drożdży Yarrowia lipolytica W29, syntetyzujących gamma-dekalakton w procesach 
biotransformacyjnych, opartych o szlak β-oksydacji. Omawiane wyniki dotyczą hodowli prowadzonych na 
podłożach zawierających gamma-dekalakton w stężeniu 100, 150 i 200 mg/dm3 oraz w pożywce bez laktonu, 
stosowanej jako próba odniesienia. 

Wyniki gęstości optycznej, przedstawione na rysunku nr 2 wskazują, iż obecność gamma-dekalaktonu 
w podłożu modyfikuje tempo wzrostu drożdży. We wszystkich hodowlach z dodatkiem laktonu gęstość optyczna 
po pierwszej dobie namnażania jest znacznie niższa w porównaniu z podłożem standardowym. Wartości te po 
24 h wynoszą odpowiednio ok. 4,3 ± 1,1 (dla podłoży z dodatkiem 0,1-0,15 g laktonu/dm3), 7,3 ± 0,9 (dla podłoża 
zawierającego 0,2g/dm3 gamma-dekalaktonu) po 11,5 ± 0,6 (dla podłoża standardowego). Różnica 
obserwowana jest również w czasie osiągania maksymalnej wartości gęstości optycznej, odzwierciedlającej 
poziom zmętnienia próby, odpowiadający stężeniu komórek w podłożu. Najwyższą wartość gęstości optycznej 
w podłożach z dodatkiem gamma-dekalaktonu odnotowano w trzeciej dobie hodowli – OD na poziomie 12,9 
± 1,2, podczas gdy dla standardowego podłoża komórki namnażały się intensywnie do 5 dnia hodowli – OD na 
poziomie 13,2 ± 0,7. 

Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w badaniach oceny żywotności komórek (rysunek 3). Rezultaty 
pomiaru liczebności kolonii wskazują, biorąc pod uwagę piątą dobę hodowli, na ponad dwu-trzykrotnie większe 
stężenie mikroorganizmów w podłożu standardowym (17,5*107 j.t.k./cm3) względem podłoży z dodatkiem 
laktonu (4,5-7*107 j.t.k./cm3). We wszystkich hodowlach zawierających gamma-dekalakton, faza 
logarytmicznego wzrostu drożdży trwała do trzeciego dnia hodowli, po tym okresie komórki osiągały fazę 
stacjonarną, a następnie wchodziły w fazę zamierania. W przypadku podłoża bez laktonu faza zamierania 
komórek rozpoczynała się dopiero po upływie piątej doby hodowli. Niezależnie jednak od testowanego podłoża, 
po 7 dniach namnażania dochodziło niemalże do całkowitego obumarcia komórek. 
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Rysunek 2. Wpływ stężenia gamma-dekalaktonu na gęstość optyczną podłoży podczas 7-dniowej hodowli wstrząsanej 

 

 
Rysunek 3. Wpływ stężenia gamma-dekalaktonu na żywotność komórek drożdży podczas 7 dniowej hodowli wstrząsanej 

 
Analizując wpływ gamma-dekalaktonu na aktywność lipolityczną drożdży (rysunek 4) można zauważyć, 

iż lakton obecny w podłożu stymuluje zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną mikroorganizmów w 
pierwszej dobie hodowli. Aktywność enzymatyczna komórek Yarrowia namnażanych na tych podłożach jest ok. 
1,5-2-krotnie wyższa względem podłoża odniesienia – wartości odpowiednio 2,2-3,1 U/ml dla podłoży z 
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laktonem oraz 1,5 U/ml dla podłoża standardowego. Przypuszcza się, iż może być to związane z hydrofobowością 
cząsteczki gamma-dekalaktonu i możliwością tworzenia powierzchni międzyfazowej, aktywującej lipazy. W 
kolejnych dobach namnażania trend ten odwraca się i lipazy w podłożach z laktonem tracą aktywność, redukując 
katalityczne działanie do wartości ok. 1 U/ml. 

 
Rysunek 4. Wpływ stężenia gamma-dekalaktonu na zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną 

W literaturze naukowej istnieją wzmianki sugerujące, iż hamowanie wzrostu mikroorganizmów 
w obecności gamma-dekalaktonu może być związane ze spadkiem wewnątrzkomórkowego pH drobnoustrojów. 
Zespół Aguedo i wsp. [5] przeprowadzili pod tym kątem badania na komórkach drożdży Yarrowia. Autorzy 
analizowali wewnątrzkomórkowe pH, odnosząc je do wyników z zastosowaniem kwasu kaprylowego w formie 
próby referencyjnej. Ich badania nie w pełni potwierdziły tą hipotezy. Obecność nawet 300 mg gamma-
dekalaktonu na litr podłoża nie wywoływało znaczącego spadku wewnątrzkomórkowego pH drożdży. 
Nieznaczne obniżenie pH o 0,5 jednostki było według autorów wynikiem zwiększonego napływu protonów 
w poprzek błony komórkowej drożdży. 

Udowodniony jest natomiast fakt, iż gamma-dekalakton obecny w podłożu wpływa dość istotnie na 
zwiększanie płynności błony komórkowej drożdży. Zostało to potwierdzone w badaniach anizotropii 
fluorescencji prowadzonych również przez wyżej wspomniany zespół Aguedo i wsp. [5]. Anizotropia fluorescencji 
jest wartością odwrotnie skorelowaną z płynnością błony. Autorzy dowiedli, iż wzrost stężenia gamma-
dekalaktonu w podłożu wpływa wprost proporcjonalnie na zwiększenie płynności membrany. W badaniach 
wykazano, że nawet stosunkowo niskie stężenie laktonu w podłożu (ok. 50 mg/l) jest wystarczające by dokonać 
zmiany wartości fluorescencji. Należy pamiętać, iż płynność błony ma istotny wpływ na jej funkcje. Wzrostowi 
płynności towarzyszy wzrost przepuszczalności dla wody i drobnocząsteczkowych związków polarnych. Wzrasta 
wówczas także dyfuzja lateralna białek.  

Gamma-dekalakton może mieć również wpływ na aktywność mH+-ATPazy. Badania dowiodły, iż przy 
stężeniu gamma-dekalaktonu w podłożu na poziomie 100 - 150 mg/l następuje 50% redukcja aktywność mH+-
ATPazy Yarrowia lipoytica [5] 
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4 Spostrzeżenia i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące spostrzeżenia i wnioski: 

1. Obecność gamma-dekalaktonu w podłożu wpływa na kinetykę wzrostu drożdży i wykazywaną 
przez nie aktywność lipolityczną 

2. Gęstość optyczna podłoży z dodatkiem laktonu (niezależnie od testowanego stężenia) jest niższa 
w porównaniu z podłożem standardowym 

3. Stężenie gamma-dekalaktonu w podłożu w zakresie od 100 do 200 mg/dm3 przyczynia się do 
spadku żywotności komórek. Dla każdego z przebadanych stężeń laktonu maksimum populacji 
komórek przypadało na 3 dzień hodowli: 0,6-1,0*108 jtk/cm3 podczas gdy w podłożu 
standardowym komórki namnażały się do 5 dnia hodowli, osiągając maksymalną liczebność na 
poziomie 1,8*108 jtk/cm3 

4. Dodatek gamma-dekalaktonu w początkowym etapie hodowli stymuluje zewnątrzkomórkową 
aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia lipolytica, co może być związane z hydrofobowością 
cząsteczki gamma-dekalaktonu i możliwością tworzenia powierzchni międzyfazowej, aktywującej 
lipazy 
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Większość procesów fizjologicznych oraz wiele ważnych przemysłowo reakcji chemicznych przebiega dzięki 
obecności enzymów, w tym znaczną część rynku biokatalizatorów stanowią preparaty enzymów pochodzenia 
mikrobiologicznego. Producentem wielu enzymów są tlenowe drożdże z gatunku Yarrowia lipolytica, które 
stanowią obiekt zainteresowania Katedry Chemii WNoŻ SGGW od kilkunastu lat. W pracy została podjęta 
próba oceny zdolności syntezy zewnątrzkomórkowych lipaz (hydrolaz estrów glicerolu) przez szczep drożdży 
Y. lipolytica ATCC 90812 oraz aktywności lipolitycznej uzyskanego płynu pohodowlanego. Przeprowadzono 
hodowlę drożdży w podłożach zawierających 2% hydrofobowego źródła węgla w postaci oliwy z oliwek, 
tristearynianu, tributyryny, kwasu oleinowego lub dodekanu, a także glicerolu. Po 65 h hodowli wstrząsanej 
prowadzonej w temperaturze 28oC płyn pohodowlany oddzielono od biomasy i oznaczano jego aktywność 
lipolityczną metodą spektrofotometrycznego pomiaru postępu reakcji hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu. 
Plon biomasy drożdży oceniano metodą termograwimetryczną. Najwyższą aktywnością lipolityczną 
cechowały się komórki hodowane w podłożu z kwasem oleinowym oraz oliwą z oliwek (odpowiednio 0,136 
oraz 0,119 U/cm3). Uwzględniając jednocześnie plon biomasy drożdży w danym podłożu oraz aktywność lipaz 
najlepsze rezultaty uzyskano w podłożu z oliwą z oliwek (plon biomasy średnio 13,85 g s.s./dm3). Spośród 
stosowanych estrów badany szczep drożdży najlepiej wykorzystywał estry glicerolu i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które znajdowały się w oliwie z oliwek stosowanej jako źródło węgla oraz wykazywał 
preferencje w stosunku do kwasu oleinowego.  

1 Wprowadzenie 

Zdolność organizmów żywych do przekształcania i syntezy związków chemicznych stanowi podstawę 
wszystkich znanych procesów życiowych, a większość tych przemian jest katalizowana przez specyficzne białka 
enzymatyczne o zróżnicowanych właściwościach [1]. Współcześnie wartość światowego rynku enzymów 
przemysłowych została oszacowana w 2010 roku na 3,6 miliarda dolarów, z czego na blisko 1,2 miliarda dolarów 
wyceniono wartość rynku enzymów produkowanych dla potrzeb przemysłu spożywczego i fermentacyjnego [2].  

Lipazy, czyli hydrolazy triacyloglicerolu (EC 3.1.1.3), zaliczane do grupy hydrolaz estrów kwasów 
karboksylowych (EC 3.1.1), należą do grupy enzymów najszerzej stosowanych na skalę przemysłową oraz 
badanych w ośrodkach akademickich i komercyjnych [3]. Katalizują one reakcje estryfikacji, transestryfikacji, 
alkoholizy, acydolizy, aminolizy triacylogliceroli oraz innych estrów, a także hydrolizy w środowisku wodnym. 
Cechują się szeroką specyficznością substratową, wysoką regio- i stereoselektywnością [4].  

Pierwszą znaną lipazą był odkryty w 1856 roku przez Bernarda Claude enzym trzustkowy, a zdolność 
mikroorganizmów do syntezy enzymów lipolitycznych odkrył w 1901 roku mikrobiolog Christiaan Eijkmann. 
Początkowo znano jedynie aktywność hydrolityczną tych enzymów i dopiero 70 lat temu zaobserwowano, że 
lipazy posiadają także zdolność do katalizowania syntezy estrów w rozpuszczalnikach organicznych [5,6].  

Z uwagi na niskie koszty produkcji oraz wysoką wydajność syntezy do najczęściej stosowanych 
w przemyśle producentów enzymów należą mikroorganizmy. Lipazy cechuje ogromna różnorodność. Aby 
pozyskać pożądane właściwości enzymu należy brać pod uwagę odpowiedni gatunek, rodzaj, a nawet szczep 
drobnoustroju oraz optymalne warunki hodowli i syntezy. Producentem wielu białek enzymatycznych są 
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tlenowe drożdże z gatunku Yarrowia lipolytica, które stanowią obiekt zainteresowania Katedry Chemii SGGW od 
kilkunastu lat. Syntetyzują one także zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe lipazy [7].  

Podstawowym parametrem decydującym o wysokiej aktywności enzymów lipolitycznych 
syntetyzowanych przez komórki drożdży jest skład pożywki hodowlanej, w tym źródło azotu, węgla oraz 
obecność substancji indukujących i stężenie soli nieorganicznych. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny 
zdolności syntezy zewnątrzkomórkowych enzymów lipolitycznych przez nowo pozyskany z amerykańskiej 
kolekcji mikroorganizmów ATCC szczep drożdży Y. lipolytica ATCC 90812 w podłożach zawierających różnorodne 
substraty pełniące rolę źródła węgla w pożywce.  

2 Materiały i metody 

2.1 Mikroorganizm i warunki hodowli 

Badania prowadzono z użyciem szczepu drożdży Y lipolytica ATCC® 90812™ (JM23), należącego do 
amerykańskiej kolekcji ATCC, otrzymanego w laboratorium Centre de Biotechnologies Agro-Industrielles 
w Institut National Agronomique w Thiverval-Gringon we Francji. 

Hodowlę inokulacyjną drożdży prowadzono w kolbach okrągłych płaskodennych o objętości 500 cm3 
w 100 cm3 sterylnego podłoża YPG. Właściwe hodowle wstrząsane prowadzono w podłożach YP (1% ekstrakt 
drożdżowy, 2% pepton) zawierających 2% glicerolu lub hydrofobowego źródła węgla w postaci: oliwy z oliwek, 
tristearynianu, tributyryny, kwasu oleinowego lub dodekanu. pH podłoży ustalono na poziomie 5,00. Po 65 h 
hodowli wstrząsanej prowadzonej w temperaturze 28 oC na wytrząsarce posuwisto-zwrotnej IKA KS 4000 ic 
control przy 140 obrotach na minutę. Płyn pohodowlany oddzielano od biomasy i mierzono aktywność lipaz 
wydzielonych do podłoża, jak również oznaczano plon biomasy. 

2.2 Oznaczanie plonu biomasy 

Plon biomasy drożdży określano na podstawie suchej biomasy mikroorganizmów oznaczanej 
w wagosuszarce MAC 50/NH metodą termograwimetryczną oraz mokrej biomasy ważonej na wadze WPE 2000 
Radwag. 

2.3 Oznaczanie aktywności lipolitycznej enzymów w płynie pohodowlanym 

Zewnątrzkomórkową aktywność lipolityczną oznaczano zmodyfikowaną metodą spektrofotometrycznego 
pomiaru aktywności lipaz w reakcji hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu [8,9]. Zasada metody opiera się na reakcji 
hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu do kwasu laurynowego i p-nitrofenolu, katalizowanej przez lipazy obecne w 
płynie po hodowli drożdży. Laurynian p-nitrofenylu zsyntetyzowano w laboratorium w Katedrze Chemii SGGW, 
a jego czystość oceniano metodami chromatograficznymi. 

0,097g laurynianu p-nitrofenylu rozpuszczano w 2 cm3 heptanu i dodawano 15 cm3 płynu 
pohodowlanego zawierającego lipazy wydzielone przez komórki drożdży w czasie hodowli. Reakcję prowadzono 
na mieszadle magnetycznym z grzaniem, w łaźni wodnej w temperaturze 40˚C przez 5 minut. W celu oceny 
aktywności biokatalizatorów oznaczano spektrofotometrycznie ilość p-nitrofenolu będącego produktem reakcji 
hydrolizy. Do oznaczenia pobierano 0,1 cm3 próbki do 3 cm3 0,1 M roztworu wodorotlenku sodu, mierząc 
absorbancję przy długości fali λ równej 410 nm. 

 
Rysunek 1. Reakcja hydrolizy laurynianu p-nitrofenylu katalizowana przez enzymy lipolityczne 

laurynian p-nitrofenylu

H2O
lipazy

p-nitrofenolkwas laurynowy



WPŁYW HYDROFOBOWEGO ŹRÓDŁA WĘGLA NA SYNTEZĘ ENZYMÓW LIPOLITYCZNYCH PRZEZ SZCZEP 
DROŻDŻY YARROWIA LIPOLYTICA ATCC 90812 

Strona | 73  

2.4 Analiza statystyczna 

Wyniki przeprowadzonych badań analizowano metodami statystycznymi przy pomocy oprogramowania 
Statistica 12.0. Jako miarę tendencji centralnej przyjęto odchylenie standardowe. W celu weryfikacji hipotezy 
statystycznej o równości średnich obiektowych przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji. 
Szczegółowego porównania średnich i wyodrębnienia grup jednorodnych dokonano, stosując test porównań 

wielokrotnych - test Tukey’a. W analizie ustalono poziom istotności =0,05. 

3 Wyniki i dyskusja 

Rodzaj źródła węgla należy do jednych z kluczowych czynników wpływających na biosyntezę enzymów 
lipolitycznych [10], a według danych literaturowych, drożdże z rodzaju Yarrowia potrafią asymilować różnorodne 
źródła węgla, takie jak octan sodu, glicerol, niektóre cukry, substraty lipidowe i alkany [11]. Dalmau in. (2000) 
[12] sugerowali, że także plon biomasy drożdży Y. lipolytica w znacznym stopniu zależy od źródła węgla obecnego 
w podłożu. Poniżej opisano wyniki hodowli drożdży Y. lipolytica ATCC 90812 w podłożach zawierających, obok 
oliwy z oliwek, także inne substraty jak glicerol (końcowy produkt hydrolizy triacylogliceroli), kwas oleinowy, 
tributyrynę, tristearynian oraz dodekan (węglowodór nasycony). 

Stwierdzono, że najwyższy plon biomasy drożdży obserwowano w podłożu z oliwą z oliwek i glicerolem 
(odpowiednio 13,84 oraz 13,85 g s.s./dm3) jako jedynymi źródłami węgla (rysunek 2). Plon biomasy drożdży 
uzyskany w podłożu z kwasem oleinowym oraz tristearynianem był istotnie niższy i wynosił odpowiednio 8,42 
i 6,72 g s.s./dm3, a najniższy plon biomasy odnotowano w podłożu z tributyryną (1,26 g s.s./dm3) (rysuenk 2). 
Estry glicerolu oraz kwasu masłowego nie były odpowiednim źródłem węgla dla wzrostu badanego szczepu 
drożdży. Słaby wzrost skutkował także niską zewnątrzkomórkową aktywnością lipaz produkowanych przez 
komórki w tym podłożu (rysunek 3). 

Najwyższą aktywnością lipolityczną cechowały się komórki hodowane w podłożu z kwasem oleinowym 
oraz oliwą z oliwek odpowiednio 0,136 oraz 0,119 U/cm3 (rysunek 3). W pozostałych podłożach z glicerolem, 
tristearynianem oraz dodekanem oznaczona aktywność była ponad 10-krotnie niższa, co sugeruje że 
zastosowane źródła węgla nie stymulują aktywności lipaz. Uwzględniając plon biomasy, czyli wzrost komórek 
w danym podłożu i aktywność lipaz jednocześnie najlepsze rezultaty można osiągnąć w podłożu z oliwą z oliwek. 
Prawdopodobnie badany szczep drożdży najlepiej wykorzystuje źródła węgla jakim są estry glicerolu i kwasów 
tłuszczowych o długim nienasyconym łańcuchu węglowodorowym, którym w przypadku oliwy z oliwek jest kwas 
oleinowy. Dla porównania w podłożach stosowano estry glicerolu i kwasu stearynowego. Obecność nasyconych 
kwasów tłuszczowych w cząsteczce triacylogliceroli wpływała negatywnie na aktywność lipaz. 
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Rysunek 2. Wpływ źródła węgla na plon biomasy drożdży Y. lipolytica ATTC 90812 po 65 h hodowli wstrząsanej. 

 

 
Rysunek 3. Wpływ źródła węgla na aktywność lipolityczną drożdży Y. lipolytica ATTC 90812 po 65 h hodowli wstrząsanej. 

Z uwagi na duże zainteresowanie przemysłu enzymami lipolitycznymi, ich synteza przez mikroorganizmy 
stała się przedmiotem badań wielu autorów. Ciekawe przeglądy w tym zakresie przygotowali Sharma i in. 
(2001)[13], Gupta i in. (2004) [14] oraz Treichel i in. (2010) [15]. W przedstawionej poniżej dyskusji wyników 
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autorzy skupili się jedynie na najciekawszych doniesieniach dotyczących optymalizacji mikrobiologicznej 
produkcji lipaz, ograniczając się w większości przypadków do badań z udziałem drożdży i niektórych gatunków 
grzybów strzępkowych.  

Węglowodory nie są popularnymi dodatkami w mikrobiologicznej produkcji lipaz, ponieważ niewiele 
gatunków drożdży, posiada zdolność do asymilacji n-alkanów, w tym dodekanu, wyjątek stanowi tu Y. lipolytica 
[16]. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, że dodekan jest wykorzystywany do wzrostu przez 
komórki, ale nie należy do grupy substratów stymulujących mikrobiologiczną produkcję lipaz drożdży Y. lipolytica.  

Drożdże Y. lipolytica ATTC 90812 w przeprowadzonych badaniach własnych nie wykazywały zdolności do 
syntezy znacznej ilości lipaz także w podłożu z glicerolem. Podobne wyniki w odniesieniu do innego szczepu tego 
gatunku o numerze kolekcyjnym KKP 379 uzyskała Fabiszewska i in. (2014) [17]. Wang i in. (2008) [18] 
zaobserwowali, że w hodowlach R. chinensis i C. rugosa glicerol, jako produkt hydrolizy triglicerydów, hamował 
aktywność lipaz związanych ze ścianą komórkową. Co ciekawe, Dalmau i in. (2000) [12] stwierdzili, że komórki 
C. rugosa syntetyzowały lipazy w podłożu z glicerolem, ale białka te były nieaktywne.  

Większość doniesień literaturowych podaje oliwę z oliwek jako doskonałe źródło węgla stymulujące 
syntezę lipaz drożdży z gatunku Y. lipolytica. Stymulująca rola oliwy z oliwek w mikrobiologicznej syntezie lipaz 
wiązana jest z wysoką zawartością kwasu oleinowego w estrach glicerolu tego oleju [7]. Oleje roślinne 
wykorzystywali także inni badacze w mikrobiologicznej produkcji enzymów lipolitycznych, a substraty 
hydrofobowe uznano za najbardziej odpowiednie źródło węgla stymulujące aktywność lipaz drożdży i grzybów 
strzępkowych [18,19] (Wang i in., 2008; Darvishi i in., 2009). Według Domínguez i in. (2003), w czasie hodowli 
drożdży Y. lipolytica CECT 1240 w podłożach z glukozą suplementowanych kwasem oleinowym, oliwą z oliwek 
lub olejem słonecznikowym, uzyskany plon biomasy był niezależny od obecności lipidowych źródeł węgla. 
Z drugiej strony, rodzaj hydrofobowego źródła węgla determinował ostateczny poziom lipaz 
zewnątrzkomórkowych syntetyzowanych przez drożdże w hodowli.  

Oliwa z oliwek oraz olej kukurydziany zostały uznane za najlepsze induktory syntezy lipaz w hodowli 
szczepu Y. lipolytica 681 [20]. Zastosowanie olejów roślinnych jako jedynego źródła węgla w podłożu pozwoliło 
także na uzyskanie zadowalającego plonu biomasy porównywalnego do plonu oznaczonego w podłożu z glukozą. 
Corzo i Revah (1999) badali także specyficzność substratową lipaz Y. lipolytica 681. Co ciekawe zbliżoną 
aktywnością charakteryzowały się enzymy badanego szczepu drożdży w stosunku do oliwy z oliwek, tributyryny 
i trikapryliny, które stosowano jako substraty reakcji hydrolizy. Istotnie niższą aktywność lipaz uzyskano, stosując 
jako substrat reakcji trioleinę, a najniższą kiedy stosowano olej kukurydziany [20].  

Indukcja ekspresji genów lipolitycznych drożdży przez kwas oleinowy była początkowo wiązana 
z aktywacją genów biorących udział w β-oksydacji i metabolizmie kwasów tłuszczowych. Lotti i in. (1998) [21] 
sugerowali istnienie dwóch grup genów lipolitycznych C. rugosa. Jedna grupa obejmowała geny konstytutywne, 
a druga geny, których poziom transkrypcji jest zależny od indukcji np. kwasem oleinowym. Hipotezę tę 
potwierdzają zarówno badania własne jak i doniesienia innych autorów [22]. Natomiast Desfougères i in. 
(2009)[23] zidentyfikowali geny specyficzne dla kwasu oleinowego - SOA (ang. specific for oleic acid), które 
kodują białka kontrolujące ekspresję genów LIP2 w komórkach Y. lipolytica. Hipotezę o aktywującej roli kwasu 
oleinowego w ekspresji genu LIP2 bada od kilku lat zespół Fickersa [7], który sugeruje istnienie dwóch szlaków 
regulujących ekspresję genu LIP2. Jeden dotyczyć miałby β-oksydacji i mieć związek z regulacją aktywności genu 
POX2, wrażliwego na obecność kwasów tłuszczowych. Drugi miałby być regulowany przez geny SOA i dotyczyć 
metabolizmu triacylogliceroli [7]. 

Fickers i in. (2004) [24] zaobserwowali najwyższą aktywność genu LIP2 modyfikowanego szczepu 
Y. lipolytica LgX64.81 w obecności 0,5% kwasu oleinowego. Autorom nie udało się jednak potwierdzić 
bezpośredniej korelacji pomiędzy poziomem ekspresji genu LIP2, a syntezą lipaz w podłożu z kwasem oleinowym. 
Sugerowano natomiast, że synteza lipaz może być regulowana na poziomie sekrecji, a zatem tym wyższa jest 
aktywność lipaz zewnątrzkomórkowych im bardziej intensywnie białka enzymatyczne transportowane są 
z wnętrza komórki do środowiska. Odmienne rezultaty zaprezentowali Corzo i Revah (1999) [20], którzy uznali 
kwas oleinowy za inhibitor lipaz szczepu drożdży Y. lipolytica 681, wyznaczając jednocześnie stężenie kwasu 
oleinowego całkowicie hamujące syntezę enzymów lipolitycznych równe 12 g/dm3. Kwas oleinowy to końcowy 
produkt hydrolizy triacylogliceroli i być może w przytoczonych eksperymentach dochodziło do obniżenia 
aktywności lipolitycznej drożdży na drodze inhibicji enzymu produktem. 
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4 Wnioski i spostrzeżenia 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski i spostrzeżenia: 
Stosowany w badaniach szczep drożdży Y. lipolytica ATCC 90812 wykazywał wzrost w stosunku do 

wszystkich pięciu substratów stosowanych w podłożach hodowlanych jako źródło węgla (oliwie z oliwek, kwasie 
oleinowym, glicerolu, tristearynianie, tributyrynie oraz dodekanie). 

Najwyższy plon biomasy obserwowano w podłożu z oliwą z oliwek i z glicerolem jako jedynymi źródłami 
węgla (odpowiednio 13,84 g s.s./dm3 oraz 13,85 g s.s./dm3, a najniższy w podłożu z tributyryną (1,26 g s.s./dm3). 

Najwyższą aktywnością lipolityczną cechował się płyn pohodowlany pochodzący z hodowli drożdży 
w podłożu z kwasem oleinowym (0,118 U/cm3) i z oliwą z oliwek (0,119 U/cm3). 

Uwzględniając plon biomasy czyli intensywność wzrostu komórek w danym podłożu i aktywność lipaz 
zewnątrzkomórkowych produkowanych przez komórki drożdży najbardziej optymalnym źródłem węgla okazała 
się oliwa z oliwek. 
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Biologiczne wiązanie azotu jest jednym z najważniejszych procesów, w których azot atmosferyczny jest 
redukowany do amoniaku. Przemiana ta możliwa jest dzięki symbiozie bakterii (zwanych rizobiami) i roślin 
bobowatych – Fabaceae. Termin „rizobia” pochodzi od Rhisobium czyli nazwy rodzajowej bakterii wiążących 
N2 i mających zdolność do symbiozy z roślinami bobowatymi. Czterdzieści cztery gatunki bakterii Rhisobium 
tworzy brodawki korzeniowe. Bakterie te należą do α- i β-proteobakterii. Do α-proteobakterii należy dziewięć 
z jedenastu gatunków tworzących tę grupę mikroorganizmów, m.in. Allorhisobium, Azorhisobium oraz 
Methylobacterium.  
Rośliny bobowate mają zdolność do tworzenia symbiozy mutualistycznej z diazotrofami (bakteriami 
wiążącymi azot atmosferyczny), co umożliwia im wzrost na glebach z ograniczoną ilością azotu. Znaczenie N2 
we wzroście roślin jest bardzo istotne, gdyż związek ten jest elementem budującym wiele makrocząsteczek 
takich jak kwasy nukleinowe (DNA i RNA), białka czy witaminy.  
Rizobia infekują korzenie z wykorzystaniem lipoochitooligosacharydów zwanych czynnikami Nod (NF), które 
wpływają na aktywację transmisji sygnałów rośliny oraz inicjację rozwoju brodawki korzeniowej. Obok 
czynników Nod istotną funkcję pełnią tu: nitrogenaza czyli enzym produkowany przez rizobia, bezpośrednio 
katalizujący redukcję cząsteczek azotu, a także flawonoidy będące związkami chemicznymi wydzielanymi 
przez korzenie oraz nasiona rośliny.  
Efektywna symbioza pomiędzy rizobium, a rośliną jest procesem złożonym. Obejmuje ona sygnalizację 
międzykomórkową rośliny i bakterii do zmian morfologicznych obu organizmów, a także dostosowanie 
metabolizmu współżyjących ze sobą jednostek.  

1 Znaczenie azotu 

Azot jest niemetalem należącym do pierwiastków piętnastej grupy. Stanowi on składnik kwasów 
nukleinowych (DNA i RNA), białek oraz witamin, niezbędnych do istnienia wszystkich form organizmów 
zamieszkujących ziemię. Azot występujący w glebie nie jest rozpuszczony w roztworze glebowym lecz jest 
związany z materiałem organicznym. Jeżeli w glebie znajduje się mała ilość azotu, wzrost roślin jest utrudniony. 
Mówimy wówczas o wyjałowieniu gleb.  

Podstawowymi formami N2 znajdującego się w ziemi są: 

• Azot obecny w próchnicy (humus) – N2 połączony ze związkami organicznymi 

• Formy amonowe – NH4
+ (absorbowane przez cząstki glebowe) 

• Azotany – NO3
- (rozpuszczone w roztworze glebowym) 

NH4
+ oraz NO3

- należą do form łatwo przyswajalnych dla roślin w przeciwieństwie do azotu w związkach 
organicznych gleby. 

Obieg azotu w przyrodzie obejmuje trzy główne przemiany N2. Należą do nich: 

• Mineralizacja  

• Nitryfikacja 

• Denitryfikacja  
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Rysunek 2. Obieg azotu w przyrodzie 

Mineralizacja jest procesem polegającym na rozkładzie martwej materii organicznej przez 
mikroorganizmy przy jednoczesnej przemianie azotu związanego organicznie do formy amonowej (NH4

+). 
Nitryfikacja zachodzi za pośrednictwem bakterii z grupy Nitrosomonas i Nitrobacter. Proces ten możemy 
podzielić na dwa etapy:  

1. Konwersja NH4
+ do NO2

- za pośrednictwem bakterii Nitrosomonas 

2. Konwersja NO2
- do NO3

- za pośrednictwem bakterii Nitrobacter  

Oba etapy zachodzą w warunkach tlenowych. Denitryfikacja to redukcja NO3
- do N2 w warunkach 

beztlenowych. Produktem pośrednim tego procesu jest podtlenek azotu (N2O), który emitowany jest do 
atmosfery. 

Zdolność do biologicznego wiązania azotu opiera się m.in. na konwersji nieprzyswajalnego dla roślin azotu 
cząsteczkowego do formy zredukowanej – amoniaku. Mikroorganizmy mające zdolność do przeprowadzania 
tego procesu wykorzystują złożone kompleksy enzymatyczne, z których najistotniejszym elementem jest 
nitrogenaza. Enzym ten katalizuje reakcje redukcji N2, która wymaga obecności: 

• Nitrogenazy 

• Dużej ilości energii (ATP) 

• Protonów oraz elektronów (siła redukcyjna – H+) 

 
Rysunek 2. Ogólny schemat działania nitrogenazy. 

Dostępność azotu dla roślin może zwiększyć się, gdy są one zdolne do symbiozy z rizobiami – bakteriami 
infekującymi korzenie roślin bobowatych (Fabaceae) [1,2,3,4]. 
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2 Rhizobia – bakterie brodawkowe 

Utworzenie kompleksu organizmów, zdolnych do symbiozy, wymaga obecności dwóch jednostek – 
bakterii zdolnych do wiązania azotu oraz roślin (rysunek 3), które muszą zapewnić beztlenowe środowisko, 
a także niezbędną energię do przeprowadzenia reakcji redukcji azotu cząsteczkowego. Przebieg symbiozy 
wymaga ogromnego zasoby energii [5,6]. 

 
Rysunek 3. Utworzenie kompleksu: roślina - rizobia. 

Diazotrofia jest to zdolność bakterii do wiązania N2, który występuje w powietrzu i przekształcania go 
w formę przyswajalną dla roślin. Bakterie charakteryzujące się tą umiejętnością nazywamy diazotrofami. 
Czterdzieści cztery gatunki bakterii należących do tej grupy mają zdolność tworzenia brodawek korzeniowych u 
roślin bobowatych (dawniej motylkowatych). Gatunki te należą do jedenastu rodzajów, z czego dziewięć zalicza 
się do α-proteobakterii. Wyróżniamy wśród nich: Allorhisobium, Azorhisobium, Bradyrhisobium, Devosia, 
Mesorhisobium, Methylobacterium, Ochrobacterium, Ensifer (Sinorhisobium) oraz Rhisobium. Określenie 
„rizobia” pochodzi od rodzajowej nazwy Rhizobium. Terminem tym określano wszystkie bakterie brodawkowe 
mające zdolność wiązania azotu i życia w symbiozie z roślinami bobowatymi [5,10]. 
Rizobia tworzą grupę bakterii nie tylko o zdolnościach symbiotycznych, ale także saprofitycznych. Duża część 
tych bakterii są to gram-ujemne bakterie glebowe. Źródłem węgla i energii stanowią dla nich cukry. Rozkład 
jednego grama glukozy przez komórkę Rhisobium umożliwia przyswojenie 210 mg azotu. Poszczególne gatunki 
mogą tworzyć brodawki tylko na określonych gatunkach roślin, głównie obejmujących rodzinę Fabaceae zaś 
wysoka specyficzność brodawkowania występuje, gdy rizobia (mikrosymbionty) oraz roślina posiadają zestaw 
genów pozwalający na zawiązanie wydajnej symbiozy [11]. Podstawowym sygnałem molekularnym symbiozy są 
Nodulation Factors (NF) czyli czynniki Nod, które wytwarzane są przez bakterie brodawkowe w odpowiedzi na 
obecność flawonoidów wydzielanych przez korzeń oraz nasiona Fabaceae [8]. 



SYMBIOZA RIZOBIÓW ORAZ FABACEAE (ROŚLIN BOBOWATYCH) 

Strona | 81  

3 Przebieg symbiozy  

Symbioza rizobiów i roślin motylkowatych jest typową swoistą interakcją, w której określony szczep 
rizobium wywołuje u konkretnych gatunków roślin powstanie brodawek korzeniowych. Zjawisko to uzależnione 
jest w głównej mierze od informacji genetycznej (warunkującej powstanie brodawki) jaka przekazywana jest 
przez roślinę, a także odpowiedzi ze strony mikrosymbiontu (bakterii) stymulującego powstanie kaskady reakcji 
prowadzących do wytwarzania brodawek.  

Pierwszym etapem procesu symbiozy jest infekcja włośnika korzeniowego przez rizobia. Jest to możliwe 
dzięki strukturom oraz cząsteczkom produkowanym przez oba symbionty, np. rikatcheryna będąca białkiem 
powierzchniowym wiążącym jony Ca2+, bakteryjne fibryle celulozowe czy polisacharydy bakteryjne [7]. 
Rozpoznanie „partnerów symbiozy” umożliwione jest dzięki obecności roślinnych sygnałów molekularnych, tzw. 
flawonoidów, a także bakteryjnych czynników Nod. 

Flawonoidy stanowią grupę roślinnych metabolitów wtórnych. Ich indukcja regulowana jest czynnikami 
stresowymi do których można zaliczyć m.in. głód azotowy. Flawonoidy, uwalniane z wierzchołków korzeni roślin 
bobowatych, mają wpływ na ekspresję genów brodawkowatych (nodulujących) czyli genów nod bakterii 
brodawkowatych, co możliwe jest poprzez interakcje z białkiem NodD. Następnie białko to wiąże się z tzw. kasetą 
nod zlokalizowaną w obszarach promotorowych genów nodulacji. Obecność flawonoidów wymagana jest przy 
aktywacji promotora tych genów, zaś nie jest konieczna podczas łącznia NodD z DNA. NodD po aktywacji 
wywołuje indukcję wydzielania czynników Nod (rysunek 4) [12]. 

 
Rysunek 4. Aktywacja genów nodulacji za pośrednictwem roślinnych flawonoidów. 

Synteza lipochitoligosacharydowych czynników Nod możliwa jest dzięki działalności genów wspólnych 
nodulacji, które kontrolowane są przez NodD. Geny te znajdują się w obszarze operonu nodABC, który występuje 
u większości gatunków rizobiów. Geny te umożliwiają również syntezę enzymów, które są niezbędne do 
utworzenia struktur rdzeniowych czynników Nod (NF). [13,7]  
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Czynniki Nod (NF) wykazują aktywność biologiczną w stężeniu 10-9–10-12 M. Są to niewielkie stężenia, co 
wskazuje, iż percepcja NF zachodzi przy obecności receptorów roślinnych NFR (nod factor receptors), 
wykazujących duże powinowactwo do NF [9]. 

Obecne w epidermie korzenia receptory NFR rozpoznają czynniki Nod. Powoduje to pojawienie się 
kaskady sygnałów, które indukują szereg przemian prowadzących do powstania brodawek korzeniowych.  

Brodawki korzeniowe mogą ukształtować się w różnych kierunkach. Do głównych typów brodawek 
korzeniowych zaliczamy brodawki zdeterminowane, niezdeterminowane oraz kołnierzykowate. Te ostatnie 
stanowią połączenie cech brodawek zdeterminowanych i niezdeterminowanych, których podstawową cechą 
różniącą jest nietrwałość merystemów [13].  

Aktywny merystem dystalny, cylindryczny kształt, gradient rozwojowy oraz obecność różnorodnych grup 
endosymbiontów to cechy brodawek niezdeterminowanych. W przypadku tych struktur możemy wyróżnić pięć 
stref: I – merystematyczna; II – zakażania; tu nić infekcyjna doprowadza i uwalnia rizobia do komórki roślinnej; 
II-III – przejściowa; III – w jej obszarze wyróżnić można symbiosomy, które aktywnie wiążą azot; IV – w obszarze 
tej strefy następuje degradacja komórek roślinnych oraz bakterioidów pozbawionych zdolności wiązania azotu; 
V – saprofityczna; kolonizacja obumarłych komórek roślinnych przez rizobia. Brodawki zdeterminowane nie mają 
zdolności wykształcania merystemu o trwałej strukturze, charakteryzują się kulistym kształtem, a także brakiem 
gradientu rozwojowego. Kształtująca się brodawka może ulokować się w zewnętrznej warstwie kory korzenia, 
wówczas mamy do czynienia z brodawką zdeterminowaną. Jednak gdy brodawka powstaje na obszarze 
wewnętrznych warstw kory korzenia to mówimy, iż jest to brodawka niezdeterminowana [13].  

Rozwój brodawki rozpoczyna się charakterystyczną deformacją włośników, zwaną „laską pasterza”. 
Zagięcie włośników korzeniowych powoduje „uwięzienie” bakterii, które rozpoczynają proliferację (podziały) i 
produkcję dużej ilości NF. Proces ten powoduje hydrolizę miejscową ścian, co jest czynnikiem inicjującym 
pojawienie się nici infekcyjnej. Stanowi ona strukturę roślinną, o budowie rurkowatej, która wypełniona jest 
proliferującymi rizobiami znajdującymi się w matrix nici. Nić infekcyjna przechodzi przez warstwy korzy korzenia 
i uwalnia znajdujące się w niej bakterie. Następuje transport rizobiów, na drodze endocytozy, do komórek 
primordium (czyli zawiązka) brodawki korzeniowej, gdzie zostają one otoczone błonami peribakteroidalnymi. Są 
to błony pochodzenia roślinnego, umożliwiające wymianę substancji i sygnałów między bakteriami, a komórkami 
roślinnymi. (rysunek 5) [11,13].  
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Rysunek 5. 1 – utworzenie „laski pasterza”, 2 – utworzenie nici infekcyjnej, 3 – profileracja komórek, utworzenie brodawki 

korzeniowej. 

Wyżej opisany proces powoduje powstanie symbiosomów. Gdy w otoczeniu tych struktur nastąpi 
spadek stężenia tlenu wówczas odblokowane zostają geny, których ekspresja umożliwia syntezę kompleksu 
nitrogenazy. Enzym ten wpływa na konwersję azotu cząsteczkowego do form przyswajalnych dla roślin, które 
następnie transportowane są do komórek roślinnych.  

4 Podsumowanie 

Redukcja azotu atmosferycznego do amoniaku jest jednym z najważniejszych elementów biologicznych 
procesów wiązania azotu. Mechanizm ten jest istotą symbiozy rizobiów i roślin bobowatych (Fabaceae). 
Powstanie interakcji pomiędzy rośliną, a bakterią możliwe jest dzięki obecności specyficznych genów 
wpływających na ekspresję genów nod. Wspomniane geny wywołują pojawienie się kaskady sygnałów, która 
powoduje wytworzenie czynnika Nod, który stymuluje zaś ekspresję genów nodulacyjnych wywołujących 
powstanie brodawki korzeniowej. Powstały w ten sposób związek symbiotyczny rizobiów i roślin bobowatych 
umożliwia przyswajanie większych ilości azotu przez Fabaceae, a także dostarcza bakteriom produktów 
fotosyntezy, które niezbędne są do wzrostu i rozwoju rizobiów. Skutkiem tego powstaje mutualistyczny związek 
symbiotyczny, w którym oba organizmy czerpią korzyści.  

Azot stanowi składnik wielu makrocząsteczek, dlatego też jego przyswajalność jest niezwykle ważna we 
wzroście roślin. Nie wszystkie gatunki mają zdolności do wejścia w symbiozę z rizobium. Jednak te rośliny, które 
posiadają tę zdolności, jak np. lucerna, groch, fasola, kończyna, soja czy bobik mogą być wykorzystywane w 
procesach rewitalizacji gleb. Przywrócenie naturalnych właściwości gleby może odbywać się poprzez zamierzoną 
i kontrolowaną uprawę danej rośliny motylkowatej na „zniszczonym” obszarze, dzięki czemu wzrasta ilość 
pożytecznej mikroflory glebowej przyczyniającej się do neutralizacji bakterii utrudniających wzrost roślin. Oprócz 
tego system ten umożliwia wzrost ilości przyswajalnego azotu w glebie.  

W ostatnich latach trwają prace nad bionawozami wykorzystującymi czynniki Nod w uprawie roślin 
bobowatych, dzięki czemu rośliny te mają zdolność do wytworzenia symbiozy z większą ilością rizobium, a co za 
tym mają możliwość przyswojenia większej ilości azotu i tym samym zwiększenia plonów. Powstałe biopreparaty 
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mogłyby stanowić alternatywę dla używanych przez rolników szczepionek zawierających żywe komórki bakterii 
[9]. 
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Algi to eukariotyczne fotosyntetyzujące mikroorganizmy, które szybko rosną, znoszą ostre warunki hodowli, 
posiadają prostą budowę komórkową. Są grupą organizmów plechowych, najczęściej samożywnych, żyjących 
w środowisku wodnym lub miejscach wilgotnych. Mikroalgi znalazły zastosowanie w przemyśle 
kosmetycznym, farmaceutycznym, rolnictwie, jako dodatek żywieniowy dla ludzi oraz zwierząt hodowlanych 
a także jako potencjalne źródło biomasy wykorzystanej na cele energetyczne oraz produkcja biopaliw. Z uwagi 
na brak możliwości kontrolowanie parametrów hodowli oraz utrzymania warunków pozwalających na 
hodowlę monokultury w otwartych zbiornikach coraz częściej stosuje się fotobioreaktory – zamknięte układy 
hodowlane. Urządzenia tego typu pozwalają zapewnić pełną kontrolę nad warunkami prowadzenia procesu 
hodowli, jednakże konstrukcja bioreaktorów używanych do hodowli alg różni się od urządzeń 
wykorzystywanych do hodowli innych typów mikroorganizmów. Fotobioreaktory zbudowane są z materiałów 
przepuszczających światło. Jest ono podstawowym parametrem warunkującym wzrost mikroalg. Możemy 
wyróżnić trzy główne typy fotobioreaktorów: pionowo – kolumnowe, cylindryczne i panelowe.  

1 Algi 

Algi występują na całym świecie, głownie w środowiskach wodnych, ale także lądowych o wysokiej 
wilgotności [1]. Organizmy te zdolne są do przeprowadzania procesu fotosyntezy, co uwarunkowane jest 
posiadaniem chlorofilu a i innych dodatkowych barwników fotosyntetycznych, których obecność zależna jest od 
przynależności gatunkowej organizmu [2]. Są grupą organizmów, najczęściej samożywnych, które szybko rosną, 
znosząc ostre warunki hodowli. Posiadają prostą budowę komórkową, występują w postaci pojedynczych 
komórek lub niewielkich struktur [3]. 

Mikroalgi do produkcji biomasy potrzebują energii słonecznej, dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych, 
temperatura hodowli musi zaś oscylować w granicach 20-30ºC. Za ważny aspekt produkcji takiej biomasy uważa 
się minimalizację kosztów jej wytworzenia, zwraca się zatem uwagę na zapewnienie łatwo dostępnego światła 
słonecznego. Ponadto używa się podłoży do wzrostu alg dostarczających składników mineralnych, głównie azotu, 
fosforu, żelaza czy krzemu [4]. Biogeny, takie jak fosfor muszą być dostarczone w istotnym nadmiarze, ponieważ 
fosfor tworzy kompleksy z jonami żelaza i po dodaniu do podłoża nie jest w całości dostępny dla 
mikroorganizmów [5]. Biomasa glonów zawiera średnio 50% węgla w suchej masie, który pochodzi z dwutlenku 
węgla niezbędnego do wzrostu alg [6,7]. 

Biomasa alg stanowi jedno z bogatszych źródeł związków bioaktywnych, mających szerokie spektrum 
zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne 
oraz przeciwnowotworowe, algi mogą być stosowane w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Skład chemiczny 
alg nie jest stały. Zależy w dużej mierze od czynników środowiskowych takich jak temperatura, oświetlenie, 
wartość pH, zawartość minerałów w pożywce, stężenie dwutlenku węgla itp. [8]. Organizmy te zawierają 
w swoim składzie między innymi, węglowodany - polisacharydy, mukopolisacharydy (glikozoaminoglukany). 
Z najbardziej znanych glikozaminoglukanów wyróżnia się kwas hialuronowy i siarczan chondroityny, kwas 
alginowy i jego sole (szczególnie alginiany sodowe i wapniowe), a także fukany (laminaryna i fukoidyna), 
mannitol i sorbitol, karageniny i agar. Z grupy białek i aminokwasów w glonach występują: glikoproteiny 
i metaloproteiny oraz aminokwasy egzogenne (alanina, asparagina, glicyna, lizyna, seryna, izoleucyna, leucyna, 
metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina). Wśród lipidów w glonach występują: niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): arachidonowy, eikozapentenowy i rzadko spotykany – γ-linolenowy 
(GLA). Z grupy witamin w glonach zidentyfikowano: karotenoidy, np. β-karoten (źródło witaminy A), witaminy 
z grupy B (B1, B2, B5, B6, B12) oraz witaminy: E (tokoferol), C (kwas askorbinowy) i D. Algi są bogate 
w mikroskładniki: brom, cynk, jod, magnez, mangan, miedź, żelazo. Występują one w szczególnie dobrze 
przyswajalnej postaci – jako związki metaloorganiczne lub kompleksowe [9]. Wiele z tych związków wykazuje 
działanie antybakteryjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Algi znalazły więc zastosowanie w produkcji 
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farmaceutyków (antybiotyków, witamin czy żywności funkcjonalnej) czy barwników. Nie jest to jedyne 
zastosowanie; ich biomasa może być wykorzystana jako źródło do produkcji biodiesla, biogazu czy jako 
pożywienie dla zwierząt [10]  

2 Fotobioreaktory 

Hodowlę alg można prowadzić w systemach otwartych (stawach hodowlanych) oraz w kontrolowanych 
systemach zamkniętych, nazywanych fotobioreaktorami. Fotobioreaktory (PBR) to zamknięte systemy, które nie 
pozwalają na bezpośrednią wymianę gazów między kulturą algową a otoczeniem. Największą zaletą 
fotobioreaktorów jest odporność na zanieczyszczenia, pozwalają zapewnić pełną kontrolę nad warunkami 
prowadzenia procesu hodowli (pH, stężenie dwutlenku węgla oraz tlenu, temperatura, intensywność światła). 
Ponadto zapobiegają parowaniu, pozwalają na większą koncentrację komórek, zmniejszając tym samym koszty 
operacyjne i osiągając większą wydajność. Pomimo szeregu zalet, systemy te są jednak droższe w budowie 
i działaniu niż stawy hodowlane ze względu na konieczność chłodzenia czy ścisłą kontrolę gromadzenia się tlenu.  

Przy projektowaniu fotobioreaktorów należy rozważyć następujące zagadnienia [14]:  

a)  reaktor powinien pozwalać na hodowlę różnych gatunków alg 
b) Projekt musi przewidywać jednolite oświetlenie na całej powierzchni hodowli oraz szybki transfer 

CO2 i O2 
c) Reaktor musi być często czyszczony oraz poddawany sterylizacji 
d) Fotobioreaktor musi pracować w taki sposób, by nie dopuścić do powstania piany. 

Istnieją różne rodzaje fotobioreaktorów: kolumnowe, barbortażowe, rurowe lub płaskie, fotobioreaktory 
poziome, pochylone, spiralne lub płaskie. 

2.1 Fotobioreaktor kolumnowy 

Kolumnowy fotobioreaktor est w kształcie pionowych rur wykonanych z taniego materiału (z plastiku lub 
szkła) przepuszczającego światło, by mogło swobodnie przenikać przez jego ściany. Napowietrzanie sprawia, że 
gaz przybiera formę pęcherzyków, zapewnia odpowiednie mieszanie, dostarcza dwutlenek węgla niezbędny do 
przeprowadzenia procesu fotosyntezy oraz pozwala na usunięcie tlenu produkowanego w tym procesie [12]. 
Kolumny mają dużą powierzchnię naświetlania, a hodowlę można prowadzić na zewnątrz, niezależnie od 
warunków środowiskowych. Wadą fotobioreaktorów kolumnowych jest powstawanie biofilmu, który osadza się 
na ściankach kolumn zmniejszając dostępność światła, niezbędnego w prawidłowym procesie fotosyntezy. 
Dodatkowym ograniczeniem jest zjawisko fotoinhibicji oraz trudność w kontrolowaniu i utrzymaniu prawidłowej 
temperatury procesu [13]. 

2.2 Fotobioreaktor kolumnowy barbotażowy 

Barbotażowe fotobioreaktory kolumnowe to kolumny o wysokości 2-krotnie większej od średnicy, 
mieszanina gazów doprowadzana jest od dołu przez perforowane rury lub płyty. Rozprowadzanie CO2 i mieszanie 
jest możliwe dzięki pęcherzykom gazu uwalniającym się z urządzenia napowietrzającego dzięki zastosowaniu 
różnego typu materiałów porowatych np. spieków ceramicznych (wyroby lub półwyroby wytwarzane ze 
spiekanych tlenków, siarczków, węglików, azotków, borków, krzemków itd.) oraz średnicy kolumny bioreaktora. 
Kolumny oświetlane są tylko z zewnątrz, stwarzając zagrożenie powstania biofilmu. Niewątpliwą zaletą użycia 
takich fotobioreaktorów jest ich niski koszt, brak elementów ruchomych, duży stosunek powierzchni do 
objętości oraz wydajne uwalnianie CO2 [14].  

2.3 Fotobioreaktor typu airlift 

Bioreaktory typu airlift posiadają w zbiorniku dwie strefy wzajemnie ze sobą połączone. Do jednej części 
doprowadzana jest mieszanina gazów tzw. strefa wznoszenia, druga to strefa opadania (bezpowietrzna). 
Bioreaktory tego typu posiadają cyrkulację wewnętrzną lub zewnętrzną. Cyrkulacja cieczy jest wymuszona dzięki 
różnicy gęstości płynu w poszczególnych częściach aparatu. W części wznoszącej gdzie jest większe zatrzymanie 
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gazu, ciecz płynie do góry, natomiast w części, w której zatrzymanie gazu jest mniejsze, ciecz płynie w dół. Dla 
prawidłowej i optymalnej pracy między fazami (gazowej i ciekłej) w bioreaktorze ważny jest stosunek przekroju 
części wznoszenia do części opadania [15]. Fotobioreaktor ten cechuje się możliwością zapewnienia długiego 
czasu przebywania cieczy z zachowaniem zwartej konstrukcji. Zaletą jest możliwość intensywnego mieszania 
środowiska reakcji przy braku mieszadeł mechanicznych. Mieszanie środowiska odbywa się przy pomocy 
mieszaniny gazów, co równocześnie zapewnia wydajne uwalnianie dwutlenku węgla. Dodatkową zaletą braku 
mieszadeł mechanicznych jest wyeliminowanie źródeł zakażeń środowiska procesu mikrobiologicznego [16]. 

Bioreaktory typu airlift nie są odpowiednie dla gatunków alg o niskim ciężarze właściwym, np.: szczepy 
produkujące duże ilości lipidów, gdyż ich komórki mają tendencję do flotacji. Ponadto mieszanie zapewnione 
w tych fotobioreaktorach jest niewystarczające [23]. 

2.4 Fotobioreaktor panelowy 

Fotobioreaktory te często są stosowane do fototroficznego wzrostu mikroorganizmów w laboratorium, 
ponieważ znacznie ułatwiają pomiar napromieniowania na powierzchni hodowli. Mają sześcienny kształt, zwykle 
wykonane są z przezroczystych materiałów, takich jak szkło, pleksi itp. Mieszanie może odbywać się poprzez 
przepływające wzdłuż perforowanej rurki powietrze lub mechanicznie obracając model [17]. Fotobioreaktor 
panelowy charakteryzuje się niskim wzrostem poziomu tlenu, przy zapewnieniu wysokiej wydajności fotosyntezy. 
Zapewnia wysoką produktywność biomasy, gwarantuje także jednolity dostęp do światła całej hodowli. Jest 
łatwy w konstrukcji, utrzymaniu i czyszczeniu, a także w prowadzeniu hodowli[18]. Produkcja na większą skalę 
wymaga jednak użycia dodatkowych modułów oraz elementów je podtrzymujących. W takich systemach trudno 
kontrolować temperaturę, a u niektórych gatunków alg hodowlanych w tego typu fotobioreaktorach nasila się 
stres hydrodynamiczny. 

2.5 Fotobioreaktor rurowy 

Fotobioreaktor ten tworzą serie rurek ustawionych pionowo, które można łączyć pętlami lub ustawiać pod 
pewnym kątem. Używane przeważnie do hodowli zewnętrznych ze względu na wysoki stopień nasłonecznienia. 
Mieszanina gazów (w tym CO2) wprowadzana jest w rurę połączoną z systemem wymiany gazów. Ma on za 
zadanie usuwanie tlenu powstałego w procesie fotosyntezy, gdyż zmniejsza wydajność fotosyntezy [19]. W celu 
ochłodzenia systemu można je spryskiwać wodą lub wkładać do basenów z kontrolowaną temperaturą wody. 
Jedną z najważniejszych wad fotobioreaktora rurowego jest duże zużycie energii (2000W/m3). Dla porównania 
w fotobioreaktorze panelowym wartość ta jest na poziomie 50 W/m3. Tak duży nakład energii jest konieczny do 
uzyskania wysokiej prędkości liniowej zapewniającej uzyskanie warunków turbulentnych [11]. Pomimo wad, 
system taki pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności fotosyntezy w stosunku do płaskich fotobioreaktorów 
panelowych. W przemyśle używane są do produkcji wartościowych barwników oraz astaksantyny [17. 

3 Kryteria projektowe dla fotobioreaktorów 

Kryteria brane pod uwagę przy projektowaniu fotobioreaktorów powinny uwzględniać objętościową 
zdolność produkcyjną, a także wysoką skuteczność konwersji energii świetlnej, zapewniając w tym samym czasie 
niezbędną niezawodność i stabilność hodowli. Sprawny i skuteczny fotobioreaktor nie może być prawidłowo 
zaprojektowany bez odpowiedniej znajomości fizjologii w hodowli uprawianych organizmów. Mikroorganizmy 
fototroficzne są zróżnicowane pod względem morfologii, warunków środowiskowych, wymagań odżywczych, 
więc fotobioreaktory nie mogą być zaprojektowane tak, aby dostosować się do wszystkich gatunków czy 
wymagań [18]. Głównymi kryteriami, które brane są pod uwagę przy projektowaniu fotobioreaktorów są: 
stosunek powierzchni do objętości, orientacja i nachylenie urządzenia, akumulacja tlenu i odgazowanie hodowli, 
mieszanie, a także kontrola temperatury hodowli czy przezroczystość i trwałość materiału z jakiego jest 
wykonany fotobioreaktor. Łatwa obsługa, możliwość skalowania, a także niskie koszty budowy i eksploatacji 
również mają duże znaczenie podczas projektowania.  
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3.1 Stosunek powierzchni do objętości 

Stosunek powierzchni reaktora wystawionej na promieniowanie słoneczne a jego objętością (S/v) określa 
ilość światła, które przenika do systemu na jednostkę objętości. Im wyższa jest wartość S/v tym większą liczbę 
komórek może reaktor wyprodukować w jednostce czasu. Wysokie stężenie komórek obniża koszty hodowli. 
Duża wartość S/v jest korzystna, jednak należy zauważyć, że system może stać się nieefektywny, gdy zostanie 
przeskalowany do rozmiarów przemysłowych. W wysokich bioreaktorach(np. o bardzo małej średnicy), stosunek 
S/v, absorpcja CO2, wyczerpywanie się składników odżywczych czy wydalanie metabolitów mogą mieć trwałe, 
negatywne skutki dla stabilności całej hodowli [20]. 

3.2 Orientacja i nachylenie urządzenia 

W przeciwieństwie do fotobioreaktorów ułożonych poziomo, niektóre mogą być umieszczone na 
podwyższeniu, co daje większą możliwość nachylenia pod różnym kątem, a tym samym oferują różny stopień 
napromieniowania powierzchni fotobioreaktora. Stwierdzono, że kąt nachylenia fotobioreaktora nie ma 
znaczącego wpływu na wydajność hodowli na niskich szerokościach geograficznych, w przeciwieństwie do 
hodowli prowadzonych na wyższych szerokościach geograficznych – fotobioreaktory umieszczone są od strony 
południowej i zorientowane tak, aby przechwycić maksymalną ilość promieniowania słonecznego [21].  

3.3 Akumulacja tlenu 

Akumulacja tlenu produkowanego podczas procesu fotosyntezy jest jednym z głównych czynników, które 
ograniczają rozmiar fotobioreaktorów spiralnych. Produkcja tlenu jest bezpośrednio związana z wydajnością 
objętościową. Nadmiar tlenu może być toksyczny dla hodowli mikroalg i wpływać limitująco na jej wzrost, 
dlatego tak ważne jest umieszczenie jednostki odgazowującej, która przy pomocy pompy odśrodkowej usuwa 
wyprodukowany tlen, by utrzymać jego poziom poniżej stężenia granicznego. Częste odgazowywanie, duża 
liczba krótkich pętli, a także zwiększony przepływ sprawiają, że konstrukcja spiralna jest trudna do rozłożenia 
[22]. Fotobioreaktory panelowe charakteryzują się niskim wzrostem poziomu tlenu, dlatego z tego względu 
zyskują większą uwagę w tym aspekcie [17]. 

3.4 Mieszanie 

Typ urządzenia do mieszania kultury ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu fotobioreaktora. 
Mieszanie jest konieczne aby uniknąć osadzania się komórek, pozwala równomiernie dostarczyć składniki 
odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu biomasy. Ma na celu usunięcie wyprodukowanego tlenu, a także 
umożliwia swobodny dostęp do promieniowania słonecznego. 

Wybór urządzenia mieszającego, jak również intensywność mieszania powinna być podyktowana cechami 
organizmu, który będzie hodowany. Kultury cyjanobakterii nitkowatych nie mogą być mieszane przez pompy. 
Systemy airlift czy kolumnowe są zalecane dla kruchych organizmów, ponieważ powodują niskie naprężenie sił 
ścinających [20]. 

3.5 Kontrola temperatury 

Maksymalną wydajność hodowli można uzyskać tylko w optymalnej temperaturze wzrostu. Otwarte 
stawy są ograniczone przez niską temperaturę w godzinach porannych, a fotobioreaktory wymagają chłodzenia 
w południe. Zakrywanie, zanurzanie w łaźni wodnej czy rozpylanie wody są najpopularniejszymi rozwiązaniami 
stosowanymi w celu uniknięcia przegrzania fotobioreaktorów, które stoją na zewnątrz. Zakrywanie, aby było 
skuteczne, wymaga przykrycia ponad 80% powierzchni bioreaktora, co obniża w dużym stopniu produktywność 
hodowli. Chłodzenie poprzez zanurzenie w łaźni wodnej jest skutecznej, jednak mało opłacalne. Chłodzenie 
rozpylaną wodą może być skuteczne, ale nieopłacalne szczególnie w suchym klimacie. Ze względów 
ekonomicznych, częstym rozwiązaniem jest zastosowanie parowych wymienników cieplnych, które regulują 
temperaturę hodowli [20]. 
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4 Podsumowanie 

Fotobioreaktory mają wiele zalet w porównaniu do otwartych stawów hodowlanych. Mogą zapobiec lub 
zminimalizować zanieczyszczenia mikroorganizmami, oferują lepszą kontrolę nad warunkami hodowli, 
zapobiegają parowaniu czy zmniejszają straty dwutlenku węgla, co skutkuje wysoką produktywnością biomasy. 
Reaktory mogą być nachylone pod różnym kątem, tak aby zmaksymalizować stopień oświetlenia hodowli. 
Materiał użyty do ich budowy musi przepuszczać światło, więc jest to szkło lub pleksi. Mieszanie hodowli 
następuje przy użyciu pomp lub pęcherzyków gazu. Fotobioreaktory są systemem, który można optymalizować 
zgodnie z biologicznymi i fizjologicznymi właściwościami gatunków alg. Jedną z najważniejszych zalet systemów 
zamkniętych jest umożliwienie prowadzenia hodowli gatunków alg, które nie mogły być namnażane w stawach 
hodowlanych.  

Z drugiej strony fotobioreaktory mają wady, takie jak na przykład gromadzenie tlenu, uszkodzenie 
komórek przez siły ścinające. Jednak głównym ograniczeniem jest trudność w powiększeniu skali procesu, 
fotobioreaktory są kosztowne w budowie, a także w eksploatacji i utrzymaniu. 
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Wzrost liczby ludności oraz postępujący rozwój przemysłu zwiększa ilość powstających ścieków, które przed 
odprowadzeniem do zbiorników naturalnych należy oczyścić. Wymogi ekologiczne, jak i ekonomiczne 
wymusiły opracowanie nowych rozwiązań technologicznych, tanich i przyjaznych środowisku. Rozwiązanie 
bazujące na wykorzystaniu mikroglonów w procesie oczyszczania ścieków może sprostać tego rodzaju 
wymaganiom. Obecnie instalacje technologiczne oczyszczania ścieków, które wykorzystują glony są często 
łączone z systemami produkcji biomasy na cele biopaliwowe. Naukowcy uważają, że tego rodzaju metody są 
bardziej uzasadnione z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia, gdyż gwarantują jednoczesne 
usunięcie zanieczyszczeń ze ścieków oraz pozyskanie biomasy do produkcji biopaliw. Wykorzystanie ścieków 
jako medium do hodowli glonów wpływa bezpośrednio na zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie 
wody oraz składników pokarmowych potrzebnych do wydajnego przyrostu biomasy. Udowodniono również, 
że wysokie stężenie ditlenku węgla w ściekach zwiększa tempo wzrostu biomasy glonów, co wpływa 
bezpośrednio na efektywność usuwania zanieczyszczeń. W publikacji przedstawiono projekt technologiczny 
zamkniętego systemu produkcji biomasy glonów na bazie ścieków. 

1 Wstęp  

Rozwiązania technologiczne oparte na wykorzystywaniu glonów stosowane są najczęściej jako trzeci 
stopień oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych w stawach tlenowych lub fakultatywnych [1]. 
W procesie fotosyntezy organizmy te uwalniają 1,50-1,92 kg O2/kg1 wyprodukowanej biomasy, natomiast 
prędkość utleniania osiągnięta przy degradacji zanieczyszczeń organicznych kształtuje się w zakresie od 0,48-
1,85 kg O2/m3·d1 [2,3].Asymilacja dwutlenku węgla i zwiększona produkcja tlenu przez glony może doprowadzić 
do dużych wahań odczynu wyrażonego zarówno w systemach otwartych (HRAP – High Rate Algae Pond), jak 
i fotobioreaktorach zamkniętych. Wzrost odczynu, może bezpośrednio wpływać na usunięcie ze ścieków 
organizmów patogennych [3].  

Glony asymilują również znaczną ilość substancji biogennych zawartych w ściekach, ponieważ wymagają 
dużych ilości azotu i fosforu niezbędnych w procesach wewnątrzustrojowej syntezy białek, których koncentracja 
w suchej masie kształtuje się w zakresie od 20 do 60%, w zależności od gatunku. Przyswajane związki biogenne 
wykorzystywane są również do budowy kwasów nukleinowych i fosfolipidów [1].  

Obecnie układy technologiczne oczyszczania ścieków oparte na wykorzystaniu tych organizmów często 
integrowane są z systemami produkcji biomasy glonów na cele biopaliwowe i energetyczne. Uważa się, iż tego 
rodzaju rozwiązania są bardziej uzasadnione z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia, bowiem 
zapewniają jednoczesne usunięcie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych ze ścieków oraz produkcję 
biomasy do produkcji biopaliw [4]. Wykorzystanie ścieków jako medium hodowlanego wpływa bezpośrednio na 
ograniczenie kosztów ponoszonych na dostarczenie wody oraz składników pokarmowych, niezbędnych do 
efektywnego przyrostu biomasy glonów [5]. W prowadzonych dotychczas pracach badawczych udowodniono, 
iż wysoka koncentracja CO2 w ściekach intensyfikuje tempo wzrostu biomasy glonów, co wpływa bezpośrednio 
na efektywność degradacji zanieczyszczeń. W systemach opartych na wykorzystaniu wód słonych, dzięki 
wykorzystaniu ścieków, równoważony jest również molekularny stosunek węgla, azotu i fosforu (C: N: P = 
106:16:1), tzw. stosunek Redfielda [6]. 
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Celem pracy jest przedstawienie projektu technologicznego instalacji zamkniętego systemu produkcji 
biomasy glonów z wykorzystaniem płynnych produktów odpadowych. 

2 Założenia technologiczne 

2.1 Ogólna koncepcja układu technologicznego 

Koncepcja układu technologicznego wykonana została dla zakładu mleczarskiego, którego 
funkcjonowanie generuje 200 m3/d ścieków. Ścieki mleczarskie podlegać będą wstępnemu podczyszczeniu 
w reaktorze beztlenowym typu UASB. Wytworzony metan w reaktorze UASB posłuży jako paliwo do agregatu 
kogeneracyjnego działającego przy biogazowni rolniczej. Za dezynfekcje ścieków odpływających z beztlenowego 
reaktora UASB odpowiedzialny będzie system naświetlania promieniami UV. 

W reaktorach do produkcji biomasy glonów prowadzony będzie proces oczyszczania ścieków oraz 
hodowla biomasy mikroglonów. Zakłada się, iż uzyskana biomasa mikroglonów zostanie wykorzystana na cele 
energetyczne. Konstrukcja fotobioreaktorów glonowych będzie miała postać 100 reaktorów typu rurowego 
o orientacji pionowej i objętości 0,35 m3 każdy. Jednocześnie będzie funkcjonować 100 identycznych zestawów 
po 10 reaktorów w każdym zestawie,a objętość jednego reaktora wynosić będzie 0,35 m3. Ścieki z reaktora UASB 
doprowadzane będą do reaktorów glonowych za pomocą pompy o wydajności 10 m/h. Każdy zestaw składający 
się z 10 fotobioreaktorów będzie wyposażony we własny obieg cieczy hodowlanej, wywołany pompą 
odśrodkową, która zapewni szybkość przepływu na poziomie od 1 do 10 cm/s. Do kolumny odgazowującej 
reaktory dostarczane będą pożywki oraz dwutlenek węgla wytworzony w agregacie kogeneracyjnym w ilości 
około 300 kg CO2/d. 

Z fotobioreaktorów ciecz z biomasą zostanie skierowana do dwóch mikrofiltracyjnych modułów 
membranowych, gdzie nastąpi separacja i zagęszczenie biomasy mikroglonów. W komorach z zagęszczoną 
biomasązlokalizowane zostaną czerpnie podające biomasę mikroglonów do instalacji wirówki dekantacyjnej. 
Przed wirówką zainstalowany zostanie reaktor flokulacyjny, do którego doprowadzany będzie polielektrolit 
ułatwiający wytrącanie biomasy glonowej. Czyszczenie instalacji membranowej będzie zapewnione poprzez 
przedmuchiwanie sprężonym powietrzem oraz okresowe płukanie wodą z komory czerpalnej. Oczyszczone 
ścieki z komory czerpalnej będą odprowadzane do odbiornika za pomocą pompy zatapialnej o wydajności 
10 m3/h. Na rysunku 1 przedstawiono schemat instalacji produkcji i zagęszczania biomasy mikroglonów. 

 
Rysunek 1.Schemat technologiczny zamkniętego sytemu produkcji biomasy glonów z wykorzystaniem płynnych produktów 

odpadowych w postaci ścieków mleczarskich podczyszczonych w reaktorze UASB: ZM – zakład mleczarski; R – reaktor UASB; FR – 
fotobioreaktory rurowe; M – membrany; KC – komora czerpalna; RF – reaktor flokulacyjny; W – wirówka; BR – biogazowni rolnicza; AK 

– agregat kogeneracyjnym; KD – komora degazująca. 

2.2 Charakterystyka obiektu 

Dobowa ilość wytwarzanych ścieków przez zakład mleczarski wynosi Qd = 200 m3/d. Zakłada się, iż 
stężenie biomasy glonowej w reaktorach będzie wynosić wynosi około Rgr = 4000 gs.m. /m3, a przyrost biomasy 
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wynosi y = 400 g /m3 ·d. Charakterystykę ścieków odpływających z reaktora UASB wraz z dopuszczalnymi 
wartościami zestawiono w tabeli 1, natomiast średni dobowy ładunek zanieczyszczeń tabeli 2 poniżej.  

Tabela 1. Charakterystyka ścieków odpływających z reaktora UASB 

Wskaźnik Jednostka Wartość założona Wartość dopuszczalna 

Zawiesina ogólna g/m3 120 35 
ChZT g O2/m3 800 125 
BZT5 g O2/m3 400 25 
Nog g N/m3 290 30 
Pog g P/m3 65 2 

 

Tabela 2. Średni dobowy ładunek zanieczyszczeń 

Wskaźnik Stężenie Ładunek 
dobowy 

Ładunek  
jednostkowy  

RLM 

g/m3 g/d g/M · d - 
ChZT 800 160 000 90 1 778 
BZT5 400 80 000 60 1 333 
Nog 300 60 000 12 5 000 
Pog 65 13 000 2,5 5 200 

 

2.3 Obliczenia technologiczne 

Sprawność usuwania zanieczyszczeń przez reaktory glonowe: 

• ChZT w odpływie z reaktora glonowego 
Sprawność usunięcia ChZT w reaktorze glonowym  ɳzc = 85% 
CgChZT= 800g O2/m3 · (1 - 0,85)    CgchZT = 120g O2/m3 < 125 O2/m3 

 

• BZT5 w odpływie z reaktora glonowego 
Sprawność usunięcia BZT5 w reaktorze glonowym  ɳzb = 95% 
CgBZT5 = 400 g O2/m3 · (1 - 0,95)    CgBZT5 = 20 g O2/m3 < 25 g O2/m3 

 

• Nogw odpływie z reaktora glonowego 
Sprawność usunięcia Nog w reaktorze glonowym   ɳzN = 99% 
CgN = 290 g N/m3 · (1 - 0,99)    CgN = 2,9 g O2 · m3 < 30 g N/m3 

 

• Pogw odpływie z reaktora glonowego 
Sprawność usunięcia Pog w reaktorze glonowym  ɳzP = 99% 
CgP = 65 g P/m3 · (1 - 0,99)    CgP = 0,65 g P/m3 < 2 g P/m3 

Przyrost biomasy glonowej: 

• Współczynnik przyrostu biomasy y = 400 g/m3 · d 
Rg = 400 g/m3 · d · 350 m3     Rg = 140 kg/d 

Wielkość przyrostu biomasy glonowej może ulegać zmianom w zależności od parametrów ścieków jakie 
dopływają w danej chwili. Konstrukcja reaktorów minimalizuje wpływ warunków zewnętrznych na parametry 
przyrostu biomasy glonowej, dzięki zapewnieniu stałej temperatury procesu oraz oświetlania. 

Ilość biomasy glonowej i zapotrzebowanie na biogeny: 

• Ładunek biomasy glonów 
Stężenie biomasy glonowej w reaktorach Rgr = 4000 gs.m glonów./m3 

Współczynnik przyrostu biomasy y = 400 g/m3 · d 
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Łg = 4000 gs.m glonów/m3 · 350 m3    Łg = 1400kgs.m glonów 

 

• Zapotrzebowanie na azot 
Jednostkowe zapotrzebowanie na Nog = 0,4 kg N/kgs.m.glonów· d 
N = 140 kgs.m glonów · 0,4 kg N/kgs.m.glonów · d  N =56 kg N/d 
 

• Dobowy ładunek Nog dopływający do reaktorów glonowych 
ŁN = 200 m3/d · 290 g N/ m3    ŁN = 58 kg N/d 

Zapotrzebowanie na azot jest niższe niż jego ilości dopływająca z reaktora beztlenowego UASB, w związku 
z czym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego źródła azotu w postaci siarczanu amonu lub odcieków 
pofermentacyjnych pochodzących z biogazowni rolniczych. 

• Zapotrzebowanie na fosfor 
Jednostkowe zapotrzebowanie na Pog = 0,03 kg P/kgs.m.glonów· d 
P = 140 kgs.m.glonów · 0,03 kg P/kgs.m.glonów· d P = 4,2 kg P/d 
 

• Dobowy ładunek Pog dopływający do reaktorów glonowych 
ŁP = 200 m3 /d·65 g P/ m3    ŁP = 13 kg P/ d 

Zapotrzebowanie na fosfor jest niższe niż jego ilości dopływająca z reaktora beztlenowego UASB, w 
związku nie ma potrzeby wprowadzenia dodatkowego źródła fosforu w postaci fosforanu amonu lub odcieków 
pofermentacyjnych pochodzących z biogazowni rolniczych.  

3 Dobór urządzeń i wyposażenia ciągu technologicznego 

3.1 Fotobioreaktor 

Urządzenie skonstruowane z rur szklanych zamocowanych na stelażu stalowym. Stelaż reaktora stanowi 
rama stalowa w kształcie prostokąta z poprzecznikami o wymiarach szer. x wys. 3000 x 3250 mm wykonana 
z profili stalowych. Podstawę bioreaktora stanowią dwie stopy poprzeczne o długości 1000 mm, zapewniające 
stabilność konstrukcji. Na ramie zamontowane są rury szklane bioreaktora. Całkowita objętość reaktorów 
wynosi 350 m3.Fotobioreaktor składa się z poziomego układu rur szklanych, ułożonych w dwóch pionowych 
rzędach, połączonych szeregowo za pomocą kształtek hydraulicznych. W szereg połączone są ze sobą rury 
występujące po jednej stronie reaktora, następnie, przewodem łączącym na drugą stronę i drugi układ 
szeregowego połączenia. Króćce wlotowe i wylotowe są umieszczone po przeciwnych stronach bioreaktora, po 
jego przekątnych. Rury przymocowane są do stelaża przy pomocy opasek stalowo-gumowych. Po jednej stronie 
reaktora znajdują się 33 rzędy rur, a z drugiej 32, każda o średnicy wewnętrznej 45 mm, grubość ścianek wynosi 
2,5 mm i długość rur 3000 mm. Rury z jednej stron są obniżone o 50 mm, w celu uniknięcia wzajemnego 
zasłaniania. Każdy reaktor zabezpieczony jest w obejście tzw. by-pass umożliwiające wyłączenie go z układu 
podczas pracy całego zestawu 10 bioreaktorów 

Zestaw 10 bioreaktorów połączonych przewodami elastycznymi, o przekroju równym lub większym niż 
szklane rury bioreaktora, wypełniony będzie wodą cyrkulującą w obiegu zamkniętym przy nieznacznym 
nadciśnieniu wywołanym wymuszonym przepływem tej wody. Obieg wody wymuszany będzie za pomoc 
zainstalowanej pompy odśrodkowej przystosowanej do wody brudnej. Wydajność pompy musi być tak dobrana, 
żeby istniała możliwość nastawienia prędkości przepływu wody w bioreaktorach w zakresie od 1 do 10 cm/s. 

Ze względów konieczności zachowania warunków cieplnych, które pozwolą na wzrost oraz zabezpieczenie 
przed obumieraniem glonów, temperatura w szklarni nie powinna spadać poniżej +5°C. Energia cieplna uzyskana 
z modułu kogeneracyjnego posłuży za główne źródło ogrzewania. Za dodatkowe źródło ciepła posłuży pompa 
ciepła. Na instalacje grzewczą będzie składać się ogrzewanie podłogowe ze wspomaganiem grzejników rurowych.  

Każdy zestaw bioreaktorów będzie wyposażony w 5 zestawów oświetlających złożonych z 12 świetlówek 
zamontowanych na własnym stelażu. Każdy zestaw oświetlający będzie umieszczony pomiędzy dwoma 
bioreaktorami, oświetlający obie strony na raz. Zakładana moc jednego zestawu – min. 360W. Zakłada się, iż 
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światło będzie dostarczane do systemu namnażania biomasy glonowej w okresie 12 godzin nocy w cyklach 
2 godziny faza jasna / 1 godzina faza ciemna. Efektywny czas pracy zestawów oświetleniowych wynosił będzie 
8 godzin w ciągu doby. 

Ścieki odpływające z reaktora beztlenowego UASB przed wprowadzeniem do bioreaktorów należy poddać 
procesowi higienizacji. Do tego celu posłuży przepływowa lampa średniociśnieniowa UV BWTBarriertyp M35 
o mocy 1000 W. Lampa wyposażona w ręczny system czyszczenia pojemników, automatyczną kontrolę 
dezynfekcji, wielostopniowe natężenie promieniowania, zapewniająca niewielkie straty ciśnienia. 

3.2 Komora odgazowująca 

Komora odgazowująca jest wielofunkcyjnym urządzeniem, w którym dochodzi do usunięcia nadmiaru 
tlenu z medium hodowlanego, dopływu dwutlenku węgla, pożywki oraz wymiany ciepła. Przed komorą 
odgazowującą zostanie zainstalowana chłodnica spalin (CO2), w celu schłodzenia ich do temperatury 25-30°C. 
Wraz z dwutlenkiem węgla agregat produkuje dużej ilości ciepła, które służą do podgrzania medium poprzez 
wymiennik ciepła. Komora jest miejscem wprowadzenia pożywki, w celu polepszenia wzrostu biomasy glonowej. 

3.3 System filtracji i separacji biomasy 

Filtracja będzie przeprowadzana za pomocą dwóch modułów filtracyjnych Puron model PSH-250 firmy 
Koch Membrane. Czas pracy modułu wynosił będzie 16 godzin, a oczyszczone odcieki w ilości równej 196 m3/d 
trafiając będą do odbiornika lub na potrzeby zakładu. Separacja glonów będzie prowadzona za pomocą wirówki 
dekantacyjnej ALDRUM Thickener model Midifirmy Alfa Laval. Wirówka służyć będzie odprowadzaniu nadmiaru 
biomasy glonowej. Ilość odprowadzanej biomasy odpowiada wielkości przyrostu biomasy. Wirówka pracuje 
około 8 godzin dziennie, zakłada się cykliczną pracę: 2 godziny pracy, a następnie 4 godziny przerwy, zapewnia 
to równomierną pracę układu. Nadmiar cieczy z wirówki zawracany jest do bioreaktora glonowego. Flokulacja 
biomasy mikroglonów będzie prowadzona za pomocą reaktora flokulacyjnego ALDRUM Flocculation Reactor 
model Midi firmy Alfa Laval (Fot. 2.). Do flokulatora doprowadzony zostanie polielektrolit ułatwiający wytrącanie 
glonów do większych aglomeratów. 

3.4 Komora czerpalna 

Komora czerpalna o objętości 39 m3 służy jako zbiornik pośredni, z którego oczyszczone ścieki 
odprowadzane są do odbiornika i okresowo stosowane do procesu płukania instalacji membranowej. 
W komorze znajduje się pompa zatapialna o wydajności 10 m3/h. 

4 Dyskusja 

Opracowany projekt układu technologicznego zakłada produkcję biomasy glonów w reaktorach 
zamkniętych z wykorzystaniem ścieków mleczarskich. Güven i in. określili, że ścieki mleczarskie posiadają 
wysokie ładunki zanieczyszczeń organicznych BZT5 (800-2000 g O2/m3)i ChZT (5000-8000 g O2/m3), które są 
usuwane przez glony w niewielkim stopniu [7]. W celu redukcji tych zanieczyszczeń należy zastosować reaktor 
beztlenowy UASB. W przeprowadzonych przez Grala i in. badaniach, w których analizowano efektywność 
oczyszczania ścieków mleczarskich przy pomocy reaktora beztlenowego UASB zbadano sprawność usuwania 
zanieczyszczeń organicznych. Doświadczenie trwało 100 dni i było podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie 
przy HRT 2,6 d zmierzono 68% usunięcie zanieczyszczeń, natomiast kolejne etapy miały tendencję spadkową [8]. 

Ummalyma i in. przeprowadzili badania, które miały na celu redukcję ChZTi BZT5 ze ścieków mleczarskich 
poprzez wzrost glonów olejowych. Do badań użyto szczepu Chlorococcum sp. RAP-13, na który składały się dwie 
uprawy: heterotroficzna oraz miksotroficzna. Glony rosły lepiej w obecności heterotroficznej suplementacji 
glicerolu. W ciągu 3 dni usunięto 73% ChZT, podczas gdy po 12 dniach redukcji uległo 93% tego wskaźnika. 
Wydajność usuwania BZT5 po 5 dniach wynosiła 40%, natomiast po 15 osiągnięto 82% eliminacji tego wskaźnika 
zanieczyszczeń[9]. Gentili przeprowadził badania możliwości rozwoju trzech szczepów glonów 
(Scenedesmusdimorphus, Selenastrumminutum oraz Scenedesmus sp.) w trzech różnych rodzajach ścieków 
(komunalnych, celulozowo-papierniczych i mleczarskich) z dodatkiem spalin. Badania wykazały, iż wszystkie 
szczepy miały podobną tendencję do usuwania azotu amonowego oraz fosforu ogólnego. Główne zmiany były 
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widoczne w usuwaniu azotanu, jednak był on obecny w niewielkim stężeniu i nie wpływał znacząco na ogólny 
wynik [10]. 

Chiu i in przeprowadzili eksperymenty wykorzystując zintegrowany system hodowli Chlorella sp. oraz 
sekwestracje dwutlenku węgla w systemie zamkniętym. Badania miały na celu określenie składu 
taksonomicznego i gęstości uzyskanej biomasy glonów, poziomu nagromadzenia lipidów w ich komórkach oraz 
oszacowaniu ilości maksymalnego stężenia CO2 w spalinach dostarczanych do układu technologicznego. Uczeni 
wskazali bezpośredni związek między stężeniem CO2 w gazach, tempem wiązania oraz sprawnością usuwania 
tego gazu, która w zależności od możliwości kształtowała się na poziomie od 16 do 58%. Inne eksperymenty 
miały za zadanie określić tolerancje glonów ze szczepu Chlorella sp. na zmienne stężenie dwutlenku węgla 
w gazach spalinowych, które były wprowadzane do medium hodowlanego. Koncentracja CO2 na poziomie 10% 
zaowocowała największym tempem przyrostu biomasy. Podniesienie stężenia dwutlenku węgla do 50% nie 
wywołało negatywnej reakcji na testowanym szczepie glonów [11]. 

Degen i in. opatentowali i zastosowali w fotobioreaktorach z systemem air-lift oświetlenie z efektem 
migotania, dzięki któremu wzrosła wydajność produkcji biomasy 2,5 krotnie[12]. 

Kaewpintong odnotował, iż w bioreaktorze z systemem air-lift dochodzi do lepszego wzrostu dzięki 
napowietrzaniu niż w kolumnie nienapowietrzanej. Wyjaśnia to lepszym mieszaniem glonów, które zapobiega 
sedymentacji, oraz zapewnia utrzymanie jednorodnych warunków, co pozwala na lepszy dostęp do składników 
odżywczych. Autor ten podaje również, że natężenie światła ma wpływ tylko do pewniej granicy, powyżej wzrost 
ulega zahamowaniu [13]. 

5 Podsumowanie 

Zaprezentowany projekt technologiczny w ramach niniejszej pracy stanowi podstawę do rozważań nad 
możliwością wykorzystania biomasy glonów zarówno jako potencjalnego środka do oczyszczania ścieków jak i 
produktu bioenergetycznego. Przedstawione wyniki i przykłady pozwalają stwierdzić, że stosowanie 
zamkniętych układów do produkcji biomasy glonów, może stać się efektywną metodą procesu oczyszczania 
ścieków.  
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Wzrost liczby ludności na świecie powoduje zwiększenie zapotrzebowania na produkcję wysokiej jakości 
żywności. W obecnych czasach dużą wagę przywiązuje się do walorów prozdrowotnych produktów 
spożywczych. Alternatywą są produkty pochodzenia rybnego, które w najbliższym czasie stanowić będą jedne 
z kluczowych źródeł białka w diecie człowieka. Ryby charakteryzują się wysoką wartością odżywczą 
i bezpieczeństwem zdrowotnym, stąd zaliczane są do grupy żywności funkcjonalnej. Wzrost popytu na 
produkty pochodzenia rybnego indukuje dynamiczny rozwój chowu i hodowli ryby w różnych systemach 
akwakultur. Celem produkcji jest uzyskanie dużej liczby ryb i szybkiego tempa wzrostu przy skróconym cyklu 
produkcyjnym. Kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie powyższych celów jest zastosowanie 
probiotyków. Wpływają one zarówno na stan zdrowotny ryb, co w konsekwencji przekłada się na ich 
przeżywalność oraz efektywne trawienie, optymalne wykorzystanie pokarmu i przyspieszone tempo wzrostu. 
Artykuł ma charakter przeglądowy, którego zadaniem jest przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat 
stosowania probiotyków w hodowli ryb ze szczególnym uwzględnieniem zwrotnych obiegów wody (RAS). 

1 Wstęp 

Tradycyjne metody chowu i hodowli ryb oparte są na wykorzystaniu zasobów wód otwartych, których 
skład mikrobiologiczny zmienia się wielokrotnie w ciągu cyklu produkcyjnego. Hodowle ryb zlokalizowane są 
bardzo często blisko siebie wykorzystując jeden ciek. Występowanie choroby w ośrodku znajdującym się w górze 
cieku, skutkuje rozprzestrzenianie się czynnika patogennego do kolejnych ośrodków. W celu uniknięcia chorób 
ryb profilaktycznie stosowane są środki dezynfekcyjne i antybiotyki. Nadmierne i nieprawidłowe ich dawkowanie 
powoduje uwalnianie chemioterapeutyków do rzek, umożliwiając wzrost lekooporności drobnoustrojów na 
zastosowane leki, co w przyszłości stanowić będzie poważne zagrożenie, ze względu na brak możliwości ich 
skutecznej eliminacji ze środowisk wodnych. Powszechne wykorzystywanie środków chemicznych do dezynfekcji 
zbiorników (akwenów), w których przebywają ryby oraz nadmierne stosowanie antybiotyków wpływają nie tylko 
na drobnoustroje chorobotwórcze, ale również na mikrobiotę saprofityczną. Zapobiegawcze "leczenie" ryb 
antybiotykami prowadzi do zniszczenia mikrobioty jelitowej, czego konsekwencją mogą być choroby grzybicze, 
trudniejsze w leczeniu niż z choroby bakteryjne. Skuteczną metodą przeciwdziałania chorobom ryb jest 
profilatyka, polegająca na żywieniu ryb paszami wzbogaconymi aktywnymi drobnoustrojami probiotycznymi. 
Obecność tego typu mikroorganizmów w paszach podawanych rybom między innymi wyklucza konieczność 
wyszukiwania przez ryby autochtonicznych bakterii probiotycznych zasiedlających naturalne środowiska wodne.  

Nowoczesne metody hodowli ryb w zwrotnych obiegach wody (RAS) umożliwiają kontrolowanie 
parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na każdym ich etapie, ograniczając dostanie się 
drobnoustrojów z zewnątrz (z wyjątkiem paszy). Wpływa to w znacznej mierze na zminimalizowanie zabiegów 
dezynfekcyjnych i konieczność stosowania antybiotyków. Produkcja w zamkniętych obiegach wody nastawiona 
jest na optymalizację hodowli i maksymalizację zysków z małej powierzchni poprzez stosowanie większych obsad 
ryb, niż standardowo zalecane. Zastosowanie nowoczesnych metod oczyszczania wody pod względem fizycznym 
(lampy UV, mikrosita), chemicznym (dezynfekcja) oraz biologicznym (złoża), stwarza dobre warunki do 
intensywnej hodowli różnych gatunków ryb. Jednakże wskutek stosowania dużych obsad ryb, często stwierdza 
się osłabienie ich organizmów i ułatwienie transmisji patogenów. W celu zminimalizowania tych niekorzystnych 
czynników obecnie poszukiwane są nowe metody poprawiające stan zdrowotny ryb poprzez: stymulowanie ich 
układu immunologicznego, podawanie szczepionek oraz pre- i probiotyków. Zastosowanie probiotyków może 
stanowić alternatywę w profilaktyce chorób ryb również w gospodarstwach tradycyjnych ograniczając 
stosowanie antybiotyków.  
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Zamknięty obieg wody ogranicza do minimum zużycie wody w obiekcie hodowlanym (poza ubytkami na 
poziomie 10% wynikającymi z procesu parowania), tworząc układ prawie całkowicie zamknięty również dla 
mikroorganizmów. Ważnym aspektem w przypadku obiektów RAS, w których stosuje się probiotyki jest 
pozytywny wpływ tych drobnoustrojów na wzrost i aktywność innych rodzajów czy gatunków bakterii, które 
wpływają korzystnie na odpowiednią jakość wody w obiegu. Dotyczy to głównie bakterii nitryfikacyjnych, 
występujących w złożach biologicznych, których zadaniem jest przekształcanie substancji szkodliwych dla ryb 
takich jak: amoniak czy azotyny. Ekspansja bakterii probiotycznych kosztem rozwoju lub upośledzenia działania 
bakterii nitryfikacyjnych w biofiltrach, jest czynnikiem decydującym o możliwości ich aplikacji w zamkniętych 
obiegach wody. Wprowadzenie określonych szczepów probiotycznych do obiegu powinno być poprzedzone 
bardzo szczegółowymi badaniami dotyczącymi oceny wpływu tychże bakterii probiotycznych na obecne 
w układzie bakterie nitryfikacyjne. 

Metody podawania probiotyków opierają się głównie na ich wprowadzaniu do środowiska wodnego, 
w którym przebywają ryby lub na suplementacji podawanych im pasz. Pierwsza metoda jest mało skuteczna 
w otwartych obiegach wody, ze względu na możliwość ucieczki bakterii probiotycznych wraz z wodą 
wypływającą z obiektu hodowlanego. Czynnikiem ograniczającym aktywność drobnoustrojów probiotycznych w 
technologii RAS są lampy UV (pełniące funkcje sterylizacyjne). Eliminują one z wody obiegowej większość 
podanych bakterii. Z drugiej strony część bakterii probiotycznych, ze względu na swoje zdolności adhezyjne, 
osadza się na ściankach basenów z rybami. Kolonizacja basenów przez te bakterie probiotyczne może wzmocnić 
efekt ich działania prozdrowotnego dla ryb. Drugim sposobem jest podawanie mikrobioty probiotycznej drogą 
oralną wraz z paszami. Metoda ta jest ograniczona wysokimi temperaturami ekstruzji pasz, które uniemożliwiają 
dodawanie probiotyków przed procesem formowania granulek. Aby usprawnić proces dodawania 
mikroorganizmów probiotycznych do pasz obecnie przeprowadza się testy otoczkowania bakterii, mające na 
celu ich ochronę przed wysokimi temperaturami. Bakterie probiotyczne można również dodawać do pasz, po 
procesie ekstruzji i wysuszeniu pasz, wraz z wtłaczanym podciśnieniowo tłuszczem. Proces ten niesie ze sobą 
pewne straty związane z uszkodzeniem komórek bakteryjnych na skutek działania podciśnienia. Tłuszcz bowiem 
w tym układzie pełni rolę nie tylko nośnika, ale też bariery ochronnej. Dlatego badania dotyczące możliwości 
i sposobu suplementacji pasz probiotykami, powinny być ukierunkowane na określenie odpowiednich ich dawek. 
Powinny być one dodane w takiej ilości, aby po zakończonym procesie wzbogacania i produkcji paszy mogły nie 
tylko przeżyć, ale przede wszystkim efektywnie tworzyć środowisko bakteryjne jelit ryb. Sposób przechowywania 
pasz z probiotykami oraz predyspozycje bakterii probiotycznych do kolonizowania różnych środowisk, 
a w szczególności ich możliwości zasiedlania powierzchnii pasz i przewodów pokarmowym ryb determinują 
pozytywny efekt stosowania pasz z bakteriami probiotycznymi w zamkniętych systemach akwakultur. Bakterie 
probiotyczne powinny charakteryzować się wysoką przeżywalnością podczas przechowywania w warunkach 
zarówno magazynowych jak i chłodniczych. Przetrwanie bakterii w takich temperaturach jest głównym 
wskaźnikiem określającym ich zastosowanie zarówno na skalę laboratoryjną jak i przemysłową, ponieważ okres 
składowania pasz podczas wykonywania doświadczeń jest zdecydowanie krótszy (do 2 miesięcy), niż ich 
przechowywanie w magazynach komercyjnych (nawet do 0,5 roku).  

2 Definicja i klasyfikacja 

Terminem probiotyki określa się bakterie naturalnego mikrobiomu wywołujące wielokierunkowe, 
korzystne efekty dla funkcjonowania organizmu człowieka, zarówno miejscowe jak i ogólnoustrojowe. 
Właściwości, które decydują o zakwalifikowaniu szczepów mikroorganizmów jako probiotyków to nie tylko 
pochodzenie i izolacja z przewodu pokarmowego ale także: zdolność do detoksykacji nitrozamin, benzopirenu, 
możliwość dekoniugacji kwasów żółciowych wraz z pobudzeniem krążenia jelitowo-wątrobowego, zdolność do 
przemiany cholesterolu w kaprostanol, możliwość przekształcania urobiliny z bilirubiny, aktywność w trawieniu 
węglowodanów, intensyfikacja zmniejszania aktywności enzymów karcinogenych (β-glukuronidazy, 
azoreduktazy, nitroreduktazy) [1]. Szczepy mikroorganizmów można uznać za probiotyczne wtedy, gdy przejdą 
cały szereg badań in vitro i in vivo (trwających nawet kilka lat), a także charakteryzują się następującymi 
właściwościami: zachowują żywotność i aktywność w przewodzie pokarmowym, są niepatogenne i 
nietoksynotwórcze, wykazują wysoką oporność na enzymy trawienne, kwas żołądkowy i żółć, co umożliwia 
przeżycie w przewodzie pokarmowym, są zdolne do adhezji na powierzchnii śluzówki jelitowej oraz do przeżycia 
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w środowisku jelita, nawet jeżeli nie wykazują zdolności kolonizacji oraz są bezpieczne, tzn. nie wykazują 
niepożądanych skutków ubocznych [18].  

3 Mechanizm działania 

Mechanizm działania bakterii probiotycznych nie jest do końca poznany. Działają one kilkustopniowo [23]. 
Drobnoustroje te wpływają na uszczelnianie ścian nabłonka jelitowego, na przykład poprzez wytwarzanie 
glikoprotein jelitowych oraz przez konkurencję z bakteriami patogennymi o receptory na powierzchni śluzówki 
nabłonka jelitowego. Cechą wybranych bakterii probiotycznych jest zdolność do kolonizowania wyściółki jelita, 
co rzutuje na zmniejszenie powierzchni dla rozwoju bakterii patogennych [6] i jednocześnie ograniczenie 
współzawodnictwa o substancje odżywcze pomiędzy różnymi gatunkami mikroorganizmów przewodu 
pokarmowego ryb. Probiotyki odgrywają główną rolę w zapobieganiu występowania chorób u zwierząt poprzez 
wytwarzanie substancji anty-wirusowych [2], anty-bakteryjnych [3] oraz anty – grzybiczych [4], które działają 
antagonistycznie w stosunku do wielu gatunków drobnoustrojów patogennych. Zapobiegają tym samym ich 
proliferacji w organizmach gospodarza [5]. Bakterie z rodzaju Lactobacillus posiadają zdolność wytwarzania 
nadtlenku wodoru (H2O2) w ilościach, które mogą być toksyczne dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Kolejną 
cechą wybranych bakterii probiotycznych jest ich zdolność do kolonizowania wyściółki jelita, zmniejszając 
powierzchnię dla rozwoju bakterii patogennych [6]. Ograniczają w ten sposób współzawodnictwo o substancje 
odżywcze. Ponadto dzięki swojej aktywności enzymatycznej bakterie probiotyczne ułatwiają trawienie oraz 
polepszają przyswajalność pokarmu, czasami również syntezują witaminy z grupy B i K, przyczyniając się do 
zwiększania masy ciała, a tym samym wpływając na wzrost i rozwój zwierząt. Probiotyki odpowiedzialne są 
również za stymulowanie odporności ogólnej i miejscowej organizmu poprzez pobudzanie wzrostu aktywności 
makrofagów oraz wspomaganie odbudowy bioty jelitowej wyniszczonej szkodliwym działaniem antybiotyków 
[7]. Podawanie probiotyków po kuracji antybiotykowej chroni zwierzęta przed zakażeniami bakteriami 
oportunistycznymi zasiedlającymi przewód pokarmowy. Efektem suplementacji pasz probiotykami jest również 
zwiększona aktywność niektórych enzymów jelitowych (laktazy, sacharazy, maltazy) i w konsekwencji wzrost 
strawności i przyswajalności przez ryby pobieranej paszy [8].  

4 Wpływ probiotyków na organizm ryb 

Zastosowanie probiotyków w żywieniu ryb wykazało wiele ich dobroczynnych zalet, ale przede wszystkim 
poprawienie przyrostów masy i długości ich ciała [3]. Bezpośrednie podawanie probiotyków wpłynęło na 
efektywniejszą strawność i przyswajalność pasz, poprzez działalność samych bakterii, ale również na skutek 
pobudzenia działania aktywności enzymów przy jednoczesnej eliminacji bakterii chorobotwórczych 
(podniesienie odporności), a także wskutek kolonizacji probiotycznej mikrobioty jelit ryb [11-16]. Końcowym 
efektem działania probiotyków jest szybsze tempo wzrostu ryb, co wpływa na skrócenie cyklu hodowlanego 
danego gatunku, jego większą przeżywalność, zwłaszcza stadiów młodocianych, których układ odpornościowy 
jest w trakcie rozwoju [25]. W akwakulturze jako probiotyki najczęściej stosuje się bakterie Gram-dodatnie 
z rodzajów: Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Carnobacterium, Streptococcus, Bacillus oraz bakterie 
Gram-ujemne: Shewanella, Aeromonas, Vibrio, Enterobacter, Pseudomonas. Protokoły hodowli wybranych 
gatunków bakterii probiotycznych są opracowane, jednak nadal trwają intensywne prace nad metodami 
optymalizacji ich produkcji. Zastosowanie wybranych gatunków bakterii i efektów ich działania u ryb prezentuje 
Tabela 1.  

Tabela 1. Wybrane efekty zastosowanych probiotyków w żywieniu pstrąga tęczowego oraz łososia norweskiego 

Probiotyk AE PO SP TW Autor 

Lactobacillus lactis + + + - [3] 

Lactococcus mesenteroids + + + + [3] 

Lactobacillus sakei + + + - [3] 

Lactobacillus plantarum + - + + [9] 
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Lactobacillus rhamnosus + + + + [10] 

Bacillus subtilis + + - - [11] 

Enterococcus faecium + + + + [11] 

Pseudomonas acidilactici + + + + [11] 

Saccharomyces cerevisiae + + + + [12] 

Carnobacterium divergens + + + + [13] 

Carnobacterium maltaromaticum - + - - [13] 

Carnobacterium inhibens + + + - [14] 

Aeromonas hydrophila + + - - [15] 

Vibrio fluvialis + + - - [15] 

Carnobacterium spp. + + + - [16] 

Debaryomyces hansenii - - + - [17] 

Enterobacter + + - - [17] 

Bifidobacterium bifidium - + - - [20] 

Lactobacillus delbrueckii - - + - [21] 

Vibrio anguillarum + - - - [22] 

Aeromonas sobria + - - - [24] 

AE – aktywacja enzymów, PO – podniesienie odporności, SP – strawność pasz, TW – tempo wzrostu, + efekt pozytywny, - brak efektu 

Jednym z obiektów zainteresowań świata naukowego są bakterie z rodzaju Carnobacterium, które potrafią 
żyć w niższych temperaturach w porównaniu do pozostałych bakterii probiotycznych, co może znaleźć 
zastosowanie w żywieniu ryb zimnolubnych, które żyją w temperaturach poniżej 20ºC. Efektywność działania 
tego rodzaju bakterii probiotycznych na stan zdrowotny i kondycję ryb w akwakulturze oraz bezpieczeństwo 
sanitarne surowców i produktów rybnych wynikają z ich właściwości fizjologicznych, biochemicznych 
i możliwości przystosowania się tych mikroorganizmów do zmieniających się warunków środowiskowych. 
Dotyczy to w szczególności zachowania przez te bakterie pewnych cech umożliwiających im przeżycie 
i funkcjonowanie w warunkach stresu wynikającego z obecności substancji szkodliwych takich jak antybiotyki, 
środki dezynfekcyjne lub niekontrolowany rozwój bakterii patogennych. Bakterie z rodzaju Carnobacterium 
stosuje się do ochrony przeciwko patogenom bakteryjnym groźnych dla ryb. Potwierdzają to badania dotyczące 
zastosowania tego rodzaju bakterii w hodowlach ryb łososiowatych: pstrąga tęczowego (Salmo gairdneri) 
i łososia atlantyckiego (Salmo salar), w których stwierdzono eliminację takich patogenów jak: Aeromonas 
salmonicida, Vibrio anguillarum, Vibrio ordalii, Yersinia ruckeri [13,14,19].  

5 Podsumowanie  

Zastosowanie bakterii probiotycznych jest prężnie rozwijającą się częścią żywienia ryb i stanowi kluczową 
rolę w ich hodowli w zamkniętych obiegach wody. Skuteczność działania probiotyków została w dużej mierze 
zbadana u zwierząt stałocieplnych, co wynika ze stabilnych temperatur wewnątrz ich ciała. Stabilizacja i pełna 
kontrola warunków hodowli optymalnych dla danego gatunku ryb umożliwi utrzymywanie odpowiedniego 
środowiska termicznego dla bakterii probiotycznych. Dalsze badania będą miały za zadanie optymalizację 
sposobu podawania i otoczkowania probiotyków dodawanych do pasz, odpornych na działania wysokich 
temperatur ekstruzji, ale również procesów ich wtłaczania do pokarmu dla ryb. Wpływ zastosowanych bakterii 
probiotycznych w zwrotnych obiegach wody może ułatwić uzyskanie oczekiwanego efektu ze względu na ich 
kumulację w obiegu, z drugiej strony może stanowić pewnego rodzaju zagrożenie dla innych grup bakterii 
odgrywających kluczowe role w RAS.  

Rozwój zamkniętych obiegów wody i dywersyfikacji produkcji różnych obiektów hodowli, może być 
początkiem nowego trendu, a mianowicie tworzenia profili mikrobiologicznych specjalnie dla danego obiegu 
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i gatunku ryby, dzięki którym ocenić będzie można możliwość zastosowania odpowiednych dawek probiotyków 
w celu oszacowania i przewidzenia ich wpływu na ryby jak i mikrobiotę RAS.  
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Badania prowadzone na całym świecie oraz poszukiwania użytkowników i eksploatatorów systemów 
oczyszczania ścieków zmierzają do odnalezienia, a następnie wdrożenia elementów wpływających na 
intensyfikację procesów usuwania zanieczyszczeń. Kwestia to jest niezmiernie istotna, gdyż ilość 
projektowanych, konstruowanych i eksploatowanych oczyszczalni ścieków systematycznie wzrasta, a jakość 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników często nie odpowiada obowiązującym regulacjom 
prawnym. Alternatywą dla obecnie stosowanych metod mogą być nowatorskie techniki oparte na 
wykorzystaniu czynnika fizycznego jakim jest stałe pole magnetyczne (SPM). Czynnik ten stosowano 
dotychczas w intensyfikacji procesów biologicznego usuwania zanieczyszczeń, wspomagania oczyszczania 
ścieków metodami pogłębionego utleniania, intensyfikacji procesów koagulacji i sedymentacji zanieczyszczeń, 
kondycjonowaniu i odwadnianiu osadów ściekowych czy ograniczania tworzenia się złogów w systemach 
wodociągowo – kanalizacyjnych. Ekonomiczne względy procesu w sposób bardzo przekonujący skłaniają do 
podjęcia prób zastosowania magnetyzerów jako urządzeń wspomagających systemy technologiczne 
oczyszczania wody, ścieków i przeróbki osadów ściekowych.  
Celem publikacji jest przedstawienie wpływu SPM na proces oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
ściekowych. 

1 Wstęp 

1.1 Cechy i właściwości stałego pola magnetycznego (SPM) 

Zjawisko stałego pola magnetycznego generowane przez magnesy trwałe, związane jest bezpośrednio ze 
zjawiskami magnetyzmu i własnościami magnetycznymi ośrodków materialnych. Po umieszczeniu medium 
w obszarze oddziaływania stałego pola magnetycznego magnesuje się ono, tzn. nabiera własności 
magnetycznych i wytwarza własne pole magnetyczne [1,2].  

Namagnesowanie zwane również magnetyzacją, polaryzacją magnetyczną lub momentem magnetycznym 
to wielkość wektorowa, będąca funkcją punktu lub w pewnych przypadkach funkcją współrzędnych oraz czasu. 

Makroskopowe zjawisko polaryzacji magnetycznej ma swoje źródło w oddziaływaniach mikroskopowych 
umieszczonego w polu magnetycznym ośrodka. Podstawą każdego mikroskopowego mechanizmu 
namagnesowania są momenty magnetyczne mikrocząstek, z których jest zbudowany dany obiekt materialny. 
Znane są trzy różne rodzaje mikroskopowych momentów magnetycznych: orbitalny moment magnetyczny 
elektronu, spinowy moment magnetyczny elektronu, spinowy moment magnetyczny jądra atomowego [1,3,4]. 

Wartość bezwzględna orbitalnego momentu magnetycznego elektronu zależy od stanu, w jakim znajduje 
się elektron w atomie. We wszystkich przypadkach jest ona równa zeru albo jest rzędu wielkości magnetonu 
Bohra μB, którego wartość w przybliżeniu wynosi 10-23 J/T. Spinowy moment magnetyczny elektronu wynosi 
0,5 μB. Jądrowy moment magnetyczny zależy od rodzaju jądra i jest albo równy zeru, albo jest od trzech do 
czterech rzędów wielkości mniejszy od μB. Oznacza to, że do makroskopowych zjawisk magnetycznych znaczący 
wkład wnoszą tylko orbitalne momenty magnetyczne elektronów [5,6].  

Wartość makroskopowego namagnesowania otrzymujemy przez uśrednienie sumy mikroskopowych 
momentów magnetycznych wszystkich atomów i cząsteczek znajdujących się w jednostce objętości ośrodka 
[3,5]. Natura polaryzacji magnetycznej generowanej w cząsteczkach jest matematycznie opisana 
mikroskopowymi równaniami Maxwella, w myśl których stacjonarne pola magnetyczne mogą być generowane 
tylko i wyłącznie przez prądy elektryczne Wynika z nich, iż wszystkie mikroskopowe momenty magnetyczne 
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muszą być bezpośrednio związane z niegasnącymi prądami kołowymi, płynącymi wewnątrz mikrocząsteczek, 
z których jest zbudowany określony ośrodek [2,7].  

Jeden z mechanizmów magnetyzacji substancji jest uniwersalny, ponieważ występuje we wszystkich 
substancjach oraz ośrodkach materialnych. Nosi on nazwę diamagnetyzmu. Diamagnetyzmem nazywamy 
zjawisko powstawania polaryzacji magnetycznej w magnetyku umieszczonym w zewnętrznym polu 
magnetycznym [8]. W tym przypadku polaryzacja magnetyczna, czyli namagnesowanie jest wektorem 
skierowanym przeciwnie do pola zewnętrznego [9]. Zjawisko to w czystej postaci możemy obserwować 
w diamagnetykach. Są one zbudowane z cząstek, które nie mają trwałych momentów magnetycznych. Takimi 
cząstkami są atomy gazów obojętnych, atomy wielu metali (na przykład bizmutu, cynku, złota, miedzi i innych), 
jony Na+ i C1-, cząsteczki wielu związków organicznych (benzenu, naftalenu) [1,6]. Mechanizm diamagnetyzmu 
prowadzi do narastania pola magnetycznego w całej objętości badanej próbki poprzez włączenie zewnętrznego 
pola magnetycznego lub umieszczenie materiału w już istniejącym polu.  

Drugi mechanizm magnetyzacji ośrodka jest oparty na oddziaływaniu orientującym i przejawia się 
w postaci paramagnetyzmu. Zjawisko to może występować tylko w tych materiałach, które zbudowane są 
z cząstek mających trwałe momenty magnetyczne. Udowodniono, iż zewnętrzne pole magnetyczne w tych 
ośrodkach materialnych powoduje ustawienie momentów magnetycznych wzdłuż linii pola [8]. Do 
paramagnetyków zaliczamy: tlen, tlenki azotu, aluminium, platynę, pierwiastki ziem rzadkich, pierwiastki 
alkaliczne, metale ziem alkalicznych, wodne roztwory soli zawierających jony pierwiastków przejściowych oraz 
wiele innych substancji [4,10,11]. W tego rodzaju mediach, gdy nie występuje zewnętrzne pole magnetyczne, 
ruch cieplny wewnątrz ośrodka niszczy uporządkowanie mikroskopowych momentów magnetycznych, z tego 
względu bez przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego, paramagnetyk nigdy nie wykazuje 
namagnesowania [12]. Włączenie pola magnetycznego do układu powoduje, iż momenty magnetyczne 
mikrocząstek dążą do ustawienia się wzdłuż pola. Muszą pokonać przy tym, przeszkadzający w powyższym 
ustawieniu, dezorganizujący wpływ ruchu cieplnego. W wyniku tych oddziaływań ustala się stan, w którym 
magnetyzacja materiału jest różna od zera. Wartość namagnesowania zależy zarówno od pola zewnętrznego, 
jak i temperatury [6,12]. 

Odrębną grupą materiałów magnetycznych tworzą ferromagnetyki, czyli ciała krystaliczne, w których 
występuje spontaniczne namagnesowanie niewielkich, lecz makroskopowych objętości, o rozmiarach liniowych 
nie przekraczających 10-6 m. Przedstawicielami ferromagnetyków są na przykład kryształy żelaza, niklu, 
kobaltu [2].  

Z materiałów ferromagnetycznych wykonuje się magnesy stałe, poprzez umieszczenie ferromagnetyka 
o początkowym namagnesowaniu równym zeru w zewnętrznym polu magnetycznym. Pole zewnętrzne 
magnesuje materiał i namagnesowanie tego materiału pozostaje w postaci szczątkowej po wyłączeniu pola [4]. 

Spontaniczne uporządkowanie mikroskopowych momentów magnetycznych występuje nie tylko 
w ferromagnetykach. Istnieją pokrewne im struktury magnetyczne, do których zalicza się antyferromagnetyki 
i ferrimagnetyki. W antyferromagnetykach sąsiadujące ze sobą momenty magnetyczne są antyrównoległe. 
Dlatego też, pomimo że momenty magnetyczne są rozmieszczone w sposób uporządkowany, to jednak 
wypadkowe namagnesowanie jest równe zeru. W ferrimagnetykach natomiast, sąsiadujące ze sobą 
mikroskopowe momenty magnetyczne są również skierowane przeciwnie względem siebie, a ponadto ich 
wartości bezwzględne nie są sobie równe. Wynika z niego, że mikroskopowa struktura ferrimagnetyka 
przypomina antyferromagnetyczną oraz, że własności makroskopowe ferrimagnetyków są zbliżone do własności 
ferromagnetyków, ponieważ w nich występuje spontaniczne namagnesowanie [1]. Typowym przykładem 
ferrimagnetyka jest magnetyt Fe3O4, którego podsieci magnetyczne są utworzone z dwu- lub trójwartościowych 
jonów żelaza, mających różne momenty magnetyczne. Z praktycznego punktu widzenia, najważniejszą cechą 
ferrimagnetyków jest to, że są one dielektrykami lub półprzewodnikami. Właśnie ta cecha odróżnia je od 
ferromagnetyków, które są metalami. Bardzo cenne dla radiotechniki są półprzewodnikowe materiały 
ferrimagnetyczne zwane ferrytami. Z miękkich ferrytów wykonuje się na przykład rdzenie cewek, dławików, 
transformatorów, anten magnetycznych i innych przewodów magnetycznych [11]. 

1.2 Magnetyczne aktywatory płynów 

W ostatnim półwieczu opracowano i wprowadzono na rynek szereg rozwiązań konstrukcyjnych do 
magnetycznej obróbki płynów oraz gazów. Rozwiązania konstrukcyjne tych urządzeń miały wspólną cechę – 



WPŁYW STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I PRZERÓBKĘ OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH 

Strona | 106  

stosowano w nich magnesy stałe, a w strefie magnetycznej polaryzacji występowało pole: N – S, S – N, NS – SN 
– NS lub inne warianty. Powodowało to, że oddziaływanie tylko polem magnetycznym N lub S na przepływającą 
ciecz lub gaz nie było możliwe. Przepływające przez taki magnetyzer medium miało namagnesowanie będące 
wypadkową magnetyzowanych cząstek przepływających przez różnoimienne pola. Stąd też nie uzyskiwano 
oczekiwanych rezultatów [4]. 

Początkowo w badaniach stosowano tzw. magnetyzery mokre, w których z uwagi na ciągły i bezpośredni 
kontakt magnesów z przepływającą cieczą występowało zjawisko zwieranie biegunów magnesów, co prowadziło 
do szybkiego rozmagnesowywania układu. 

Postępy w nauce zaowocowały powstaniem nowej, prostej konstrukcji magnetyzerów wolnych od wad 
swoich poprzedników. Zbudowanie magnetyzera, w którym połączono jednakowe pola magnesów stalową 
zworą pozwoliło na oddziaływanie silnym i jednoimiennym polem magnetycznym na medium. Umożliwia to 
długoletnią eksploatację urządzenia, w którym bieguny nie są zwierane przez przepływającą ciecz, a efekt 
magnetycznego oddziaływania na medium nie ulega pogorszeniu. Zwarta, półpierścieniowa budowa umożliwia 
szybki montaż i demontaż magnetyzera na przewodach. W zależności od przekroju rury, przewidywanego do 
magnetyzacji materiału i prędkości przepływu, dobiera się gabaryty magnesów stałych i ich ilość w urządzeniu. 
Zakładane do osiągnięcia efekty determinują wybór aktywnego pola (N lub S) w magnetyzerze [12].  

W produkowanych obecnie magnetyzerach stosuje się magnesy proszkowe, neodymowe, ceramiczne ze 
stopów anizotropowych, alniko (glin – nikiel – kobalt), magnesy metali ziem rzadkich, ferrytów, baru, itp. Do 
produkcji najnowszych magnesów, w których istotna jest również forma spiekania i powlekania specjalnymi 
powłokami fluidowymi, wykorzystywane są stopy żelaza, neodymu, kobaltu czy samaru [12]. Uzyskuje się z nich 
indukcję magnetyczną do 1 T. 

Dotychczasowe badania nie precyzują jednoznacznie miejsca założenia magnetyzerów w układzie 
technologicznym oczyszczania ścieków. W piśmiennictwie znaleźć można propozycje zamontowania tego typu 
urządzeń np. na komorach napowietrzania, jednak z punktu technicznego wydaje się to dość skomplikowane do 
zrealizowania. Z miejscem założenia wiąże się także istotny czynnik, jakim jest czas kontaktu ścieków 
z działaniem pola magnetycznego. Biorąc pod uwagę te dwie kwestie istotne wydaje się określenie wygodnego 
miejsca zamontowania magnetycznych aktywatorów płynów w układzie, w którym jednocześnie będzie można 
uzyskać pełne namagnesowanie ścieków czy osadu [13]. 

2 Wpływ SPM na oczyszczania ścieków i przeróbkę osadów ściekowych 

Metodę magnetycznej obróbki cieczy wprowadzono do tej pory głównie w układach, w których występuje 
odkładanie się złogów kamiennych oraz następuje wewnętrzna korozja sieci i zbiorników. Te negatywne zjawiska 
wiążą się przede wszystkim z kumulacją kryształów wapnia w przewodach, które to z kolei wpływają negatywnie 
na pracę urządzeń w układach wodociągowych i systemach grzewczych. Stwierdzono, iż poddanie wodnych 
roztworów soli działaniu SPM powoduje krystalizację form wapnia w postaci aragonitu i waterytu. Formy te nie 
powodują odkładania na ściankach instalacji, lecz w całej masie wody, a tworząca się zawiesina pozbawiona jest 
właściwości cementujących [12,14,15]. Fakt ten potwierdzają badania dotyczące określenia wpływu stałego pola 
magnetycznego na formę związków wapnia występujących w uzdatnianej wodzie. Dowiedziono w nich, iż 
wprowadzenie do układu technologicznego czynnika fizycznego pozwoliło na zmianę struktury złogów 
wapiennych w instalacji wodnej [14]. 

Zmiany własności roztworów przebywających w obszarze bezpośredniego oddziaływania stałego pola 
magnetycznego związane są między innymi z modyfikacją ich struktury molekularnej, polaryzacją 
i uporządkowaniem cząstek, a także zmianą ładunku elektrycznego [16-19]. W strefie bezpośredniego 
oddziaływania SPM następuje selektywna jonizacja, powstają cyrkulacyjne prądy wirowe, generowane są 
wewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne, następują zmiany przewodności elektrycznej roztworów oraz 
pojawiają się dodatkowe momenty magnetyczne. Obserwuje się również polaryzację i uporządkowanie molekuł 
oraz dodanie im odpowiedniego ładunku. 

Udowodniono, że silne pola magnetyczne, o odpowiednio dobranych parametrach, wpływają na zmianę 
takich własności cieczy, jak napięcie powierzchniowe, gęstość, lepkość, ekstynkcja światła i zwilżalność ciał 
stałych [20]. Stwierdzono również, iż ten czynnik fizyczny oddziaływuje na zachowanie się zewnętrznych powłok 
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elektronowych w cząstkach wody i rozpuszczonych w niej substancjach, a także na aktywację elektronów 
walencyjnych.  

Pole magnetyczne wpływa na zmiany orientacji spinów elektronowych atomów, na szybkość wewnętrznej 
konwersji par wolnych rodników oraz mechanizmy relaksacyjne, a także na rozszczepienie poziomów 
energetycznych elektronów i jąder atomowych [21]. Uważa się, że w większości zmiany te występują okresowo, 
zanikają stopniowo w czasie od kilku sekund do kilkudziesięciu godzin, w wyniku turbulencji przepływu i kontaktu 
z atmosferą. W przypadku, kiedy w preparowanej cieczy zachodzą procesy wtórne, to zmiany te mają charakter 
nieodwracalny [18,19]. 

Udowodnionym efektem działania SPM na roztwory wodne jest zmiana koncentracji gazów w nich 
zawartych. Magnetyzując wodę wodociągową można uzyskać jej pełną natlenialność, a działająć SPM na ścieki 
miejskie zwiększyć w nich koncentrację tlenu. Namagnetyzowane roztwory charakteryzują się między innymi 
zmniejszonym napięciem powierzchniowym i w kontakcie z atmosferą adsorbują paramagnetyczne cząstki tlenu, 
na skutek czego wzrasta ich koncentracja w roztworach wodnych. Część drobnoustrojów rozkładających związki 
organiczne jest organizmami tlenowymi. Dlatego w środowisku namagnetyzowanych cieczy, o zwiększonej 
koncentracji tlenu, wzrasta ich namnażanie, a tym samym i rozpad substancji organicznych [16,17,22]. 

Zabiegi magnetycznej obróbki cieczy powodują wprowadzenie tlenu do preparowanego medium oraz 
usunięcie gazów o większej masie atomowej. Stwierdzono, iż w ściekach miejskich wprowadzenie do układu 
technologicznego SPM wpływa na ograniczenie występowania dwutlenku węgla i siarkowodoru [18].Potencjalne 
możliwości wykorzystania tego czynnik a fizycznego jako kształtującego i decydującego o zmianie parametrów 
technologicznych obrabianych roztworów wodnych testowano na przykładzie ścieków bytowo-gospodarczych 
i mleczarskich. W eksperymencie tym przebadano wpływ bezpośredniego oddziaływania SPM jako jedynego 
czynnika wpływającego na zmianę właściwości analizowanych ścieków. Jakość obu rodzajów ścieków zmieniała 
się w podobnym stopniu i wykazywała analogiczne tendencje zmian. Stwierdzono wyraźną, systematyczną 
redukcję związków organicznych, chlorków, azotu amonowego oraz ortofosforanów [19].  

Inni autorzy opisują możliwość oczyszczania ścieków z wykorzystaniem stałego pola magnetycznego oraz 
bakterii magnetotaktycznych. Kierunek przemieszczania się mikroorganizmów tego typu jest determinowany 
oddziaływaniem stałego pola magnetycznego. Proces ten jest znany jako uporządkowany rozdział magnetyczny. 
Opisane zjawisko zostało wykorzystane do odzysku metali zawartych w ściekach i osadach. W eksperymencie 
następowało unieruchomienie zanieczyszczeń metalicznych przez mikroorganizmy na drodze bioakumulacji, 
a następnie usunięcie ich z układu technologicznego. Natężenie wykorzystywanego pola magnetycznego 
wynosiło 40 mT [23].  

Udowodniono pozytywny wpływ zastosowania stałego pola magnetycznego na usuwanie związków 
węglowych oraz azotowych ze ścieków metodą osadu czynnego. W badaniach zastosowano układ z okresowym 
napowietrzaniem oraz techniką magnetycznego rozdziału. Magnetyczna separacja została wykorzystana do 
intensyfikacji procesu rozdziału oczyszczonych ścieków i osadu. Wprowadzenie do układu technologicznego 
proszku zawierającego tlenek żelaza pozwoliło na uzyskanie aktywności magnetycznej przez osad czynny, który 
w trakcie fazy rozdziału z łatwością był izolowany na dyskach magnetycznych, a po fazie spustu ścieków 
oczyszczonych wprowadzany z powrotem do reaktora [24]. 

Zastosowanie pola magnetycznego i elektromagnetyczne przynosi pozytywne rezultaty również jako 
element wspomagający kondycjonowanie i odwadnianie osadów ściekowych. Pozytywny wpływ tego zjawiska 
przejawia się zarówno, gdy stanowi ono jedyny element kształtujący parametry testowanego osadu, ale także 
kiedy jest stosowane jako czynnik intensyfikujący proces kondycjonowania koagulantami nieorganicznymi czy 
polielektrolitem. Kombinacja procesów fizycznych i chemicznych pozwala na istotne zmiany podatności osadów 
ściekowych na odwadnianie, poprzez ograniczenie czasu ssania kapilarnego, zmniejszenie wartości oporu 
właściwego filtracji oraz końcowego uwodnienia placka osadu [25-27]. 

3 Podsumowanie 

Przedstawione przykłady pozwalają stwierdzić, że obróbka magnetyczna stać się może perspektywiczną 
metodą pozwalającą na usprawnienie procesów oczyszczania ścieków czy przeróbki osadów ściekowych. 
Ekonomiczne względy procesu w sposób bardzo przekonujący skłaniają do podjęcia prób z zastosowaniem 
magnetyzerów jako urządzeń wspomagających systemy technologiczne oczyszczania ścieków i przeróbki 
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osadów. Magnetyczne aktywatory płynów charakteryzują się nieskomplikowaną konstrukcją i nie wymagają 
zasilania jakąkolwiek formą energii. Kiedy są prawidłowo eksploatowane, natężenie pola magnetycznego ich 
podstawowego elementu składowego nie ulega wyraźnemu osłabieniu w miarę upływu czasu. Dzięki czemu 
urządzenia takie pracują zadowalająco w ciągu wielu lat. Budowa magnetyzerów jest wyjątkowo prosta. W cyklu 
wdrożeniowym mogą być one stosowane w instalacjach już pracujących bez konieczności prowadzenia prac 
adaptacyjnych. Czynności związane z ich założeniem lub zdjęciem z dowolnego miejsca czynnej instalacji są 
proste i szybkie, przy czym nie wymagają stosowania skomplikowanych narzędzi. 
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W Polsce jakość wody basenowej normowana jest przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Wymagania te są bardzo 
restrykcyjne i aby je spełnić na wielu obiektach modyfikowana jest technologia uzdatniania wody basenowej. 
Chemiczne środki stosowane do utrzymania czystości ścian basenu i zbiorników wyrównawczych są 
niezbędnym elementem w utrzymaniu należytych warunków sanitarno-higienicznych, jednak mogą być 
również przyczyną zanieczyszczenia wody. W artykule zbadano cztery preparaty służące do czyszczenia niecek 
basenowych pod kątem zawartości fosforu – jednego z biogenów odpowiedzialnych za rozwój glonów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że analizowane detergenty zawierały 
wysoką zawartość fosforu, przez co mogą stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń wody basenowej. 
W artykule zwrócono również uwagę na brak uregulowań prawnych w Polsce dotyczących chemii basenowej. 
Uzyskane wyniki pokazują potrzebę badań w tym kierunku, tak by w przyszłości zminimalizować negatywne 
skutki ich stosowaniaej.  

1 Wstęp 

Środki czystości stosowane na pływalniach są istotnym elementem w procesie utrzymywania 
odpowiedniej higieny obiektu basenu. Dzięki nim usuwane są różnego rodzaju zanieczyszczania osadzające się 
na ścianach i dnie niecek, jednak ze względu na ich skład mogą być również źródłem zanieczyszczeń wody 
basenowej, w tym związkami fosforu. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z 
dnia 14 marca 2012 r. wskazano potrzebę ograniczenia stosowania związków fosforu w detergentach, jednak 
rozporządzenie to odnosi się tylko do środków przeznaczonych do prania i używanych w zmywarkach. Obecnie 
na producentów chemii basenowej nakłada się obowiązek umieszczania informacji o składzie, zakresie 
stosowania, środkach bezpieczeństwa. Nie ma zakazu używania związków zawierających fosfor. W Polsce jakość 
wody basenowej normowana jest przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W rozporządzeniu tym znajduje się szereg 
dopuszczalnych norm parametrów fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych, brakuje wymagań prawnych 
w zakresie badania jakości wody pod względem zawartości fosforu. Podobna sytuacja kształtuje się na szczeblu 
europejskim., gdzie jednym z bardziej znanych dokumentów jest niemiecka norma DIN 19 643. 

Fosfor wraz z węglem i azotem są głównymi regulatorami aktywności biologicznej (A.Tomaszek, 2006). 
Za optimum zdolności produkcyjnej uznaje się stosunek C:N:P =106:16:1, czyli stosunek Refielda (Redfield 1958). 
Mimo, że jest to pierwiastek, który jest w najmniejszej ilości wymagany przez rośliny do rozwoju, stanowi czynnik 
ograniczający wzrost roślinności (Hudson i inni, 2000). Pod względem właściwości toksykologicznych 
charakteryzuje się niską toksycznością po połknięciu i w kontakcie ze skórą (Sapek 2009, Tomal E 2010). 
Nadmierne stężenie składników biogennych prowadzi do eutrofizacji, czyli według definicji Pierzyńskiego 
wzrostu stanu żyzności wód, który powoduje przyspieszony rozwój glonów lub roślinności wodnej (Pierzyński 
i inni 2000). Wiele źródeł literaturowych (Fadaei, A., Amiri, M 2015; Łaskawiec, Edyta, et al. 2016) wskazuje, że 
woda basenowa bogata jest w związki azotu. Dodając do tego światło, wilgoć i wysoką temperaturę panującą w 
obiektach basenowych, można stwierdzić, że jest to idealne środowisko dla rozwoju tych jednokomórkowych 
organizmów. Glony tworzą śliską warstwę, która jest nie tylko nieestetyczna, ale stwarza niebezpieczeństwo 
wypadków. Występują najczęściej w miejscach o znikomym przepływie wody takich jak: narożniki, spoiny, 
schody, fugi, rynny (Puszkarewicz 2008). Według danych literaturowych połączenie substancji organicznych z 
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niektórymi środkami dezynfekcji może przyczyniać się do powstania niebezpiecznych dla zdrowia produktów 
ubocznych (Richardson i in.,2010). Ich obecność może również powodować nadmierne zużycie chloru i obniżenie 
pH wody. Ponadto obumarłe glony stanowią pożywkę dla grzybów i bakterii obecnych w wodzie, zatem 
konieczne jest zapobieganie rozrastaniu się glonów w basenie. Samo chlorowanie jest niewystarczającym 
zabiegiem, gdyż glony przyzwyczajają się do obecności chloru i nabywają określoną odporność. Związki fosforu 
ze środków czystości istotnie zwiększają ładunek fosforu trafiającego do kanalizacji i oczyszczalni ścieków (Sapek 
2009). Ładunek tego biogenu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zrzucany do kanalizacji szacuje się na prawie 
1,2 kg, w tym 0,3 kg*rok-1 pochodzi ze środków czystości (Banach M, Makara A 2010). Według danych 
literaturowych od 10% (Banach M, Makara A 2010) do ok. 25% (Krichmann 1998) fosforu w ściekach bytowych 
pochodzi z tego źródła.  

Detergenty używane na pływalniach charakteryzują się różnorodnym składem, formą i dawkowaniem. 
Można wyróżnić alkaliczne, neutralne oraz kwaśne środki myjące. Naprzemienne stosowanie tych produktów 
wynika z odmiennych celów jakie stawia się przed poszczególnymi środkami. Zasadowe środki myjące 
destrukcyjnie oddziałują na bakterie, strukturę białek, tłuszczy, posiadają dobre właściwości emulgujące. Środki 
kwaśne stosuje się w celu rozpuszczania osadów mineralnych (Diakun 2013). Ich głównym składnikiem jest kwas 
fosforowy. Jest to syropowata, przezroczysta i bezbarwna ciecz, łatwo rozpuszczalna w wodzie i etanolu 
(Podraza i inni 2011). Pomimo jego niewątpliwej skuteczności w walce z zabrudzeniami należy zaznaczyć, że jest 
on istotnym źródłem fosforu. Zagrożenia zanieczyszczeń wody basenowej fosforem zależy od wielu czynników. 
Zalicza się do nich: częstość mycia, systematyczność, dokładność, właściwości stosowanych środków czystości. 
Znajomość tych wszystkich czynników pozwala lepiej uświadomić sobie skalę, charakter i przyczyny 
występujących zagrożeń. Każdego dnia setki osób korzystają z publicznych pływalni, w związku z tym 
bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników powinno być zadaniem priorytetowym stawianym zarządcom. 
Stosowanie chemicznych środków niewątpliwie zapobiega przed skażeniem mikrobiologicznym, jednak 
substancje te nieodpowiednio używane mogą przynieść wiele negatywnych skutków. Dlatego ważnym aspektem 
jest prowadzenie badań w tym kierunku, co może znacznie poprawić jakość funkcjonowania pływalni. 

Celem badania była ocena zawartości fosforu ogólnego w wybranych środkach służących do czyszczenia 
niecek basenowych pod kątem zawartości fosforu i określenie jego potencjalnego wpływu na zawartość tego 
pierwiastka w wodzie basenowej. 

2 Materiały i metody 

Materiał do badań stanowiły detergenty stosowane na jednej z krakowskich pływalni. Wybrano dwa 
produkty o odczynie zasadowym (Benamin AKR, Randklar A) oraz 2 o odczynie kwaśnym (Benamin SND, Randklar 
S). Wybrano je ze względu na to, że produkty te mają bezpośredni kontakt z wodą basenową, przez co mogą 
stwarzać potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem fosforu. Charakterystykę poszczególnych detergentów 
przedstawiono w tabeli 1. Badanie przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył oceny stężenia fosforu 
w poszczególnych detergentach. W drugim etapie zbadano zawartość fosforu w wodzie basenowej w wybranych 
nieckach z obiektu rzeczywistego. Oznaczanie zawartości fosforu przeprowadzono metodą absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej z wykorzystaniem aparatu ASA Z-2000 Hitachi High-Technologies, wg PN-ISO 15586, 
przy długości fali 213,6 nm. Ponieważ zawartość fosforu ogólnego oznacza się jako sumę wszystkich związków 
fosforu w postaci ortofosforanów, przed przystąpieniem do oznaczenia badany materiał poddano mineralizacji, 
w celu całkowitej konwersji fosforanów w ortofosforany. W procesie tym następuje uwolnienie fosforu 
organicznego, przez rozerwanie wiązań C-P i C-O-P oraz utlenienie całego materiału organicznego. Mineralizację 
przeprowadzono w układzie zamkniętym z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego, z użyciem kwasu 
azotowego(V) i siarkowego(VI). 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych produktów 

Nazwa Skład Przeznaczenie Odczyn 

Benamin AKR 
ług sodowy, substancje aktywne, środki 
pomocnicze, zapachowe oraz niejonowe 

środki powierzchniowo czynne 

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń 
przywierających do ścian basenu na krawędzi 

styku lustra wody. Zanieczyszczenia te 
pochodzą z kosmetyków, mydła, kurzu, 

olejków. 

zasadowy 

Benamin SND 
kwas fosforowy < 25% niejonowych 

i kationowych związków powierzchniowo 
czynnych 

Przeznaczony do czyszczenia, usuwania 
osadów z kamienia, zanieczyszczeń z dna 
i ścian basenu, powierzchni przybasenia 

kwaśny 

Randklar S 

<25% kwas solny <10% kwas 
ortofosforowy, inhibitory korozji, środki 
powierzchniowo czynne łatwo ulegające 

biodegradacji 

Przeznaczony do usuwania osadów 
wapiennych i nieorganicznych z linii wody 

kwaśny 

Ranklar A 
< 25% wodorotlenku potasowego, 

ulegające biodegradacji środki 
powierzchniowo 

Przeznaczony do usuwania osadów 
pochodzenia organicznego, tłuszcze, oleje 

i resztki kosmetyków 
zasadowy 

 

3 Wyniki 

W celu precyzyjniejszego określenia zawartości fosforu w badanych detergentach, stężenie było mierzone 
dla różnych rozcieńczeń. Wyniki zawartości fosforu w badanych detergentach przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 3. Stężenie fosforu w badanych środkach czystości  

Na podstawie badań stwierdzono, że najwyższe stężenie fosforu posiada Benamin SND ok. 62500 P 
mg/dm3. Ponad 2-krotnie niższe stężenie odnotowano w produkcie Randklar S (27900 P mg/dm3). Oba 
analizowane detergenty posiadają odczyn kwaśny, a ich skład oparty jest na kwasie fosforowym. Skutecznie 
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rozpuszczają osad mineralny, jednak można wnioskować, że tego typu produkty stanowią potencjalne ryzyko 
zanieczyszczenia fosforem. Beniamin AKR oraz Randklar A są środkami alkalicznymi, ich skład oparty jest głównie 
na ługach. Stwierdzono, że zawierają niewielką ilość fosforu, który przy dokładnym spłukaniu wodą nie powinien 
stanowić potencjalnego zagrożenia. Najmniejszą ilość analizowanego pierwiastka zawierał Randklar A (4550 P 
mg/dm3). Obecnie istnieją fosforowe jak i bezfosforowe środki czystości. Działania pozakrajowe oraz na terenie 
Polski zmierzają w kierunku minimalizacji zrzutów fosforu do ścieków, dlatego powinien być dokładnie 
analizowany skład dobieranej chemii basenowej, zaś w przypadku zbyt wysokich stężeń fosforu, powinny być 
stosowane zamienniki. Środki chemiczne powinny wykazywać wysoką skuteczność, lecz równocześnie 
gwarantować bezpieczeństwo przebywających na basenie osób i nie zanieczyszczać dodatkowo wody. Powinny 
uwzględniać stopień ryzyka jakie niesie nieodpowiednie stosowanie preparatu. Obecnie procesem stosowanym 
podczas uzdatniania wody basenowej, który pozwala usunąć związki fosforu z wody basenowej jest koagulacja 
(WHO, 2006). Proces ten polega na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące 
fazę ciągłą o nieregularnej strukturze. W procesie tym usuwane są również zawiesiny i przyłączone do nich 
zanieczyszczenia zwiększające mętność wody. Do procesu koagulacji stosowane są odpowiednie odczynniki 
chemiczne. Najczęściej stosowane w przypadku wody basenowej to: siarczan glinu, hexahydratchlorkuglinu, 
siarczan sodu, chlorek wodorotlenku glinu lub siarczan chlorku wodorotlenku glinu, hexahydrat chlorku żelaza, 
roztwór siarczanu chlorku żelaza, siarczan żelaza (Piechurski, 2006). Można przypuszczać, że zanieczyszczenie 
fosforu spowodowane używaniem środków czystości może zwiększać ilość używanych koagulantów na 
pływalniach, co powinno skłaniać do bardziej przemyślanego wyboru chemii basenowej. W związku z tym, że 
w Polsce stosowanie detergentów na pływalniach nie jest znormalizowane, wyniki badań odniesiono do norm 
dla detergentów przeznaczonych do prania i używanych do zmywarek, których szczegółowe regulacje opisane 
są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (tabela 2). 
Odwołując się do wartości przedstawionych w tabeli, stwierdzono, że stężenie fosforu w badanych środkach 
czystości znacznie je przekraczają. 

Tabela 2. Ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu 

Detergent Ograniczenia 
Data rozpoczęcia 

stosowania 
ograniczenia 

Detergenty dla konsumentów 
przeznaczone do prania 

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli całkowita zawartość fosforu jest 
równa lub większa niż 0,5 g w zalecanej ilości detergentu przeznaczonej dla 

głównego cyklu prania przy standardowym wsadzie pralki zgodnie z 
definicją zawartą w sekcji B załącznika VII dla wody o klasie twardości: 

twarda 

30 czerwca 2013 r. 

Detergenty dla konsumentów 
przeznaczone do 

automatycznych zmywarek do 
naczyń 

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli całkowita zawartość fosforu jest 
równa lub większa niż 0,3 g na standardowe dozowanie zgodnie z definicją 

zawartą w sekcji B załącznika VII. 
1 stycznia 2017 r. 

 
Przedmiotowe środki czystości są stosowane każdego dnia podczas prac porządkowych do czyszczenia 

zabrudzeń ze ścian niecek jak również rynien przelewowych. Podczas czynności porządkowych obieg wody jest 
zamknięty, jednak istnieje realne zagrożenie bezpośredniego kontaktu detergentów z wodą basenową, dlatego 
przypuszczalnie zawartość fosforu w używanych środkach czystości może mieć odzwierciedlenie na stopień 
zanieczyszczenia wody basenowej. Aby zbadać tę tezę równocześnie przez pięć kolejnych dni oznaczano stężenie 
analizowanego biogenu w wodzie z wybranych niecek basenowych, których wyniki przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Stężenie fosforu w badanych nieckach 

Data 
poboru 

Miejsce poboru próbki 

Hydromasaż Basen rekreacyjny Zjeżdżalnia Basen szkoleniowy Basen sportowy 

 [mg P/dm3] 

1 0,0285 0,0014 0,0041 0,0027 0,0502 

2 0,0014 0,0014 0,0041 0,0041 0,0176 

3 0,0014 0,0027 0,0027 0,0054 0,0190 

4 0,0014 0,0014 0,0040 0,0081 0,0149 

5 0,0001 0,0001 0,0001 0,0080 0,0095 

 

Przeprowadzone analizy pokazały, że średnie stężenie fosforu w pobranych próbkach wody basenowej 
z poszczególnych niecek było na poziomie tysięcznych mg P/dm3. Każdorazowo najwyższe stężenia fosforu 
ogólnego odnotowano w wodzie pobranej z niecki basenu sportowego. Najwyższą wartość odnotowano na 
poziomie 0,0502 mg P/dm3. Co ciekawe niecka ta jest wystawiona na ekspozycję promieni świetlnych i zauważa 
się czasowe pojawienia w niewielkiej ilości glonów, co może potwierdzać tezę, że nawet minimalne ilości fosforu 
stymulują wzrost fitoplanktonu. W próbkach wody basenowej z niecki hydromasażu oraz zjeżdżalni zawartość 
tego pierwiastka była znikoma. Najniższe stężenie zostało odnotowane przy ostatnim poborze (stężenie na 
poziomie 0,0001 mg P/dm3). W niecce basenu szkoleniowego odnotowywano stężenia w granicach od 0,0041-
0080 mg P/dm3. Generalnie zawartość fosforu ogólnego w wodzie basenowej badanego obiektu 
z poszczególnych niecek była niska. Są to obserwacje pozytywne i wskazują na to, że detergenty były stosowane 
zgodnie z zachowaniem środków ostrożności i zawartość badanego biogenu w chemii basenowej nie miała 
odzwierciedlenia wpływu na jakość wody basenowej.  

4 Wnioski 

Na podstawie badań stwierdzono, że analizowane środki czystości mogą stanowić potencjalne źródło 
zanieczyszczeń wody basenowej związkami fosforu. Detergenty, których skład oparty był na kwasach posiadały 
wysokie stężenie badanego biogenu. Największe ilości fosforu zawierał środek, którego głównym składnikiem 
był kwas fosforowy, nieco niższe, którego głównym składnikiem był kwas solny. Stwierdzono, że zawartość 
fosforu w produktach o odczynie kwaśnym jest znacząco wyższa w porównaniu z produktami alkalicznymi. Ilość 
fosforu w próbkach wody basenowej z poszczególnych niecek była znikoma. Nie stwierdzono istotnego wpływu 
stężenia fosforu w używanych detergentach na jego zawartość w wodzie basenowej. Odzwierciedlenie może być 
w zrzutach ścieków wody basenowej, co może przyśpieszać proces eutrofizacji. Zbyt wysoka wartość fosforu 
w detergentach może prowadzić do rozwoju glonów na pływalniach, a tym samym pogorszeniu jakości wody 
basenowej. Wzrost stężenia fosforu w wodzie basenowej, może również generować dodatkowe koszty, ze 
względu na zwiększone zużycie koagulantów. Obecnie rynek chemii basenowej jest bardzo szeroki, dlatego 
powinny być wykonywane szczegółowe badania dopuszczonych detergentów, tak by mieć świadomość nie tylko 
ich zalet, jak również zagrożeń. Z uwagi na brak uregulowań prawnych w spawie zawartości fosforu w środkach 
czystości oraz w wodzie basenowej powinno się ostrożnie podchodzić do tego typu środków i stale monitorować 
stężenie tego biogenu lub stosować zamienniki. 
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USUWANIE FOSFORANÓW Z ROZTWORU WODNEGO Z 
WYKORZYSTANIEM MODTFIKOWANYCH BIOSORBENTÓW 

Dawid Skrzypczak – Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Inżynieria Chemiczna i Procesowa  

Fosfor znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle i rolnictwie, jako składnik detergentów, czy nawozów. 
Zwiększone zużycie tego surowca skutkuje generowaniem coraz większej ilości odpadów i ścieków 
zawierających ten pierwiastek biogenny. Zbyt duże stężenie fosforanów w zbiornikach wodnych może 
powodować eutrofizację, która warunkuje pogorszenie się jakości wód. Obecne metody usuwania 
fosforanów z roztworów wodnych nie są wystarczające ze względu na zbyt duże koszty inwestycyjne, a także 
problemy związane z odzyskiwaniem związanego fosforu. Alternatywą dla standardowych metod jest 
zastosowanie modyfikowanych materiałów pochodzenia biologicznego jako sorbentów jonów fosforowych. 
w pracy jako biosorbentów użyto skorupki jaj oraz śrutę rzepakową, będące odpadami z polskiego sektora 
rolno - spożywczego. Aby zwiększyć ilość grup aktywnych na powierzchni biomasy, zdolnych do wiązania 
jonów fosforanowych, zastosowano modyfikacje chlorkiem żelaza(III) oraz chlorkiem cyrkonu(IV). Podczas 
badań największą uwagę skupiono na kinetyce oraz określeniu równowagi adsorpcji, a także określeniu 
wpływu pH na przebieg procesu. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że w większości przypadków 
proces zachodził zgodnie z modelem reakcji pseudo drugorzędowej. Dla poszczególnych biosorbentów 
wyznaczono również maksymalną pojemność sorpcyjną, która wyniosła odpowiednio dla śruty rzepakowej 
modyfikowanej chlorkiem cyrkonu(IV) 47,997 mg/g, skorupek jaj modyfikowanych chlorkiem żelaza(III) 
64,106 mg/g oraz dla skorupek jaj modyfikowanych obiema substancjami 53,788 mg/g. Przeprowadzone 
badania wskazały, że najkorzystniejsze pH roztworu wodnego zawierającego jony fosforanowe powinno być 
lekko kwasowe i wynosić 4. Przeprowadzone eksperymenty dają potencjał do dalszych badań nad wpływem 
innych parametrów procesowych.  

1 Wprowadzenie  

Fosfor jest pierwiastkiem, który występuje w przyrodzie w postaci apatytu, minerału zanieczyszczonego 
fosforanem trójwapniowym. Jest on niezbędny do wzrostu zarówno organizmów roślinnych jak i zwierzęcych 
(X. Liu & Zhang, 2015). Pierwiastek ten znalazł zastosowanie w przemyśle oraz w rolnictwie, jako składnik 
nawozów oraz detergentów. W związku z dużą eksploatacją tego pierwiastka, przewiduje się, że w przeciągu 
najbliższych 50 - 100 lat jego pokłady zostaną wyczerpane.  

Zbyt duże stężenie fosforanów w wodzie sprzyja rozwojowi niebiesko – zielonych alg, które pobierają 
bardzo duże ilości tlenu, co powoduje niezrównoważone namnażanie się organizmów beztlenowych. 
W konsekwencji prowadzi to do wypłycania się dna zbiornika wodnego i zmieniania go w torfowisko, czy bagno. 
Przedstawione zjawisko to eutrofizacja, która stwarza bardzo duże zagrożenie dla licznych gatunków wodnych, 
ale także dla ludzi, przez zakażenie wód różnymi pasożytami (T. a. H. Nguyen et al., 2014).  

W związku z zagrożeniami płynącymi z nadmiernego stężenia jonów fosforanowych w roztworach 
wodnych, na przestrzeni lat została opracowana szeroka gama metod usuwania tego związku ze ścieków. 
Do najpopularniejszych metod zalicza się wytrącanie wodorotlenkiem wapnia, solami glinu i żelaza, a także 
usuwanie z wykorzystaniem specjalnych bakterii osadu czynnego. Niestety każda z tych metod posiada wady 
takie jak zbyt duże koszty inwestycyjne, czy trudna kontrola prowadzenia procesu (Przywara, 2006). 
Relatywnie nową metodą jest usuwanie jonów fosforanowych za pomocą adsorpcji z wykorzystaniem 
modyfikowanych biosorbentów. Dużą zaletą tego procesu jest nie tylko niski jej koszt, ale także możliwość 
odzyskiwania zaadsorbowanych związków, a także możliwość regeneracji sorbentu (Park, Yun, & Park, 2010).  

Biosorpcja polega na zatrzymaniu na powierzchni nieaktywnego materiału biologicznego rozpuszczonych 
składników w roztworze. Dzięki temu, iż do procesu używana jest martwa biomasa, zbędne jest kontrolowanie 
metabolizmu komórkowego, tak jak w przypadku bakterii osadu czynnego (Wielkiego, 2013). Mechanizm 
biosorpcji składa się z wielu zjawisk fizykochemicznych, które występują pojedynczo lub wspólnie, zależnie od 
warunków prowadzenia procesu (Gavrilescu, 2004), w tym: adsorpcja fizyczna, chemisorpcja, kompleksowanie 
na powierzchni komórek, wymiana jonowa, czy mikrostrącanie na powierzchni sorbentu.  
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Proces adsorpcji zachodzi na powierzchni biomasy, co sprawia, że jej modyfikacja może zwiększyć 
w znacznym stopniu jej możliwości sorpcyjne. Zmiany na powierzchni można prowadzić metodami zarówno 
fizycznymi, jak i chemicznymi. Adsorbenty o dużej pojemności sorpcyjnej można uzyskać przez modyfikację oraz 
wzmocnienie grup funkcyjnych obecnych na ich powierzchni (Park et al., 2010). Poszukiwanie innowacyjnych, 
niedrogich i jednocześnie trwałych adsorbentów jonów fosforanowych jest wciąż wyzwaniem dla wielu badaczy.  

2 Badania  

2.1 Materiały 

Skorupki jaj [SJ] oraz pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej rzepaku [RE] pozyskano od lokalnych 
producentów. Sorbenty przemyto wodą destylowaną, kolejno wysuszono w piecu, w temperaturze 40oC 
przez 24 h. Po wystudzeniu do temperatury otoczenia, skorupki jaj rozdrobniono i przesiano na różne frakcje. 
Sorbenty przechowywano w szczelnie zamkniętych naczyniach.  

Do modyfikacji wykorzystywano następujące odczynniki: chlorek żelaza(III) cz.d.a. (FeCl3
.6H2O) 

i chlorek cyrkonu(IV) p. a.   99,5% SIGMA ALDRICH (ZrOCl2.8H2O). Roztwory zawierające jony fosforanowe 
wykonano z diwodorofosforanu potasu cz.d.a POCH (KH2PO4). Do oznaczania zawartości jonów fosforanowych 
w próbkach wykorzystywano odczynnik Phosphate Test SPECTROQUANT HC554346 (o – phosphate).  

2.2 Modyfikacje  

W celu przeprowadzenie modyfikacji przygotowano 0,2 l roztworu 0,5% kwasu solnego, w którym 
rozpuszczono 20 g chlorku żelaza(III), a następnie odważono 10 g SJ i wsypano do przygotowanego roztworu. 
Całość mieszano na mieszadle magnetycznym przez 1,5 h. Na koniec wkraplano 2 M roztwór NaOH, w celu 
uzyskania pH 5. Roztwór przefiltrowano, a otrzymany adsorbent suszono w piecu.  

Tak otrzymany sorbent, po wysuszeniu, modyfikowano uwodnionym tlenkiem cyrkonu (IV). 
Rozpuszczono 10 g chlorku cyrkonu(IV) w 0,2 l wody destylowanej. Kolejno odważono 10 g SJ modyfikowanych 
uwodnionym tlenkiem żelaza(III) i wsypano do przygotowanego roztworu. Mieszano przez 1,5 h. Pod koniec 
wkraplano 1 M NaOH, aż do uzyskania pH 10. Przefiltrowano i suszono w piecu. Modyfikację RE przeprowadzono 
w analogiczny sposób.  

2.3 Wpływ pH na proces adsorpcji 

Do 7 kolb odważono 0,1 g danego adsorbentu. Przygotowano roztwór zawierający 50 mg/l PO4
3-. 

Kolejno odmierzano po 0,1 l tego roztworu i wyregulowano pH w zakresie 3 – 9. Kolby umieszczono na 
wytrząsarce na 2 h. Po tym czasie przefiltrowano i pobrano próbki do analizy. Eksperyment przeprowadzono dla 
wszystkich adsorbentów. Następnie przygotowano 2 kolby, do których odważono 0,5 g sorbentu. Odmierzono 
0,1 l wcześniej przygotowanego roztworu, ustalając wartości pH 3 i 4. Kolby umieszczono na wytrząsarce na 24 h. 
Analogicznie postępowano przy wszystkich sorbentach. 

2.4 Kinetyka i izoterma adsorpcji 

Przygotowano 0,2 l roztworu zawierającego 50 mg/l PO4
3- o pH 4. Odmierzono 1 g adsorbentu i wsypano 

do przygotowanego roztworu, całość umieszczono na mieszadle magnetycznym. W trakcie mieszania pobrano 
próbki do analizy po 15, 30, 90, 180 oraz 240 minutach. Izotermę procesu wyznaczono przygotowując 
6 roztworów, o objętości 0,1 l, o różnych stężeniach jonów PO4

3- i odważono do nich po 0,5 g sorbentu. 
Roztwory umieszczono na wytrząsarce na 24 h. Po tym czasie pobrano próbki do analizy.  

2.5 Metoda analityczna 

Stężenia jonów fosforanowych określano za pomocą spektrofotometru THERMO SCIENTIFIC – EVOLUTION 
201 (UV – Visible Spectrophotometr). Pomiary wykonywano przy długości fali 400 nm. Pojemność sorpcyjną 
obliczano ze wzoru (T. A. H. Nguyen et al., 2015): 
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 𝑄𝑒 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)∙𝑉

𝑚
   (1) 

gdzie Ci – początkowe stężenie fosforanów w roztworze (mg/dm3); Ce – równowagowe stężenie fosforanów w 
roztworze (mg/l); V - objętość roztworu (dm3); m - sucha masa użytego sorbentu (g).  

3 Wyniki eksperymentów 

3.1 Modyfikacje  

Powierzchnię zmodyfikowanych sorbentów przedstawiono na rysunku 1 a-c. Można zauważyć, że na 
powierzchni pojawiły się nierówności, które świadczą o obecności uwodnionych tlenków żelaza(III) oraz 
cyrkonu(IV).  

 
Rysunek 1. Zdjęcie powierzchni SJ modyfikowanych uwodnionym tlenkiem żelaza(III) (a), SJ podwójnie modyfikowanych (b), 

RE modyfikowanych uwodnionym tlenkiem cyrkonu(IV) 

3.2 Wpływ pH na proces adsorpcji  

Początkowe pH roztworu ma zasadniczy wpływ na przebieg procesu adsorpcji. Największe usunięcia 
jonów fosforanowych uzyskano przy pH 3 oraz 4. Takie wartości pH sprzyjają pojawieniu się na powierzchni form, 
które są dodatnio naładowane. Wpływa to pozytywnie na adsorpcję anionów fosforanowych, co skutkuje 
zwiększeniem stopnia usunięcia jonów PO4

3- (rysunek 2). Dla modyfikowanych SJ korzystniejsze pH roztworu 
wyjściowego jest równe 4, zaś dla modyfikowanych RE równe 3.  

 
Rysunek 2. Wpływ pH na procent usunięcia jonów fosforanowych 
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3.3 Kinetyka adsorpcji 

Badania nad kinetyką procesu dostarczają informacje zarówno o szybkości jak i mechanizmie procesu 
adsorpcji. w celu obliczenia parametrów kinetycznych wykorzystano model reakcji pseudo pierwszorzędowej (2), 
pseudo drugorzędowej (3), oraz model uogólniony (4). Rozwinięcia równań przedstawiają się następująco 
(Y. Liu & Liu, 2008): 

 𝑄𝑡 = 𝑄𝑒 ∙ (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘1
′ ∙ 𝑡))   (2) 

 𝑄𝑡 = 𝑄𝑒 ∙
𝑄𝑒∙𝑘2

, ∙𝑡

1+𝑄𝑒∙𝑘2
, ∙𝑡

   (3) 

 𝑄𝑡 = 𝑄𝑒 − (𝑄𝑒
(1−𝑛)

+ (𝑛 − 1) ∙ 𝑘𝑛 ∙ 𝑡)
1
(1−𝑛)⁄

  (4) 

gdzie Qt - ilość adsorbatu zaadsorbowanego w czasie (mg/g); Qe - pojemność sorbentu w stanie 
równowagi (mg/g); k’

1,2,n - stała szybkości reakcji (1/s), (g/mg s); n - rząd reakcji; t - czas.  
Na rysunku 3 przedstawiono wykres szybkości reakcji z dopasowanymi modelami dla SJ modyfikowanych 

uwodnionym tlenkiem żelaza(III). Można zauważyć, że adsorpcja przebiega dwuetapowo, gdzie etap pierwszy 
jest szybki (30 min), zaś drugi znacznie wolniejszy.  

 
Rysunek 3. Wykres zależności Qt(t) dla SJ modyfikowanych uwodnionym tlenkiem żelaza(III) 

W tabeli 1 zestawiono wyniki otrzymane metodą regresji nieliniowej dla procesu z wykorzystaniem 
poszczególnych biosorbentów. Analizując uzyskane parametry można zauważyć, że dla RE modyfikowanych 
uwodnionym tlenkiem żelaza(III), współczynnik korelacji R2 wskazuje na najlepsze dopasowanie modelu 
uogólnionego, a zatem na występowanie złożonego mechanizmu adsorpcji. Dla SJ modyfikowanych 
uwodnionym tlenkiem żelaza(III) uzyskano najlepsze dopasowanie dla modelu reakcji pseudo pierwszorzędowej, 
co wskazuje na to, że adsorpcja w tym przypadku ma charakter fizyczny. Dla SJ podwójnie modyfikowanych 
najlepsze wartości statystyczne uzyskano dla modelu reakcji pseudo drugorzędowej, co oznacza, że adsorpcja 
przyjmuje mechanizm chemisorpcji.   
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Tabela 1. Wyniki otrzymane metodą regresji nieliniowej – kinetyka procesu 

Reakcja pseudo pierwszorzędowa 
RE 

ZrOCl2.8H2O 
SJ 

FeCl3.6H2O 
SJ 

FeCl3.6H2O, ZrOCl2.8H2O 

Qe 7,345 19,116 9,189 

k'
1 0,019 0,095 0,039 

R2 0,966 0,994 0,956 

Reakcja pseudo drugorzędowa  

Qe 8,937 21,607 10,512 

k'
2 0,002 0,006 0,005 

R2 0,982 0,976 0,980 

Model uogólniony  

Qe 20,736 19,009 20,508 

k'
2 2,740E-11 0,118 7,322 

n 7,545 0,912 0,137 

R2 0,988 0,991 0,977 

 

3.4 Izoterma adsorpcji 

Do opisu równowagi procesu oraz określenia zdolności sorpcyjnych sorbentów użyto dwóch modeli 
izoterm, izotermę Langmuir’a (5) oraz Freundlich’a (6) (Foo & Hameed, 2010): 

  𝑄𝑒 =
𝑄𝑚𝑎𝑥∙𝐾𝐿∙𝐶𝑒

1+𝐾𝐿∙𝐶𝑒
   (5) 

  𝑄𝑒 = 𝐾𝐹 ∙ 𝐶𝑒
1
𝑛𝐹⁄    (6) 

gdzie Qmax – maksymalna pojemność adsorbentu (mg/g); KL – stała w równaniu Langmuir’a (dm3/mg); KF – stała 
w równaniu Freundlich’a [(mg g−1)·(Lmg−1) 1/n]; nF – stała w równaniu Freundlich’a.  

W celu wyznaczenia nieznanych parametrów izotermy procesu sporządzono wykres Qe(Ce) i dopasowano 
modele matematyczne metodą regresji nieliniowej. Zależność dla SJ modyfikowanych uwodnionym tlenkiem 
żelaza(III) przedstawiono na rysunku 4.  

 
Rysunek 4. Wykres zależności Qe(Ce) dla SJ modyfikowanych uwodnionym tlenkiem żelaza(III) 
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W tabeli 2 przedstawiono otrzymane parametry dla izotermy procesu, metodą regresji nieliniowej.  

Tabela 2. Wyniki otrzymane metodą regresji nieliniowej – izoterma procesu 

Izoterma Langmuir'a 
RE 

ZrOCl2.8H2O 
SJ 

FeCl3.6H2O 
SJ 

FeCl3.6H2O, ZrOCl2.8H2O 

Qmax 47,997 64,106 53,788 

KL 0,057 0,105 0,764 

R2 0,789 0,871 0,751 

Izoterma Freundlich'a  

KF 13,061 14,497 29,876 

nF 4,281 3,256 8,238 

R2 0,912 0,946 0,741 

 

Zarówno dla RE modyfikowanych uwodnionym tlenkiem cyrkonu(IV) jak i dla SJ modyfikowane 
uwodnionym tlenkiem żelaza(III) lepsze dopasowanie uzyskano dzięki zastosowaniu modelu izotermy 
Freundlich’a, na co wskazują wysokie współczynniki korelacji R2. Wskazuje to na heterogeniczność 
oraz porowatość powierzchni adsorbentów, a także na wielowarstwowe adsorbowanie się fosforanów na 
powierzchni. Ponadto uzyskane stałe równania Freundlich’a przyjmują duże wartości, co wskazuje na wysoką 
efektywność i powinowactwo jonów PO4

3- do sorbentu. Dla SJ podwójnie modyfikowanych żaden z modeli nie 
przeniósł zadowalającego dopasowania. Nie można zatem bezpośrednio stwierdzić, czy powierzchnia jest hetero 
– czy homogeniczna, oraz czy można zaniedbać oddziaływania między cząsteczkami zaadsorbowanymi na 
powierzchni.  

4 Podsumowanie 

Wszystkie modyfikowane biosorbenty wykazały bardzo dużą zdolność do usuwania anionów 
fosforanowych z roztworów wodnych. Najefektywniejszym adsorbentem okazały SJ modyfikowane 
uwodnionym tlenkiem żelaza(III). Uzyskano przy tej modyfikacji najwyższą szybkość reakcji (0,095 1/s), a także 
największą pojemność sorpcyjną (64,106 mg/g). Najsłabszą intensywność procesu uzyskano wykorzystując jako 
adsorbentu RE modyfikowane uwodnionym tlenkiem cyrkonu(IV). Badania nad izotermą procesu z użyciem RE 
modyfikowanych uwodnionym tlenkiem cyrkonu(IV) oraz SJ modyfikowanych uwodnionym tlenkiem żelaza(III) 
wykazały, że najlepiej opisuje je model izotermy Freundlich’a, zaś dla SJ podwójnie modyfikowanych nie 
stwierdzono odpowiedniego dopasowania. Podwójna modyfikacja nie polepszyła również parametrów 
procesowych, a wręcz przeciwnie nieznacznie pogorszyła wartości parametrów zarówno kinetycznych jak 
i równowagowych. Badania nad wpływem pH na przebieg procesu wykazały, że dla adsorpcji z użyciem 
modyfikowanych SJ korzystniejsze pH roztworu poddawanego oczyszczaniu powinno wynosić 4, zaś dla RE 3. 
Otrzymane wyniki dają potencjał na prowadzenie dalszych badań nad modyfikacjami oraz nad wpływem innych 
parametrów na proces adsorpcji.  
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Jednym z głównych problemów środowiskowych jest zanieczyszczenie wód metalami ciężkimi, m.in. jonami 
niklu(II). Tradycyjne metody oczyszczania ścieków wykazują dobrą skuteczność, lecz charakteryzują się 
wysokimi kosztami. Z tych względów zainteresowano się zastosowaniem adsorbentów pochodzenia 
naturalnego. W związku z powyższym podjęto prace eksperymentalne, których celem była ocena 
zastosowania kolczastych torebek owocu kasztanowca jako adsorbentów jonów niklu(II) z roztworów 
wodnych oraz określenie wpływu modyfikacji na efektywność usuwania jonów metalu. Otrzymane wyniki 
wskazują, iż efektywność adsorpcji zależy w dużym stopniu od stężenia jonów niklu(II), czasu kontaktu 
sorbentu z roztworem jonów niklu(II), a także ilości zastosowanego adsorbentu. Dodatkowo przeprowadzono 
również modyfikację powierzchni sorbentów poprzez działanie 15% kwasem azotowym(V). Modyfikacji 
powierzchni nie przyniosła korzystnych efektów, ponieważ adsorbenty zmodyfikowane kwasem azotowym(V) 
adsorbowały znacznie mniejsze ilości jonów niklu(II) w porównaniu z sorbentem nie poddanym działaniu 
kwasu azotowego. 
Słowa kluczowe: adsorpcja, adsorbenty typu low-cost, metale ciężkie, zanieczyszczenia wód  

1 Wprowadzenie 

Woda jest jednym z głównych składników środowiska naturalnego. Jest ona niezbędna do życia wszystkich 
organizmów żywych, ale również jest cennym surowcem wykorzystywanym na potrzeby przemysłu i rolnictwa. 
W związku z tym, bardzo istotne są: zapobieganie przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz procesy jej 
oczyszczania i ponownego wykorzystania. Wiele gałęzi przemysłu generuje duże ilości ciekłych odpadów 
o zróżnicowanym składzie zarówno chemicznym jak i różnej toksyczności. Masowe stosowanie środków ochrony 
roślin oraz nawozy w leśnictwie i rolnictwie powoduje przedostawanie się ich do wód powierzchniowych 
i gruntowych powodując ich zanieczyszczenie. Poniekąd również destrukcyjna działalność człowieka generuje 
wiele szkodliwych dla środowiska odpadów takich jak: ścieki komunalne, śmieci, spaliny motoryzacyjne [1]. 

Metale ciężkie ze względu na silne właściwości toksyczne i nie biodegradowalny charakter stanowią jedne 
z najpoważniejszych zanieczyszczeń. Związki te akumulują się w żywych tkankach roślinnych, zwierzęcych oraz 
ludzkich [2]. Metale ciężkie gromadząc się w organizmach żywych powodują trwałe i nieodwracalne uszkodzenia 
komórek, a także różne zaburzenia, które w konsekwencji prowadzą do chorób i ostatecznie do śmierci. 

Nikiel oraz jego związki ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne jest szeroko stosowany 
w przemyśle. Jony niklu mogą występować w ściekach pochodzących z zakładów galwanizerskich, przemysłu 
rafineryjnego oraz spawalniczego. Wysokie stężenie niklu w wodzie może wpływać negatywnie na biosystem 
i stanowić również zagrożenie dla człowieka [3]. Woda pitna zanieczyszczona niklem może powodować poważne 
uszkodzenia płuc, nerek oraz przewodu pokarmowego takie jak nudności, wymioty, biegunkę, a także zapalenie, 
alergię i obrzęk skóry [4]. 

W związku z poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka zaostrzane są ciągle przepisy regulujące 
obecność toksycznych metali w wodzie pitnej i ściekach przemysłowych. Taka sytuacja stanowi istotny problem, 
ze względu na to iż tradycyjne metody usuwania metali toksycznych nie są do końca efektywne i często drogie. 
Efektywność metod usuwania metali spada wraz ze spadkiem stężeń metalu oraz podczas wykorzystywania 
tradycyjnych metod mogą generować się toksyczne odpady. 

Tradycyjne metody oczyszczania ścieków pomimo dobrej skuteczności charakteryzują się wysokimi 
kosztami, dlatego cały czas poszukuje się nowych i tańszych technik. Jedną z najczęściej stosowanych metod 
usuwania jonów metali jest proces adsorpcji. W ostatnich latach zaobserwowano zwiększone zainteresowanie 
ośrodków badawczych procesem adsorpcji i wykorzystaniem sorbentów pochodzenia naturalnego, do których 
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można zaliczyć m.in.: układy hybrydowe typu lignina-SiO2, układy tlenkowe, łuski ryżu, torf, chityna oraz lignina 
[5,6]. 

Celem prezentowanych badań była wnikliwa ocena zastosowania kolczastych torebek owocu kasztanowca 
jako adsorbentów jonów niklu(II) z roztworów wodnych oraz określenie wpływu modyfikacji na efektywność 
usuwania jonów niklu(II). 

2 Metodyka 

2.1 Przygotowanie adsorbentów 

Kolczaste torebki owocu kasztanowca zebrano w okresie jesiennym. Zebrany materiał roślinny 
rozdrobniono i wysuszono w suszarce w temperaturze 80°C. Następnie wysuszone materiał roślinny 
rozdrobniono za pomocą młynka elektrycznego i ponownie poddano suszeniu w temperaturze 80°C do uzyskania 
stałej masy (Rysunek1 a i b). Część z otrzymanego materiału sorpcyjnego w celu modyfikacji powierzchni 
poddano działaniu 15% kwasu azotowego(V). Układ wytrząsano przez 3 godziny, a następnie oddzielono 
zmodyfikowane kolczaste torebki kasztanowca od roztworu wodnego. Uzyskany materiał sorpcyjny 
umieszczono w suszarce i wysuszono w temperaturze 80°C do uzyskania stałej masy (Rysunek 1. C i d). Materiały 
sorpcyjne przechowywano w zamkniętych pojemnikach. 

 
Rysunek 1. Materiał sorpcyjny – wysuszone kolczaste torebki owoców kasztanowca zwyczajnego (a i b – bez modyfikacji, c i d – po 

modyfikacji kwasem azotowym(V)) 

2.2 Usuwanie jonów niklu(II) z roztworów wodnych 

Proces usuwania jonów metalu przeprowadzono przy zastosowaniu azotanu(V) niklu(II) jako prekursorów 
jonów niklu(II). Podczas realizacji badań przeanalizowano: 

• wpływ czasu wytrząsania na wydajność adsorpcji jonów niklu(II), 

• wpływ stężenia metalu na wydajność adsorpcji jonów niklu(II), 

• wpływ ilości adsorbentu na wydajność adsorpcji jonów niklu(II). 
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W celu określenia wpływu czasu wytrząsania na proces usuwania jonów niklu(II) na nośniku pochodzenia 
roślinnego eksperyment przeprowadzono w następującym zakresie czasowym: 5, 20, 30, 60, 70 i 90 min dla 
stężenia metalu wynoszącym 50 mg/L. W doświadczeniu zastosowano 0,5g adsorbentu.  

Wpływ stężenia jonów niklu(II) na wydajność usuwania jonów metalu na sorbencie pochodzenia 
roślinnego wykonano dla następujących stężeń: 10, 20, 50 i 100 mg/L. W doświadczeniu użyto 0,5g adsorbentu. 
Zastosowano 60 minutowy czas wytrząsania układu.  

W kolejnym etapie badań przeanalizowano wpływ ilości adsorbentu na wydajność usuwania jonów 
niklu(II) z roztworów wodnych. W doświadczeniach wykorzystano roztwory niklu o stężeniu 50 mg/L, natomiast 
zakres ilości adsorbentu wynosił: 0,5, 1, 2g.  

Eksperymenty wykonano w pojemnikach typu falcon o pojemności 50 ml. Układ wytrząsano na 
wytrząsarce z prędkością 180 obr/min. Po upływie żądanego czasu próbki odwirowywano przez 10 minut 
z prędkością 10 000 obr/min. Otrzymany supernatant zdekantowano znad adsorbentu i przefiltrowano przez 
filtr strzykawkowy (PTEF) o średnicy porów 0,22 µm. Adsorbent po procesie wysuszono i poddano dalszym 
procesom. 

Zawartość niklu(II) w roztworach przed procesem adsorpcji oraz w supernatancie uzyskanym po procesie 
adsorpcji oznaczono metodą ASA (absorpcyjna spektroskopia atomowa). 

Usuwanie jonów niklu(II) wyrażone w procentach wyznaczono ze wzoru [7]: 

𝐴% =
𝑐0 − 𝑐

𝑐0
∙ 100 

gdzie: 
𝐴% –usuwanie jonów z roztworu %, 
𝑐0 – stężenie metalu w roztworze przed adsorpcją mg/L, 
𝑐 – stężenie metalu w roztworze po adsorpcji mg/L. 

2.3 Analiza spektroskopowa adsorbentów 

W celu zidentyfikowania powierzchniowych grup funkcyjnych sorbentów wykonano widma absorpcyjne 
w podczerwieni. Badane próbki poddano analizie w postaci pastylki KBr. Zarejestrowano widma dla próbek 
adsorbentów bez modyfikacji i po modyfikacji kwasem azotowym(V) oraz po procesie sorpcji jonów niklu(II). 

Dla wybranych faz wodnych, uzyskanych po procesie adsorpcji wykonano widma UV-Vis. Widma 
zarejestrowano dla faz wodnych otrzymanych po wytrząsaniu adsorbentów bez modyfikacji i po modyfikacji 
kwasem azotowym(V) z roztworami zawierającymi jony niklu(II) o stężeniu 50 mg/L. W celu porównania 
wykonano również widma supernatantów uzyskanych po wytrząsanie adsorbentów z wodą destylowaną. 

3 Wyniki 

Podczas badania wpływu czasu wytrząsania na wydajność usuwania jonów niklu(II) (rysunek2), zauważono, 
że najwyższą wydajność usuwania jonów niklu(II) uzyskano przy kontakcie sorbentów z roztworem wynoszącym 
60 minut. Sorbent uzyskany po modyfikacji zaadsorbował mniejszą ilość jonów niklu(II) w porównaniu 
z adsorbentem niezmodyfikowanym. Adsorbent niezmodyfikowany usunął z roztworu około 60% jonów Ni2+, 
natomiast adsorbent zmodyfikowany kwasem azotowym (V) 30%. 
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Rysunek 2. Wpływ czasu wytrząsania na wydajność usuwania jonów niklu(II). 

W kolejnym etapie badań przeanalizowano wpływ stężenia jonów niklu(II) na wydajność adsorpcji 
(rysunek3). Zauważono, że usuwane jonów Ni2+ malało ze wzrostem stężenia początkowego jonów Ni2+ w 
roztworze. Ze wzrostem stężenia początkowego jonów Ni2+ wzrastała również różnica usuwania jonów z 
roztworu pomiędzy sorbentem zmodyfikowanym a sorbentem niezmodyfikowanym. Sorbent 
niezmodyfikowany adsorbował większe ilości jonów niklu(II) w porównaniu z sorbentem poddanym modyfikacji. 
Dla wszystkich sorbentów najlepsze wyniki uzyskano podczas adsorpcji z roztworów o stężeniu jonów niklu(II) 
wynoszącym 10 mg/L. 

 
Rysunek 3. Wpływ stężenia jonów niklu(II) na wydajność usuwania jonów niklu(II). 
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Rysunek 4. Wpływ ilości adsorbentu na wydajność usuwania jonów niklu(II). 

Przeanalizowano również wpływ masy adsorbentów na wydajność usuwania jonów niklu(II). Uzyskane 
wyniki wskazują na to, iż ilość usuwanych jonów niklu(II) z roztworu wodnego wzrastał wraz ze wzrostem ilości 
sorbentu w układzie. Szczególnie widoczne było to w przypadku adsorbentu, który nie został poddany 
modyfikacji. W tym przypadku zaobserwowano wzrost wydajności usuwania jonów niklu(II) z 70 do 90%, 
odpowiednio dla 0,5 g i 2 g adsorbentu.  

W kolejnym etapie badań wykonano widma FT-IR adsorbentów niezmodyfikowanego oraz poddanego 
modyfikacji kwasem azotowym(V), zarówno przed jak i po adsorpcji jonów Ni2+. Wykonanie widm i porównanie 
ich ze sobą miało na celu zidentyfikowania powierzchniowych grup funkcyjnych sorbentów, a także zmian jakie 
mogą zachodzić podczas procesu adsorpcji. W tabeli 1 umieszczono pasma charakterystyczne pochodzące od 
grup funkcyjnych analizowanych adsorbentów. 

Szerokie pasmo o silnej intensywności w zakresie 3525 – 3200 cm-1 związane jest z drganiami 
rozciągającymi grup OH fenoli i alkoholi związanych wiązaniem wodorowym. Wąskie pasmo o średniej 
intensywności położone przy liczbie falowej 2962 – 2853 cm-1 towarzyszy drganiom rozciągającym alifatycznych 
grup C-H. Kolejne wyraźne pasmo w widmach adsorbentów po modyfikacji oraz adsorbentu 
niezmodyfikowanego przed adsorpcją jonów metali to pasmo pochodzące od drgań rozciągających grup C=O 
położone przy 1720 cm-1. Pasma obserwowane przy 1485 – 1340 cm-1 pochodzą od drgań zginających 
alifatycznych grup C-H. Pasma te posiadają zróżnicowaną intensywność. Z kolei pasma przy 1255 – 1000 cm-1 
mogą pochodzą, zarówno od drgań rozciągających grup C-O, a także drgań zginających grup OH. Uwzględniając 
fakt, że grupy funkcyjne znajdujące się na powierzchni adsorbentów uzyskanych z kolczastych torebek owocu 
kasztanowca mogą brać udział w procesie adsorpcji jonów niklu(II), porównaniu poddano widma próbek 
okrywek kasztana przed i po adsorpcji jonów niklu(II), zarówno dla adsorbentów po modyfikacji oraz sorbentu 
niezmodyfikowanego kwasem azotowym(V) (rysunek 5 i 6). Porównując ze sobą widma FT-IR adsorbentu po 
modyfikacji przed i po adsorpcji jonów Ni2+ można zauważyć, że pasmo charakterystyczne dla drgań 
rozciągających grupę OH uległo poszerzeniu a jego intensywność jest znacznie mniejsza. Zmniejszenie 
intensywności pasmo zaobserwowano również dla pasma położonego przy liczbie falowej 1072 cm-1. 
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Tabela 1. Pasma charakterystyczne występujące w kolczastych torebkach owocu kasztanowca. 

Drgania Element struktury Pasma absorpcji  Intensywność 

O-H rozciągające alkohole, fenole 3525 – 3200 [cm-1] szerokie pasmo, o silnej 
intensywności 

C-H rozciągające alkany 2962 – 2853 [cm-1] pasmo o średniej 
intensywności 

C=O rozciągające aldehydy 
ketony 

~ 1730 [cm-1] 
~ 1715 [cm-1] 

pasmo o silnej intensywności 

C=C rozciągające olefiny 1670 – 1600 [cm-1] pasmo o zmiennej 
intensywności 

C-H zginające alkany, C-H 
alkany, -CH2- 
alkany, -CH3 

~ 1340 [cm-1] 
1485 – 1445 [cm-1] 
1470 – 1430 [cm-1] 
1380 – 1370 [cm-1] 

pasmo o słabej, 
średniej, 
średniej, 

silnej intensywności 
C-O rozciągające 

O-H zginające 
alkohole, fenole 1255 – 1000 [cm-1] pasmo o silnej intensywności 

 
Szerokie pasmo o silnej intensywności w zakresie 3525 – 3200 cm-1 związane jest z drganiami 

rozciągającymi grup OH fenoli i alkoholi związanych wiązaniem wodorowym. Wąskie pasmo o średniej 
intensywności położone przy liczbie falowej 2962 – 2853 cm-1 towarzyszy drganiom rozciągającym alifatycznych 
grup C-H. Kolejne wyraźne pasmo w widmach adsorbentów po modyfikacji oraz adsorbentu 
niezmodyfikowanego przed adsorpcją jonów metali to pasmo pochodzące od drgań rozciągających grup C=O 
położone przy 1720 cm-1. Pasma obserwowane przy 1485-1340 cm-1 pochodzą od drgań zginających 
alifatycznych grup C-H. Pasma te posiadają zróżnicowaną intensywność. Z kolei pasma przy 1255 – 1000 cm-1 
mogą pochodzą, zarówno od drgań rozciągających grup C-O, a także drgań zginających grup OH. Uwzględniając 
fakt, że grupy funkcyjne znajdujące się na powierzchni adsorbentów uzyskanych z kolczastych torebek owocu 
kasztanowca mogą brać udział w procesie adsorpcji jonów niklu(II), porównaniu poddano widma próbek 
okrywek kasztana przed i po adsorpcji jonów niklu(II), zarówno dla adsorbentów po modyfikacji oraz sorbentu 
niezmodyfikowanego kwasem azotowym(V) (rysunki 5 i 6). Porównując ze sobą widma FT-IR adsorbentu po 
modyfikacji przed i po adsorpcji jonów Ni2+ można zauważyć, że pasmo charakterystyczne dla drgań 
rozciągających grupę OH uległo poszerzeniu a jego intensywność jest znacznie mniejsza. Zmniejszenie 
intensywności pasmo zaobserwowano również dla pasma położonego przy liczbie falowej 1072 cm-1. 
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Rysunek 5. Widmo FT-IR adsorbentu niezmodyfikowanego po adsorpcji jonów: a) Ni (II), b) przed adsorpcją. 

 

 
Rysunek 6. Widmo FT-IR adsorbentu niezmodyfikowanego po adsorpcji jonów: a) Ni (II), b) przed adsorpcją. 

Wykonano również widma UV-Vis faz wodnych uzyskanych poprzez wytrząsanie adsorbentów z wodą 
i/lub wodnym roztworem jonów niklu(II). Na rysunku 7a przedstawione widmo UV-Vis supernatantu uzyskanego 
dla adsorbentu niezmodyfikowanego wytrząsanego z wodą. Analizując uzyskane widmo można zauważyć 
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obecność dwóch maksimów absorpcji, które położone są przy 280 i 310 nm. W przypadku faz wodnych dla 
adsorbentu poddanego modyfikacji kwasem azotowym(V), zauważono jedno pasmo, przy długości fali 335 nm 
(rysunek 7b).  

a)  b)  
Rysunek 7. Widmo UV-Vis fazy wodnej uzyskanej po wytrząsaniu adsorbentu niezmodyfikowanego (a) oraz zmodyfikowanego kwasem 

azotowym(V) (b) z wodą destylowaną. 

Należy zwrócić uwagę na różnicę w widmach faz wodnych po adsorpcji jonów niklu(II) na adsorbencie 
niezmodyfikowanym oraz adsorbencie uzyskanym po modyfikacji kwasem azotowym. Pasma dla supernatantów 
uzyskanych po adsorpcji na adsorbentów po modyfikacji kwasem azotowym(V) przesunięte są w kierunku fal 
dłuższych, względem pasm obserwowanych dla supernatantów po adsorpcji metalu na adsorbencie 
niezmodyfikowanym (rysunek 8 a i b). Mianowicie na widmie fazy wodnej po adsorpcji jonów niklu(II) na 
niezmodyfikowanym adsorbencie maksimum absorpcji położone jest przy 290 nm (rysunek 8a). Natomiast 
maksimum absorpcji na widmie supernatantu uzyskanego po wytrząsaniu adsorbentu zmodyfikowanego 
z roztworem zawierającym jony Ni2+ posiada jedno pasmo, którego maksimum położone jest przy długości fali 
350 nm (rysunek 8b).  
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a)  b)  
Rysunek 8. widma UV-Vis faz wodnych po adsorpcji jonów niklu na adsorbencie niezmodyfikowanym (a) oraz na adsorbencie po 

modyfikacji kwasem azotowym(V) (b). 

4 Podsumowanie i wnioski 

Kolczaste torebki (okrywki) owoców kasztanowca wykazują dobre właściwości adsorpcyjne względem 
jonów niklu(II) z roztworów wodnych. Efektywność adsorpcji zależy w dużym stopniu od stężenia jonów niklu(II), 
czasu kontaktu sorbentu z roztworem jonów niklu(II), a także ilością zastosowanego adsorbentu. Część 
zgromadzonego materiału roślinnego poddano procesowi modyfikacji powierzchni poprzez działanie 15% 
kwasem azotowym(V). Modyfikacji powierzchni nie przyniosła korzystnych efektów, ponieważ adsorbenty 
zmodyfikowane kwasem azotowym(V) usuwały znacznie mniejsze ilości jonów niklu(II) w porównaniu 
z adsorbentami, których nie poddano działaniu kwasu azotowego(V). 
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Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi stanowi ważny problem, który dotyczy nie tylko mieszkańców 
wielkich miast i terenów przemysłowych. Metale ciężkie w środowisku mają swoje źródła naturalne, do 
których zaliczane są ich rudy oraz skały mineralne, oraz źródła wynikające z działalności człowieka. Do źródeł 
antropologicznych zaliczany jest transport, hutnictwo, spalanie odpadów, przemysł chemiczny 
i petrochemiczny, spalanie paliw kopalnych oraz działanie elektrociepłowni oraz wiele innych gałęzi 
związanych z działalnością człowieka. Metale ciężkie w środowisku naturalnym wpływają nie tylko na jego 
zanieczyszczenie, ale również przyczyniają się bezpośrednio do chorób roślin i zwierząt, jak również do chorób 
wśród ludzi. Eliminacja ponadprzeciętnej zawartości metali ciężkich w środowisku jest niezwykle istotna dla 
zdrowia ludzkiego, prawidłowego funkcjonowania fauny i flory oraz dobra samej planety.  

1 Zatrucie miedzią a zdrowie człowieka 

Miedź występuje powszechnie jako materiał konstrukcyjny. Wyrabia się z niej pokrycia dachowe, kable 
elektryczne, instalacje wodne, elementy maszyn przemysłowych. Ponadto, stanowi ważny składnik chemii 
rolniczej i gospodarczej [1]. Wchodzi w skład fungicydów, repelentów i nawozów sztucznych. Stosowana jest 
również w środkach na pasożyty układu pokarmowego. Do zatrucia związkami miedzi dochodzi nie tylko poprzez 
przebywanie w środowisku skażonym przemysłowo, lecz również w wyniku spożycia tkanek roślinnych 
zanieczyszczonych np. fungicydami zawierającymi miedź lub innymi substancjami pochodzenia chemicznego [2]. 
Wyróżnia się dwie formy zatrucia miedzią: 

• Forma pierwotna – do zatrucia dochodzi na skutek wysokiej ekspozycji na miedź i jej nadmiernego 
wchłaniania; 

• Forma wtórna – zatrucie spowodowane jest wysoką retencją miedzi w organizmie, i związane jest 
ze spożyciem zanieczyszczonych miedzą roślin (postać fitogenna zatrucia, w której dochodzi do 
kryzysu hemolitycznego, lub hepatogenna, w której dochodzi do uszkodzenia wątroby) [3, 4]. 

Objawy zatrucia ostrego oraz przewlekłego zawarte są na rysunku 1. 

 
Rysunek 1 Objawy zatrucia miedzią 

objawy zatrucia

zatrucie ostre

niebiesko-zielone wymioty, 
ślinotok, wzmożone pragnienie, 

odwdnienie
i biegunka

przyspieszone tętno, osłabienie, 
żółtaczka, anuria, zapaść, śmierć

zatrucie przewlekłe
wychudzenie, osłabienie (również 
reakcji na bodźce), krwiomoczo, 
przyspieszone tętno, hemoliza 

wewnątrznaczyniowa
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Do przykładowych metod leczenia zatrucia miedzią należy m.in. płukanie żołądka roztworem 1% 
żelazocyjanku potasowego lub stosowanie związków chelatowych, wiążących jony miedzi w związkach 
kompleksowych (np. penicylamina, aminokwasowa pochodna penicyliny, chelatująca jony metali i tworząca 
rozpuszczalny w wodzie kompleks, który może być wydalony z moczem) [5].  

2 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jako metoda odzysku jonów miedzi 

Jedną z metod odzysku metali z roztworów wodnych jest ekstrakcja rozpuszczalnikowa, polegająca na 
intensywnym kontakcie fazy wodnej zawierającej jony metalu z fazą organiczną, w której rozpuszczony jest 
hydrofobowy związek o właściwościach ekstrakcyjnych. Podczas kontaktu obu faz jony metalu wiążą się ze 
związkiem ekstrakcyjnym, np. za pomocą wiązania koordynacyjnego i przechodzą do fazy organicznej [6]. 

Wobec ekstrahentów stawiane są liczne wymagania. Prócz tego, że powinny być łatwe w otrzymaniu, 
tanie i ekologiczne, istotne jest również by wykazywały selektywność wobec jonów miedzi(II), nie wykazywały 
tendencji do tworzenia trwałej emulsji z fazą wodną ani oraz nie tworzyły osadów. Ważne jest również, by 
optymalny czas ekstrakcji był możliwie jak najkrótszy przy zachowaniu jak najwyższej wydajności procesu, a sam 
ekstrahent cechował się wysoką pojemnością w stosunku do jonów miedzi(II) [7]. 

Ekstrakcja pozwala nie tylko na oczyszczenie wód odpadowych pochodzenia przemysłowego, lecz również 
jest szeroko stosowaną metodą w procesach hydrometalurgicznych. Powstałe w wyniku ługownia rud 
naturalnych roztwory surówek poddaje się procesom ekstrakcyjnym, co pozwala na uzyskanie metalu o wysokiej 
czystości. Ponadto, metoda ta sprawdza się również w przypadku rud ubogich i surówek rozcieńczonych, co ma 
duże znaczenie ekonomiczne, szczególnie w obliczu ciągłego wzrostu cen metali wynikającego z faktu ubożenia 
rud naturalnych [8]. 

2.1 Ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny 

Grupą ekstrahentów proponowanych do odzysku jonów miedzi(II) są pochodne pirydyny. Oprócz 
wymienionych wyżej cech wykazują one również trwałość w wyniku narażenia na promieniowanie UV i działanie 
kwasu mineralnego. Obecność atomu azotu w pierścieniu pirydynowym jest przyczyną zdolności solwatujących 
ekstrahentów pirydynowych, natomiast pochodne posiadające grupę oksymową wykazują również efekt 
chelatujący [9]. 

Skuteczność ekstrahentów zależy od wielu czynników. Podstawowe z nich przedstawione zostały na 
rysunku 2. 
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Rysunek 2 Czynniki wpływające na skuteczność ekstrahentów 

W zależności od struktury cząsteczki ekstrahenta, wykazuje on różne powinowactwo do fazy wodnej oraz 
różną zdolność ekstrakcyjną względem jonów metali. Różnice w budowie pozwalają na osiągnięcie wysokiej 
skuteczności oraz selektywności ekstrahentów względem pożądanych jonów w mieszaninie zawierającej więcej 
niż jeden rodzaj metalu. 

Rysunek 3 przedstawia wzory ekstrahentów będących pochodnymi pirydyny, które różnią się między sobą 
budową cząsteczek, a co za tym idzie właściwościami ekstrakcyjnymi. 

 
Rysunek 3 Wzory przykładowych ekstrahentów jonów miedzi, będących pochodnymi pirydyny 
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2.2 Badania nad właściwościami ekstrakcyjnymi pochodnych pirydyny 

Przeprowadzenie badań nad właściwościami ekstrakcyjnymi związków organicznych w warunkach 
laboratoryjnych obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie fazy wodnej, czyli tzw. surówki, 
zawierającej jony metalu lub mieszaninę jonów różnych metali. Surówki zawierają dodatkowo jony towarzyszące, 
np. chlorkowe lub siarczanowe, mogą być w różnym zakresie pH (kwaśne lub zasadowe), posiadać stałe lub 
zmienne stężenie jonów. Zwykle roztwory wodne posiadają stałą aktywność wody. Metodą analityczną, 
stosowaną powszechnie do laboratoryjnego oznaczania stężenia jonów metali przed i po procesie ekstrakcji 
w fazie wodnej jest Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (AAS). 
Roztwory organiczne sporządza się poprzez rozpuszczenie wybranego ekstrahenta w rozpuszczalniku 
organicznym lub układzie rozpuszczalników. Stężenie ekstrahenta może być stałe lub zmienne, podobnie jak 
stężenie modyfikatora. Do popularnych modyfikatorów należą m.in. TBP lub dekanol. Rolą modyfikatora jest 
poprawienie rozpuszczalności ekstrahenta w fazie organicznej oraz jego właściwości ekstrakcyjnych. 
W warunkach laboratoryjnych proces prowadzi się zwykle od 5 do 60 minut, przy wytrząsaniu mechanicznym ze 
stałą, z góry zaplanowaną szybkością. Po procesie ocenia się wygląd analizowanej próbki pod względem 
klarowności, łatwości rozdziału obu faz, tworzenia się trwałej emulsji, obecności osadu oraz wzajemnego 
stosunku fazy wodnej do fazy organicznej. Rozdzielona i przefiltrowana faza wodna po odpowiednim 
rozcieńczeniu kierowana jest na analizę AAS. 

2.3 Wyniki badań 

Pierwszy z wykresów prezentuje wpływ izomerii konstytucyjnej na właściwości ekstrakcyjne 
N-alkyloksypirydynoamidoimidów. Do badania wybrano trzy ekstrahenty, których struktury przedstawione są na 
rysunku 3 jako Eh-2IA, Eh-3IA oraz Eh-4IA. 

 
Rysunek 4 Zależność wydajność ekstrakcji od izomerii cząsteczki 

Dla izomeru Eh-4IA wydajność ekstrakcji nie zależy od stężenia jonów chlorkowych i waha się pomiędzy 
85 a 99%. W przypadku izomeru Eh-3IA, powyżej stężenia jonów chlorkowych 0,5 mol/L, układ tworzy 
niemożliwą do rozdzielenia trwałą emulsję. Wydajność ekstrakcji dla izomeru Eh-2IA w całym zakresie stężeń 
jonów chlorkowych waha się pomiędzy 25 a 33%. Przykłady te jasno ilustrują, że zmiana w położeniu 
podstawnika wpływa silnie na właściwości ekstrakcyjne związku. 
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Rysunek 5 Zależność wydajności ekstrakcji od budowy cząsteczki w przypadku soli czwartorzędowych 

Kolejny z wykresów przedstawia porównanie wydajności procesu ekstrakcji przy zmiennym stężeniu 
jonów chlorkowych, w przypadku, gdy jako ekstrahenty zastosowane zostały kolejno: oksym 3PC10, chlorkowa 
sól czwartorzędowa oksymu 3PC10-PrCl oraz bromkowa sól czwartorzędowa oksymu 3PC10-PrBr. Na wykresie 
widać, że właściwości ekstrakcyjne względem jonów miedzi(II) są niemal identyczne w przypadku związku 
bazowego 3PC10 i jego pochodnej 3PC10-PrBr, a niewielkie różnice zachowane są w granicach błędu. Wyróżnia 
się natomiast związek 3PC10-PrCl w przypadku, którego wydajność ekstrakcji jest wyższa o ok. 20%, w zakresie 
stężeń od 1 do 3mol/L. Dowodzi to ponownie wpływu struktury, a nawet rodzaju przeciwjonu w przypadku soli 
czwartorzędowych na właściwości ekstrakcyjne potencjalnych związków aktywnych.  

 
Rysunek 6 Zależność procentu ekstrakcji od budowy grupy funkcyjnej 

Odmiennie przedstawia się zależność procentu ekstrakcji w przypadku pochodnej amidowej (DH3) oraz 
pochodnej estrowej (2DKPy). W obu przypadkach zaobserwowano, że wydajność procesu ekstrakcji zależy silnie 
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od stężenia jonów chlorkowych i jest ona tym wyższa, im wyższe jest ich stężenie. Przykładowo, gdy stężenie 
jonów chlorkowych wynosi 8mol/L, zarówno w przypadku pochodnej amidowej jak i estrowej zanotowano 
wydajność rzędu 89%. 

 
Rysunek 7 Porównanie wydajności ekstrakcji związków dla wybranego stężenia jonów chlorkowych 

Ostatni z wykresów prezentuje wartość procentu ekstrakcji dla wybranych związków, przy jednym, 
wybranym stężeniu jonów chlorkowych, wynoszącym 1mol/L. Najgorsze wyniki ekstrakcji uzyskano dla 
pochodnych estrowych i amidowych, najlepsze natomiast dla pochodnych eterowych. Dodatkowo należy 
zauważyć, że związkami wyróżniającymi się pod względem właściwości ekstrakcyjnych były sól czwartorzędowa 
3PC10-PrCl oraz Eh-4IA. 

3 Podsumowanie 

Badania ekstrakcyjne odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie. Podyktowane jest to nie tylko 
koniecznością dbania o środowisko i szeroko pojętymi względami ekologicznymi oraz prozdrowotnymi, lecz 
również względami ekonomicznymi. Stale rozwijające się technologie i przemysł generują bowiem nie tylko 
mnóstwo odpadów, lecz również rosnący popyt na metale, których ceny na rynku rosną z roku na rok. 
Opracowanie wyspecjalizowanych, wysoko skutecznych ekstrahentów jest zatem ważnym zadaniem i stanowi 
wyzwanie oraz obszar intensywnych badań zarówno w dziedzinie chemii organicznej, mineralurgii, jak 
i metalurgii. 
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Ekstrakcja rozpuszczalnikowa jest jedną z najważniejszych technik separacji i odzysku metali w przemyśle. 
Celem obecnych badań jest zastosowanie czwartorzędowych pochodnych oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1-
onu jako ekstrahentów jonów żelaza z roztworów chlorkowych. W badaniach tych analizowano wpływ 
stężenia jonów chlorkowych, metalu i ekstrahenta, oraz czasu kontaktu fazy organicznej z wodną.  
Na podstawie uzyskanych wyników jednoznacznie można stwierdzić, że proponowane ekstrahenty nie 
wykazują zdolności ekstrakcyjnych w przypadku jonów żelaza(II), natomiast można je zastosować do odzysku 
jonów żelaza(III) z roztworów wodnych. Badania wykazały również, że proces reekstrakcji jonów Fe(III) 
możliwy jest za pomocą rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego.  

1 Wstęp 

Ekstrakcja jest jedną z najpopularniejszych i ekonomicznie opłacalnych technik selektywnego wydzielania 
metali z roztworów wodnych. Technika ta znalazła zastosowanie zarówno w procesie wydzielania metali ze złóż 
pierwotnych, jak i w procesach wtórnych w tym: odzysku z różnych odpadów przemysłowych, złomów, 
wyczerpanych elektrolitów, roztworów potrawiennych i innych produktów odpadowych. Niewątpliwą zaletą 
procesu jest niski pobór mocy i możliwość ponownego wykorzystania środków ekstrakcyjnych. Ponadto metoda 
ta jest atrakcyjna z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. 

Odzysk żelaza(III) przeprowadza się głównie metodami strąceniowymi. Technika ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem umożliwia również usuwanie żelaza (III) z kwaśnych roztworów wodnych. 

Obecność żelaza w kwaśnych roztworach wodnych jest częstym problemem w większości procesów 
hydrometalurgicznych. [1]. 
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Rysunek 4. Rudy żelaza (Fortescue Metals Group (AU:FMG) 

Istnieje wiele komercyjnych ekstrahentów stosowanych w odzysku Fe(III), takich jak Alamine 336 [2-3], 
Cyanex 272 [4], Cyanex 301 [5], Cyanex 302 [6], Cyanex 923 [7], D2EHPA [4,8], PC88A [3-4], MIBK [3], TBP [9], 
TOPO [10], TOA [11] i LIX 860 [12]. Do selektywnego usuwania żelaza(III) z roztworów wodnych zawierających 
także jony cynku i miedzi zaproponowano także pochodne pirydyny, oksym 1- (2-pirydylo) tridekano-1-onu 
i oksym 1-(4-pirydylo)-tridekan-1-onu [13]. Chociaż znanych jest wiele związków organicznych stosowanych w 
procesie ekstrakcji, badania nad odkryciem nowych ekstrahentów są nadal niezwykle ważne. Naukowcy 
poszukują nowych, tańszych, bardziej selektywnych i wydajnych ekstrahentów, które mogą być wielokrotnie 
używane i zawracane do procesu.  

 
Rysunek 5. Czyste (99,97%+) kawałki żelaza rafinowanego elektrolitycznie  



POCHODNE PIRYDYNY JAKO SKUTECZNE EKSTRAHENTY JONÓW ŻELAZA Z ROZTWORÓW WODNYCH 

Strona | 142  

Jak dotąd w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej prowadzone były 
badania nad zastosowaniem hydrofobowych czwartorzędowych soli pirydyniowych w procesie ekstrakcji jonów 
cynku(II), ołowiu(II) oraz miedzi(II) z roztworów chlorkowych oraz miedzi(II) z roztworów siarczanowo-
chlorkowych. 

Celem badań jest zastosowanie czwartorzędowych pochodnych oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu 
jako ekstrahentów jonów żelaza z roztworów chlorkowych. W badaniach tych analizowano wpływ stężenia 
jonów chlorkowych, metalu i ekstrahenta, oraz czasu kontaktu fazy organicznej z wodną. 

2 Materiały i metody 

2.1 Reagenty 

Syntezowane ekstrahenty: oksym 1-(3-pirydylo)undecan-1-onu, bromek i chlorek 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego (Rysunek 3.) zsyntetyzowano w kilku etapach i opisano 
w poprzednich pracach [14-17]. 

 
Rysunek 6. Struktura badanych związków  

3PC10 - oksym 1-(3-pirydylo)undekan-1-on 
3PC10-PrBr - bromek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy 
3PC10-PrCl - chlorek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy 

Wszystkie stosowane odczynniki w badaniach były wysokiej czystości analitycznej. Toluen (odczynnik ACS, 
Chem-Lab NV, Belgia) i decan-1-ol (Merck, Niemcy) stosowano jako składniki fazy organicznej (toluen: dekan-1-
ol 9: 1 (v:v)). Bromek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy (3PC10-PrBr) oraz chlorek 3-(1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyny (3PC10-PrCl) syntetyzowane zostały z wydajnością ok. 99-99,5% 
[15,16] i wykorzystane jako ekstrahenty w badaniach odzysku jonów żelaza z roztworów wodnych. Chlorek sodu 
(odczynnik ACS, Panreac, Hiszpania), kwas chlorowodorowy (35%) (odczynnik AR, VWR, USA); siarczan sodu 
(odczynnik ACS, AppliChem, Niemcy); chlorku cynku(II) (bezwodny) (odczynnik ACS, Chem-Lab NV, Belgia) 
stosowano do sporządzenia fazy wodnej. Stężenie Fe(III) w roztworach wodnych przed i po procesie ekstrakcji 
analizowano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS przy użyciu spektrometru Hitachi Z 8200 
w płomieniu powietrza i acetylenu. 

2.2 Procedura ekstrakcji 

W podstawowych badaniach ekstrakcyjnych analizowano wpływ następujących parametrów na 
wydajność procesu: stężenie jonów chlorkowych, stężenie liganda i metalu oraz czas kontaktu fazy organicznej 
z wodną. 

 Badania ekstrakcyjne prowadzono dla roztworów wodnych o stałej aktywności wody aw = 0,0835 oraz 
stałej sile jonowej I= 4 M. Stałą aktywność wody uzyskano poprzez rozpuszczenie odpowiedniej ilości NaCl, LiNO3 

oraz NaNO3. Badania prowadzono dla stałego stężenia jonów żelaza(III) 0,01M i zmieniającego się stężenia jonów 
chlorkowych od 0,1 do 4M, w temperaturze pokojowej, w cylindrach miarowych o pojemności 50ml. Stosunek 
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fazy organicznej do wodnej wynosił 1:1. Badania wykazały również, że proces reekstrakcji jonów Fe(III) możliwy 
jest za pomocą rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego (3% roztwór HCl). 

Faza organiczna została sporządzona przez rozpuszczenie modelowego ekstrahenta (Rysunek 3) 
w mieszaninie toluenu z 10% (v/v) dodatkiem dekan-1-olu. Stężenie ekstrahenta w badaniach podstawowych 
wynosiło 0,1 mol/l. 

Podstawowym prawem wykorzystywanym w badaniach ekstrakcyjnych jest prawo podziału Nernsta, 
określająca w jaki sposób substancja ulega podziałowi między dwie niemieszające się fazy ciekłe. Prawo podziału 
Nernsta mówi, iż stosunek stężeń substancji rozpuszczonych w dwóch niemieszających się cieczach w stałej 
temperaturze jest wielkością stała. Ekstrakcja jest procesem, który osiąga stan równowagi i zgodnie z prawem 
Nernsta stałą podziału substancji między fazę wodną i organiczną można zapisać:  

 𝐾𝐷 =
[𝐴]𝑜𝑟𝑔

[𝐴]𝑎𝑞
=

𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎ℎ𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐴 𝑤 𝑓𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗

𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎ℎ𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐴 𝑤 𝑓𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑒𝑗
  (1) 

W wielu przypadkach nie można zdefiniować wszystkich reakcji zachodzących w procesie ekstrakcji oraz 
nie można określić wszystkich form w jakich dana substancja może występować, ponieważ substancja poddana 
procesowi ekstrakcji może ulegać także innym procesom takim jak asocjacja, solwatacja czy reakcjom 
chemicznym. W związku z tym wprowadzona została wielkość nazwana stosunkiem podziału.  

Określa ona efektywność ekstrakcji i wyrażona jest zależnością: 

 𝐷𝐴 =
𝐶𝑜𝑟𝑔

𝐶𝑎𝑞
= 

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐴 𝑤 𝑓𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐴 𝑤 𝑓𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑒𝑗
  (2) 

Gdy podczas ekstrakcji nie dochodzi do żadnych zmian substancji w fazie wodnej i organicznej 
współczynnik podziału DA jest równy stałej podziału KD.  

Inną często stosowaną wielkością opisującą proces ekstrakcji jest procent ekstrakcji, który określa 
procentową ilość substancji jaka przechodzi z fazy wodnej do organicznej w czasie jednego procesu ekstrakcji. 
Wyrażony jest równaniem: 

 %𝐸 =
𝑚𝑜𝑟𝑔

𝑚𝑎𝑞
×100%  (3) 

gdzie: morg - masa substancji, jaka przeszła do fazy organicznej z fazy wodnej, 
maq - początkowa ilość substancji w fazie wodnej. 
Uwzględniając w równaniu współczynnik podziału procent ekstrakcji można przestawić w następujący 

sposób:  

 %𝐸 =
𝐷𝐴

𝐷𝐴 + 
𝑉𝑎𝑞

𝑉𝑜𝑟𝑔

 ×100  (4) 

gdzie: Vaq - objętość fazy wodnej w cm3, 
 Vo - objętość fazy organicznej w cm3.  

3 Wyniki badań 

3.1 Wpływ czasu wytrząsania na wydajność procesu ekstrakcji 

Badanie wpływu czasu wytrząsania na wydajność procesu ekstrakcji przeprowadzono przy stałym stężeniu 
jonów chlorkowych (4 mol/dm3) i stałym stężeniu jonów żelaza(III) (0,01 mol/l). Czas wytrząsania wynosił od 
5 do 60 minut. Uzyskane w badaniach wyniki pozwoliły stwierdzić nieznaczny wpływ czasu wytrząsania na proces 
ekstrakcji jonów żelaza(III) ekstrahentami pirydynowymi. Maksymalny odzysk metalu uzyskano po 30 minutach 
wytrząsania, dalsze wydłużenie czasu procesu ma znikomy wpływ na poprawę odzysku metalu.  
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Rysunek 7. Zależność wydajności ekstrakcji od czasu wytrząsania, [Fe3+ ]= 0,01 mol/l; [HCl] = 4 mol/l; [L]= 0,1 mol/l 

3.2 Wpływ stężenia jonów żelaza(III) na wydajność procesu ekstrakcji 

Analizę wpływu stężenia jonów żelaza(III) w roztworach wodnych na wydajność procesu ekstrakcji 
przeprowadzono przy stałym stężeniu jonów chlorkowych (4 mol/l) oraz zmiennym stężeniu jonów żelaza(III) 
(0,01 - 0,2 mol/l). Na Rysunku 5 przedstawiono wykres zależność wydajności ekstrakcji jonów żelaza(III) od 
stężenia metalu w wyjściowej fazie wodnej. Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować, iż odzysk metalu do fazy 
organicznej utrzymuje się na podobnym poziomie wynoszącym od 30-60% (w zależności od zastosowanego 
ekstrahenta) podczas gdy stężenie żelaza(III) w wyjściowej fazie wodnej nie przekracza stężenia 0,1 mol/l. 
Niestety, w przypadku wzrostu stężenia jonów żelaza(III) w fazie wodnej procent ekstrakcji nieznacznie spada o 
ok. 10%. Najmniejszy spadek wydajności procesu zanotowano dla podstawowego oksymu 3PC10. 

 
Rysunek 8. Zależność wydajności ekstrakcji od stężenia jonów Fe(III), [Fe3+ ]= 0,01- 0,2 mol/l; [HCl] = 4 mol/l; [L]= 0,1 mol/l 
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3.3 Wpływ stężenia ekstrahenta na wydajność procesu ekstrakcji 

Badanie wpływu stężenia badanego ekstrahenta na procent odzysku jonów metalu badano przy stałym 
stężeniu jonów chlorkowych (4 mol/l), stałym stężeniu jonów Fe(III) (0,1 mol/l) oraz zmiennym stężeniu 
ekstrahenta (0,025-0,2 mol/l). Na podstawie Rysunku 6. można zaobserwować, iż przy zastosowaniu ekstrahenta 
w stężeniu od 0,025-005 mol/l odzysk jonów żelaza (III) wynosił zaledwie od 10 do 20%, jedynie dla 
czwartorzędowej soli z anionem bromkowym wynosił ponad 35%. Zastosowanie większego stężenia ekstrahenta 
(0,1 mol/l) spowodowało wyraźny wzrost wydajności ekstrakcji do nawet 60%. Dalsze zwiększenie stężenia 
użytego w badaniach ekstrahenta nie powodowało wzrostu odzysku jonów metalu, utrzymując odzysk jonów 
cynku(II) na poziomie ok. 60% dla czwartorzędowych soli oksymu, natomiast dla samego oksymu odzysk wynosił 
ok. 20%. Optymalne stężenie ekstrahenta, które wykorzystano w podstawowych badaniach ekstrakcyjnych, 
wynosiło 0,1 mol/l. 

 
Rysunek 9. Zależność wydajności ekstrakcji od stężenia ekstrahenta, [Fe3+ ]= 0,01 mol/l; [HCl] = 4 mol/l; [L]= 0,025-0,1 mol/l 

3.4 Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów żelaza(III) 

Badanie wpływu stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów Fe(III) przeprowadzono przy zmiennym 
stężeniu jonów chlorkowych (0 – 4 mol/l), stałym stężeniu kwasu mineralnego (kwasu azotowego) równym 
0,5 mol/l oraz stałej aktywności wody równej 0,835. Wyniki przedstawione na Rysunku 7. pokazują, że wydajność 
procesu ekstrakcji wzrasta wraz ze wzrostem stężenia jonów chlorkowych w roztworze. Najwyższą wydajność 
procesu odnotowano dla czwartorzędowej soli z anionem bromkowym, odzysk jonów żelaza(III) wynosił ok. 40%. 

0

20

40

60

80

0,025
0,05

0,075
0,1

0,2

Ek
st

ra
kc

ja
 [

%
]

Stężenie ekstrahenta [mol/l]

3PC10 3PC10-PrBr 3PC10-PrCl



POCHODNE PIRYDYNY JAKO SKUTECZNE EKSTRAHENTY JONÓW ŻELAZA Z ROZTWORÓW WODNYCH 

Strona | 146  

 
Rysunek 7. Zależność wydajności ekstrakcji od stężenia jonów chlorkowych, [Fe3+ ]= 0,01 mol/l; [NaCl] = 0- 3,5 mol/l; [HNO3] = 0,5 mol/l; 

aw = 0,835; [L]= 0,1 mol/l 

W przypadku wpływu stężenia kwasu chlorowodorowego na wydajność ekstrakcji jonów żelaza(III) 
z roztworów wodnych zawierających stałe stężenie jonów chlorkowych (I= 4 mol/l) można zauważyć wzrost 
procentu ekstrakcji z 10% do 30% wraz ze wzrostem stężenia HCl od 0-3 mol/l. Maksymalny odzysk metalu dla 
zaproponowanych modelowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny odnotowano przy stężeniu HCl 
wynoszącym 4 mol/l (Rysunek 8.). 

 
Rysunek 8. Zależność wydajności ekstrakcji od stężenia kwasu chlorowodorowego, [Fe3+ ]= 0,01 mol/l ; [HCl] = 0-4 mol/l;  

[NaCl] = 0- 4 mol/l; [L]= 0,1 mol/l 

Ponadto uzyskane wyniki wykazały, że proponowane nowe ekstrahenty nie wykazują zdolności 
ekstrakcyjnych w przypadku jonów żelaza(II), natomiast można je selektywnie zastosować do odzysku jonów 
żelaza(III) z roztworów wodnych. Selektywność badanych ekstrahentów jest ich dużą zaletąi mogą one posłużyć 
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w kolejnych badaniach do selektywnego rozdziału metali takich jak: Cu(II), Zn(II), Pb(II) oraz Fe(II) i Fe(III) 
z odpadowych roztworów wodnych.  

 
Rysunek 10. Ekstrakcja żelaza(II) i żelaza(III) z modelowego roztworu wodnego, [Fe3+ ]= 0,01 mol/l; [Fe2+ ]= 0,01 mol/l; [HCl] = 4 mol/l; 

[L]= 0,1 mol/l 

4 Wnioski 

Celem badań było ustalenie związku pomiędzy budową ekstrahenta i jego stężeniem, stężeniem jonów 
chlorkowych oraz HCl, stężeniem jonów żelaza(III) i czasem wytrząsania, a wydajnością procesu ekstrakcji. 
Otrzymane wyniki pokazały, że wzrost stężenia jonów chlorkowych oraz stężenia HCl wpływa dodatnio na 
przebieg ekstrakcji żelaza(III). Najbardziej efektywnym ekstrahentem okazał się bromek 3-[1-(N-
decyloksyimino)etylo]- 1-propylopirydyniowy. Uzyskane wyniki wykazały, że proponowane ekstrahenty nie 
wykazują zdolności ekstrakcyjnych w przypadku jonów żelaza(II), natomiast można je zastosować do odzysku 
jonów żelaza(III) z roztworów wodnych. Badania wykazały również, że proces reekstrakcji jonów Fe(III) możliwy 
jest za pomocą rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego (3% roztwór HCl). 

Badania wykonane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr DEC- 
2015/17/N/ST8/00285. 
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ZASTOSOWANIE SORBENTU POLIMERYCZNEGO 
IMPREGNOWANEGO PIRYDYNOKETOKSYMEM W PROCESIE 
USUWANIA JONÓW METALI 

Kinga Filipowiak – Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej 
Karolina Wieszczycka – Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej  

Rozwój przemysłu chemicznego i wydobywczego w wielu krajach wiąże się z wytworzeniem dużej ilości 
odpadów w tym również ścieków zawierających jony metali ciężkich. Jony takich pierwiastków jak miedź, 
kobalt i nikiel nawet w małych stężeniach w wodzie są toksyczne dla organizmów żywych w tym też dla ludzi. 
Naukowcy od lat na całym świecie poszukują nowych metod odzysku metali z roztworów wodnych. Istnieje 
wiele metod stosowanych w przemyśle do usuwania metali ciężkich ze roztworów wodnych. Najczęściej 
stosowanymi metodami mającymi na celu rozdzielanie i odzysk jonów metali (w tym jonów Cu(II), Ni(II), Co(II)) 
są: wytrącenie wodorotlenków, tlenków i soli zasadowych metali, ekstrakcja rozpuszczalnikowa oraz wymiana 
jonowa. Alternatywą dla powszechnie stosowanych metod odzysku jonów metali są impregnowane sorbenty 
polimeryczne (SIR). Badania wykazały, że połączenie cech ekstrakcji rozpuszczalnikowej i wymiany jonowej 
okazało się skutecznym rozwiązaniem dla odzysku jonów Cu(II), Co(II) i Ni(II). 

1 Wstęp 

Powszechnie stosowane metody odzyskiwania jonów metali z roztworów wodnych takie jak wytrącanie 
wodorotlenków, tlenków i soli a także wymiana jonowa i ekstrakcja rozpuszczalnikowa posiadają wiele wad 
i zalet. Materiałami sorpcyjnymi łączącymi zalety zarówno reaktywnej ekstrakcji rozpuszczalnikowej jak i sorpcji 
żywicą jonowymienną są sorbenty impregnowane - SIRs (solvent impregnated resins). Tego typu sorbenty 
posiadają selektywne dla jonów metali grupy funkcyjne, które są immobilizowane na matrycy sorbentu za 
pomocą wiązań chemicznych lub na zasadzie adsorpcji fizycznej. Zalety stosowania sorbentów impregnowanych 
to: łatwość ich przygotowania, szeroki wybór reagentów ekstrakcyjnych pożądanej selektywności, łączenie zalet 
ekstrakcji ciecz-ciecz i wymiany jonowej oraz łatwość w separacji faz w wyniku eliminacji problemu tworzenia 
się stabilnych emulsji. Pionierem w stosowaniu sorbentów polimerycznych impregnowanych ekstrahentem był 
Warshawsky [1], który zaimpregnował β-difenyloglioksym na żywicy Amberlite XAD-2. W kolejnej pracy 
Warshawsky oraz Berkovitz [2] zastosowali impregnację sorbentu ekstrahentami z grupy hydroksyoksymów 
powszechnie stosowanych do selektywnej ekstrakcji miedzi z roztworów siarczanowych. Nasycona 
ekstrahentem polimeryczna matryca stanowi alternatywę dla wymiany jonowej i ekstrakcji ciecz-ciecz. SIRs (ang. 
Solvent Impregnat Resins) łączy w sobie cechy zarówno wymiany jonowej, jak i ekstrakcji rozpuszczalnikowej. 
Dzięki uniwersalności procesu impregnacji sorbentów możemy otrzymać szereg odmian materiałów 
o właściwościach sorpcyjnych. Daje to możliwość lepszego doboru materiały do poszczególnych roztworów [3]. 
Kolejną zaletą stosowania SIRs jest łatwość usunięcia ekstrahentu z matrycy polimerowej bez uszkodzenia jej, 
co skutkuje wielokrotnym pokryciem tej samej matrycy różnymi substancjami impregnującymi. 

W zależności od sposobu impregnacji sorbentu wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje SIRs[4]:  

1. SIRs powstały podczas procesu kopolimeryzacji monomerów wraz z substancją sieciującą 
i impregnatem [5]. 

2. SIRs otrzymany przez impregnacje fizyczną, czyli pokrycie matrycy polimerycznej warstwą 
ekstrahenta. Żywice tę jako pierwszy otrzymał Warshawsky, główną jej zaletą jest prostota 
procesu impregnacji. 

Jednym z najważniejszych punktów w procesie produkcji SIRs jest dobór ekstrahenta. Powinien być 
dobrany tak, aby gwarantował jak najlepszą selektywność względem składników odzyskiwanych, nie spełnienie 
tego punktu może prowadzić do zmniejszenia zdolności otrzymanego produktu [6]. 
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Rysunek 1. Uproszczony schemat impregnacji sorbentu metodą fizyczną. Źródło: opracowanie własne, 2017. 

Inne wymagania stawiane ekstrahentom, sorbentowi i metodzie impregnacji to [3]: 

1. Ekstrahent musi być cieczą lub zachować się jak ciecz po dodaniu rozcieńczalnika, 
2. Ekstrahent i rozcieńczalnik muszą mieć znikomą rozpuszczalność w fazie wodnej, 
3. Matryca polimerowa powinna być w pełni rozwinięty podczas procesu impregnacji i musi taka 

pozostać po procesie, 
4. Impregnacja sorbentu nie powinna zniszczyć właściwości ekstrahenta ani matrycy polimerowej. 

W metodzie impregnacji sorbentów polimerycznych grupy funkcyjne nie są związane z matrycą 
polimerową wiązaniami chemicznymi, a jedynie pokrywają jej powierzchnie. Może to skutkować wymywaniem 
ekstrahenta z matrycy. W przeciwieństwie do wymiany jonowej materiał sorpcyjny może być wykorzystywany 
wielokrotnie do odzysku metali[4]. Ponadto nie zachodzi emulgowanie ekstrahenta, dzięki czemu mamy 
znikome jego straty. Kolejną zaletą SIRs jest proste rozdzielenie faz po zakończonym procesie.  

Tabela 1. Zestawienie wad i zalet impregnowanych sorbentów polimerycznych. Źródło: opracowanie własne, 2017. 

Wady SIRs Zalety SIRs 

możliwość wymywania ekstrahenta z matrycy polimerowej 
mała pojemność ekstrakcyjna 

wysoka selektywność w stosunku do jonów metali, 
uproszczona aparatura 
usuwanie substancji z roztworów rozcieńczonych 
możliwość stworzenie gamy materiałów o różnych 
właściwościach sorpcyjnych 
brak emulgowania 
znikome straty ekstrahenta 

 
Od czasu opracowania w 1971 roku przez Warshawsky nowatorskiej metody łączącej w sobie cech 

zarówno wymiany jonowe jak i ekstrakcji ciecz- ciecz koncepcji SIRs, opublikowanych została wiele artykułów na 
temat odzysku jonów metali z użyciem impregnowanych sorbentów polimerycznych[6]. W wielu z nich 
wykorzystano jako substancję impregnującą ogólnodostępne komercyjne ekstrahenty takie jak: D2EHPA (kwas 
di-2-etyloheksylofosforowy), TOPO (tlenek trioktylofosfiny), TOA (trioktyloamina), czy ekstrahenty z grupy 
Cyanex. Mimo tak wielkiego zainteresowania impregnowane sorbenty polimeryczne zostały użyte na skale 
przemysłową tylko do odzysku galu z ługu Bayera [7].  

Pirydynoketoksymy to grupa związków organicznych posiadająca w swojej strukturze pierścień 
pirydynowy i grupę oksymową (Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Ogólne struktury pirydynoketosymów 

Związki te są szeroko badane jako potencjalne ekstrahenty jonów metali. Wykazują one właściwości 
chelatujące tworząc kompleksy z jonami wielu pierwiastków metalicznych. Pirydynoketoksymy mogą tworzyć 
złożone grupy kompleksowe. Swoje właściwości zawdzięczają obecności pierścienia pirydynowego oraz grupy 
oksymowej. Kompleksy oksymów pirydynowych z jonami metali mogą powstawać nie tylko w obrębie atomu 
azotu pirynowego, czy też azotu grupy oksymowej lub atomu tlenu, ale również jednocześnie przez wszystkie te 
atomu [8]. Możliwość tworzenia przez pirydynoketoksymy różnorodnych kompleksów z jonami metali pozwala 
na wykorzystanie tego typu związków jako ekstrahentów jonów metali.  

W Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Poznańskiej prowadzone są badania nad zastosowaniem 
hydrofobowych pirydynoketoksymów do ekstrakcji rozpuszczalnikowej jonów metali. Badania te wykazały 
możliwość stosowania tego typu reagentów do ekstrakcji jonów miedzi(II), kobaltu(II), niklu(II), kadmu(II), 
żelaza(II) i cynku(II) z roztworów chlorkowych i siarczanowych. Co więcej, spośród wszystkich badanych 
związków to oksym 1-(2-pirydyno)tridekan-1-onu wykazał najlepsze zdolności ekstrakcyjne względem 
wszystkich analizowanych jonów metali. 

Dlatego celem badań było określenie właściwości sorpcyjnych sorbentu polimerycznego Amberlite XAD-4 
impregnowanego ekstrahentem-oksymem 1-(2-pirydyno)tridekan-1-onu. Proces ekstrakcji prowadzoną 
względem jonów miedzi(II), kobaltu(II) i niklu(II) z roztworów wodnych zawierających również jony siarczanowe 
oraz chlorkowe. W badaniach analizowano wpływ zawartości ekstrahenta na powierzchni materiału 
polimerycznego, a także wpływ stężenia jonów chlorkowych oraz metalu w fazie wodnej na proces sorpcji 
wybranych jonów metali. 

2 Metodyka badań 

W badaniach wykorzystano komercyjny sorbent polimerowy Amberlite XAD-4 o matrycy kopolimeru 
styrenu i diwinylobenzenu. 

Tabela 2. Właściwości Amberlite XAD-4. Źródło: opracowanie własne, 2017 na podstawie[8]. 

Właściwości Amberlite XAD-4 

Producent Rohm and Haas 

Struktura Makroporowata 

Matryca Kopolimer styrenu z diwinylobenzenem 

Grupy funkcyjne Brak 

Postać fizyczna Białe przeźroczyste kulki 

Średnica ziarna [mm] 0,3-1,2 

Ciężar nasypowy [g/cm3] 0,623-0,627 

Powierzchnia właściwa [m2/g] ≥ 750 

Porowatość [ml/ml] 0,5 

 
Przed impregnacją sorbent został oczyszczony z ewentualnych zanieczyszczeń poprodukcyjnych zgodnie 

z zaleceniami producenta. Przygotowany, oczyszczony sorbent zaimpregnowano oksymem 1-(2-
pirydylo)tridekan-1-onu.  
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Rysunek 3. Struktura związku impregnującego – oksym 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu 

Proces impregnacji prowadzono w butan-2-onie stosując różny udział substancji impregnującej (0,12-
1,5 g/g sorbentu). Badanie sorpcji jonów Cu(II), Co(II) i Ni(II) prowadzono w kolbkach stożkowych o pojemności 
100 cm3 (metoda statyczna). W pierwszej kolejności zbadano wpływ jonów chlorkowych na proces sorpcji jonów 
metali. W tym celu do każdej z kolbek wprowadzono 0,1 g sorbentu oraz 20 cm3 roztworu wodnego 
zawierającego 50 mg/dm3 metalu(II) w postaci soli siarczanowej oraz zmienne stężenie NaCl (0,5-2 mol/dm3) 
NaCl. W drugiej części badań badano wpływ stężenia początkowego jonów metali w rozworze na proces sorpcji. 
W tym celu do kolbek odważono 0,1 g materiału sorpcyjnego oraz 20 ml roztworu wodnego o stężeniu 
początkowym w zakresie od 50 do 200 mg/dm3 metalu(II). Tak przygotowane kolbki mieszano w czasie od 1 do 
60 minut, a następnie fazę wodną oddzielano i analizowano na zawartości metalu metodą ASA (Z8200, Hitachi). 
Na podstawie otrzymanych wyników obliczono zawartość w mg zaadsorbowanego jonu metalu(II) na 
1 g sorbentu. Użyto do tego celu poniższego wzoru: 

 𝑄𝑒 =
(𝑐0−𝑐)∙𝑉

𝑚
 (1) 

Gdzie: c0-początkowe stężenie jonów metalu w roztworze [mg/dm3], c-stężenie jonów miedzi w roztworze 
[mg/dm3], V-objętość roztworu [dm3], m- masa sorbentu [g]. 

3 Wyniki badań 

W wyniku impregnacji sorbentu Amberlite XAD-4 oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu otrzymano sześć 
materiałów sorpcyjnych o różnej zawartości w strukturze matrycy polimerowej. Barwa otrzymanych materiałów 
sorpcyjnych ulegała zmianie od jasnobeżowej do ciemnobrązowej i zależała głównie od zawartości ekstrahenta 
w strukturze porowatego materiału (rysunek 4). 
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Rysunek 4. Zmiana barwy impregnowanego sorbentu wraz ze wzrostem zawartości oksymu 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu na 1 g 

sorbentu Amberlite XAD-4 

Przeprowadzone badania sorpcyjne wykazały, że, zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie otrzymane sorbenty 
wykazywały właściwości sorpcyjne względem jonów miedzi(II), kobaltu(II) i niklu(II). Ponadto, niezależnie od typy 
sorbowanego jonu, właściwości ekstrakcyjne otrzymanych materiałów rosły wraz ze wzrostem zawartości 
ekstrahenta w matrycy polimerycznej aż do zawartości 0,75 g 2PC12 na 1 g Amberlite XAD-4. Na rysunku 5 
przedstawiono wykres obrazujący wpływ zawartości ekstrahenta w materiale sorpcyjnym na wydajność procesu 
sorpcji jonów miedzi(II) z roztworów o różnym składzie. Wykres ten pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniem, wzrost 
substancji zdolnej do kompleksowania metalu i przeniesienia go na powierzchnię sorbentu polimerycznego 
powoduje wzrost ilości zaadsorbowanych jonów metalu (świadczy o tym wzrost wartości parametru Qe). 
Niestety efekt ten widoczny jest w ograniczonym zakresie zawartości ekstrahenta (0,12-0,75 g 2PC12/g 
Amberlite XAD-4). W przypadku zawartości powyżej 0,75 g 2PC12/g Amberlite XAD-4 następuje gwałtowny 
spadek wydajności sorpcji i efekt ten utrzymuje się również dla materiału o składzie 1,5 g 2PC12/g Amberlite 
XAD-4. 

 
Rysunek 5. Wpływ zawartości ekstrahenta w materiale sorpcyjnym na proces sorpcji jonów miedzi(II). 

Źródło: opracowanie własne, 2017 
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Podobne wyniki uzyskano w przypadku usuwania jonów kobaltu(II) (Rysunek 6) oraz niklu(II) (Rysunek 7). 
W obu przypadkach wzrost zawartości impregnatu na powierzchni materiału sorpcyjnego powodował wzrost 
ilości zaadsorbowanych jonów metalu i efekt ten widoczny był dla zawartości ekstrahenta poniżej 1 g/g sorbentu. 
Natomiast w przypadku zawartości 2PC12 równej 1 i 1,5 g/g Amberlite XAD-4 następuje gwałtowny spadek 
wydajności sorpcji do wartości poniżej 1 mg/g SIRs. Analiza wpływu składu fazy wodnej na proces sorpcji jonów 
metali wykazała również, że w przypadku jonów miedzi(II) wzrost stężenia jonów chlorkowych w roztworze 
wodnym powoduje spadek sorpcji, w przypadku jonów niklu(II) najlepsze wyniki uzyskano dla roztworu 
zawierającego 0,5 mol/dm3 NaCl, a w przypadku jonów Co(II) nie zaobserwowano jednoznacznej korelacji 
pomiędzy stężeniem Cl- a wydajnością ekstrakcji. 

 
Rysunek 6. Wpływ zawartości ekstrahenta w materiale sorpcyjnym na proces sorpcji jonów kobaltu(II).  

Źródło: opracowanie własne, 2017 
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Rysunek 7. Wpływ zawartości ekstrahenta w materiale sorpcyjnym na proces sorpcji jonów niklu (II). 
Źródło: opracowanie własne, 2017 

Badanie pojemności sorpcyjnej wybranego sorbentu (1 g 2PC12 /g Amberlite XAD-4) wykazały, że 
w przypadku sorpcji jonów niklu(II) ilość sorbowanego metalu jest najmniejsza i nie przekracza 1,5 mg/g SIRs. 
W przypadku jonów miedzi(II) wartość Qe rośnie ze wzrostem wyjściowego stężenia Cu(II), aż do osiągnięcia 
maksimum dla stężeń Cu(II) powyżej 50 mg/dm3 (Qe = 18,3 mg/g SIRs). Wyniki otrzymane w przypadku 
eksperymentów wykonanych dla jonów kobaltu(II) nie pozwoliły na określenie maksymalnej pojemności 
sorbentu. Najwyższą wartość Qe uzyskano stosując roztwór zawierający 200 mg Co(II)/dm3 i wynosił 31,7 mg/g 
SIRs. 
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Rysunek 8. Wpływ stężenia początkowego jonów metalu(II) na proces sorpcji po 2 godzinach prowadzenia procesu (sorbent - 1 g 2PC12 

/g Amberlite XAD-4. Źródło: opracowanie własne, 2017 

4 Podsumowanie 

Opierając sie na przedstawionych wynikach badań eksperymentalnych można stwierdzić, że najlepsze 
wyniki sorpcyjne uzyskano dla sorbentu zawierającego 0,75 g ekstrahenta/g Amberlite XAD-4. Powyżej tego 
stężenia obserwowano gwałtowny spadek wydajności sorpcji wszystkich analizowanych jonów metali. 
W przypadku sorpcji jonów miedzi(II) i kobaltu(II) wartość ilości zaadsorbowanych jonów metalu na gram 
sorbentu zależała również od składu fazy wodnej. W przypadku jonów Cu(II) zaobserwowano negatywny wpływ 
jonów chlorkowych na sorpcję jonów metalu oraz pozytywny wpływ stężenia jonów metalu. W efekcie tych 
badań uzyskano wartość maksymalną Qe stanowiącą maksimum pojemności SIRs (Qe = 18,3 mg/g SIRs). 
Odwrotny efekt uzyskano dla jonów niklu(II), gdzie najniższe wartości Qe zostały zaobserwowane w przypadku 
roztworów zawierających tylko jony siarczanowe. Wzrost stężenia jonów niklu(II) w roztworze wyjściowym 
również nie wpływał pozytywnie na wartość Qe. Natomiast w przypadku jonów Co(II) nie zaobserwowano 
jednoznacznej korelacji pomiędzy stężeniem Cl- a wydajnością procesu sorpcji, ale zaobserwowano, że ilość 
usuniętego metalu wzrasta ze wzrostem jego stężenia w fazie wodnej, nie osiągając maksimum sorpcyjnego SIRs. 
Sorbenty zawierające powyżej 0,75 g ekstrahenta/g Amberlite XAD-4 wykazały znaczny spadek właściwości 
ekstrakcyjnych, co głównie związane było ze zmniejszeniem powierzchni sorpcyjnej SIRs w wyniku nadmiarową 
ilości ekstrahenta. 

5 Podziękowania  

Praca została sfinansowana z grantu 03/32/DS-PB/0700. 
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W niniejszym artykule opisano syntezę N’-hydroksypirydynokarboksyimidoamidów, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich N-alkilo podstawionych pochodnych. Następnie opisana została metodyka ekstrakcji 
jonów miedzi(II). Opisano wyniki przeprowadzonych badań ekstrakcyjnych z użyciem hydrofobowych 
N’-hydroksy-N-alkilo oraz N’-hydroksy-N,N-dialkilopirydyno-karboksyimidoamidów. Wstępne badania 
ekstrakcyjne wykazały, że tylko N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydynokarboksyimidoamidy (DH2PIA, DH3PIA, 
DH4PIA) są skutecznymi ekstrahentami jonów miedzi(II), zatem dla tych związków wykonane zostały 
szczegółowe badania. Ich celem było określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu tj.: czas 
wytrząsania, pH, stężenie jonów metalu, stężenie ekstrahenta oraz rozpuszczalnik, na skuteczność ekstrakcji 
jonów miedzi(II). N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydyno-3- oraz 4-karboksyimidoamidy charakteryzowały się 
niską efektywnością przenoszenia jonów miedzi(II), zatem w dalszych badaniach nie uwzględniano tych 
związków. Istotną częścią badań było wyznaczenie pojemności ekstrakcyjnej N’-hydroksy-N,N-
diheksylopirydyno-2-karboksyimidoamidu. Końcowa częścią badań było opracowanie procesu reekstrakcji 
jonów miedzi(II).  

1 Wstęp 

Wzrost cen metali nieszlachetnych oraz surowsze prawa i przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego doprowadziły do ponownego zainteresowania się hydrometalurgią miedzi. Metal ten jest 
powszechnie znany i stosowany ze względu na swoje właściwości (głównie przewodnictwo cieplne i elektryczne) 
w różnych obszarach technologii. Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji materiałów elektrycznych 
oraz elektronicznych lecz również jako surowiec konstrukcyjny w postaci czystej jak i stopów (mosiądze, brązy) 
w transporcie i częściach maszyn przemysłowych. Kilka innowacyjnych procesów hydrometalurgicznego 
otrzymywania miedzi zostało zaproponowanych i wprowadzonych w skali pilotażowej, ale w ostatnich latach 
wiele uwagi poświęca się ługowaniu chalkopirytów solami żelaza (siarczany, chlorki, azotany [1-5]), często 
wspieranymi także przez mikroorganizmy utleniające siarkę [6,7].  

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa z towarzyszącym jej kompleksowaniem jest jedną z najważniejszych technik 
w operacjach hydrometalurgicznych w celu odzyskiwania, oddzielania i oczyszczania cennych jonów metali. 
Rozwój usuwania miedzi metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej przyciągnął wiele uwagi na całym świecie 
i odgrywa ważną rolę w światowej jej produkcji. Lecz aby móc ekstrahować nieorganiczne związki ich charakter 
musi zostać zmieniony na liofilowy za pomocą odpowiednich odczynników organicznych – ekstrahentów.  

Ekstrahenty są związkami, których głównym celem jest oddziaływanie z wybranym składnikiem 
mieszaniny w celu utworzenia z nim kompleksu i zmiany jego właściwości (np. z hydrofilowej na hydrofobową). 
Właściwości ekstrahentów odgrywają kluczową rolę w selektywnej separacji i zatężaniu składników 
w rozcieńczonych układach. Między innymi należą do nich: 

• wysoka selektywność,  

• wysoka pojemność,  

• wysoka zdolność kompleksowania, a później dekompleksowania ekstrahowanego składnika,  
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• duża szybkość tworzenia oraz rozdziału kompleksu z ekstrahowanym składnikiem,  

• stabilność chemiczna,  

• brak reakcji ubocznych,  

• niska rozpuszczalność w fazie wodnej i jej niska współekstrakcja,  

• łatwa regenerowalność,  

• niska toksyczności oraz korozyjność,  

• niska cena i dobra dostępność.  

Ekstrahenty na bazie hydroksyoksymów zaproponowano głównie do ekstrakcji miedzi (II) z roztworów 
siarczanowych. Najbardziej atrakcyjne są odczynniki z serii LIX: LIX 64N, LIX 84 (Henkel) oraz SME 529 (Shell), 
P17, P50, P5300 (Acorga) [8-9]. Wśród różnych odczynników do ekstrakcji miedzi, w licznych gałęziach przemysłu 
miedzi, przemysłowo stosowano tylko LIX 64N. Obecnie najczęściej stosowanymi komercyjnie ekstrahentami są 
LIX 84-I, LIX 984N, LIX 622N, LIX 860 i LIX 860N (znane również jako ACORGA M5640, ACORGA M5774, ACORGA 
M5850). Związki te charakteryzują się wysoką selektywnością ekstrakcji miedzi w obecności jonów żelaza, 
kobaltu, niklu, arsenu lub manganu [10-18], ale niestety mogą ulegać odtlenianiu w kontakcie z kwaśnym 
roztworem wodnym lub gdy ekstrakcja lub reekstrakcja prowadzona jest w podwyższonej temperaturze 
(powyżej 40°C) [19-22]. 

Jak można się łatwo domyślić, ekstrahenty które posiadałyby wszystkie wyżej wymienione cechy nie 
istnieją dlatego poszukuje się wciąż nowych, skutecznych i selektywnych odczynników ekstrakcyjnych. Celem 
badań było określenie przydatności nowej grupy ekstrahentów, hydrofobowych N'-hydroksy-N-
alkilopirydynokarboksyimidamidów, jako ekstrahentów jonów miedzi z roztworu siarczanowego i chlorkowego. 
Analizowano różne parametry, takie jak wpływ pozycji ugrupowania imidoamidowego, długość podstawnika 
alkilowgo, wpływ pH, czasu wytrząsania, stężenia metalu, typu rozcieńczalnika oraz stężenia ekstrahenta 
w stosunku do wydajności ekstrakcji miedzi (II). 

2 Synteza 

Procedura syntezy N’-hydroksy-N,N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów obejmowała trzy etapy. 
Pierwszym było otrzymanie N’-hydroksypirydynokarboksyimidoamidu, w wyniku reakcji pirydyno-2-, 3- lub 4-
karbonitrylu z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności zasady, następnie otrzymanie chlorku kwasu 
N-hydroksypirydynokarboksyimidowego w warunkach reakcji diazowania N’-hydroksypirydyno-
karboksyimidoamidu i finalnie N’-hydroksy-N-alkilo- lub N’-hydroksy-N,N-dialkilopirydynokarboksy-
imidoamidów poprzez reakcję chlorków kwasu N-hydroksypirydynokarboksyimidowego z aminą. Całość została 
przedstawiona na rysunku 1. Postęp reakcji analizowany był przy użyciu techniki TLC, na płytkach aluminiowych 
pokrytych żelem krzemionkowym DC-60F254 (MERCK), fazą rozwijającą była mieszanina aceton-chloroform-
octan etylu w stosunku 1:1:1 [23]. Wydajności przeprowadzonych syntez zostały zebrane w tabeli 1. 

 
Rysunek 11. Schemat syntezy N-postawionych N-hydroksypirydynokarboksyimidoamidów(X=Cl, R=C6H13, C2H3(C2H5)C4H9, C8H17, C12H25, 

R’=H, C6H13) 
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Tabela 2. Wydajności przeprowadzonych syntez 

Skrót 

 

R R’ Wydajność [%] 

O2PIA 

2 

oktyl H 85 

EH2PIA 2-etyloheksyl H 89 

D2PIA dodecyl H 87 

DH2PIA heksyl heksyl 95 

O3PIA 

3 

oktyl H 87 

EH3PIA 2-etyloheksyl H 91 

D3PIA dodecyl H 92 

DH3PIA heksyl heksyl 97 

O4PIA 

4 

oktyl H 83 

EH4PIA 2-etyloheksyl H 86 

D4PIA dodecyl H 77 

DH4PIA heksyl heksyl 90 

 

3 Badania ekstrakcyjne 

Przeprowadzone testy skupiały się na przebadaniu serii związków pod kątem użyteczności w procesie 
ekstrakcji miedzi(II) z modelowych roztworów siarczanowych. Otrzymane związki zostały poddane testom 
ekstrakcyjnym. Wszystkie odczynniki użyte podczas badań były wysokiej czystości (cz.d.a.) i zostały użyte bez 
uprzedniego oczyszczania. Woda używana podczas badań pochodziła z urządzenia Arium pro DI (Sartorius) 
i posiadała rezystywność 18,2 MΩ·cm. Wytrząsanie było przeprowadzone z użyciem wytrząsarek BWR-04 lub 
BWR-08 (BioMix). Analizy stężeń jonów metalu dokonywano przy użyciu absorpcyjnego spektrometru 
atomowego Polarized Zeeman Z-8200 (Hitachi). Pomiar pH dokonywany był przy użyciu podłączonej do titratora 
T50 elektrody DG111-SC (Mettler Toledo). 

3.1 Dobór ekstrahenta 

Wstępne badania obejmowały wytrząsanie roztworu ekstrahenta z fazą wodną zawierającą 0,01 M Cu(II) 
w środowisku chlorkowym lub siarczanowym o pH=4 przez 30 minut. Zauważono, że jednopodstawione 
N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidy wykazują szereg niepożądanych zjawisk (powstający 
kompleks był zbyt hydrofilowy, w jednej z faz wytrącał się stały kompleks lub w którejś z faz powstawała trwała 
emulsja). Zjawiska te występowały niezależnie od zastosowanego rozpuszczalnika (toluen oraz heptan) oraz 
zastosowanej fazy wodnej (siarczanowa oraz chlorkowa). Z tego powodu związki te nie zostały zakwalifikowane 
do dalszych badań ekstrakcyjnych. Zjawisk tych nie obserwowano w przypadku N’-hydroksy-N,N-
diheksylopirydynokarboksyimidoamidów dlatego postanowiono je dokładnie przebadać. Ostatecznie do badań 
wybrano medium siarczanowe ze względu na niewielką ilość badań w literaturze. 

3.2 Wpływ czasu 

Równe objętości fazy wodnej (0,01 M CuSO4, 0,1 M Na2SO4, pH=4) oraz fazy organicznej (0,1 M badanego 
związku) kontaktowano ze sobą i po określonym czasie (1–15 min), oznaczano w kierunku zawartości jonów 
Cu(II). 
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Rysunek 12. Wpływ czasu wytrząsania na wydajność ekstrakcji 

Rysunek 2. przedstawia wpływ czasu na wydajność ekstrakcji w dwóch różnych rozpuszczalnikach. Można 
zauważyć, że maksymalną wydajność osiąga się po 2 minutach, niezależnie od budowy związku czy użytego 
rozpuszczalnika. Istotne znaczenie ma jednak rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika. Użycie heptanu 
powodowało średnio ok. 10% lepszą wydajność procesu, niż gdy użyty był aromatyczny rozpuszczalnik– toluen. 

3.3 Wpływ pH 

Równe objętości fazy wodnej (0,01 M CuSO4, 0,1 M Na2SO4, pH=1–5) oraz fazy organicznej (0,1 M 
badanego związku) kontaktowano ze sobą i po 30 minutach, oznaczano w kierunku zawartości jonów Cu(II).  

 
Rysunek 13. Wpływ pH fazy na wydajność procesu ekstrakcji 

Wyniki uzyskane dla N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydynokarboksyimidoamidów przedstawione na 
rysunku 3, pozwalają stwierdzić, że stężenie jonów wodorowych ma istotny wpływ na zdolność ekstrakcyjną 
jonów miedzi(II) w roztworze siarczanowym. Nie bez znaczenia jest również wpływ rozpuszczalnika. 
W przypadku obu rozpuszczalników maksimum ekstrakcji DH2PIA występowało przy pH=4,5–5 i wynosiło 93% 
dla heptanu oraz 82% dla toluenu. Niestety DH3PIA oraz DH4PIA nie okazały się wystraczająco efektywne, ich 
maksymalna wydajność nie przekracza 25% niezależnie od zastosowanego rozpuszczalnika, dlatego kolejne 
badania dotyczyły jedynie DH2PIA. 

3.4 Wpływ stężenia jonów metalu 

Równe objętości fazy wodnej (0,01–0,1 M CuSO4, 0,1–0,01 M Na2SO4, pH=4) oraz fazy organicznej (0,1 M 
badanego związku) kontaktowano ze sobą i po 30 minutach oznaczano w kierunku zawartości jonów Cu(II).  
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Rysunek 14. A – wpływ stężenia jonów Cu(II) w fazie wodnej na wydajność ekstrakcji oraz stężenie Cu(II) w fazie organicznej, B – wpływ 

stężenia ekstrahenta na wydajność procesu ekstrakcji. H - heptan, T - toluen 

Wraz ze wzrostem stężenia metalu w fazie wodnej procent ekstrakcji maleje (Rysunek 4.A). Zauważyć 
można również niewielkie różnice wynikające z zastosowanego rozpuszczalnika. Związek rozpuszczony 
w heptanie ekstrahuje średnio o kilka procent więcej jonów niż w toluenie. Przekształcenie otrzymanych 
wyników obrazuje pojemność ekstrakcyjną związku (Rysunek 4.A). Wynika z niego, że związek posiada dosyć 
wysoką pojemność ekstrakcyjną. W przypadku, gdy zastosowanym rozpuszczalnikiem był heptan wynosi ona 
0,32, a dla toluenu 0,28 mola Cu2+ na mol ekstrahenta co odpowiada wartościom 1,7 g Cu2+ na mol ekstrahenta 
(Toluen) oraz 2 g Cu2+ na mol ekstrahenta (Heptan). 

3.5 Wpływ stężenia ekstrahenta 

Równe objętości fazy wodnej (0,01 M CuSO4, 0,1 M Na2SO4, pH=4) oraz fazy organicznej (0,03–0,1 M 
badanego związku) kontaktowano ze sobą i po 30 minutach oznaczano w kierunku zawartości jonów Cu(II).  

Jak można zauważyć na rysunku 4.B, wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta, wzrasta procent ekstrakcji 
jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydyno-2-karboksyimidoamidem. W przypadku roztworu 
ekstrahenta w heptanie wartość ta jest najniższa przy stężeniu 0,03 M – 70% i rośnie do 90% dla stężenia 0,06 
M. Dalsza zmiana nie wpływa znacząco na wydajność ekstrakcji. Inaczej jest w przypadku, gdy zastosowanym 
rozpuszczalnikiem jest toluen. Wydajność ekstrakcji zmienia się liniowo wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta 
z 40% przy 0,03 M do 81% przy 0,1 M. 

3.6 Reekstrakcja 

Ostatnim etapem badań było określenie odpowiedniego reekstrahenta dla faz organicznych. W tym celu 
podjęto prób reekstrakcji naładowanych faz organicznych używając wody oraz trzech roztworów kwasu 
siarkowego(VI) o stężeniach 0,1%, 2% oraz 3%. Okazało się, że woda, nie reekstrahuje jonów miedzi z fazy 
organicznej, natomiast wraz ze zwiększaniem się zawartości kwasu siarkowego procent ten rósł. Zgadza się to 
z aktualnym stanem wiedzy na temat ekstrahentów chelatujących o właściwościach kwasowych (lub kationo-
wymiennych). Wyniki przeprowadzonych badań przedstawia tabela 2. 

Tabela 3. Wyniki badań reekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworów organicznych 

Reekstrahent DH2PIA-H DH2PIA-T 

Woda 0% 0% 

0,1% H2SO4 10% 16% 

2% H2SO4 72% 72% 

3% H2SO4 99% 99% 
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4 Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano dwanaście nowych związków z grupy hydrofobowych N’-
hydroksy-N-alkilo oraz N’-hydroksy-N,N-dialkilopirydynokarboksyimidoamidów. Synteza N’-hydroksy-N-alkilo 
oraz N’-hydroksy-N,N-dialkilopirydynokarboksyimidoamidów poprzez chlorki kwasu 
N’-hydroksypirydynokarboksyimidowego zachodzi z bardzo wysokimi wydajnościami (77-97%). N’-hydroksy-N-
alkilopirydyno-2-, 3- oraz 4-karboksyimidoamidy bez względu na podstawienie nie wykazują właściwości 
ekstrakcyjnych, natomiast N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydynokarboksyimidoamidy, a w szczególności 
N’-hydroksy-N,N-diheksylopirydyno-2-karboksyimidoamid posiadają bardzo dobre właściwości ekstrakcyjne 
jonów miedzi(II) w roztworze siarczanowym. Pojemność ekstrakcyjna DH2PIA, w zależności od użytego 
rozpuszczalnika wynosi 1,7 (toluen) lub 2 (heptan) g Cu2+ na mol ekstrahenta. Opracowano proces reekstrakcji 
jonów miedzi(II). Wykazano, że woda nie jest efektywnym reekstrahentem jonów miedzi(II), natomiast 
zastosowanie 3% roztworu kwasu siarkowego(VI) powoduje niemal całkowity odzysk jonów. 
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Sole pirydyniowe są pochodnymi pirydyny – powszechnie znanego heterocykla o pierścieniu 
sześcioczłonowym, który zawiera atom azotu, na którym zgromadzony jest ładunek dodatni kompensowany 
przez ujemny ładunek anionu. Pirydyna jest związkiem aromatycznym, co powoduje, że niechętnie ulega ona 
reakcjom substytucji elektrofilowej, bowiem zachodzą one z wydajnością zaledwie kilkuprocentową. 
W wyniku reakcji czwartorzędowania wolna para elektronowa na atomie azotu w pierścieniu pirydynowym 
zostaje zablokowana, co pozwala na przeprowadzenie reakcji substytucji elektrofilowej.  

1 Budowa oraz otrzymywanie soli czwartorzędowych 

Jak wszystkie związki o charakterze soli, sole czwartorzędowe posiadają część o charakterze dodatnim, 
stanowiącą kation, oraz część o charakterze ujemnym, stanowiącą anion. W przypadku pochodnych pirydyny, 
ładunek dodatni soli zlokalizowany jest na atomie azotu w pierścieniu aromatycznym, tworząc kation 
pirydyniowy. Przeciwjonem jest natomiast reszta kwasowa, kwasu mineralnego lub organicznego. 

Anionem tworzącym sól może być np. anion halogenkowy, hydroksylowy lub fosfoniowy. Właściwości 
danego związku, takie jak hydrofobowość w układach dwufazowych, podyktowane są rodzajem anionu oraz 
obecnością i budową łańcucha alkilowego przy pirydynowym atomie azotu [1, 2]. Mechanizm reakcji 
czwartorzędowania jest analogiczny do tego, w jakim otrzymuje się ciecze jonowe – jest to reakcja z halogenkiem 
alkilowym, stanowiącym czynnik czwartorzędujący. Pozwala ona na otrzymanie produktów o różnych 
właściwościach oraz sterowanie tymi właściwościami poprzez prostą reakcję polegającą na wymianie anionu 
tworzącego daną sól. Schemat reakcji czwartorzędowania, zwanej również reakcją Menshutkina [3], przedstawia 
rysunek 1. 

 
Rysunek 3 Schemat reakcji czwartorzędowania pirydyny 

Niekiedy wprowadzenie pożądanego anionu do struktury soli czwartorzędowej nie jest wydajne z punktu 
widzenia syntezy. Innym możliwym sposobem jest reakcja wymiany jonowej [4], polegająca na wymianie anionu 
soli czwartorzędowej w reakcji z kwasem, co przedstawia rysunek 2. 
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Rysunek 4 Schemat reakcji wymiany jonowej 

1.1 Przykłady zastosowania czwartorzędowych soli pirydyniowych 

Jednym z najważniejszych, również z punktu historycznego, zastosowań soli pirydyniowych jest 
wykorzystanie ich jako antidotum przeciw gazom bojowym atakującym układ nerwowy, takim jak: sarin, 
cyklosarin, VX, soman oraz tabun. Antidotum podawane jest w formie iniekcji, natomiast jako składniki 
pomocnicze stosowane są takie substancje jak atropina (lek przeciwskurczowy) i avizafon (lek 
przeciwkonwulsyjny). Rysunek 3 przedstawia struktury popularnych gazów bojowych. 

 
Rysunek 5 Struktury chemiczne popularnych gazów bojowych 

Mechanizm działania antidotum jest następujący: substancje czynne dzięki swojemu ugrupowaniu 
oksymowemu wiążą się odwracalnie z cząsteczkami acetylocholinesterazy poprzez jej centrum aktywne, 
allosteryczne lub przez oba na raz. Każdy oksym posiada silny ładunek dodatni, który kompensowany zostaje 
przez ujemnie naładowane centrum aktywne acetylocholinesterazy – powoduje to silne przyciąganie między 
cząsteczkami. Grupa oksymowa atakuje nukleofilowo atom fosforu z cząsteczki organicznej, która jest 
inhibitorem acetylocholiny, co skutkuje utworzeniem niestabilnego kompleksu: enzym – inhibitor – oksym. 
Końcowym etapem jest odszczepienie kompleksu i powstanie reaktywowanego enzymu oraz fosforylowanego 
oksymu. Badania dotyczące aktywności hydrolitycznej soli czwartorzędowych pirydynioketoksymów względem 
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organicznych związków fosforu potwierdzają również inne publikacje: wiele związków organicznych, 
zawierających w swojej strukturze atomy fosforu, jest silnymi inhibitorami acetylocholinesterazy – enzymu, 
który rozkłada neuroprzekaźnik acetylocholinę na cholinę i resztę kwasu octowego, dzięki czemu acetylocholina 
może być ponownie wytworzona. Inhibicja niekompetycyjna prowadzi do zablokowania centrum aktywnego 
enzymu. Dowiedziono, że inhibicję można odwrócić, stosując jodki 1-metylo-2- lub 4-pirydynioketoksymów. 
Ponadto, sole pirydynioketoksymów okazały się podczas badań około milion razy bardziej aktywne niż proste 
oksymy. Zdolność powtórnej aktywacji posiada przykładowo czwartorzędowa sól jodkowa 
pirydyniodiketoksymu (rysunek 4) [5]. 

Istnieje kilka kryteriów, jakie muszą spełniać oksymy, żeby znaleźć zastosowanie jako antidotum na gazy 
bojowe. Do kryteriów tych należą: 

• zdolność do powtórnej aktywacji acetylocholiny inhibowanej czynnikiem oddziaływującym z tkanką 
nerwową w warunkach in vitro i in vivo; 

• przy zadozowaniu z atropiną zapewnienie przetrwania otrutym zwierzętom; 

• wydajne działanie w terapeutycznie możliwej koncentracji; 

• dodatni wpływ na błonę synaps odpowiedzialnych za wydzielanie acetylocholiny; 

• brak toksyczność, stabilność chemiczna i farmaceutyczna. 

Nie ma jak na razie leku, który spełniałby wszystkie te kryteria jednocześnie [6]. 

 
Rysunek 6 Dijodek dipirydynioketoksymu 

Układy pirydyniowe mają również swoje zastosowanie jako ciecze jonowe – nowoczesne rozpuszczalniki 
o dużej biodegradowalności. Sprawdzają się przykładowo jako środowisko reakcji cykloaddycji Dielsa-Alder 
i reakcji estryfikacji typu Fishera, stosuje się je również w reakcjach alkilowania Friedla-Craftsa. Ciecze jonowe 
zawierające kation pirydyniowy mogą służyć również odsiarczaniu paliw, co jest wykorzystywane w przemyśle 
petrochemicznym. Przykładem cieczy jonowej wykorzystywanej w reakcji Dielsa-Aldera, jest kation 
bis(trifluorometylosulfonylo)imido N-etylopirydyniowy (rysunek 5) [7]. 
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Rysunek 7 Przykład pirydyniowej cieczy jonowej, gdzie NTf2 to anion bis(trifluorometylosulfonylo) imidkowy 

Pirydyniowe ciecze jonowe wykazują właściwości grzybo- i bakteriobójcze. Ponadto, dowiedziono pełnej 
biodegradacji kationów pirydyniowych wchodzących w skład cieczy jonowych przez bakterie anaerobowe, co 
dodatkowo zwiększa możliwości ich zastosowania w tzw. zielonej chemii [8]. 

Kolejnym badanym obecnie zastosowaniem czwartorzędowych soli pirydyniowych jest użycie ich jako 
substancje katalizujące proces powstawania miceli. Duży wpływ na właściwości tych związków jako surfaktantów 
ma umiejscowienie grupy polarnej w cząsteczce, która stanowi tzw. głowę oraz łańcucha alkilowego 
o właściwościach hydrofobowych, który stanowi tzw. ogon cząsteczki. Sole, w których ugrupowanie 
hydroksyiminowe znajduje się we wnętrzu miceli (1a, rysunek 6) są bardziej wydajne jako surfaktanty niż te, 
w których ugrupowanie hydroksyiminowe znajduje się na zewnątrz miceli (1b, rysunek 6). Powoduje to, że sól 
1a wykazuje wyższą aktywność hydrolityczną i niższe krytyczne stężenie miceli, co wynika z lepszych zdolności 
agregacyjnych. Ponadto, obecność nukleofilowego uprupowania we wnętrzu miceli polepsza zdolność 
rozpuszczania związków lipofilowych. Dalsze badania dotyczą ustalenia korelacji pomiędzy położeniem 
ugrupowania nukleofilowego a aktywnością hydrolityczną cząsteczki. Związki te mogą mieć zastosowanie jako 
nowoczesne, silne katalizatory tworzenia miceli [9, 10]. 

 
Rysunek 8 Schemat tworzenia miceli przez czwartorzędowe sole pirydyniowe oraz schemat budowy miceli (po prawej) 

Obiecującym z punktu przemysłowego zastosowaniem soli czwartorzędowych będących pochodnymi 
pirydyny jest ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Jest to jedna z metod procesów hydrometalurgicznych, mająca na 
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celu selektywne wydzielenie czystego metalu z wód po ługowaniu rud lub roztworów odpadowych poprzez 
reakcję kompleksowania jonów metali z cząsteczkami ekstrahenta. Schemat procesu hydrometalurgicznego 
z wykorzystaniem metalu metodą ekstrakcji ciecz-ciecz przedstawia rysunek 7 [11]. 

 
Rysunek 9 Schemat procesu hydrometalurgicznego wydzielania metalu z wykorzystaniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej 

Sole czwartorzędowe wykazują odmienne właściwości ekstrakcyjne niż ich substraty, czego przykładem 
może być oksym 3PC10 i jego sól chlorkowa oraz bromkowa (rysunek 8). 

 
Rysunek 10 Oksym 3PC10 oraz jego sole czwartorzędowe 
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Badania ekstrakcyjne na modelowych roztworach zawierających jony miedzi(II) wykazały, że choć sól 
bromowa wykazuje niemal identyczne właściwości ekstrakcyjne jak macierzysty oksym 3PC10, to w przypadku 
soli chlorkowej obserwuje się ok. 20% zwiększenie wydajności procesu (rysunek 9) [12].  

 
Rysunek 11 Wykres zależności procentu ekstrakcji od stężenia jonów chlorkowych dla oksymu 3PC10 i jego soli czwartorzędowych 

2 Podsumowanie 

Czwartorzędowe pochodne pirydyny są związkami niewątpliwie ciekawymi. Prosta metodyka syntezy oraz 
ogromny wybór dostępnych anionów dają szanse na dużą dostępność tych związków i łatwe modelowanie ich 
właściwościami. Sole pirydyniowe znalazły swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, od antydotów na gazy 
bojowe po środki grzybobójcze. Prace nad możliwym zastosowaniem tych związków są ciągle obiektem 
zainteresowania różnych grup badawczych, co wynika również z łatwości sterowania ich właściwościami poprzez 
prostą reakcję wymiany anionu. 
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Synteza jest integralną częścią chemii organicznej. Przez wiele lat dzięki syntezie otrzymywano coraz to 
nowsze związki, zagłębiając tajniki chemii. W erze cieczy jonowych, oprócz syntezy przeprowadza się także 
wymianę, dzięki której można łatwo modyfikować budowę tych związków otrzymując zupełnie nowe 
właściwości fizykochemiczne. Do szerokiej klasy cieczy jonowych należą m.in. sole pirydyniowe, które cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców. Na przykład, na szczególną uwagę zasługują sole 
pirydyniowe posiadające właściwości ekstrakcyjne, do których nalezą bromek oraz chlorek 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy. Mnogość zastosowań czwartorzędowych pochodnych 
pirydyny skłania badaczy do poszukiwania optymalnych metod syntezy oraz projektowania związków 
o właściwościach użytecznych nie tylko w przemyśle, ale i w życiu codziennym. W pracy przeprowadzono 
syntezę nowych soli pirydyniowych o potencjalnych właściwościach ekstrakcyjnych: azotanu, octanu, 
tiocyjanianu, wodorosiarczanu oraz nadchloranu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego. 

1 Wstęp 

Czwartorzędowe sole pirydynowe są heterocyklicznymi związkami organicznymi o szerokim zastosowaniu 
w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Dzięki możliwości modyfikacji ich struktury, sole te znalazły szerokie 
zastosowanie w takich dziedzinach jak biologia, medycyna aż po przemysł chemiczny [1]. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na rolę soli pirydyniowych jako kationowych środków powierzchniowo czynnych [2].  

Sole pirydyniowe wykorzystywane są między innymi jako katalizatory w syntezie organicznej, substraty do 
syntezy (nie tylko cieczy jonowych), ale również w przemyśle tekstylnym czy jako środki impregnujące drewno. 
Związki te wykorzystywane są także w przemyśle kosmetycznym, w procesach syntezy nanomateriałów. 
Niemniej jednak pomimo wielu właściwości atrakcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu wykazują one również 
właściwości biologicznie czynne. Sole pirydyniowe są również składnikami preparatów medycznych, jako środki 
przeciwdziałające insektycydom fosforoorganicznym tj. obidoksym, pralidoksym, azoksym, a także jako 
preparaty bakterio- i grzybobójcze tj. chlorek cetylopirydyniowy (CPC). Stosowane są często jako środki 
bakteriobójcze i grzybobójcze, a także jako herbicydy. Ciecze jonowe są bardzo uniwersalne i mogą być 
stosowane nie tylko w ekstrakcji ciecz-ciecz ale także w nadkrytycznych układach ekstrakcyjnych, w procesie 
adsorpcji jako impregnat żywic i innych materiałów takich jak krzemionka lub procesach membranowych [3-6]. 
W ostatnim dziesięcioleciu zainteresowanie czwartorzędowymi solami i cieczami jonowymi wzrosło znacząco 
w kontekście zastosowania ich jako potencjalnych ekstrahentów w separacji związków organicznych 
i nieorganicznych. Stosuje się je nie tylko jako ekstrahenty jonów metali ale także jako rozpuszczalniki innych 
ekstrahentów [7-9]. 

W 1914 roku Paul Walden jako pierwszy opisał syntezę oraz zbadał właściwości pierwszej cieczy jonowej, 
którą był azotan(V) etyloaminy otrzymany przez reakcję etyloaminy ze stężonym kwasem azotowym. Po 
zakończeniu reakcji protonowania etyloaminy oddestylowano jej niewielki nadmiar oraz wodę uzyskując czystą 
sól cechującą się temperaturą topnienia równą 12°C. Obecnie nadal do najprostszych metod otrzymywania 
protonowych cieczy jonowych należą jednoetapowe reakcje protonowania amin czy fosfin. Podobnie otrzymuje 
się heterocykliczne protonowe ciecze jonowe, ale możliwość rozkładu przez deprotonację ogranicza 
zastosowania produktów otrzymywanych tym sposobem [3]. 
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Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych nie ma jednej określonej procedury. Uwarunkowane jest 
to podstawieniem pierścienia pirydyniowego grupami, które mogły ulec wcześniej substytucji elektrofilowej. 
Rodzaj podstawienia, a także długość łańcucha alkilowego wpływa na warunki procesu podwyższając lub 
obniżając temperaturę i czas prowadzenia syntezy. Najprostszą metodą syntezy prostej soli pirydyniowej jest 
reakcja pirydyny bezpośrednio z halogenkiem alkilowym, inaczej zwana reakcją Menschutkina [4]. Reakcja 
polega na bezpośrednim kontakcie pirydyny lub pochodnych pirydyny z halogenkami alkilowymi. Najlepszym 
środowiskiem dla reakcji Menschutkina jest acetonitryl lub aceton o odpowiednio wysokiej czystości. Reakcja ta 
przebiega najszybciej w podwyższonej temperaturze. 

Właściwości czwartorzędowych soli pirydyniowych można łatwo modyfikować przez wymianę 
małocząsteczkowego anionu. Do znanych i najprostszych metod wymiany anionów należy chromatografia 
kolumnowa jonowymienna, dzięki której za pomocą odpowiednio dobranego złoża umożliwia szybką 
i selektywną wymianę danego anionu. Inne metody wymiany prowadzone w rozpuszczalnikach organicznych 
takich jak etanol, acetronitryl, tetrahydrofuran ze związkami jonowymiennymi są mniej efektywne, ze względu 
na możliwość przegrupowania podstawników, prowadząc do otrzymania nowych niepożądanych związków. 
Niestety w przypadku reagentów nierozpuszczalnych w wodzie w wymiana w rozpuszczalniku jest często jedyną 
metodą, ale odpowiednia optymalizacja ogranicza reakcje uboczne do minimum. Oprócz wydajnej wymiany 
anionu za pomocą żywic w kolumnach chromatograficznych, istnieją także metody wymiany w roztworach. 
Dzięki przeprowadzeniu odpowiedniej optymalizacji procesu można z wysoką wydajnością zastąpić dowolny 
anion np. w czwartorzędowej soli pirydyniowej. Jedną z bardzo wydajnych metod wymiany jest reakcja soli 
pirydyniowej z odpowiednią organiczną lub nieorganiczną solą srebrową w warunkach delikatnego grzania. 
Wymiana z użyciem soli srebra cechuję się wysoką wydajnością oraz krótkim czasem procesu. W przypadku 
bromkowych i chlorkowych soli pirydyniowych łatwo można zaobserwować zajście reakcji przez pojawienie się 
osadu bromku lub chlorku srebra [5]. 

2 Wyniki badań 

Syntezę planowanych związków (azotanu, octanu, tiocyjanianu, wodorosiarczanu oraz nadchloranu 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego) otrzymano w procesie czteroetapowej syntezy. 
W pierwszym etapie, w wyniku reakcji addycji bromku decylomagnezowego do pirydyno-3-karbonitrylu 
i następnie hydrolizy, zsyntezowano 1-(3-pirydyno)undekan-1-on. Następnie w drugim etapie otrzymany keton 
poddano działaniu chlorowodorku hydroksyloaminy w obecności zasady (wodorotlenku sodu) w etanolu. Etap 
trzeci syntezy obejmował reakcję czwartorzędowania zsyntezowanego oksymu 1-(3-pirydylo)undecan-1-onu 
bromkiem lub chlorkiem propylu, przy zastosowaniu 10% nadmiaru halogenku. Reakcję tą prowadzono przez 
4 h w temperaturze pokojowej rozpuszczalnika jakim był acetonitryl. [13]. Do ostatniego etapu, reakcji wymiany 
anionu, zastosowano sól z anionem bromkowym. Anion bromkowy wymieniono na anion NO3-, ClO4-, HSO4-, 
CH3COO- oraz SCN-. Ogólny schemat syntezy związków przedstawiono na rysunku 1, gdzie proces wymiany 
anionu prowadzono stosując reagenty w postaci soli srebrowych lub sodowych.  
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Rysunek 1. Ogólny schemat syntezy hydrofobowych soli pirydyniowych 

Szereg przeprowadzonych syntez pozwolił na otrzymanie pochodnych pirydyniowych z zadawalająca 
wydajnością. Ze względu na hydrofobowy charakter chlorku jak i bromku 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-
propylopirydyniowego reakcję wymiany anionu bromkowego oraz chlorkowego na jon octanowy, azotanowy, 
chloranowy, wodorosiarczanowy i tiocyjanianowy przeprowadzono w roztworze stosując jako źródła 
poszczególnych jonów różne reagenty (sole sodowe, potasowe, srebrowe lub kwas). Najbardziej obiecujące 
wyniki uzyskano stosując do reakcji wymiany bromek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy oraz 
azotan(V) sodu, octan sodu i tiocyjanian potasu oraz 7-dniowy cykl grzania.  

W przypadku syntezy azotanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego reakcję wymiany 
anionu bromkowego na anion azotanowy przeprowadzono z użyciem azotanu(V) srebra w mieszaninie woda-
etanol. W chwili połączenia roztworów mieszanina zmętniała, co mogło świadczyć o szybkiej wymianie anionu. 
Proces wymiany prowadzono przez 15 minut. Przebieg reakcji kontrolowano za pomocą chromatografii 
cienkowarstwowej (TLC, faza rozwijająca: chloroform: metanol: aceton: woda 15:5:5:1 v/v/v/v, Rf = 0,82), 
a finalny produkt potwierdzano na podstawie wyników analizy FTIR i 1H NMR (Tabela 1). Analiza FT-IR (ATR) 
wykazała pojawienie się pasma drgań rozciągających wolnej grupy -OH (powyżej 3600 cm-1), co świadczy o dużej 
zawadzie przestrzennej wynikającej z obecności anionu azotanowego. O obecności grupy azotanowej świadczą 
także zmiany w widmie w zakresie pasm 1675-1573 cm-1. Analiza 1H-NMR potwierdza strukturę kationu soli 
pirydyniowej oraz występowanie wolnej grupy -OH (dwa singlety przy 11,43 i 10,86 ppm). Zmiana położenie oraz 
zwiększenie ilości sygnałów pasm pierścienia pirydynowego w przedziale 7,42-8,83 ppm świadczy o braku 
oddziaływań grupy oksymowej z anionem sprzężonym z azotem pirydyniowym. 

Wymianę anionu bromkowego na anion octanowy przeprowadzono również stosując sól srebrową (octan 
srebra) i również w tym przypadku najlepsze wyniki uzyskano stosując jako medium reakcyjne mieszaninę wody 
i etanolu (1:9 v/v). Reakcja nie wymagała znacznego podwyższania temperatury i optymalna okazała się 40°C. 
Przebieg reakcji również kontrolowano za metody TLC (faza rozwijająca: chloroform: metanol: aceton: woda 
15:5:5:1 v/v/v/v, Rf = 0,76). Analiza FT-IR (ATR) wykazała pojawienie się pasma drgań rozciągających wolnej 
grupy -OH (powyżej 3400 cm-1), co świadczy o zaniku oddziaływań halogenek-grupa oksymowa, a zmiana ta 
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może być związana z obecnością anionu octanowego. Niestety nie zaobserwowano wyraźnych drgań 
potwierdzających obecność jonu octanowego. Analiza 1H-NMR potwierdziła otrzymanie octanu 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego. Pojawienie się singletu przy 1,7 ppm świadczy o obecności 
grupy metylowej anionu octanowego, a zmiana położenie oraz zwiększenie ilości sygnałów pasm pierścienia 
pirydynowego w przedziale 7,31-8,81 ppm świadczy o braku oddziaływań grupy oksymowej z anionem 
sprzężonym z azotem pirydyniowym. 

Syntezę nadchloranu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego przeprowadzono różnymi 
metodami (działając solą srebrową, sodową i potasową oraz HClO4) jednak najbardziej wydajna metoda okazała 
się bezpośrednia reakcję bromku 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego z kwasem 
chlorowym(VII) w środowisku etanolu w temperaturze 43-45oC. O otrzymaniu finalnego produktu świadczy 
analiza FT-IR ( wzmocnienie pasma przy 950 cm-1 świadczy o obecności anionu nadchloranowego) oraz 1H NMR, 
choć w tym drugim przypadku wynik analizy świadczy o braku oddziaływań grupy oksymowej z anionem 
sprzężonym z azotem pirydyniowym.  

Wymianę jonu bromkowego na anion rodankowy przeprowadzono z użyciem bromku 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego oraz tiocyjanianu potasu w ilości równomolowej. Jako 
medium reakcyjne zastosowano ponownie mieszaninę wody i etanolu (1:9 v/v), a temperatura reakcji nie 
przekraczała 50°C. Przebieg reakcji również kontrolowano za metody TLC (faza rozwijająca: chloroform: metanol: 
aceton: woda 15:5:5:1 v/v/v/v, Rf = 0,88). Przeprowadzona analiza potwierdza otrzymanie tiocyjanianu 3-[1-
(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego. Analiza ATR-IR wykazała pojawienie się pasma drgań 
rozciągających wolnej grupy -OH powyżej 3600 cm-1, co świadczy o dużej zawadzie przestrzennej wynikającej 
z obecności anionu innego niż halogenkowy, a obecność pasma przy 2059 cm-1 świadczy o obecności grupy SCN. 
Analiza 1H-NMR potwierdziła strukturę kationu soli pirydyniowej oraz obecność wolnej grupy hydroksylowej -
OH (dwa singlety przy 11,39 i 10,81 ppm). Zwiększenie ilości sygnałów pierścienia pirydynowego w przedziale 
7,36-9,04 ppm oraz ich przesuniecie ku wyższym wartościom świadczy o mniejszym oddziaływaniu ugrupowania 
oksymowego z anionem sprzężonym z azotem pirydyniowym.  

Przeprowadzone modelowanie molekularne (HyperChem ver. 8.0, PM3) również potwierdza brak 
oddziaływania ugrupowania oksymowego z anionem azotanowym, rodankowym, octanowym i nadchlorowym. 

Tabela 1. Dane spektralne syntezowanych związków hydrofobowych soli pirydyniowych 

ZWIĄZEK 
WYDAJNOŚĆ 

% 
WARTOŚCI 1H NMR 

(400,13 MHz, DMSO-d) ppm 
WARTOŚCI FT-IR 

cm-1 

 

73 

8,85 (s, 1H, OH); 8,60 (d, 1H, Hpy(2)); 8,00 (d, 1H, 
Hpy(6)); 7,95 (d, 1H, Hpy(4)); 7,25 (t, 1H, Hpy(5)); 3,60 (t, 
CH2-Br); 2,75 (t, 2H, CH2); 1,50 (q, 2H, CH2); 1,40-1,10 

(m, 20H, CH2); 0,80 (m, 6H, CH3) 

3160-3050 - OH (związana) 
1675 -C=N- (oksym) 

1592-C=N- (pierścień pirydynowy) 
1493, 1459 -C=C- (pierścień 

pirydynowy) 
949 – N-O 

 

 

58 

10,39 i 10,81 (s, 1H, OH ) 8,83 (d, 1H, Hpy(2)); 8,56 (d, 
1H, Hpy(6)); 8,03 (d, 1H, Hpy(4)); 7,45 (t, 1H, Hpy(5)); 3,34 
(t, CH2-Br); 2,73 (t, 2H, CH2); 1,50 (q, 2H, CH2); 1,40-1,10 

(m, 20H, CH2); 0,80 (m, 6H, CH3) 

3600 - OH (wolna) 
3200, 3339 - OH (związana) 

1675 -C=N- (oksym) 
1593-C=N- (pierścień pirydynowy) 

1463, 1473 -C=C- (pierścień 
pirydynowy) 

961 – N-O 
 

 

49 

11,39 (s, 1H, OH ) 8,80 (d, 1H, Hpy(2)); 8,53 (d, 1H, 
Hpy(6)); 7,98 (d, 1H, Hpy(4)); 7,41 (t, 1H, Hpy(5)); 3,39 (t, 

CH2-Y); 2,73 (t, 2H, CH2); 1,50 (q, 2H, CH2); 1,40-1,10 (m, 
20H, CH2); 0,80 (m, 6H, CH3) 

3600 - OH (wolna) 
3220-3480 - OH (związana) 

1675 -C=N- (oksym) 
1624-C=N- (pierścień pirydynowy) 

1463, 1473 -C=C- (pierścień 
pirydynowy) 

961 – N-O 
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68 

11,01 (s, 1H, OH ) 8,80 (d, 1H, Hpy(2)); 8,53 (d, 1H, 
Hpy(6)); 7,98 (d, 1H, Hpy(4)); 7,39(t, 1H, Hpy(5)); 3,36 (t, 

CH2-Y); 2,73 (t, 2H, CH2); 1,50 (q, 2H, CH2); 1,40-1,10 (m, 
20H, CH2); 0,80 (m, 6H, CH3) 

1,70 ( s, 3H, CH3(C=O)O-) 

3660 - OH (wolna) 
3188-3333 - OH (związana) 

1676 -C=N- (oksym) 
1624-C=N- (pierścień pirydynowy) 
1473 -C=C- (pierścień pirydynowy) 

961 – N-O 

 

63 

11,39 (s, 1H, OH ) 8,79 (d, 1H, Hpy(2)); 8,53 (d, 1H, 
Hpy(6)); 7,97 (d, 1H, Hpy(4)); 7,38 (t, 1H, Hpy(5)); 3,39 (t, 

CH2-Y); 2,71 (t, 2H, CH2); 1,50 (q, 2H, CH2); 1,40-1,10 (m, 
20H, CH2); 0,80 (m, 6H, CH3) 

3666 - OH (wolna) 
3200, 3346 - OH (związana) 

2059 cm−1 SCN 
1675 -C=N- (oksym) 

-C=N- (pierścień pirydynowy) 
-C=C- (pierścień pirydynowy) 

961 – N-O 

 

3 Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano pięć nowych związków – hydrofobowych 
czwartorzędowych soli, pochodnych pirydynoketoksymów. Strukturę oraz czystość otrzymanych związków 
potwierdzono przy pomocy metod spektroskopowych (FT-IR oraz NMR). Dowiedziono iż, oczyszczanie surowego 
produktu (w pierwszym etapie syntezy, 1-(3-pirydyno)undekan-1-onu) na kolumnie chromatograficznej 
gwarantuje wyższą wydajność produktu. Zoptymalizowano proces wymiany anionu poprzez dobranie 
odpowiednich warunków reakcji tj. dobór rozpuszczalnika, odpowiednie stężenia reagentów oraz czas 
prowadzonej syntezy. 

4 Podziękowania  

Badania były finansowane z projektu badawczego nr 32/DSPB/0700 
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PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CIECZE JONOWE Z FARMAKOLOGICZNYM 
KOMPONENTEM 
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Medycyna oraz mikrobiologia należą do dziedzin nauki, w których niezwykle ważny element stanowi 
innowacja produktowa. Zjawisko uodparniania się na powszechnie dostępne środki farmakologiczne sprawia, 
iż naukowcy poszukują nowych form leków i sposobów ich dozowania. Jedną z grup związków spełniających 
powyższe założenia są ciecze jonowe. Możliwość ich projektowania poprzez dobór odpowiednich kationów 
i anionów czyni te specyficzne sole niezwykle atrakcyjnymi dla sfery nauki i przemysłu. Farmakologiczne 
ciecze jonowe to szczególna grupa związków jonowych, które w swojej strukturze zawierają jeden lub więcej 
elementów o charakterze biologicznym, najczęściej farmakologicznym (np. ibuprofen, salicylan, dokuzan, 
mleczan). Obecność takiego komponentu sprawia, że omawiane sole wykazują wyjątkowe cechy biologiczne, 
potencjalnie użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i medycynie. 

1 Wstęp 

Od kilkunastu lat niezwykle wzrasta zainteresowanie tematem zielonej chemii, której głównym 
założeniem jest ograniczenie stosowania związków niebezpiecznych, zarówno dla ludzi, jak i otaczającego 
środowiska. W wielu placówkach naukowych i przemysłowych nieustannie prowadzone są badania związane 
z otrzymywaniem nowych związków o ciekawych właściwościach, rokujących możliwości zastosowań w różnych 
dziedzinach nauki i techniki. Należy podkreślić, iż prócz pożądanych właściwości użytkowych zwraca się baczną 
uwagę, by syntezowane związki nie wykazywały toksyczności i były łatwo degradowalne chemicznie, bądź 
biologicznie. Jedną z grup spełniających powyższe założenia są ciecze jonowe (Ionic Liquids, ILs) – związki 
o charakterze jonowym. Ze względu na obecność najczęściej organicznego kationu oraz organicznego lub 
nieorganicznego anionu związki te zaliczamy do grupy soli organicznych. Charakteryzują się one temperaturą 
topnienia nieprzekraczającą 100˚C [1]. Możliwość projektowania cieczy jonowych poprzez dobór odpowiednich 
kationów i anionów sprawia, iż można dowolnie sterować ich właściwościami, a tym samym projektować związki 
o pożądanych właściwościach, co czyni je niezwykle atrakcyjnymi dla sfery nauki i przemysłu. Do opisywanej 
grupy związków należą m.in. farmakologiczne ciecze jonowe, które są tematem niniejszej pracy naukowej. 
Fenomen przedstawionych soli jonowych jest związany przede wszystkim z obecnością w ich strukturze jednego 
lub więcej komponentów farmakologicznych, czyli takich, które są powszechnie stosowane w medycynie oraz 
farmakologii. Mowa tu między innymi o ibuprofenie, salicylanie, dokuzanie, mleczanie i innych związkach natury 
biologicznej, które wchodząc w skład soli jonowych zyskują dodatkowo szereg interesujących właściwości 
związanych z naturą cieczy jonowych. Należy podkreślić, iż farmakologiczne ciecze jonowe mogą być 
potencjalnie wykorzystane jako związki do produkcji medykamentów. 

2 Ciecze jonowe – charakterystyka i podział 

Zainteresowanie cieczami jonowymi jest ogromne; w literaturze światowej obserwuje się imponującą 
ilość publikacji naukowych związanych zarówno z ich syntezą, jak i badaniem właściwości fizykochemicznych 
i aplikacyjnych. Te specyficzne sole swoją popularność zawdzięczają m.in. różnorodnym właściwościom, 
np.: niska prężność par, wysoka stabilność termiczna, szeroki zakres temperatur, w których istnieją w stanie 
ciekłym czy też niepalność. Zaletą omawianych związków jest również: wysoka polarność (zbliżona do polarności 
etanolu i DMF), wysokie przewodnictwo elektrolityczne i stabilność elektrochemiczna, zdolność rozpuszczania 
substancji organicznych, nieorganicznych, a nawet polimerów oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania jako 
katalizatory różnych reakcji chemicznych [2]. 
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Naukowcy szacują, iż liczba par kation-anion sięga nawet 1018 [3]. Dynamiczny wzrost ilości związków 
należących do cieczy jonowych sprawił, że stała się konieczna ich klasyfikacja strukturalna. Wyróżnia się zatem 
ciecze jonowe będące solami m.in. amoniowymi, fosfoniowymi, sulfoniowymi, oksoniowymi, morfoliniowymi, 
piperydyniowymi, imidazoliowymi czy też pirydyniowymi (Rysunek 1) [4]. 

 
Rysunek 15. Klasyfikacja cieczy jonowych w zależności od rodzaju kationu 

Te organiczne sole zawierają w przeciwjonie zarówno aniony nieorganiczne, np. chlorek, bromek, jodek, 
azotan(V), tetrafluoroboran, heksafluorofosforan, jak i aniony organiczne, np. benzoesanowy, sacharynianowy, 
acesulfamowy, salicylanowy czy też mleczanowy.  

Niezwykle interesującym podziałem omawianych soli jest koncepcja zaproponowana przez zespół 
naukowy profesora Rogersa, klasyfikująca ciecze jonowe na trzy generacje [5]. Ciecze jonowe przypisane do 
pierwszej generacji, to sole odznaczające się zestawieniem unikatowych właściwości fizycznych, do których 
zalicza się m.in. dobrą przewodność elektrolityczną czy hybrofilowość/-fobowość. Sole należące do omawianej 
grupy związków stosowane są między innymi jako rozpuszczalniki. Według podanej klasyfikacji drugą generację 
stanowią sole jonowe, które dodatkowo charakteryzują się praktycznymi cechami chemicznymi tj. blokowanie 
promieni UV czy niska prężność par. Taka kombinacja cech fizykochemicznych umożliwia uzyskanie związków 
stosowanych na przykład jako materiały energetyczne. Natomiast trzecia generacja opisuje ciecze jonowe 
posiadające interesujące cechy biologiczne nadające im właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze czy też 
miejscowo znieczulające. 

Potencjanie sole zawarte w III grupie mogą znaleźć zastosowanie w medycynie i mikrobiologii. Ta 
„biologiczna generacja” cieczy jonowych skupia w ostatnim czasie uwagę szerokiego grona naukowców. Liczne 
doniesienia dotyczące wzrostu odporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki, mutacje zachodzące 
w obrębie materiału genetycznego mikroorganizmów, a tym samym wzrost niebezpieczeństwa dla zdrowia 
i życia populacji ludzkiej, zmuszają naukowców zarówno do poszukiwania nowych związków wzmacniających 
działanie już istniejących środków leczniczych, jak również projektowanie nowych medykamentów [5, 6]. 

3 Ciecze jonowe z farmakologicznym komponentem 

Farmakologiczne ciecze jonowe to grupa związków, która ze względu na obecność biologicznych 
elementów strukturalnych, należy do trzeciej generacji. Cechą wyróżniającą omawiane sole farmakologiczne od 
wszystkich pozostałych cieczy jonowych jest obecność co najmniej jednego elementu strukturalnego 
o charakterze farmakologicznym. 
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Dla przemysłu farmaceutycznego jedną z najbardziej atrakcyjnych cech cieczy jonowych jest ich 
projektowalność. Odpowiednie kombinacje kationów i anionów pozwalają uzyskać produkt o określonych 
właściwościach (np.: rozpuszczalność, lepkość, zasadowość lub kwasowość, szeroki zakres hydrofobowości lub 
hydrofilowości) i możliwościach aplikacyjnych. W wielu przypadkach ciekły stan skupienia opisywanych soli w 
temperaturze pokojowej pozwala na eliminację polimorfizmu, bardzo niekorzystnego dla produktów 
farmaceutycznych [7]. 

Interesującym aspektem w obrębie farmakologicznych cieczy jonowych jest projektowanie związków o 
tzw. podwójnej funkcji biologicznej, czyli takich, których zarówno kationowy, jak i anionowy element 
strukturalny nadaje soli aktywność biologiczną [8]. Łączenie ze sobą dwóch substancji czynnych ma na celu: [7] 

• przeciwdziałanie przez jeden składnik efektów ubocznych drugiego składnika; 

• i/lub działanie obu jonów farmakologicznych niezależnie od siebie; 

• i/lub działanie synergistyczne obu składników, a tym samym wzmocnienie działania leku. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż przyjmowanie preparatu o podwójnej funkcji może znacznie 
poprawić jego rozpuszczalność w płynach ustrojowych, odmiennie niż zastosowanie dwóch odrębnych 
substancji czynnych, rozpuszczających się w różny sposób i często z inną szybkością. (Rysunek 2). Jest to 
niezwykle ważny aspekt w ustalaniu dawki leków, w których jeden składnik umożliwia rozpuszczanie drugiego. 
Zastosowanie soli o podwójnej funkcji eliminuje ten problem [7].  

 

Rysunek 16. Różnica w rozpuszczalności substancji w zależności od aktywności elementów strukturalnych 

3.1 Ciecze jonowe z farmakologicznie aktywnym anionem 

Spośród wszystkich cieczy jonowych z komponentem farmakologicznym najliczniejszą grupę stanowią te, 
których anionowy element strukturalny posiada biologiczną funkcję. Do najpopularniejszych należą m.in.: 
salicylan, acetylosalicylan, ibuprofen, mleczan oraz dokuzan. 

Kwas salicylowy i jego pochodne (zwłaszcza kwas acetylosalicylowy znany jako popularna aspiryna) – 
należą do najbardziej rozpowszechnionych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. 
Są między innymi stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, obniżają stężenie cukru we krwi, 
wykazują działanie antynowotworowe. Wadą ich stosowania jest jednak duże ryzyko uszkodzenia układu 
pokarmowego oraz dodatkowo u dzieci uszkodzenia wątroby i mózgu. Dlatego też odkrywanie i testowanie 
nowych, mniej inwazyjnych pochodnych salicylanowych jest niezwykle istotne [9]. 

W Tabeli 1 przedstawiono wybrane przykłady cieczy jonowych z anionem salicylanowym Badania 
potwierdzają, iż w połączeniu z niektórymi kationami opisywane sole dają możliwość potencjalnego 
wykorzystywania jako środki przeciwbólowe i znieczulające [10].  
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Tabela 4. Struktura i właściwości wybranych cieczy jonowych z anionem salicylanowym 

Anion Kation Właściwości 

 
salicylan 

 
tetrabutylofosfoniowy 

bezbarwne higroskopijne ciało stałe,  
Tm = 57 ± 1°C, 

działanie antybakteryjne. [10] 

 
cetylopirydyniowy 

bezbarwne ciało stałe, 
Tm = 74°C, 

zdolność do przejścia w stan szklisty, 
wysoka stabilność termiczna, 

działanie antyseptyczne,  
działanie antybakteryjne. [11, 12] 

 
lidokainowy 

ciecz o dużej lepkości, 
zdolność do przejścia w stan szklisty, 

działanie znieczulające. [10, 12] 

Tm – temperatura topnienia 

 

Ibuprofen – to szeroko stosowany lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który komercyjnie dostępny jest 
głównie w formie racemicznej. Wykazano, iż forma (S)-ibuprofenu wykazuje in vitro 160 razy większą aktywność 
przeciwzapalną niż (R)-enancjomer. W związku z tym obecnie opracowuje się wiele biosyntez mających zapewnić 
enancjoselektywność. Do tego celu stosuje się między innymi ciecze jonowe, mające za zadanie zwiększać 
aktywność i stabilność enzymów, będących katalizatorami reakcji [13]. 

W celu poprawy wchłaniania ibuprofenu opracowano metodę jego kapsułkowania. W obecności 
niewielkiej ilości etanolu, w temperaturze pokojowej, zsyntezowano sól jonową: ibuprofen 1-butylo-3-
metyloimidazoliowy, który następnie został wykorzystany w syntezie zol-żel. Otrzymano nową molekularnie 
zdyspergowaną formę cieczy jonowej, która nie wymaga dalszego przetwarzania do końcowej postaci 
farmaceutycznej (Rysunek 3). Uwalnianie ibuprofenu uregulowano poprzez odpowiednią formę zewnętrznej 
i wewnętrznej powierzchni jonożelu oraz poprzez jego charakter chemiczny. Prostota opisanej metody jest 
szansą na nowatorskie sposoby aplikowania leków [14]. 

 
Rysunek 17. Struktura ibuprofenu 1-butylo-3-metyloimidazoliowy 

Kwas mlekowy stanowi jedną z najmniejszych optycznie czynnych cząsteczek, która występuje 
w przyrodzie w postaci izomerów L(+) oraz D(–). W przemyśle farmaceutycznym i medycynie, wykorzystywany 
jest głównie w postaci biodegradowalnego polimeru – polilaktydu, służącego do produkcji implantów i nici 
chirurgicznych oraz jako nośnik leków [15]. 
Ciecze jonowe z anionem mleczanowym cechuje relatywnie niska lepkość, niska prężność par, dobra 
rozpuszczalność w wodzie i łatwa biodegradowalność [16]. Charakteryzują się one wysoką aktywnością 
biologiczną. Działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne mleczanu benzalkoniowego 
i didecylodimetyloamoniowego jest zbliżone, a czasem nawet bardziej skuteczne aniżeli powszechnie 
stosowanego chlorku benzalkoniowego [17]. Zatem opisywane sole z powodzeniem mogłyby być 
wykorzystywane jako środki myjące, dezynfekujące i owadobójcze (Rysunek 4). 
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Interesującym aspektem jest również proces fotopolimeryzacji monomeru pochodnej choliny, a mianowicie 
metakrylanu 2-choliny, zawierającego w przeciwjonie anion mleczanowy. W wyniku opisywanego procesu 
powstaje polimerowa ciecz jonowa, umożliwiająca otrzymywanie niezwykle jednorodnych i przeźroczystych żeli 
jonowych wykorzystywanych m.in. jako nośniki leków [18] (Rysunek 4). 
 

 
Rysunek 18. Przykłady farmakologicznych cieczy jonowych z anionem D,L-mleczanowym 

3.2 Ciecze jonowe o podwójnej funkcji biologicznej 

Naukowcy przemysłu farmaceutycznego opracowując nowe leki borykają się z takimi problemami jak: 
polimorfizm, odpowiednia rozpuszczalność w płynach ustrojowych, farmakokinetyka, czy też biodostępność leku, 
rozumiana jako ilość substancji leczniczej, która z określonej dawki dostaje się do krążenia ogólnego organizmu.  
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Tabela 5. Wybrane przykłady cieczy jonowych o podwójnej funkcji biologicznej 

Ciecz jonowa Struktura Cecha biologiczna Właściwości 
fizykochemiczne 

Ibuprofen benzalkoniowy [8] 

 

kation: antybakteryjna 
anion: przeciwzapalna 

Forma: żółty żel; 
Tm = -41˚C; 
Tg = -77°C; 

Ibuprofen 
didecylodimetyloamoniowy 

[5] 

 

kation: antybakteryjna 
anion: przeciwzapalna 

Forma: żółta ciecz; 
Tm = ciecz w Tp; 

Tg = -73°C; 

Dokuzan lidokainy [5, 7] 

 

kation: przeciwbólowa 
anion: miejscowo 

znieczulająca 

Forma: bezbarwny żel; 
Tm = ciecz w Tp; 

Tg = -29°C; 

Dokuzan ranitydyny [5, 7] 

 

kation: antagonista 
receptorów 

histaminowych H2 
anion: miejscowo 

znieczulająca 

Forma: czerwony żel; 
Tm = ciecz w Tp; 

Tg = -12°C; 

Sulfacetamid benzalkoniowy 
[8] 

 

kation: antybakteryjna 
anion: antytrądzikowa 

Forma: żółty żel; 
Tm = ciecz w Tp; 

Tg = 46°C; 

Tm – temperatura topnienia; Tp – temperatura pokojowa; Tg – temperatura zeszklenia 

 
Projektowanie związków o podwójnej funkcji biologicznej jest zatem szansą na wprowadzenie nowych 

metod leczenia czy też sposobu aplikowania leków niemożliwych do przyjmowania w formie stałej [5] (Tabela 
2). Powyższe założenia spełniają farmakologiczne ciecze jonowe, których oba jonowe elementy strukturalne 
wykazują aktywność biologiczną. 

4 Podsumowanie 

Możliwości projektowalne farmakologicznych cieczy jonowych są wręcz nieograniczone. Strategia ich 
wykorzystania ma szansę zrewolucjonizować przemysł medyczny i farmaceutyczny, a tym samym pokonać takie 
problemy jak rozpuszczalność, biodostępność czy polimorfizm preparatów farmaceutycznych. Ponadto zjawisko 
nadmiernego zażywania medykamentów przez populację ludzką oraz z punktu widzenia mikrobiologii, 
uodparnianie się mikroorganizmów na działanie powszechnie dostępnych preparatów leczniczych, zmusza 
naukowców do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu chronić życie i zdrowie człowieka. 
Dlatego też projektowanie i badanie nowych związków pod kątem farmakologicznym jest niezwykle istotne. 
Przedstawione w niniejszej pracy farmakologiczne ciecze jonowe stają naprzeciw takim wyzwaniom. Możliwość 
projektowania pożądanego układu kation-anion jest niezmiernie korzystna i wpływa nie tylko na otrzymanie 
konkretnej struktury jonowej, ale przed wszystkim na jej właściwości fizykochemiczne i potencjalne 
zastosowania. 
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Syntezowano oraz potwierdzono strukturę di[(4-chloro-2-metylofenoksy)octanów] oraz di[(2,4-
dichlorofenoksy)propionianów] alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowych). Dla otrzymanych związków 
przeprowadzono również badanie rozpuszczalności, współczynnika refrakcji oraz zbadano zawartość 
substancji kationowo czynnej. W celu potwierdzenia potencjału aplikacyjnego wykonano badania aktywności 
herbicydowej.  

1 Wstęp literaturowy 

Cieczami jonowymi (ILs – Ionic Liquids) nazywamy związki chemiczne zbudowane z kationu i anionu, 
których temperatura topnienia nie przekracza 100°C. Duża grupa cieczy jonowych charakteryzuje się ciekłym 
stanem skupienia w temperaturze pokojowej (RTILs – Room Temperature Ionic Liquids). Kation w cieczy jonowej 
jest zwykle organiczny, a anion może być organiczny lub nieorganiczny, co powoduje, że kombinacji kation–anion 
jest bardzo dużo, szacuje się nawet, że na poziomie 1018 [1]. Ciecze jonowe dzięki swym unikalnym 
właściwościom fizykochemicznym postrzegane są jako alternatywa dla toksycznych rozpuszczalników 
organicznych [2]. Głównymi cechami tych związków jest niska prężność par, niepalność i wysoka stabilność 
termiczna. Poprzez możliwość dobrania kationów i anionów o pożądanych właściwością otrzymuje się ciecze 
jonowe, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m. in. w elektrochemii, analityce, inżynierii, 
technikach separacyjnych, a także jako nowoczesne środki ochrony roślin [3].  

Najbardziej kosztownym i najczęściej spotykanym problemem współczesnego rolnictwa jest 
występowanie w uprawach rolnych chwastów, które konkurują z roślinami o wodę, sole mineralne, światło 
słoneczne oraz utrudniają wzrost roślinom uprawnym. W celu eliminacji niepożądanych roślin na polach 
uprawnych stosuje się substancje chemiczne o właściwościach chwastobójczych, tzw. herbicydy [4]. Herbicydy 
można podzielić ze względu na sposób użycia (doglebowo, dolistnie), aktywność (herbicydy kontaktowe 
i układowe), selektywność (selektywne i nieselektywne) oraz termin stosowania (przedsiewne, przed-
wschodowe, po-wschodowe) [5, 6]. Powszechnie stosowanych jest wiele kwasów herbicydowych tj. 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA), 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy (MCPP), 2,4-dichlorofenoksyoctowy 
(2,4-D), 2,4-dichlorofenoksy)propionowy (2,4-DP) oraz 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (Dikamba). 
Wymienione środki mimo wielu zalet, posiadają również cechy niekorzystne, jakimi są między innymi 
toksyczność oraz zjawisko gromadzenia gatunków chwastów odpornych na popularnie stosowane pestycydy. 
Minimalizację negatywnych skutków stosowania środków ochrony roślin oraz podniesienie ich skuteczności 
działania można osiągnąć poprzez przekształcenie komercyjnie stosowanego preparatu herbicydowego w ciecz 
jonową posiadającą kation o ściśle określonej pożądanej strukturze chemicznej [7]. 

Herbicydowe ciecze jonowe (HILs - Herbicidal Ionic Liquids) zbudowane są z kationu organicznego i anionu 
pochodzącego od powszechnie stosowanego kwasu herbicydowego. W zależności od doboru struktury 
chemicznej kationu można modyfikować działanie środka w celu poprawy właściwości wyjściowych oraz 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Dane literaturowo-patentowe ostatnich lat 
wykazują, że otrzymane ciecze jonowe z anionem herbicydowym, charakteryzują się lepszą lub porównywalną 
skutecznością chwastobójczą przy zastosowaniu mniejszej dawki substancji aktywnej w stosunku do komercyjne 
stosowanych preparatów. Dodatkową zaletą stosowania HILs jest bezpieczna praca z substancjami chemicznymi 
poprzez niską lotność związków spowodowaną obecnością wiązania jonowego [8, 9]. 
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2 Metodyka prowadzenia badań 

2.1 Synteza 

Nowe bisamoniowe herbicydowe ciecze jonowe otrzymano w reakcji metatezy (wymiany anionu). 
Dibromek bisamoniowy poddano reakcji wymiany z solą potasową kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy)octowego 
(MCPA) lub (2,4-dichlorofenoksy)propionowego (2,4-DP) w stosunku dibromku bisamoniowego do soli 1:2. 
Reakcję prowadzono w metanolu w temperaturze otoczenia przez 15 minut. W trakcie reakcji powstał produkt 
uboczny (bromek potasu). Następnie odparowano metanol, po czym otrzymaną ciecz jonową rozpuszczono 
w acetonie, a produkt uboczny w postaci ciała stałego wytrącono z mieszaniny wykorzystując technikę sączenia 
próżniowego. Z produktu końcowego odparowano rozpuszczalnik (aceton) i pozostałość poddano suszeniu 
próżniowemu w temperaturze 60 ◦C przez 72 godziny. 

2.2 Metody oczyszczania 

Otrzymaną ciecz jonową rozpuszczono w acetonie, a produkt uboczny w postaci ciała stałego wytrącono 
z mieszaniny. Po czym w celu oddzielenia soli nieorganicznej wykorzystano technikę sączenia próżniowego. 
Następnie z roztworu produktu głównego znajdującego się w przesączu odparowano rozpuszczalnik. 

2.3 Analiza protonowego i magnetycznego rezonansu jądrowego 

Struktura otrzymanych związków została potwierdzona za pomocą widm węglowego oraz protonowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego. Zastosowano spektrometr XL300 firmy Varian, działającego przy 
częstotliwości 300 MHz dla widm protonowych oraz 75 MHz dla widm węglowych. Jako rozpuszczalniki użyto 
deuterowany DMSO-d6, natomiast jako standard wewnętrzny zastosowano tetrametylosilan. 

2.4 Rozpuszczalność 

W fiolce umieszczono 0,1 g badanego związku. Następnie dodawano po 1 cm3 rozpuszczalnika. Badanie 
prowadzono w temperaturze otoczenia oraz mieszając do całkowitego rozpuszczenia badanego związku. Za 
koniec badania przyjęto rozpuszczenie się związku w 1 lub 3 cm3 rozpuszczalnika albo uznawano związek za 
nierozpuszczalny powyżej 3 cm3. Związek rozpuszczalny w 1 cm3 uznano za bardzo dobrze rozpuszczalny, w 2 lub 
3 cm3 za słabo rozpuszczalny. Zastosowana metoda interpretacji rozpuszczalności została opracowana przez 
A. Vogela. [10] Do wykonania analizy wykorzystano rozpuszczalniki: aceton, chloroform, DMSO, heksan, 
izopropanol, metanol, octan etylu i wodę. 

2.5 Współczynnik refrakcji 

Do pomiaru współczynnika refrakcji użyto urządzenie Rudolph Research J375 Automatic Refractometer. 
Urządzenie pracowało w stałej temperaturze 25°C Pomiar polegał na zbadaniu kąta załamania światła. 
Dokładność pomiaru urządzenia jest rzędu 10-5. 

2.6 Miareczkowanie dwufazowe 

Dokładną ilość masy związku (0,1 g) umieszczono w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 i uzupełniono 
wodą destylowaną. Następnie pobrano 10 cm3 roztworu do kolby o pojemności 100 cm3. Po czym dodano 15 cm3 

chloroformu i 5 cm3 wskaźnika  błękit bromofenolowy. W kolejnym etapie miareczkowano roztwór 
dodecylosiarczanem(VI) sodu do zmiany zabarwienia warstwy organicznej z turkusowej na różowy. Dodatkowo 
po dodaniu kolejnych porcji roztworu miareczkującego, kolbkę zamykano szczelnie korkiem i energicznie 
wstrząsano, w celu dokładnego rozprowadzenia tritranta. W celu obliczenia zawartości substancji kationowo 
czynnej podstawiono dane do wzoru: 

𝑋 =
100 ∗ 𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 𝑀

10 ∗ 1000 ∗ 𝑚
∗ 100 [%] 
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w którym: 
X - zawartość procentowa substancji kationowo czynnej [%], 
C - stężenie roztworu dodecylosiarczanu (VI) sodu [mol/dm3], 
V - objętość roztworu dodecylosiarczanu (VI) sodu [cm3], 
M - masa molowa oznaczanej substancji [g/mol], 
m - masa naważki oznaczanej substancji [g]. 

2.7 Badania aktywności herbicydowej 

Badania aktywności biologicznej syntezowanych bisamoniowych soli z anionem herbicydowym zostały 
przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Do wykonania badania wybrano gorczycę białą 
(Sinapis alba L.). Aby wykonać test aktywności herbicydowej najpierw wysiano nasiona w doniczkach i hodowano 
rośliny do czasu wytworzenia czterech liści, po czym rośliny opryskiwano przygotowanym roztworem badanego 
związku za pomocą opryskiwacza kabinowego wyposażonego w rozpylacz Tee Jet 1102, przemieszczający się nad 
roślinami ze stałą prędkością 3,1 m/s. Rozpylacz znajdował się w odległości 40 cm od wierzchołków roślin, 
ciśnienie cieczy w rozpylaczu wynosiło 0,2 MPa. Związki zastosowano w ilości odpowiadającej dawce 400 g 
herbicydu (anionu) w przeliczeniu na 1 ha. Środkami stanowiącymi punkt odniesienia były zarejestrowane 
w Polsce herbicyd Chwastox Extra 300 SL oraz Aminopielik Standard 600 SL.  

Po wykonaniu zabiegu opryskiwania doniczki z roślinami ponownie umieszczono w szklarni, 
w temperaturze 20°C (± 2) i wilgotności powietrza 60%. Po upływie dwóch tygodni rośliny ścięto i określono ich 
masę z dokładnością do 0,01 g, oddzielnie dla każdej doniczki. Badanie wykonano w czterech powtórzeniach 
w układzie całkowicie losowym. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono redukcję świeżej masy roślin 
w porównaniu do kontroli (rośliny opryskiwane wodą i mieszaniną woda/metanol). 

3 Omówienie wyników 

3.1 Synteza 

W wyniku syntezy opisanej w punkcie 2.1 oraz metody oczyszczania (2.2) otrzymano pięć cieczy jonowych 
z anionem MCPA oraz pięć cieczy z anionem 2,4-DP.  

 
Tabela 6 Zestawienie syntezowanych herbicydowych cieczy jonowych 

Lp. R A Symbol 
Postać w 

temperaturze 
25°C 

Wydajność 
[%] 

Zawartość procentowa substancji 
kationowo czynnej [%] 

1 -C4C10- MCPA [C4C10][MCPA]2 Wosk 91 99 

2 -C6C10- MCPA [C6C10][MCPA]2 Wosk 91 91 

3 -C8C10- MCPA [C8C10][MCPA]2 Ciecz 90 99 

4 -C10C10- MCPA [C10C10][MCPA]2 Ciecz 89 90 

5 -C12C10- MCPA [C12C10][MCPA]2 Ciecz 92 84 

6 -C4C10- 2,4-DP [C4C10][2,4-DP]2 Ciecz 90 91 

7 -C6C10- 2,4-DP [C6C10][2,4-DP]2 Ciecz 82 90 

8 -C8C10- 2,4-DP [C8C10][2,4-DP]2 Ciecz 96 90 

9 -C10C10- 2,4-DP [C10C10][2,4-DP]2 Ciecz 90 96 

10 -C12C10- 2,4-DP [C12C10][2,4-DP]2 Ciecz 92 89 
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Otrzymano nowe bisamoniowe ciecze jonowe z wydajnością przekraczającą 82%, co dowodzi 

opracowania bardzo efektywnej metodyki prowadzenia syntez oraz sposobu oczyszczania otrzymanych 
związków. Do określenia zawartości substancji kationowej w otrzymanych cieczach jonowych wykorzystano 
metodę miareczkowania dwufazowego. Zawartość substancji kationowo czynnej badanych związków mieściła 
się w przedziale od 84 do 99%. Uzupełnieniem do 100% była zawartość wody, spowodowana wysoką 
higroskopijnością uzyskanych produktów. 

W celu potwierdzenia struktury związków wykonano widmo protonowego i węglowego magnetycznego 
rezonansu jądrowego. W tabeli 2 przedstawiono najbardziej charakterystyczne pasma pochodzące od anionu 
oraz kationu widmie protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego. 

 

 

 

Tabela 7 Protonowy magnetyczny rezonans jądrowy 

LP. R C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 -C2H4- 3,29 3,14 4,73 2,22 6,73-7,34 - - - 

2 -C4H8- 3,26 3,14 4,40 2,22 6,73-7,37 - - - 

3 -C6H12- 3,51 3,26 4,11 2,15 6,67-7,08 - - - 

4 -C8H16- 3,26 3,25 4,11 2,14 6,67-7,11 - - - 

5 -C10H20- 3,52 3,25 4,11 2,14 6,68-7,11 - - - 

6 -C2H4- 3,25 3,24 - - - 1,50 4,70 7,12-7,48 

7 -C4H8- 3,36 3,31 - - - 1,45 4,44 7,08-7,31 

8 -C6H12- 3,36 3,30 - - - 1,54 4,44 7,07-7,25 

9 -C8H16- 3,34 3,30 - - - 1,50 4,73 7,13-7,58 

10 -C10H20- 3,36 3,26 - - - 1,54 4,45 7,06-7,30 

 
W tabeli 2 zauważyć można, że dla protonów przy węglu C1 i C2 wpływ anionu na przesunięcia chemiczne 

jest niezauważalny. Dodatkowo przedstawiono przesunięcia chemiczne dla anionu MCPA (C3, C4 i C5) oraz 
2,4-DP (C6, C7 i C8). W przypadku przesunięć chemicznych pochodzących od wodorów przy węglach C3 i C7 
zauważyć można wpływ podstawników oraz zastosowanego kationu. 

Poniżej zaprezentowano wartości przesunięć chemicznych najbardziej charakterystycznych atomów 
węgla na widmie 13C NMR. 
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Tabela 8 Węglowy magnetyczny rezonans jądrowy 

Lp. R C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

1 -C2H4- 50,2 63,2 64,7 172,7 77,3 16,3 - - - 

2 -C4H8- 50,3 64,0 64,0 172,4 77,3 16,2 - - - 

3 -C6H12- 49,6 62,6 62,6 169,2 78,3 15,8 - - - 

4 -C8H16- 49,8 62,7 62,7 169,3 78,5 16,0 - - - 

5 -C10H20- 49,9 62,8 62,8 169,5 79,4 16,0 - - - 

6 -C2H4- 52,6 64,7 64,7 - - - 176,9 76,6 16,8 

7 -C4H8- 50,4 63,6 63,6 - - - 176,0 77,0 18,9 

8 -C6H12- 50,6 63,7 63,7 - - - 175,9 77,0 19,1 

9 -C8H16- 50,6 63,7 63,7 - - - 175,9 77,0 16,8 

10 -C10H20- 50,6 63,4 63,4 - - - 175,7 77,0 19,0 

 
Identyczną analizę jak dla protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego wykonano dla węglowego 

NMR. Również w tym widmie nie zauważono wpływu anionu na przesunięcia chemiczne pików znajdujących się 
najbliżej czwartorzędowego atomu azotu. Przedstawiono również przesunięcia chemiczne pochodzące od 
anionu MCPA (C4, C5 i C6) oraz 2,4-DP (C7, C8 i C9). 

3.2 Rozpuszczalność 

Rozpuszczalność przebadano zgodnie z metodyką opisaną w punkcie 2.4. Do testu wytypowano 
popularnie stosowane rozpuszczalniki organiczne oraz wodę. Test rozpuszczalności zaprezentowano w tabeli 
poniżej. 
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Tabela 9 Test rozpuszczalności, gdzie „+” oznaczał związek dobrze rozpuszczalny, „+/-” słabo oraz „-” nierozpuszczalnyc 

Lp. Metanol Aceton Octan etylu Chloroform Izopropanol Heksan Woda DMSO 

1 + +/- - + +/- - + - 

2 + +/- - + - - +/- - 

3 + + - + - - +/- + 

4 + + - + + - - + 

5 + + - + +/- - - + 

6 + +/- +/- + - - - - 

7 + +/- +/- + +/- - - - 

8 + + + + + - - - 

9 + + + + +/- - - - 

10 + + + + - - - - 

 
Wszystkie otrzymane herbicydowe bisamoniowe ciecze jonowe rozpuszczały się bardzo dobrze 

w metanolu i chloroformie, natomiast nie ulegały rozpuszczeniu w heksanie. Analizując rozpuszczalność 
w acetonie zauważyć można, że związki z 4 i 6 atomami węgla w łączniku alkilowym słabo się w nim rozpuszczały, 
natomiast z pozostałymi rozpuszczały się bardzo dobrze. Z kolei w octanie etylu szereg z anionem MCPA nie uległ 
rozpuszczeniu, natomiast z anionem 2,4-DP rozpuszczalność wzrastała wraz z wydłużaniem łącznika w kationie. 
Rozpuszczalność dla szeregu z anionem MCPA w wodzie malała wraz z wydłużeniem łącznika alkilowego, 
natomiast cały szereg z anionem 2,4-DP nie uległ rozpuszczeniu. W przypadku pozostałych rozpuszczalników 
rozpuszczalność ściśle zależała od długości łącznika alkilowego jak i zastosowanego anionu. 

3.3 Współczynnik refrakcji 

Zależność współczynnika refrakcji od długości łącznika alkilowego w kationie dla różnych anionów 
w temperaturze 25 oC przedstawiono na wykresie poniżej. 

 
Rysunek 19 Wykres współczynnik refrakcji od liczby atomów w łączniku alkilowym 

Zauważyć można, że współczynnik refrakcji w przypadku cieczy jonowych z anionem MCPA minimum 
występuje przy kationie z ośmioma atomami węgla w mostku łączącym oraz znajduje się w przedziale od 1,49562 
do 1,52999. Natomiast analizując wykres dla cieczy jonowych z anionem 2,4-DP obserwuje się maksimum przy 
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łączniku z dziesięcioma atomami węgla, a zakres współczynnika refrakcji mieści się w przedziale od 1,50230 do 
1,5181.  

3.4 Aktywność herbicydowa 

Badanie aktywności chwastobójczej otrzymanych bisamoniowych herbicydowych cieczy jonowych 
przeprowadzono na gorczycy białej. W tabeli 5 przedstawiono wyniki dla soli z anionem MCPA. 

Tabela 10 Aktywność herbicydowa syntezowanych cieczy jonowych z anionem MCPA 

Związek Nazwa środka Dawka [g/ha] Redukcja świeżej masy [%] 

K1 Kontrola (woda) 0 - 

K2 Kontrola (woda:etanol) 0 - 

1 [C4C10][MCPA]2 816,33 26 

2 [C6C10][MCPA]2 851,06 29 

3 [C8C10][MCPA]2 869,57 27 

4 [C10C10][MCPA]2 909,09 28 

5 [C12C10][MCPA]2 930,23 38 

O1 Chwastox Extra 300 SL 1333,33 ml 16 

 
Przeprowadzone badania wykazały, że otrzymane ciecze jonowe z anionem herbicydowym wykazują 

właściwość chwastobójczą. Porównując otrzymane wyniki dla syntezowanych związków z komercyjnymi 
środkami takimi jak Chwastox Extra 300 SL podczas opryskiwania gorczycy białej wykazano, że wszystkie 
syntezowane sole bisamoniowe z anionem herbicydowym powodują większą redukcję masy niż komercyjne 
środki. Najlepsze właściwości chwastobójcze wykazał di[(4-chloro-2-metylofenoksy)octan] dodekano-1,12-
bis(decylodimetyloamoniowy) (5), powodując redukcję masy aż o 38%, gdzie komercyjny związek tylko 16% 

 
Rysunek 20 Gorczyca, K1 - kontrola (woda), K2 - kontrola (woda:etanol), 1 - [C4C10][MCPA]2, 2 - [C6C10][MCPA]2, 3 - [C8C10][MCPA]2, 

4 - [C10C10][MCPA]2, 5 - [C12C10][MCPA]2, O1 - Chwastox Extra 300 SL 

W tabeli 6 Przedstawiono wyniki aktywności herbicydowej dla związków z anionem 2,4-DP. 

 K1 K2 1 2 3 4 5 O1 
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Tabela 11 Aktywność herbicydowa syntezowanych cieczy jonowych z anionem 2,4-DP 

Związek Nazwa środka Dawka [g/ha] Redukcja [%] 

K3 Kontrola (woda:etanol) 0 - 

6 [C4C10][2,4-DP]2 820 30 

7 [C6C10][2,4-DP]2 850 27 

8 [C8C10][2,4-DP]2 870 27 

9 [C10C10][2,4-DP]2 910 29 

10 [C12C10][2,4-DP]2 930 38 

O2 Aminopielik Standard 600 SL 670 ml 21 

 
Analizując aktywność chwastobójczą syntezowanych cieczy jonowych z anionem 2,4-DP w zwalczaniu 

gorczycy białej zauważyć można, że wszystkie otrzymane sole wykazały wyższą aktywność niż preparat 
odniesienia. Najlepsze właściwości wykazał związek 10, gdzie redukcja świeżej masy była na poziomie około 38%.  

 
Rysunek 21 Gorczyca, K3 - kontrola (woda), 6 - [C4C10][2,4-DP]2, 7 - [C6C10][2,4-DP]2, 8 - [C8C10][2,4-DP]2, 9 - [C10C10][2,4-DP]2, 

10 - [C12C10][2,4-DP]2, O2 - Chwastox Extra 300 SL 

Oba syntezowane szeregi wykazały wyższą aktywność niż substancje odniesienia, przy takiej samej dawce 
substancji aktywnej.  

4 Wnioski 

Wyniku reakcji wymiany otrzymano dziesięć nowych soli bisamoniowych z wydajnością przekraczającą 
82% oraz zawartością substancji kationowo czynnej powyżej 84%. Dwie sole z anionem MCPA oraz łącznikiem 
alkilowym o 4 i 6 atomach węgla w temperaturze otoczenia (25oC) występowały w postaci wosków, pozostałe 
związki w tych warunkach były cieczami. Wszystkie otrzymane produkty zaliczyć można do grupy cieczy 
jonowych. Ponadto wszystkie syntezowane związki rozpuszczały się w metanolu, acetonie i chloroformie, ale nie 
ulegały rozpuszczeniu w heksanie. Z przeprowadzonych badań szklarniowych i otrzymanych wyników zauważyć 
można, że otrzymane sole posiadają potencjał aplikacyjny oraz wyższą aktywność niż substancja odniesienia. Są 
to nowe bisamoniowe herbicydowe ciecze jonowe. 

 K3 6 7 8 9 10 O2 
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Wychodząc naprzeciw wymaganiom ekologicznym w rolnictwie opracowywane są nowe metody 
otrzymywania środków ochrony roślin, które mają skutecznie zwalczać chwasty. Ciekawym wynalazkiem 
okazały się herbicydowe ciecze jonowe. W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano dziewięć nowych 
morfoliniowych cieczy jonowych z anionem herbicydowym. Do reakcji wytypowano popularne herbicydy, do 
których należą pochodne fenoksykwasów czyli kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy oraz 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy oraz Dikamba - pochodna kwasu benzoesowego. Struktury otrzymanych związków 
potwierdzono wykonując widmo protonowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego. 
Następnie zbadano ich właściwości fizykochemiczne takie jak: rozpuszczalność, współczynnik refrakcji, 
gęstość. Określono również parametry powierzchniowe oraz wykonano badania szklarniowe mające na celu 
potwierdzenie aktywności biologicznej otrzymanych związków.  

1 Wstęp 

Ciecze jonowe to związki, które cieszą ̨ się ̨dużą popularnością ̨w wielu dziedzinach zżycia. Potencjał ich 
zastosowania można odnaleźć ́ w medycynie, farmacji, rolnictwie, przemyśle drzewnym, spożywczym, 
polimerowym lub galwanicznym. Ciecze jonowe z języka angielskiego: ionic liquids (ILs), to związki jonowe 
zbudowane z kationu i anionu. Określane jako sole o temperaturze topnienia poniżej temperatury wrzenia wody 
[1]. Wśród cieczy jonowych wyróżniamy związki, które zachowują ciekły stan skupienia w temperaturze 
pokojowej, są to niskotemperaturowe ciecze jonowe ang. room temperature ionic liquids (RTILs). 
Zdecydowanym atutem cieczy jonowych jest ich „projektowalność”, dzięki czemu już na etapie planowania 
syntezy, można posiadać wpływ na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne, a także istnieje możliwość 
sterowania właściwościami biologicznymi i powierzchniowymi [2]. To sprawia, że są one atrakcyjnymi związkami 
we wszystkich dziedzinach przemysłu.  

Uprawa roślin wiąże się z wieloma problemami jakimi są między innymi wyleganie zbóż, zachwaszczenie 
pól, choroby zbóż, a na etapie magazynowania ziaren mogą pojawić się szkodniki magazynowe. Obecność 
chwastów na polu uprawnym prowadzi do konkurencji obu roślin o wodę, światło oraz mikro- i makroelementy 
zawarte w glebie. Co więcej, obecność chwastów powoduje dłuższy i trudniejszy zbiór plonów. Środki ochrony 
roślin jakimi są herbicydy mają za zadanie usunięcie chwastów [3]. Popularnymi herbicydami są fenoksykwasy, 
do których należą: kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D), kwas 4-chloro-2- metylofenoksyoctowy (MCPA), 
kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy (MCPP), kwas 2,4,5- trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T), kwas 2-
(2,4-dichlorofenoksy)propionowy (2,4-DP). Równie popularnym kwasem nienależącym do grupy 
fenoksykwasów, stosowanym w preparatyce środków chwastobójczych jest kwas 3,6-dichloro-2-
metoksybenzoesowy (Dikamba). 

Ważnym krokiem w opracowaniu bardziej ekologicznych środków ochrony roślin była synteza 
herbicydowych cieczy jonowych (ang. herbicidal ionic liquids – HILs). Związki te otrzymuje się w wyniku 
wprowadzenia w strukturę cieczy jonowej anionu o działaniu chwastobójczym. W 2011 roku pojawiło się 
pierwsze doniesienie literaturowe dotyczące tej grupy związków [4]. W toku wielu przeprowadzonych badań 
dowiedziono, że herbicydowe ciecze jonowe z anionem 2,4-D oraz MCPA wykazują wyższą biologiczną 
aktywność niż dotychczas stosowane sole. Herbicydowe ciecze jonowe są stabilne termicznie oraz chemicznie, 
są nielotne i wykazują mniejsze powinowactwo do wody aniżeli wyjściowe herbicydy [4, 5, 6]. Zbadano 
toksyczność oraz biodegradowalność herbicydowych morfoliniowych cieczy jonowych z anionami takimi jak 
MCPA, MCPP, 2,4-D oraz Dikamba na mikroflorze pochodzącej z różnych zŕódeł, między innymi dno jeziora, gleba 
z ogródka. Badania wykazały, iż toksyczność herbicydowych cieczy jonowych wzrasta wraz ze wzrostem 
hydrofobowości kationu. Duży wpływ na wyniki miał też rodzaj zastosowanego anionu. Uzyskane wyniki testów 
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biodegradacji ujawniły, że aktywność powierzchniowa herbicydowych cieczy jonowych, ma wpływ na ich 
toksyczność i biodegradowalność przez bakterie [7]. 

Projektowalność cieczy jonowej umożliwia dobór kationu, dzięki której herbicydowa ciecz jonowa będzie 
posiadała właściwości hydrofilowe lub hydrofobowe. Zaletą hydrofilowych herbicydowych cieczy jonowych jest 
wysoka rozpuszczalność substancji w wodzie, bez konieczności zastosowania rozpuszczalnika organicznego. W 
miarę wydłużania łańcucha węglowego cieczy jonowej zwiększa się jej aktywność powierzchniowa oraz wzrasta 
zwilżalność powierzchni. W rezultacie roślina opryskana roztworem wodnym substancji aktywnej szybciej i 
efektywniej absorbuje zastosowany preparat [4, 8]. Z kolei hydrofobowe herbicydowe ciecze jonowe wolniej 
migrują w glebie, nie przedostają się do wód gruntowych oraz zbiorników wodnych. Akumulacja w środowisku 
zostaje zredukowana, co wywiera pozytywny wpływ w aspekcie ochrony środowiska [8]. 

Powszechnie stosowane w Polsce środki ochrony roślin bazują na mieszaninach soli potasowych i 
sodowych kwasów o działaniu herbicydowym lub stosuje się je w formie estrów. Przykładem preparatów 
handlowych jest między innymi Chwastox Extra 300 SL bazujący na kwasie 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym 
(MCPA), Aminopielik Standard 600 SL, gdzie substancję aktywną jest sól dimetyloamoniowa kwasu 2,4- 
dichlorofenoksyoctowego (2,4-D). Środek zawierający kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli 
potasowej to Dikamba 700 SG. 

Stosowanie herbicydów ma na celu ochronę roślin uprawnych przed szkodliwym działaniem chwastów. 
Wprowadzenie chemicznych środków ochrony roślin przynosi wiele korzyści, jednak z drugiej strony ma też 
swoje wady. Podstawową zaletą tych związków jest fakt, iż są bardziej skuteczne w porównaniu z innymi 
metodami na przykład mechanicznymi. Szybka degradacja w glebie herbicydów jest korzystna, gdyż ogranicza 
to możliwość pobierania i akumulacji substancji aktywnych produktów rolniczych oraz uniemożliwia ich 
gromadzenie się w środowisku [9]. Użycie środków chwastobójczych w odpowiedniej dawce i w odpowiednim 
czasie wywołuje zmniejszenie negatywnego wpływu chwastów na rośliny uprawne oraz ograniczenie ilości 
nowych nasion w glebie co ułatwia walkę z chwastami w kolejnych sezonach. Warto również zaznaczyć, że 
wporównaniu z mechanicznymi sposobami usuwania chwastów, stosowanie herbicydów jest mniej 
energochłonne [3, 10]. Należy również zwrócić uwagę na toksyczność herbicydów. Ze względu na wpływ na 
organizm ludzki środki ochrony roślin zostały podzielone na bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe oraz 
pozostałe. Herbicydy o dużej mobilności w glebie i długim okresie zalegania wykazują ryzyko zanieczyszczania 
wód gruntowych [10]. Stosowanie herbicydów w postaci cieczy jonowych znacznie obniża toksyczność ze 
względu na bliską zeru prężność par, co wpływa na mniejsze zanieczyszczenie środowiska [11]. 

2 Metodologia badań 

2.1 Synteza 

Synteza nowych morfoliniowych cieczy jonowych z anionem herbicydowym przebiegała dwuetapowo. 
W pierwszym etapie na drodze reakcji czwartorzędowania otrzymano prekursory cieczy jonowych. Następnie 
wykorzystano je w reakcji wymianu anionu halogenkowego na anion pochodzący od wybranych kwasów 
herbicydowych. Źródłem kationu była 4-(2-hydroksyetylo)morfolina, która zaliczana jest do sześcioczłonowych 
związków heterocyklicznych zawierających dwa heteroatomy atom tlenu i azotu (odpowiednio w pozycji 1 i 4), 
a także grupę hydroksyetylową, która jest przyłączona do atomu azotu. Jako zŕódło anionu wytypowano dwie 
pochodne fenoksykwasów czyli kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D), kwas 4-chloro-2- 
metylofenoksyoctowy (MCPA) oraz kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (Dikamba).  

2.1.1 Czwartorzędowanie4-(2-hydroksyetylo)morfoliny  

Pierwszy etap syntezy prowadzono w kolbie okrągłodennej o pojemności 500 cm3, w której umieszczono 
odpowiednią ilość 4-(2-hydroksyetylo)morfoliny o czystości 98%. Następnie dodano acetonitryl, jako 
rozpuszczalnik oraz odpowiednią ilość czynnika czwartorzędującego z 20% nadmiarem. Czynnikami 
czwartorzędującymi były: bromek benzylu, bromek etylu oraz bromek decylu. Kolbę wyposażoną w dipol 
magnetyczny umieszczono na stanowisku reakcyjnym zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną oraz mieszadło 
magnetyczne. Wszystkie reakcje prowadzono w temperaturze 80°C przez 72 godziny, a po zakończeniu reakcji 
odparowano rozpuszczalnik. Otrzymane produkty przemyto trzykrotnie heksanem w celu usunięcia 
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nieprzereagowanych substratów. Następnie otrzymany produkt suszono w suszarce pod obniżonym ciśnieniem 
w temperaturze 50°C przez 24 godziny. 

2.1.2 Wymiana anionu halogenkowego na anion pochodzący od kwasu herbicydowego 

W drugim etapie syntezy herbicydowych cieczy jonowych wykorzystano otrzymane wcześniej prekursory 
cieczy jonowych. W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 cm3 umieszczono potrzebną ilość odpowiedniego 
bromku 4-alkilo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego, dodano 50 cm3 metanolu jako rozpuszczalnika, a także 
odpowiednią ilość stechiometryczną soli potasowej wybranego kwasu herbicydowego (MCPA, 2-4-D lub 
Dikamba). Zawartość kolby mieszano pod chłodnicą zwrotną w temperaturze 40°C przez 4 godziny. 
Po zakończeniu reakcji, wytrącono nieorganiczny produktu uboczny, a z przesączu odparowano rozpuszczalnik. 
Zawartość kolby rozpuszczono w 20 cm3 acetonu, po czym odsączono osad składający się z pozostałości 
produktu ubocznego oraz substratu użytego w nadmiarze. Aceton odparowano za pomocą rotacyjnej wyparki 
próżniowej. Ostatecznie produkt przemyto trzykrotnie heksanem, a następnie związek suszono w suszarce pod 
obniżonym ciśnieniem w temperaturze 70°C przez 24 godziny.  

2.2 Analiza spektroskopowa  

Widma protonowego 1H NMR i węglowego 13C NMR magnetycznego rezonansu jądrowego wykonane 
zostały w Środowiskowym Laboratorium Unikalnej Aparatury Naukowej przy Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu przy użyciu spektrometru Mercury Gemini 300 o częstotliwości 400 MHz dla widm 
protonowych i 100 MHz dla widm węglowych. Zastosowany rozpuszczalnik to deuterowany chloroform, 
a odnośnik stanowił tetrametylosilan. Widma wykonano w temperaturze 25°C.  

2.3 Właściwości fizykochemiczne  

2.3.1 Rozpuszczalność  

Analizując rozpuszczalność otrzymanych związków, w fiolce umieszczono 0,1 g badanego związku. 
Następnie dodawano po 1 cm3 rozpuszczalnika. Badanie prowadzono w temperaturze otoczenia, mieszając do 
całkowitego rozpuszczenia produktu. Za koniec badania przyjęto rozpuszczenie się związku w 1 lub 3 cm3 
rozpuszczalnika lub przyjmowano, iż związek jest nierozpuszczalny powyżej 3 cm3. Związek rozpuszczalny 
w 1 cm3 - bardzo dobrze rozpuszczalny, w 3 cm3 - słabo rozpuszczalny. Metoda interpretacji rozpuszczalności 
została opracowana przez A. Vogela [12]. Do wykonania analizy wykorzystano popularne rozpuszczalniki takie 
jak: DMSO, acetonitryl, aceton, woda, octan etylu, izopropanol, metanol, chloroform, toluen oraz heksan.  

2.3.2 Współczynnik refrakcji 

Wartość współczynnika załamania światła otrzymanych związków zmierzono za pomocą automatycznego 
refraktometru J357 (Rudolph Research Analytical). Aparatura pozwala na pomiar współczynnika refrakcji światła 
w zakresie temperatur 15–100°C z dokładnością stabilizacji temperatury 0,02°C.  

2.3.3 Gęstość  

Pomiar gęstości wykonano metodą oscylacyjną. Badania przeprowadzono wykorzystując gęstościomierz 
automatyczny DDM2911 (Rudolph Research Analytical) z możliwością regulacji temperatury za pomocą modułu 
Peltiera (0–90°C). Dokładność stabilizacji temperatury wynosi 0,02°C. Wewnątrz gęstościomierza znajduje się 
cienka szklana rurka w kształcie litery U, która wypełnia się badaną substancją. Metoda polega na mierzeniu 
częstotliwości drgań U-rurki. Stałe pomiarowe aparatu wyznacza się na podstawie kalibracji materiałem 
odniesienia o znanej gęstości. Analizę wykonano trzykrotnie, a finalny wynik stanowiła średnia arytmetyczna z 
uzyskanych wartości.  

2.3.4 Aktywność powierzchniowa  

Parametry powierzchniowe zostały określone przy użyciu analizatora kształtu kropli DSA 100E firmy Krűss 
połączonego z termostatem Fisherbrand FBH604. Dokładność urządzenia wynosi 10-2 [mN/m]. Zbadano 
dynamiczne napięcie międzyfazowe pomiędzy badaną cieczą, a powietrzem wykorzystując w tym celu metodę 
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wiszącej kropli. Pomiaru napięcia powierzchniowego w określonej temperaturze dokonuje się przez 
dopasowanie kształtu wiszącej kropli funkcją Laplace’a-Younga na podstawie obrazu kropli pochodzącego 
z kamery CCD. Kąt zwilżania zmierzono wykorzystując metodę siedzącej kropli osadzonej na stałej powierzchni 
(parafina). Kropla nasadzona była tuż przed pomiarem i miała stałą objętość podczas trwania pomiarów. 
Wartości kąta zwilżania uzyskano na podstawie kompletnego dopasowania konturu kropli. W tej metodzie kąt 
zwilżania określa się po ustabilizowaniu linii styku pomiędzy badaną cieczą, ciałem stałym oraz powietrzem na 
podstawie modelu matematycznego Laplace’a-Younga.  

2.3.5 Aktywność chwastobójcza 

Badania aktywności chwastobójczej zostały wykonane w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym 
Instytucie Badawczym w Poznaniu. Do badania wytypowano następujące rośliny: chaber bławatek (Centaurea 
cyanus L.), komosa biała (Chenopodium album L.), rzepak ozimy (Brassica napus L.). Nasiona roślin wysiano 
dodoniczek wypełnionych glebą na głębokość 1 cm. Po wytworzeniu liścieni dokonano przerywki, pozostawiając 
po 3 rośliny w każdej doniczce. Wcześniej otrzymane ciecze jonowe rozpuszczono w wodzie w ilości 
odpowiadającej 400 g na 1 ha dla MCPA, 2,4-D oraz 200 g na 1 ha dla Dikamby. Środkiem odniesienia były 
odpowiednie preparaty handlowe zarejestrowane w Polsce jako środki ochrony roślin. Po wytworzeniu przez 
rośliny 4 liści wykonano zabieg oprysku przy użyciu opryskiwacza wyposażonego w rozpylacz TeeJet 1102, 
przemieszczającego się nad roślinami ze stałą prędkością 3,1 m/s. Odległość rozpylacza od wierzchołków roślin 
wynosi 40 cm i jest wartością stałą, w rozpylaczu ciśnienie cieczy wynosi 0,2 MPa, natomiast wydatek cieczy w 
przeliczeniu na 1 ha osiąga wartość 200 dm3. Po wykonaniu oprysku doniczek z roślinami, ponownie 
umieszczono je w szklarni, w temperaturze 20°C (±2°C) i przy wilgotności powietrza 60%. Czas oświetlania 
wynosił 16 godzin na dobę. Do oceny działania środków chwastobójczych zastosowano ocenę wizualną po 1 
tygodniu oraz po 2 tygodniach od aplikacji. Po upływie dwóch tygodni rośliny ścięto tuż nad glebą w celu 
określono ich masę. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono redukcję świeżej masy roślin w porównaniu 
do kontroli (rośliny opryskiwane wodą i mieszaniną woda/etanol. Badanie wykonano w czterech powtórzeniach 
w układzie całkowicie losowym.  

3 Wyniki 

3.1 Synteza 

Pierwszy etap syntezy polegał na czwartorzędowaniu atomu azotu w pierścieniu heterocyklicznym 
pochodnej morfoliny. 4-(2-hydorksyetylo)morfolina to wyjściowy substrat dla każdej z syntez. Wybranymi 
czynnikami czwartorzędującymi były odpowiednie bromki. W żadnej z reakcji nie otrzymano produktu 
ubocznego coułatwiło proces oczyszczania i dalszej obróbki otrzymanych związków. Reakcja czwartorzędowania 
4-(2-hydroksyetylo)morfoliny bromkiem etylu, bromkiem decylu i bromkiem benzylu, prowadziła do otrzymania 
prekursorów cieczy jonowych - bromków morfoliniowych (schemat 1). 

 
Schemat 1. Reakcja otrzymywania bromku 4-alkilo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego 

W celu oczyszczenia produktu z nieprzereagowanych substratów otrzymane związki przemyto kilkakrotnie 
heksanem lub octanem etylu. Spowodowało to wytrącenie się drugiej fazy ciekłej lub pomarańczowego osadu. 
Powstałe osady odsączono na lejku Büchnera pod obniżonym ciśnieniem, a fazę ciekłą oddzielono za pomocą 
rozdzielacza. Następnie wszystkie otrzymane produkty suszono w suszarce pod obniżonym ciśnieniem 
w temperaturze 70°C przez 24 godziny. Otrzymane sole zestawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Zestawienie syntezowanych herbicydowych cieczy jonowych  

Związek Kation R Anion Wydajność % Postać
b
 Temperatura topnienia [°C] 

1 C2H5HEM Etyl Br 85 ciecz – 

2 C10H21HEM Decyl Br 90 ciało stałe 91-93 

3 BHEM Benzyl Br 98 ciało stałe 86-86 

b w temperaturze 25°C  

W celu otrzymania cieczy jonowych zsyntezowane prekursory cieczy jonowych poddano reakcjom 
wymiany jonowej anionu bromkowego na anion herbicydowy pochodzący od soli sodowej wybranego kwasu. 
Do reakcji użyto sól sodową kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D), kwasu 4-chloro-2- 
metylofenoksyoctowego (MCPA) oraz kwasu 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowego (Dikamba). Wymianę 
anionu bromkowego na anion pochodzący od kwasu herbicydowego przedstawiono na schemacie 2. Produktem 
ubocznym powstającym w reakcji wymiany jonowej jest nieorganiczna sól.  

 
Schemat 2. Reakcja otrzymywania morfoliniowych cieczy jonowych z anionem herbicydowym.  

W celu oczyszczenia produktu głównego wszystkie mieszaniny poreakcyjne rozpuszczono acetonie 
i schłodzono do temperatury 5°C. Otrzymany produkt rozpuścił się, natomiast bromek potasu wytrącił się 
wpostaci drobnokrystalicznego osadu. Roztwór sączono grawitacyjnie, a z przesączu odparowano rozpuszczalnik, 
po czym otrzymany produkt przemyto heksanem, a następnie suszono go w suszarce pod obniżonym ciśnieniem 
w temperaturze 70°C przez 48 godzin. Syntezowane sole zestawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Zestawienie syntezowanych herbicydowych cieczy jonowych  

Związek Kation R Anion Wydajność % Postać
b
 Temperatura topnienia [°C] 

1 C2H5HEM Etyl MCPA 88 ciecz – 

2 C10H21HEM Decyl MCPA 97 ciecz – 

3 BHEM Benzyl MCPA 98 ciało stałe 74-76 

4 C2H5HEM Etyl 2,4-D 85 ciecz – 

5 C10H21HEM Decyl 2,4-D 96 ciecz – 

6 BHEM Benzyl 2,4-D 98 ciecz – 

7 C2H5HEM Etyl Dikamba 84 ciało stałe 90-92 

8 C10H21HEM Decyl Dikamba 87 ciecz – 

9 BHEM Benzyl Dikamba 99 ciecz – 

b w temperaturze 25°C  

W wyniku przeprowadzonych reakcji otrzymano dziewięć czwartorzędowych soli morfoliniowych 
z anionem herbicydowym. Wszystkie syntezowane sole okazały się być cieczami jonowymi, ponieważ 
charakteryzują się temperaturą topnienia poniżej 100°C. Siedem spośród otrzymanych związków można 
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zakwalifikować do niskotemperaturowych cieczy jonowych. Wydajności reakcji wymiany otrzymanych cieczy 
jonowych są bardzo wysokie i oscylują w granicach od 84 do 99%.  

3.2 Analiza spektroskopowa 

W celu potwierdzenia struktur otrzymanych związków przeprowadzono analizę widma protonowego 
i węglowego rezonansu magnetycznego 1H NMR oraz 13C NMR. Zaobserwowano przesunięcia chemiczne na 
widmach, które powstały na skutek odsłaniania protonów i atomów węgla przez elektronowe chmury innych 
grup. Na przesunięcia wpływ ma gęstość krążących elektronów oraz indukcyjny efekt innych grup połączonych 
z danym atomem. Na rysunku 1 przedstawiono widmo protonowego rezonansu magnetycznego 1H NMR dla 
wybranych związku, które potwierdza strukturę otrzymanej cieczy jonowej: 2,4- dichlorofenoksyoctanu 4-
benzylo-4-(2-hydroksyetylo) morfoliniowego.  

  
Rysunek 1. Widmo protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego dla [BHEM][2,4-D] 

 

  
Rysunek 2. Widmo węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego dla [BHEM][2,4-D] 
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Można zauważyć charakterystyczne piki dla ugrupowań aromatycznych w zakresie 6,8–7,6 ppm na widmie 
protonowym oraz 114–133 ppm na widmie węglowym. Ponadto, na 13C NMR widoczny jest charakterystyczny 
pik pochodzący od węgla przy grupie karboksylowej przy 169 ppm. Na załączonych widmach można 
zaobserwować również piki pochodzące od rozpuszczalnika jakim jest deuterowany chloroform.  

3.3 Właściwości fizykochemiczne 

3.3.1 Rozpuszczalność 

Rozpuszczalność syntezowanych soli morfoliniowych wykonano według metody opisanej w punkcie 2.3.1, 
a wyniki zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Rozpuszczalność otrzymanych soli morfoliniowych 

 

Dzięki uzyskanym wynikom możliwe jest porównanie wpływu podstawnika w kationie oraz rodzaju anionu 
herbicydowego na rozpuszczalność produktów. Wszystkie zsyntezowane ciecze jonowe są rozpuszczalne 
w rozpuszczalnikach polarnych, takich jak metanol oraz DMSO, natomiast są słabo rozpuszczają się 
w rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak toluen czy heksan, co jest cechą charakterystyczną cieczy jonowych. 
Najlepszą rozpuszczalnością charakteryzowała się ciecz jonowa [C10H21HEM][DIC]. Rozpuszcza się ona 
w użytych rozpuszczalnikach, za wyjątkiem heksanu.  

3.3.2 Współczynnik refrakcji 

Pomiar współczynnika refrakcji dla otrzymanych cieczy jonowych, wykonano według procedury 
przedstawionej w punkcie 2.3.2. Analizę przeprowadzono dla dwóch wybranych cieczy jonowych, których stan 
skupienia oraz gęstość i lepkość pozwoliła na przeprowadzenie pomiaru. Były to następujące ciecze: 4-chloro- 2-
metylofenoksyoctan 4-decylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowy (2) oraz 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesan 4- 
decylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowy (8). Analizę przeprowadzono w zakresie temperatur od 20 do 80°C, 
a uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 3.  
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Rysunek 3. Zależność ́współczynnika refrakcji od temperatury 

Współczynnik załamania światła jest wielkością ̨ fizyczną opisującą ̨ zmianę ̨ toru promieniowania 
świetlnego przy przechodzeniu z jedno ośrodka do drugiego. Dla otrzymanych cieczy jonowych wartość ́ tego 
współczynnika mieści się w przedziale od 1,50 do 1,53. Wraz ze wzrostem temperatury, zaobserwowano liniowy 
spadek wartości współczynnika refrakcji. Wysoka wartość współczynnika R2 świadczy o liniowości spadku 
wartości współczynnika refrakcji. 

3.3.3 Gęstość 

Pomiar ges̨tosći równiez ̇ wykonano dla dwóch cieczy jonowych [C10H21HEM][MCPA] (2) oraz 
[C10H21HEM][Dikamba] (8). Pomiar ges̨tosći wykonano w zakresie temperaturowym od 20 do 80 ̊C, zgodnie 
z procedura ̨opisana ̨w czes̨ći dosẃiadczalnej w punkcie 3.3.3., a uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 4.  

  
Rysunek 4. Zalezṅosć ́ges̨tosći od temperatury 

W przypadku cieczy jonowych (1), (4–6) oraz (9) podczas ich wprowadzania do ges̨tosćiomierza w U- rurce 
pojawiały sie ̨ pec̨herzyki powietrza, co uniemozl̇iwiło uzyskanie dokładnych pomiarów ges̨tosći. Analizujac̨ 
wykres mozṅa zauwazẏc,́ zė obie ciecze jonowe charakteryzuja ̨ sie ̨ wiek̨sza ̨ ges̨tosćia ̨ od wody, która 
w temperaturze 20°C wynosi 0,998 g/cm3. Dla [C10H21BHEM][Dikamba] uzyskano wartosć ́1,176 g/cm3 oraz 
1,154 g/cm3 dla [C10H21BHEM][MCPA]. Wzrost temperatury spowodował liniowy spadek ges̨tosći zwiaz̨ków, 
o czym sẃiadcza ̨wysokie współczynniki R2.  

3.3.4 Aktywność powierzchniowa 

Dla zsyntezowanych związków określono parametry powierzchniowe badając napięcie powierzchniowe 
oraz kąt zwilżania roztworów wodno-alkoholowych wykorzystując analizator kształtu kropli firmy Krüss. Napięcie 
powierzchniowe zostało określone metodą wiszącej kropli, a kąt zwilżania metodą siedzącej kropli. Do 
przeprowadzenia analizy przygotowano dziewięć roztworów wodno-etanolowych morfoliniowych cieczy 
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jonowych z anionem herbicydowym. Roztwory robocze przygotowano o określonym stężeniu, które 
odpowiadało dawce 400 g anionu herbicydowego dla związków z anionem MCPA oraz 2,4-D oraz 200 g anionu 
herbicydowego dla związków z anionem Dikamba. Pomiary wykonano w temperaturze otoczenia, a uzyskane 
wyniki zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Parametry powierzchniowe morfoliniowych cieczy jonowych z anionem herbicydowym  

Związek Kation R Anion Napięcie powierzchniowe [mN/m] Kąt zwilżania [°] 

1 C2H5HEM Etyl MCPA 30,3 66,4 

2 C10H21HEM Decyl MCPA 28,9 64,4 

3 BHEM Benzyl MCPA 30,5 65,4 

4 C2H5HEM Etyl 2,4-D 29,7 65,2 

5 C10H21HEM Decyl 2,4-D 28,4 62,7 

6 BHEM Benzyl 2,4-D 31,3 65,6 

7 C2H5HEM Etyl Dikamba 30,0 66,1 

8 C10H21HEM Decyl Dikamba 28,2 63,2 

9 BHEM Benzyl Dikamba 29,9 66,0 

 
Napięcie powierzchniowe otrzymanych roztworów wodno-etanolowych oscyluje pomiędzy 28,2 

a 30,5 mN/m. Zaobserwowano, że dłuższy łańcuch alkilowy w kationie powoduje silniejsze obniżenie wartości 
napięcia powierzchniowego, niemniej porównywalne wyniki napięcia powierzchniowego są spowodowane 
mieszaniną rozpuszczalników woda–etanol, w których rozpuszczono badane związki. Analogiczne wyniki 
uzyskano dla wartości kąta zwilżania, które są bardzo zbliżone dla związków z podstawnikiem benzylowym oraz 
etylowym. Wartości dla tych związków oscylują przy wartościach 65,2–66,4 stopni. Zauważono, że dla związków 
z podstawnikiem decylowym kąt zwilżania uległ obniżeniu o 2–3 stopnie.  

3.3.5 Analiza chwastobójcza 

Badanie aktywności chwastobójczej otrzymanych morfoliniowych cieczy jonowych wykonano wInstytucie 
Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Do przeprowadzenia eksperymentu 
wytypowano trzy pospolite chwasty występujące na polach uprawnych takie jak: chaber bławatek (Centaurea 
cyanus L.), komosa biała (Chenopodium album L.) oraz rzepak ozimy (Brassica napus L.).  

Eksperyment przeprowadzono w warunkach szklarniowych i trwał 14 dni. Do testów wytypowano 
wszystkie otrzymane herbicydowe morfoliniowe ciecze jonowe, które rozpuszczono w mieszaninie woda- etanol 
(1:1) w dawce, która odpowiada 400 g substancji aktywnej (anionu herbicydowego) na hektar dla herbicydów 
zawierających MCPA i 2,4-D oraz 200 g substancji aktywnej dla Dikamby. Metodykę wykonywanych czynności 
podczas eksperymentu opisano w punkcie 2.3.5. Wyniki dla analizy wizualnej po 1 tygodniu oraz 2 tygodniach 
od oprysku uzyskane dla zsyntezowanych morfoliniowych cieczy jonowych z anionem herbicydowym 
przedstawiono w tabeli 5.  

Tabela 5. Aktywność herbicydowa badanych związków  

Numer Nazwa środka 
Chaber bławatek Komosa biała Rzepak ozimy 

1 WAT 2 WAT 1 WAT 2 WAT 1 WAT 2 WAT 

1 C2H5HEM MCPA 80 99 85 83 75 90 

2 C10H21HEM MCPA 80 96 85 85 95 98 

3 BHEM MCPA  75 89 85 83 93 95 

4 Chwastox Extra 300 SL 80 92 82 83 45 81 

5 C2H5HEM 2,4-D 72 92 88 83 35 81 
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6 C10H21HEM 2,4-D 72 90 85 83 35 88 

7 BHEM 2,4-D 50 85 85 70 45 80 

8 Aminopielik Standard 600 SL 75 91 85 80 25 71 

9 C2H5HEM Dikamba 55 85 80 75 35 67 

10 C10H21HEM Dikamba  55 93 80 75 25 13 

11 BHEM Dikamba  55 90 80 75 25 10 

12 Dikamba 700 SG  45 84 20 40 10 8 

WAT – week after treatments 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że otrzymane morfoliniowe ciecze jonowe wykazują właściwości 
chwastobójcze. Wprowadzenie w strukturę herbicydu kationu 4-benzylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego, 4-
etylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego lub 4-decylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego nie skutkuje utratą 
aktywności biologicznej. Zaobserwowano, że ciecze jonowe z anionem Dikamby dają zdecydowanie lepsze 
rezultaty chwastobójcze już po 1 tygodniu od oprysku badanych roślin w odniesieniu do preparatów 
porównawczych. Warto nadmienić, że wszystkie badane morfoliniowe ciecze jonowe mają lepszą aktywność 
biologiczną dla chabra bławatka w stosunku do zastosowanego odpowiedniego preparatu komercyjnego. 
Zadowalające wyniki uzyskano dla cieczy jonowej C2H5HEM Dikamba, która pomimo obecności krótkiego 
łańcucha alkilowego w kationie zadziałała zdecydowanie lepiej na rzepak ozimy niż preparat komercyjny.  

Dla zbadanych związków określono również redukcję świeżej masy w odniesieniu do zastosowanych 
handlowych środków ochrony roślin. Wyniki przedstawiono na rysunku 5.  

 
Rysunek 5. Redukcja świeżej masy dla zbadanych związków  

W przypadku morfoliniowych cieczy jonowych z anionem MCPA oraz 2,4-D dla rzepaku ozimego oraz 
chabra bławatka odnotowano wysoką redukcję świeżej masy na poziomie 57–83% względem kontroli czyli roślin 
nieopryskiwanych badanymi związkami i preparatami komercyjnymi. Z kolei dla cieczy jonowych z anionem 
Dikamba wysoka aktywność chwastobójcza nie znalazła odniesienia w wynikach dla redukcji świeżej masy. Dla 
rzepaku ozimego redukcja świeżej masy charakteryzowała się niskimi wartościami, a w przypadku związku 4-
etylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowego z anionem Dikamba osiągnęła wartość ujemną -5,9. Uzyskana wartość 
może być najprawdopodobniej wynikiem szybkiego działania herbicydowej cieczy jonowej, która w efekcie 
spowodowała skręcenie, zgrubienie i stwardnienie łodyg rośliny, co przełożyło się na wzrost masy pomimo 
zahamowanego wzrostu.  
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4 Wnioski 

Podsumowując w wyniku reakcji czwartorzędowania 4-(2-hydroksyetylo)morfoliny bromkiem benzylu, 
bromkiem 1-decylu oraz bromkiem etylu otrzymano z wysokimi wydajnościami prekursory cieczy jonowych. 
W wyniku reakcji wymiany anionu bromkowego na anion herbicydowy pochodzący od soli potasowych kwasu 
4-chloro-2-metylofenoksyoctowego, 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowego oraz 2,4-dichlorofenoksyoctowego 
z wysokimi wydajnościami otrzymano dziewięć nowych soli morfoliniowych z anionem herbicydowym.  

Wszystkie otrzymane związki są cieczami jonowymi, ponieważ charakteryzują się temperaturą topnienia 
poniżej 100°C. Dwa związki są ciałami stałymi, a pozostałe związki to niskotemperaturowe ciecze jonowe, 
Syntezowane niskotemperaturowe ciecze jonowe, charakteryzują się wysoką lepkością oraz gęstością. Wszystkie 
otrzymane sole morfoliniowe rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych takich jak metanol oraz DMSO, 
z kolei są słabo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych takich jak heksan czy toluen.  

Dla dwóch otrzymanych cieczy jonowych: 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanu 4-decylo-4-(2- 
hydroksyetylo)morfoliniowego oraz 4-chloro-2-metylofenoksyoctanu 4-decylo-4-(2-hydroksyetylo)- 
morfoliniowego, zmierzono wartość współczynnika refrakcji oraz przeprowadzono pomiar gęstości w zakresie 
temperaturowym od 20 do 80°C. Okazało się, że badane morfoliniowe ciecze jonowe mają gęstość większą od 
wody, a wraz ze wzrostem temperatury zauważono liniowy spadek wartości.  

Morfoliniowe ciecze jonowe z anionem herbicydowym wykazują wysoką aktywność chwastobójczą, która 
niejednokrotnie przewyższa herbicydy będące składnikami popularnych w Polsce preparatów komercyjnych. 
Najskuteczniejsze okazały się ciecze jonowe z podstawnikiem benzylowym w kationie. Pierścień aromatyczny 
w strukturze kationu wraz z anionami herbicydowymi wykazał silne działanie, które ograniczyło wzrost 
testowanych chwastów. Ze względu na obecność anionu pochodzącego od znanych fenoksykwasów na chabra 
bławatka najlepiej oddziaływały 4-chloro-2-metylofenoksyoctan 4-benzylo-4-(2- hydroksyetylo)morfoliniowy 
oraz 2,4-dichlorofenoksyoctan 4-benzylo-4-(2-hydroksyetylo)morfoliniowy, które okazały się skuteczniejsze od 
preparatu handlowego o 30%. Uzyskane wyniki pozwalają na zakwalifikowanie otrzymanych morfoliniowych 
cieczy jonowych do skutecznych herbicydowych cieczy jonowych.  
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W toku badań opisano syntezę piętnastu nowych, nieopisanych dotąd w literaturze cieczy jonowych 
z kationem (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowym oraz anionem z grupy: mrówczan, octan, propionian, 
butanian, pentanian, heksanian, heptanian, oktanian, nonanian, dekanian, undekanian, dodekanian, 
tetradekanian, heksadekanian oraz oktadekanian. Pierwszy etap prac polegał na syntezie prekursora cieczy 
jonowych z dimetylodecyloaminy oraz chlorooctanu etylu. Kolejnym etapem była wymiana anionu 
chlorkowego w prekursorze na anion karboksylanowy w środowisku rozpuszczalnika organicznego. Następny 
krok stanowiło oczyszczenie otrzymanych związków, a następnie zbadanie ich właściwości fizykochemicznych 
takich jak gęstość, lepkość, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych oraz ich odziaływanie 
z powierzchnią drewnianą i metalową.  

1 Wstęp literaturowy 

Cieczami jonowymi (ILs – Ionic Liquids) nazywa się związki chemiczne organiczne zbudowane z kationu 
i anionu, których temperatura topnienia nie przekracza 100°C. Kation w cieczy jonowej jest zwykle organiczny, 
a anion może być zarówno organiczny jak i nieorganiczny [1]. Początki terminu „esterquat” datuje się na lata 30 
zeszłego wieku. Słowo to było powszechnie używane w niejasny sposób opisując rodzinę kationowych 
surfaktantów. Obecnie, rozpatrując przypadek, w którym amoniowa ciecz jonowa zawiera w swojej strukturze 
kationu ugrupowanie estrowe nazywa sią ją potocznie esterquatem amoniowym. Występowanie grupy estrowej 
w łańcuchu alkilowym cieczy jonowej determinuje jej unikalne właściwości, począwszy od podstawowych 
właściwości fizykochemicznych, kończąc na aktywności biologicznej. Duża ilość esterquatów to ciała stałe, które 
nie mają zdefiniowanej temperatury topnienia, ponieważ rozpadają się podczas ogrzewania. Większość 
monoesterquatów cechuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie w przeciwieństwie do di- i triesterquatów [2, 3]. 
Na rysunku 1 przedstawiono przykład diesterquatu (armosoft), który ma zastosowanie komercyjne jako środek 
antyelektrostatyczny dodawany do płynów do płukania tkanin [4]. 

 
Rysunek 1. Struktura esterquatu w preparacie Armosoft 

Esterquaty są powszechnie znane jako związki czynne powierzchniowo. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w stosunku do czwartorzędowych soli amoniowych esterquaty cechują się większą biodegradowalnością. Na 
masową skalę znalazły one zastosowanie w dziedzinie chemii gospodarczej jako związki zmiękczające oraz 
emulgujące [5]. Ponadto ich amfifilowy charakter przyczynił się do zastosowania ich jako nowej generacji 
zmiękczaczy tkanin. Z dużą łatwością absorbują się one na powierzchni tkanin i efektywnie zmniejszają tarcie 
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pomiędzy włóknami. Ponadto, ze względu na swoje unikalne właściwości jakimi są niska toksyczność i dobry 
profil dermatologiczny, esterquaty znalazły również zastosowanie w preparatach do ochrony osobistej [6]. 

W ostatnich latach badania nad zachowaniem się substancji chemicznych w środowisku naturalnym 
zyskały na znaczeniu dla niemal wszystkich producentów produktów konsumpcyjnych. W związku z tym trwają 
intensywne prace nad opracowaniem nowych technologii o lepszym profilu dla środowiska. Nową klasą 
kationowych środków powierzchniowo czynnych, które spełniają tak rygorystyczne wymagania są esterquaty. 
W wyniku badań okazało się, że związki te wykazują doskonałe działanie pielęgnacyjne na wszystkie rodzaje 
włosów. Specjalnie na te potrzeby opracowano kilka substancji (pochodnych alkanoamin), których prekursorem 
była trietyloamina, dietylometyloamina oraz dimetylo-1,2-propanodiol, natomiast użyte kwasy były związkami 
pochodzenia naturalnego [7].  

Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejszą właściwością esterquatów jest to, że potrafią szybko 
i silnie absorbować się na powierzchni różnych materiałów, a tym samym bardzo szybko przedostają się do 
systemów oczyszczalni ścieków. Z tego powodu ważne jest by poznać mechanizmy biodegradacji esterquatów 
w warunkach beztlenowych i ich ewentualnej toksyczności [8]. W roku 1999 Garcia i współpracownicy zbadali 
toksyczność kationowych środków powierzchniowo czynnych zawierających wiązanie estrowe wobec bakterii 
beztlenowych. Określili również wpływ długości łańcucha alkilowego esterquatu na proces biodegradacji. 
W wyniku badań stwierdzili, że toksyczność czwartorzędowych amoniowych środków powierzchniowo czynnych 
zmniejsza się wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego. Doszli również do wniosków, że esterquaty mogą 
być wykorzystane przez bakterie beztlenowe jako źródło węgla potrzebne w ich procesach metabolicznych. 
Dowiedli również, że wzrost stężenia esterquatu w środowisku nie działa hamująco na procesy metaboliczne 
bakterii, a wręcz przeciwnie. Można zaobserwować większą ilość wydzielanego CO2, będącego wynikiem 
rozkładu esterquatu [9]. 

Esterquaty znalazły również zastosowanie jako środki ochrony roślin. Okazuje się, że połączenie 
komercyjnie używanego herbicydu jakim jest kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy (MCPA) oraz aminy 
z ugrupowaniem estrowym daje bardzo dobre wyniki w zwalczaniu chwastów dwuliściennych takich jak chaber 
bławatek. Dodatkowo sól esterquatu z MCPA charakteryzuje się wyższą aktywnością biologiczną, niższą 
toksycznością, a także wyższą biodegradacją w porównaniu do samego MCPA stosowanego w postaci czystej [4].  

2 Metodyka prowadzenia badań 

2.1 Synteza prekursora 

Syntezę chlorooctanu etylu z N,N-dimetylodecyloaminą przeprowadzono w kolbie okrągłodennej 
o pojemności 500 cm3, w której znajdował się dipol oraz 46,76 g aminy. Następnie dodano 250 cm3 acetonitrylu 
jako medium reakcyjnego. Kolbę zaopatrzono w chłodnicę zwrotną powietrzną oraz umieszczono na statywie 
nad mieszadłem magnetycznym. Następnie małymi porcjami dodano 29,54 g chlorooctanu etylu. Reakcję 
prowadzono przez 72 godziny w temperaturze 50°C. Kolejnym etapem było odparowanie rozpuszczalnika za 
pomocą rotacyjnej wyparki próżniowej. Następnie produkt umieszczono w rozdzielaczu i przeprowadzono 
ekstrakcję w układzie heksan/woda. Z fazy wodnej za pomocą wyparki wyizolowano gotowy produkt, który 
następnie suszono przez 48 godzin w suszarce próżniowej w temperaturze 40°C. 

2.2 Synteza cieczy jonowych 

W kolbie okrągłodennej o pojemności 100 cm3 zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne umieszczono 0,01 
mola chlorku (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetylodecyloamoniowego rozpuszczonego w 30 cm3 metanolu. 
Następnie dodano stechiometryczną ilość (z 2% nadmiarem) odpowiedniej soli potasowej kwasu 
karboksylowego rozpuszczonej uprzednio w 30 cm3 metanolu. Reakcję prowadzono w temperaturze 40°C przez 
6 godzin, po czym odparowano metanol na rotacyjnej wyparce próżniowej. Produkt suszono pod zmniejszonym 
ciśnieniem w temperaturze 60°C przez 24 godziny. Następnie do produktu dodano schłodzoną, do temperatury 
5oC, mieszaninę metanol-aceton w stosunku objętościowym 1:5. Wytrącone zanieczyszczenia odsączono, 
a mieszaninę rozpuszczalników odparowano na rotacyjnej wyparce próżniowej. Produkt poddano suszeniu 
w suszarce próżniowej pod zmniejszonym ciśnieniem przez 12 godzin w temperaturze 60°C. 
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2.3 Analiza protonowego i magnetycznego rezonansu jądrowego 

Struktura otrzymanych związków została potwierdzona za pomocą widm węglowego oraz protonowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego. Zastosowano spektrometr XL300 firmy Varian, działającego przy 
częstotliwości 300 MHz dla widm protonowych oraz 75 MHz dla widm węglowych. Jako rozpuszczalniki użyto 
deuterowany DMSO-d6, natomiast jako standard wewnętrzny zastosowano tetrametylosilan. 

2.4 Miareczkowanie dwufazowe 

Dokładną ilość masy związku (0,1 g) umieszczono w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 i uzupełniono 
wodą destylowaną. Następnie pobrano 10 cm3 roztworu do kolby o pojemności 100 cm3. Po czym dodano 15 cm3 

chloroformu i 5 cm3 wskaźnika  błękitu bromofenolowego. W kolejnym etapie miareczkowano roztwór 
dodecylosiarczanem(VI) sodu do zmiany zabarwienia warstwy organicznej z turkusowej na różową. Dodatkowo 
po dodaniu kolejnych porcji roztworu miareczkującego, kolbkę zamykano szczelnie korkiem i energicznie 
wstrząsano, w celu dokładnego rozprowadzenia tritranta. W celu obliczenia zawartości substancji kationowo 
czynnej podstawiono dane do wzoru: 

𝑋 =
100 ∗ 𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 𝑀

10 ∗ 1000 ∗ 𝑚
∗ 100 [%] 

w którym: 
X - zawartość procentowa substancji kationowo czynnej [%], 
C - stężenie roztworu dodecylosiarczanu (VI) sodu [mol/dm3], 
V - objętość roztworu dodecylosiarczanu (VI) sodu [cm3], 
M - masa molowa oznaczanej substancji [g/mol], 
m - masa naważki oznaczanej substancji [g]. 

2.5 Rozpuszczalność 

W fiolce umieszczono 0,1 g badanego związku. Następnie dodawano po 1 cm3 rozpuszczalnika. Badanie 
prowadzono w temperaturze otoczenia mieszając do całkowitego rozpuszczenia badanego związku. Za koniec 
badania przyjęto rozpuszczenie się związku w 1 lub 3 cm3 rozpuszczalnika albo uznawano związek za 
nierozpuszczalny powyżej 3 cm3. Związek rozpuszczalny w 1 cm3 uznano za bardzo dobrze rozpuszczalny, w 2 lub 
3 cm3 za słabo rozpuszczalny. Zastosowana metoda interpretacji rozpuszczalności została opracowana przez A. 
Vogel'a. Do wykonania analizy wykorzystano rozpuszczalniki: aceton, acetonitryl, chloroform, toluen, DMSO, 
heksan, izopropanol, metanol, octan etylu i wodę. 

2.6 Badania gęstości 

Gęstość związków została oznaczona przy użyciu automatycznego gęstościomierza DDM 2911 firmy 
Rudolph Research Analytical. Badanie polegało na wprowadzeniu analizowanego związku za pomocą strzykawki 
w ilości około 1,5 cm3 do aparatu. Podczas iniekcji zwrócono uwagę, by wprowadzony związek nie zawierał 
pęcherzyków gazu. Aparat został wcześniej wykalibrowany. Pomiar gęstości dokonano w temperaturze 30, 50 
i 70oC z dokładnością 0,0001 g/cm3. Wewnątrz gęstościomierza znajduje się cienka szklana rurka w kształcie 
litery U, która wypełnia się badaną substancją. Metoda polega na mierzeniu częstotliwości drgań U-rurki. Do 
kalibracji używa się materiału o znanej gęstości jak woda czy powietrze. 

2.7 Badanie lepkości 

Pomiaru lepkości dla syntezowanych związków dokonano za pomocą lepkościomierza rotacyjnego model 
RC30-CPS firmy Rheotec. Rejestrowanie wskazań aparatu odbywało się za pomocą komputera. Urządzenie 
posiada możliwość regulowania temperatury mierzonego medium za pomocą termostatu cieczowego, który 
umożliwia bardzo szybkie zmiany temperatury oraz programowanie. Badanie zostało wykonane 
w temperaturach 20, 30 i 40oC. 
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2.8 Odziaływanie z podłożem drewnianym 

Do badań wytypowano pięć z piętnastu zsyntezowanych cieczy jonowych. Związkami tymi były mrówczan 
(1), octan (2), propionian (3), butanian (4) oraz pentanian (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetylodecyloamoniowy (5). 
Testowanym podłożem było 90-cio letnie drewno sosny pokryte białym nalotem (saprofityczną pleśnią). Na 
testowanym materiale wytypowano pięć miejsc o powierzchni około 6 cm2 oraz zostały wykonane fotografie 
w celu późniejszej oceny uzyskanych wyników. Na oznaczone miejsca została naniesiona cienka warstwa 
badanych cieczy jonowych (około 0,1 g). Następnym krokiem było wykonanie fotorelacji po upływie analizy, 
która wynosiła jeden tydzień. Badane związki zostały usunięte z drewna za pomocą czystej bawełnianej tkaniny 
oraz zostały przemyte metanolem. Na podstawie uzyskanych zdjęć możliwa stała się ocena działania 
otrzymanych soli na podłoże drewniane. 

2.9 Badanie właściwości antykorozyjnych 

Badania właściwości antykorozyjnych zostały przeprowadzone na stalowych gwoździach o wymiarach 
2,15x45 mm. Badanie polegało na sporządzeniu roztworów wybranych cieczy jonowych w stężeniach 100, 250, 
500 ppm na 200 cm3 roztworu. Jako agresywne medium korozyjne zastosowano 3% roztwór chlorku sodu 
w wodzie. Do czterech sterylnych, zamykanych pojemników wlano roztwór NaCl oraz kolejno przygotowane 
rozcieńczenia cieczy jonowych według sposobu podanego niżej: 

a) Pojemnik I: 200 cm3 3,0% roztworu NaCl jako kontrola, 

b) Pojemnik II: 150 cm3 3,0% roztworu NaCl + 50 cm3 roztworu cieczy jonowej o stężeniu 100 ppm 

na 200 cm3 , 

c) Pojemnik III: 150 cm3 3,0% roztworu NaCl + 50 cm3 roztworu cieczy jonowej o stężeniu 250 ppm 

na 200 cm3, 

d) Pojemnik IV: 150 cm3 3,0% roztworu NaCl + 50 cm3 roztworu cieczy jonowej o stężeniu 500 ppm 

na 200 cm3. 

Gwoździe przed badaniem zostały wytrawione w kwasie siarkowym(VI) i odtłuszczone za pomocą acetonu. 
Po dokładnym przemyciu wodą destylowaną zostały umieszczone w suszarce próżniowej i były suszone przez 4 
godziny w temperaturze 80oC. W każdym pojemniku umieszczono po trzy gwoździe o zmierzonej masie oraz 
powierzchni i pozostawiono na okres 30 dni. Po zakończonym eksperymencie gwoździe zostały delikatnie 
przemyte wodą destylowaną, dokładnie wysuszone, a następnie ponownie zważone. Dla wszystkich prób została 
policzona jednostkowa szybkość korozji Vc według wzoru: 

𝑉𝑐 =
𝑚𝑝 −𝑚𝑘

𝑆×𝑡
 

gdzie: 
Vc – jednostkowa szybkość korozji [g/(m2

·doba)], 
mp – masa trzech gwoździ przed badaniem [g], 
mk – masa trzech gwoździ po badaniu [g], 
S – powierzchnia trzech gwoździ [m2], 
t – czas[doba]. 

3 Omówienie wyników 

Wychodząc z chlorooctanu etylu oraz dimetylodecyloaminy otrzymano chlorek (2-etoksy-2-
oksoetylo)dimetylodecyloamoniowy z wydajnością 97%. Czystość związku określono metodą miareczkowania 
dwufazowego i wyniosła ona 98%. Temperatura topnienia wynosiła 76-78oC. Zsyntezowany prekursor posłużył 
w dalszych etapach badań do otrzymania cieczy jonowych zawierających aniony karboksylanowe z grupy: 
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mrówczan, octan, propionian, butanian, pentanian, heksanian, heptanian, oktanian, nonanian, dekanian, 
undekanian, dodekanian, tetradekanian, heksadekanian oraz oktadekanian (rysunek 2). W tabeli 1 zestawiono 
wszystkie otrzymane związki wraz z wydajnością syntezy i czystością.  

Schemat 1. Synteza esterquatów amoniowych z anionem karboksylanowym 

 
Tabela 12 Zestawienie syntezowanych herbicydowych cieczy jonowych 

Związek R Anion 
Wydajność 

[%] 
Czystośća 

[%] 
Postaćb 

1 H mrówczan 98 95 ciecz 

2 CH3 octan 98 96 ciecz 

3 C2H5 propionian 97 97 ciecz 

4 C3H7 butanian 96 94 ciecz 

5 C4H9 pentanian 98 98 ciecz 

6 C5H11 heksanian 99 97 maź 

7 C6H13 heptanian 96 98 maź 

8 C7H15 oktanina 97 95 maź 

9 C8H17 nonanian 98 97 maź 

10 C9H19 dekanian 97 99 maź 

11 C10H21 undekanian 94 93 maź 

12 C11H23 dodekanian 96 97 maź 

13 C13H27 tetradekanian 95 97 maź 

14 C15H31 heksadekanian 95 95 maź 

15 C17H35 oktadekanian 96 96 maź 

a - oznaczona techniką miareczkowania dwufazowego; b - w temperaturze 25oC 

Wszystkie otrzymane sole w temperaturze pokojowej były cieczami lub substancjami mazistymi. Dlatego 
też, ze względu na temperaturę topnienia poniżej 100oC można je zakwalifikować do grupy cieczy jonowych. 
Ponadto, synteza soli 1-15 przebiegała z satysfakcjonującą wydajnością od 94% w przypadku związku 11 do 99% 
dla związku 6. Związki od 1 do 5 w temperaturze pokojowej miały postać ciekłą i były koloru żółto-brązowego. 
Dla otrzymanych cieczy jonowych określono również zawartość substancji kationowo czynnej. Jej ilość wahała 
się w przedziale od 93% w przypadku związku 11 do 99% dla soli z anionem dekanianowym (10). Pozostałość do 
100% mogą stanowić zanieczyszczenia pochodzące z substratu (dimetylodecyloaminy o czystości 90%) oraz 
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pozostałości rozpuszczalnika (woda, metanol), których całkowite usunięcie utrudniała wysoka lepkość 
otrzymanych soli. Na rysunku 2 zaprezentowano otrzymane ciecze jonowe (1-5). 

 
Rysunek 2. Otrzymane ciecze jonowe 1-5 

Ze względu na postać ciekłą lub mazistą wszystkie zsyntezowane sole można zaliczyć do grupy 
niskotemperaturowych cieczy jonowych (ang. room temperature ionic liquids - RTIL). Struktury otrzymanych 
związków potwierdzono za pomocą spektroskopii protonowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu 
jądrowego. Na otrzymanych widmach zidentyfikowano sygnały pochodzące od kationu amoniowego jak i od 
anionu karboksylanowego. 

Testy rozpuszczalności otrzymanych związków przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną w punkcie 
2.5. Rozpuszczalność zbadano w wodzie oraz dziewięciu popularnych rozpuszczalnikach organicznych, które 
uszeregowano w kolejności malejącej polarności według wskaźnika Snydera. Badanie przeprowadzono 
w temperaturze 25°C, a uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Rozpuszczalność cieczy jonowych. 

ROZPUSZCZALNIK 

ZWIĄZEK 
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1 + + + + + + + + + - 

2 + + + + + + + + + - 

3 + + + + + + + + + - 

4 + + + + + + + + + - 

5 + + + + + + + + + - 

6 + + + + + + + + + - 
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7 ± + + + + + + + + ± 

8 - + + ± + + + + + + 

9 - + + - + + + + + + 

10 - + + - + + + + + + 

11 - + + - + + + + + + 

12 - + + - + + + + + + 

13 - + + - ± + + + + + 

14 - + + - ± + + + + + 

15 - + + - ± + + + + + 

+ dobrze rozpuszczalny; ± ograniczona rozpuszczalność; – nierozpuszczalny 

Analizując dane w tabeli można zauważyć, że największe różnice w rozpuszczalności związków 
zanotowano dla dwóch rozpuszczalników charakteryzujących się najwyższą (woda) oraz najniższą (heksan) 
polarnością. Wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego w anionie cieczy jonowych ich powinowactwo do 
wody malało – w efekcie heptanian (7) charakteryzował się ograniczoną rozpuszczalnością, natomiast sole 8-15 
były w wodzie nierozpuszczalne. Odwrotna zależność miała miejsce w przypadku rozpuszczalnika jakim był 
heksan, w którym rozpuściły się związki zawierające w anionie łańcuch heksylowy (7) lub dłuższy (8-15). Można 
to wytłumaczyć faktem, że wzrastająca długość hydrofobowego łańcucha alkilowego w anionie powodowała 
spadek polarności cieczy jonowych, a tym samym lepszą rozpuszczalność w niepolarnym heksanie. Okazało się 
również, że wzrost długości łańcucha węglowego obniżył rozpuszczalność w acetonitrylu, w wyniku czego sole 
9-15 okazały się w nim nierozpuszczalne oraz nieznacznie pogorszył powinowactwo do rozpuszczalnika jakim był 
aceton dla związków 13-15. 

Aparat DDM 2911 firmy Rudolph Research Analytical umożliwił pomiar gęstości dla otrzymanych cieczy 
jonowych (1-5) zgodnie z metodyką opisaną w podpunkcie 2.7. Ze względu na zbyt wysoką lepkość cieczy 
jonowych 6-15, podczas ich wprowadzania do gęstościomierza w U-rurce pojawiały się pęcherzyki powietrza. 
W efekcie uzyskanie dokładnych pomiarów gęstości okazało się niemożliwe. Wszystkie przebadane ciecze 
jonowe miały gęstość niższą od gęstości wody w analizowanym zakresie temperatur. Można również zauważyć 
prawidłowy trend zmiany gęstości wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w łańcuchu alkilowym. Powyższą 
zależność zobrazowano na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Zależność pomiędzy gęstością a ilością atomów węgla 
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Teoretycznie, dla mrówczanu (1) gęstość powinna być największa we wszystkich analizowanych 
temperaturach, natomiast znacząco odbiega ona od ogólnej linii trendu jaką cechują się pozostałe związki. 
Wynikać to może z higroskopijnych własności mrówczanu, a dokładniej z faktu, iż tak mały anion tworzy wiązania 
wodorowe z cząsteczkami wody z otoczenia. Wpływa to na zmniejszenie czystości finalnego produktu, a tym 
samym zmiany w zależności gęstości od temperatury. 

Pomiar lepkości dynamicznej wykonano zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.7. dla pięciu soli 
będących cieczami w temperaturze pokojowej (1-5). Największą lepkością dynamiczną (rysunek 4) 
charakteryzował się związek z anionem propionianowym (3). Badanie wykazało, że w temperaturze 20oC jego 
lepkość wynosi 28,05 Pa·s. Na tle innych związków, których lepkość mieściła się w zakresie od 0,77 do 5,05 
wartość ta jest wysoka. Przykładowo dla mrówczanu (1) zmierzona lepkość dynamiczna jest ponad 35-krotnie 
niższa. W przedziale temperatur 20÷40oC następuje duży spadek lepkości dla wszystkich związków. Opisane 
zależności spadku lepkości wraz ze wzrostem temperatury są zgodne z danymi literaturowymi na temat lepkości 
cieczy jonowych. Cechą wspólną badanych soli jest zbliżona wartość zmierzonej lepkości w wyższych 
temperaturach. Wzrost temperatury już o 20oC spowodował, że różnica pomiędzy najwyższą wartością (28,05 
Pa·s dla 3), a najniższą (0,77 Pa·s dla 1) była wielokrotnie mniejsza. Ponadto, najwyższą lepkością nie cechował 
się związek z anionem pentanianowym tylko propionianowym. Może to wynikać z obecności wiązania estrowego 
zdolnego do tworzenia wiązań wodorowych z tym anionem.  

 
Rysunek 4. Zależność pomiędzy lepkością a ilością atomów węgla w anionie w temperaturach 20, 30 i 40oC. 

Postępując dokładnie z metodyką badań przedstawioną w podpunkcie 2.8. możliwe stało się określenie 
potencjału aplikacyjnego zsyntezowanych soli na podłoże drewniane jakim był 90-cio letni klocek sosnowy, 
pokryty na powierzchni nalotem, spowodowanym przez saprofityczne grzyby. W tym celu wyznaczono pięć 
miejsc o powierzchni około 6 cm2, na które następnie naniesiono cienką warstwę wytypowanej cieczy jonowej 
(około 0,1 g). Ze względu na stan ciekły w temperaturze pokojowej badanymi związkami były mrówczan (1), 
octan (2), propionian (3), butanian (4) oraz pentanian (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy (5). Poniżej na 
rysunkach od 5 do 8 przedstawiono fotorelację z przebiegu eksperymentu. 
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Rysunek 5. Sosnowy klocek przed zaaplikowaniem cieczy jonowych 

 

 
Rysunek 6. Sosnowy klocek po zaaplikowaniem cieczy jonowych 

 
Rysunek 7. Sosnowy klocek po tygodniu badań 

Na rysunku 9 dokładnie widać zmianę barwy i uwidocznienie słojów drewna pomiędzy pierwszym 
a ostatnim dniem badań. Największe różnice dostrzec można dla związków 1, 3, 4 i 5.  

 
Rysunek 8. Sosnowy klocek po zakończeniu badań 

Po zakończeniu badania miejsca aplikacji związków zostały delikatnie wytarte za pomocą bawełnianej 
tkaniny, a następnie dokładnie przemyte metanolem. Fotorelacja z przebiegu badań aktywności badanych 
substancji (1-5) udowodniła, że związki są aktywne na podłożu drewnianym. Wytypowane miejsca, na które 
zostały naniesione ciecze jonowe posiadają zdecydowanie bardziej intensywną barwę. Słoje drewna stały się 
bardziej wyraziste. Porównując rysunki 6 i 9 (przed i po badaniu) można dostrzec różnicę w ilości białego nalotu 
spowodowanego grzybami. Ta różnica jest najlepiej widoczna dla związków 1, 3, 4 i 5, gdyż po badaniu 
w miejscach, gdzie związki zostały naniesione nie zaobserwowano obecności saprofitów. Można stwierdzić, iż 
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wszystkie substancje posiadają wyraźną zdolność uszlachetniania drewna poprzez uwydatnienie słojów, 
odświeżenie koloru oraz cechują się zdolnościami fungistatycznymi, które wzrastają w miarę wzrostu długości 
łańcucha w anionie. 

Badania na zastosowanie zsyntezowanych cieczy jonowych jako potencjalnych inhibitorów korozji 
przeprowadzono dla czterech związków. Były nimi mrówczan (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy (1) 
o charakterze hydrofilowym, heksanian (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy (6), dodekanian (2-etoksy-2-
oksoetylo)-dimetyloamoniowy (12) oraz sól z najdłuższym łańcuchem alkilowym w anionie, który determinuje 
jej hydrofobowy charakter – oktadekanian (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy (15). W eksperymencie 
gwoździe stalowe zanurzono na okres 30 dni w 3,0% roztworze chlorku sodu. Ciecze jonowe przebadano 
w stężeniach 100, 250, 500 ppm na 200 cm3 roztworu, a próbę kontrolną stanowił czysty roztwór NaCl. W celu 
wyznaczenie jednostkowej czybkości korozji (Vc) koniecznym było wyliczenie średniej powierzchni badanego 
materiału. Za pomocą suwmiarki z noniuszem zmierzono wymiary wszystkich badanych gwoździ. Nastepnie 
wyliczono średnią powierzchnię dla trzech gwoździ i wynosi ona 1.068565·10-3 m2. Metodyka badań oraz 
obliczeń została omówiona w rozdziale 2.9., a uzyskane wartości Vc zastawiono w tabeli 3. Przedstawione wyniki 
ukazują działanie inhibicyjne syntezowanych cieczy jonowych. Ta właściwość jest szczególnie widoczna dla cieczy 
dobrze rozpuszczalnych w wodzie (1, 6, 12). Dla nich można zaobserwować nawet dwukrotne spowolnienie 
procesów korozyjnych przy stężeniu 500 ppm w porównaniu do kontroli jaką był 3% roztwór NaCl. W przypadku 
związków silnie hydrofobowych (12) obserwowany jest silny wzrost szybkości korozji. Taka sytuacja ma miejsce 
dla soli z anionem oktadekanowym (15), który determinuje nawet 52-krotny wzrost współczynnika Vc, który przy 
stężeniu 500 ppm osiąga wartość 148,1 g/(m2·doba).  

Tabela 3. Szybkość korozji Vc 

Szybkość korozji Vc 
[g/(m2·doba)] 

Stężenie 
 Ciecz jonowa  

1 6 12 15 

100 ppm 3,5 3,7 3,1 143,9 

250 ppm 4,2 2,9 2,5 147,2 

500 ppm 2,2 1,2 1,1 148,1 

Kontrola 2,7 2,9 3,1 2,8 

 

4 Wnioski 

W wyniku reakcji czwartorzędowania dimetylodecyloaminy za pomocą chlorooctanu etylu z wysoką 
wydajnością otrzymano prekursor cieczy jonowych – chlorek (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy. 
Wymieniając anion chlorkowy na karboksylanowy z grupy: mrówczan, octan, propionian, butanian, pentanian, 
heksanian, heptanian, oktanian, nonanian, dekanian, undekanian, dodekanian, tetradekanian, heksadekanian 
oraz oktadekanian otrzymano 15 nowych, niepisanych dotąd w literaturze soli amoniowych zawierających 
w kationie ugrupowanie estrowe. Wszystkie zsyntezowane związki cechowały się temperaturą topnienia poniżej 
100oC, dlatego też można je zaliczyć do grupy związków jakimi są ciecze jonowe. Wydajność syntez była wysoka 
i wynosiła minimalnie 95%, natomiast zawartość substancji kationowo czynnej zmierzonej techniką 
miareczkowania dwufazowego wynosiła od 93 do 99%. Gęstość otrzymanych cieczy jonowych w temperaturze 
20oC była mniejsza od gęstości wody i mieściła się w przedziale od 0,964 do 0,988 g/cm3. Wielkość ta malała 
liniowo wraz z wydłużeniem łańcucha alkilowego w anionie. Pięć związków z anionami: mrówczanowym, 
octanowym, propionianowym, butanianowym i pentanianowym zostało przebadanych pod kątem 
fungistatycznym na podłożu drewnianym, jakim było 90-cio letnie drewno sosny. Analizowane substancje 
cechowały się zdolnościami grzybobójczymi jak i impregnującymi. Ze względu na długość łańcucha alkilowego 
najlepiej działającym związkiem okazał się związek z anionem pentanianowym. Mrówczan, heksanian, 
dodekanian oraz oktadekanian (2-etoksy-2-oksoetylo)dimetyloamoniowy zostały przebadane pod kątem 
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zastosowania jako inhibitory korozji. Największą skutecznością charakteryzował się związek z anionem 
dodekanianowym, który cechował się zdolnością do adsorpcji na powierzchni badanego materiału, chroniąc go 
przed środowiskiem korozyjnym. 
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W pracy opisano nową grupę soli amoniowych posiadających w strukturze kationu wiązanie nienasycone 
zdolne do polimeryzacji oraz anion pochodzący od związków wykazujących różną aktywność biologiczną. 
Wszystkie zsyntezowane sole amoniowych można zaliczyć do cieczy jonowych, które pozostawały ciekłe 
w szerokim zakresie temperatur. Otrzymane związki będące czwartorzędowymi akrylamidami amoniowymi 
wyróżniają się wysoką stabilnością chemiczną, w wyniku czego nie ulegają polimeryzacji w temperaturze 
pokojowej. Pomiary gęstości optycznej zawiesiny drożdży podczas badania procesu flokulacji potwierdzają 
wysoką skuteczność poli(cieczy jonowych) jako flokulanty. 

1 Wstęp 

Badania nad cieczami jonowymi stały się w ciągu ostatnich kilku lat jednymi z najszybciej rozwijających się 
dziedzin chemii. Wynika to głównie z ich wielu unikatowych właściwości. Wykazują charakter przyjazny dla 
środowiska ze względu na swoje znikome ciśnienie par i niepalność. Ich właściwości mogą być łatwo dopasowane 
do każdego rodzaju potencjalnego wykorzystania poprzez wymianę kationów i anionów [1]. W literaturze 
naukowej, określenie ciecze jonowe (ang. ionic liquids-ILs) odnosi się do związków, składający się wyłącznie 
z jonów, które są ciekłe poniżej 100 °C [2].  

Ciecze jonowe są to sole zbudowane z kationu organicznego oraz anionu, który może być nieorganiczny 
lub organicznego. Do ich głównych cech należą bardzo niska prężność par, szeroki zakres temperatur w których 
występują jako ciecze, wysoka stabilność termiczna, wysokie przewodnictwo jonowe, zdolność rozpuszczania 
związków nieorganicznych i organicznych. Ważną cechą jest możliwość kontrolowania właściwości 
fizykochemicznych otrzymanych związków poprzez odpowiedni dobór anionów i kationów. Dzięki tej 
właściwości ciecze jonowe zostały uznane jako: "rozpuszczalniki projektowalne" – designer-solvents. 
Zastosowanie cieczy jonowych pozwala spojrzeć na chemię jako dziedzinę bardziej zrównoważoną i przyjazną 
środowisku. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem jako ekologiczne rozpuszczalniki dla wielu procesów 
syntezy oraz katalizy [3]. 

Poli(ciecze jonowe) (z ang. poly(ionic liquids, PILs -) znane również jako polimerowe ciecze jonowymi są 
polielektrolitami, które zawierają w swojej budowie powtarzające się monomery będące cieczami jonowymi [4]. 
Otrzymywanie PILs odbywa się głównie na drodze polimeryzacji cieczy jonowych [5]. PILs umożliwiają połączenie 
właściwości i działanie cieczy jonowych z właściwościami polielektrolitów. Budowa polimerowych cieczy 
jonowych zależy wyłącznie od struktury zastosowanego do procesu polimeryzacji monomeru. Zdolna do 
polimeryzacji grupa może znajdować się na kationie lub na anionie. Znane są również monomery zawierające 
dwie struktury polimeryzowalne, zlokalizowanie po jednej na różnoimiennych jonach, lub występujące jedynie 
na kationie [6]. To sprawia, że struktura polimerowa może tworzyć się na kationie, anionie lub mogą powstawać 
również inne formy polimerów [7].  

Flokulacja, inaczej kłaczkowanie to łączenie się cząstek w mikroagregaty (mikrokłaczki), a następnie 
w agregaty (kłaczki). Proces ten zakończony jest zwykle sedymentacją utworzonych agregatów na dno zbiornika. 
W procesie tym uczestniczą odpowiednie flokulanty, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg 
kłaczkowania. Proces flokulacji jest skuteczną techniką najczęściej stosowaną w oczyszczaniu wód pitnych. 
Flokulanty mogą być zarówno nieorganicznymi substancjami, jak i wielocząsteczkowymi związkami 
syntetycznymi. Syntetyczne substancje wykazują większą skuteczność w porównaniu z naturalnymi, lecz są one 
toksyczne i nie ulegają procesowi biodegradacji. W ostatnim czasie bardzo dużo starań przykłada się do 
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stworzenia flokulantu łączącego te dwie cechy: wysoką skuteczność oraz charakter przyjazny środowisku [8]. 
Amoniowe monomery np. chlorek [2-(akryloksy)etylo]trimetyloamoniowy oraz [2-(metakryloksy)etylo]-
trimetyloamoniowy używane są do produkcji kationowych, rozpuszczalnych w wodzie polimerów lub 
funkcjonalizacji polimerów hydrofobowych. Według Avci i in. kopolimery na bazie akrylamidu z kationowym 
polimerem są najczęściej stosowanymi związkami w procesie flokulacji [9]. Również polimerowe ciecze jonowe 
znalazły obecnie zastosowanie jako nowe flokulanty [10, 11]. 

Celem badań była synteza monomerowych cieczy jonowych oraz poli(cieczy jonowych) z kationem 3-
(akryloamidopropyl)trimetyloamoniowym zawierających różne aniony organiczne, takie jak benzoesanowy, 
sacharynianowy, salicylanowy, propionianowy oraz nikotynianowy oraz określenie możliwości zastosowania 
otrzymanych polimerów jako flokulanty drożdży. 

2 Omówienie wyników 

W celu otrzymywanie pięciu cieczy jonowych zestawionych w tabeli 1 zastosowano reakcję wymiany 
anionu pomiędzy prekursorem, a solami kwasów organicznych. Rolę prekursora cieczy jonowych pełnił chlorek 
czwartorzędowego akrylamidu amoniowym w postaci wodnego roztworu. W procesie wymiany anionu 
(schemat 1) stosowano metanolowe roztwory soli organicznych, przygotowane przed rozpoczęciem syntezy. 
Zsyntezowane sole z anionem organicznym były cieczami charakteryzującymi się wysoką lepkością. Wszystkie 
otrzymane ciecze jonowe można zaliczyć do RTIL (z ang. room temperature ionic liquids), ponieważ 
w temperaturze pokojowej pozostawały płynne.  

 
Schemat 1. Mechanizm otrzymywanie monomerów 

Zastosowanie metody wymiany anionu umożliwiło otrzymanie związków z wysoką wydajnością 
przekraczającą 95%. Dodatkową zaletą opisywanej metody jest prostota reakcji oraz możliwość łatwego 
usunięcia rozpuszczalnika z mieszaniny reakcyjnej dzięki zastosowaniu metanolu jako rozpuszczalnika. Produkt 
uboczny w postaci chlorku nieorganicznego wypada z roztworu w wyniku zachodzącego procesu wymiany 
anionu. Jednakże komercyjny prekursor cieczy jonowych stosowany jest w postaci roztworu o stężeniu 
masowym 80%. Obecność wody powoduje rozpuszczanie soli nieorganicznych i zanieczyszczenie surowego 
produktu. Gotowe związki oczyszczono poprzez dodanie acetonu oraz odsączenie pozostałych osadów 
nieorganicznych.  

Tabela 1. Charakterystyka cieczy jonowych z anionami organicznymi 

Nr soli Anion Postać w 20 °C 
Wydajność 

(%) 
Gęstość w 20 °C 

[g/cm3] 
Współczynnik refrakcji 

w 20 °C 

1 sacharynian ciecz 97 1,20667 1,50744 

2 propionian ciecz 98 1,05676 1,46588 

3 salicylan ciecz 95 1,13622 1,52613 

4 nikotynian ciecz 96 1,22063 1,50148 

5 benzoesan ciecz 98 1,10876 1,51714 

 
Podstawowe właściwości fizykochemiczne, w postaci gęstości i współczynnika refrakcji zostały określone 

dla otrzymanych związków w temperaturze 20°C. Najmniejszą gęstość wykazuje ciecz jonowa z anionem 
propionianowym (2), wynoszącą 1,05676 g/cm3. Wprowadzenie do struktury soli anionu sacharynianu lub 
nikotynianu skutkuje największym wzrostem gęstości. Pozostałe ciecze jonowe wykazują porównywalne 
wartości tego parametru. Współczynnik refrakcji również zależy od rodzaju anionu występującego w strukturze 
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cieczy jonowej. Najwyższą wartością charakteryzują się związki 3 i 5, zawierające odpowiednio anion 
salicylanowy oraz benzoesowy. Podobnie jak w przypadku gęstości, najniższą wartość współczynnika refrakcji 
wykazuje sól z anionem propionianowym. Natomiast ciecze jonowe 1 i 4 wykazują porównywalne wyniki. 

Strukturę otrzymanych cieczy jonowych potwierdzono poprzez wykonanie widm protonowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR) oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (13C 
NMR). Przeprowadzona analiza widm (tabela 2) wykazała, że największe różnice w przesunięciach chemicznych 
występują w obrębie protonu grupy amidowej. W tym przypadku zauważono zmiany od wartości 8,39 ppm 
w przypadku związku 1 do wartości 9,47 ppm dla cieczy jonowej z anionem propionianu (2). Pozostałe protony 
kationu charakteryzowały się niewielkimi różnicami w przesunięciach chemicznych. Wyjątek stanowią protony 
grupy CH2 znajdującej się przy atomie azotu z ładunkiem dodatnim. Wprowadzenie do struktury cieczy jonowej 
anionu sacharynianu spowodowało zmianę przesunięcia chemicznego do wartości wynoszącej 3,34 ppm. Dla 
pozostałych anionów różnice nie przekraczały 2 ppm. 

Tabela 2. Analiza przesunięć chemicznych (ppm) na widmach 1H NMR otrzymanych cieczy jonowych 

Protony 
Nr soli 

1 2 3 4 5 

CH2CH2 N+ 3,34 3,43 3,42 3,44 3,44 

O=CNHCH2 8,39 9,47 8,74 9,20 9,33 

 
Wyniki badania rozpuszczalności otrzymanych soli przedstawiono w tabeli 3. Wszystkie syntezowane 

ciecze jonowe charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w metanolu, acetonie oraz DMSO. W przypadku soli 
zawierających anion sacharynianowy, propionianowy oraz nikotynianowy potwierdzono ich charakter 
hydrofilowy oraz rozpuszczalność w wodzie. Badanie rozpuszczalności w izopropanolu potwierdziło, że rodzaj 
anionu ma duży wpływ na rozpuszczalność związków. Ciecze jonowe 1 i 2 nie ulegały rozpuszczeniu w alkoholu 
izopropylowym, zaś sól z anionem benzoesanowym była słabo rozpuszczalna. Żadna z otrzymanych cieczy 
jonowych nie rozpuszcza się w acetonitrylu, octanie etylu, chloroformie i heksanie. W przypadku toluenu wyjątek 
stanowiła ciecz jonowa z anionem nikotynianowym. 

Tabela 3. Rozpuszczalność syntezowanych soli w temperaturze 20 °C 

Rozpuszczalnik 
Nr soli 

1 2 3 4 5 

Woda + + - + +/- 

Metanol + + + + + 

DMSO + + + + + 

Acetonitryl - - - - - 

Aceton + + + + + 

Izopropanol - - + + +/- 

Octan etylu - - - - - 

Chloroform - - - - - 

Toluen - - - + - 

Heksan - - - - - 

 
Reakcji fotopolimeryzacji poddane zostały otrzymane wcześniej monomerowe ciecze jonowe. W wyniku 

zachodzącego procesu otrzymano materiał polimerowy charakteryzujący się wysoką twardością Inicjator (2,2-
dimetoksy-2-fenyloacetofenon) stosowany był w ilości odpowiadającej 1% masy monomeru użytego w reakcji 
polimeryzacji. Otrzymaną mieszaninę monomeru z inicjatorem nakłada się równomiernie na szklane lub 
metalowe podłoże i naświetla promieniowaniem UV. Podczas polimeryzacji monomeru z anionem 
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benzoesanowym zachodziła reakcja przedstawiona na schemacie 2. Największą zaletą stosowania 
fotopolimeryzacji jest brak konieczności używania rozpuszczalników oraz późniejszej izolacji produktu 
z mieszaniny reakcyjnej. Gotowy polimery otrzymywany jest w ciągu 10 minut od rozpoczęcia naświetlania. 

Potwierdzeniem zajścia procesu polimeryzacji są różnice w otrzymanych widmach protonowego 
rezonansu magnetycznego dla monomeru oraz polimeru (rysunek 1). Syntezowana poli(ciecz jonowa) zawierała 
jedynie śladowe ilości nieprzereagowanego monomeru. Świadczy o tym zanik na widmie protonów 
występujących przy wiązaniu podwójnym oraz pojawienie się pików pochodzących od protonów w łańcuchu 
polimeru. 

 
Schemat 2. Przykładowa reakcja fotopolimeryzacji cieczy jonowych 

 

 
Rysunek 1. Widmo 1H NMR benzoesanu poli[(3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowego] 

Przed przystąpieniem do zbadania procesu flokulacji należało przygotować wodny roztwór flokulantu na 
bazie otrzymanej wcześniej poli(cieczy jonowej). Jako organizm modelowy do badań zastosowano drożdże 
piekarskie (Saccharomyces cerevisiae), które były stosowane w formie świeżej. Mikroorganizmy te dzięki 
posiadanemu na powierzchni ładunkowi ujemnemu łatwo ulegają flokulacji pod wpływem flokulantów na bazie 
polimerów kationowych. Wyniki pomiarów otrzymane dla różnych rodzajów cieczy jonowych zawierających ten 
sam kation zostały przedstawione na rysunku 2. W przypadku badania skuteczności flokulacji drożdży im niższa 
wartość OD600, tym lepsza wydajność procesu i mniej niezwiązanych przez polimer komórek. 

Z otrzymanych danych wynika, że we wszystkich przypadkach gęstość optyczna roztworu zmniejsza się 
wraz ze zwiększeniem dawki flokulantu. Jednakże, po przekroczeniu określonej ilości związku następuje 
pojawienie się trendu wzrostowy. Gdy dawka jest zbyt duża powierzchnia drożdży zostaje otoczone przez 
nadmiar dodatnio naładowanych cząstek polimeru, powodując odpychanie się komórek i utrudnione 
powstawanie osadu. Odpychanie pomiędzy mikroorganizmami nasila się, aż do całkowitego zahamowania 
procesu flokulacji. Wszystkie otrzymane polimery charakteryzowały się różną skutecznością działania. Najlepsze 
wyniki uzyskano dla związków z anionem sacharynianu oraz salicylanu. Nawet niewielka ilość poli(cieczy 
jonowych) powodowała łączenie się komórek drożdży i powstawanie łatwo opadającego osadu. Dodatkowo, 
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w przypadku tych związków zakres zachodzenia procesu flokulacji był najszerszy i wynosił od 40 do 160 mg/cm3. 
Najmniejszy obszar skutecznego działania wykazywała polimerowa ciecz jonowa z anionem benzoesanu, którego 
dopiero dawka 120 mg/cm3 powodowała zajście flokulacji. Jedynie polimer zawierający anion propionianu nie 
wykazuje działania jako skuteczny flokulant. 

 
Rysunek 2. Wpływ dawki flokulantu na wartość gęstości optycznej (OD600) 

3 Podsumowanie 

W ramach projektu opisana została metoda syntezy monomerów cieczy jonowych zawierających kation 
będący czwartorzędowym akrylamidem amoniowym oraz anion organiczny. Otrzymano także polimerowe 
ciecze jonowe o działaniu flokulacyjnym. Pierwszym etapem badań było wybranie monomeru zdolnego do 
polimeryzacji tj. chlorek (3-akryloamido)propyl)trimetyloamoniowy, który poddano w kolejnej fazie reakcji 
metatezy polegającej na wymianie anionu halogenku na inne aniony. Produktem syntez było pięć nieopisanych 
dotąd w literaturze soli zawierających anion organiczny, taki jak: propionian, sacharynianu, nikotynian, 
benzoesan, salicylan. Wszystkie otrzymane związki są cieczami w temperaturze pokojowej i można je 
sklasyfikować jako ciecze jonowe. Wszystkie monomery poddano reakcji fotopolimeryzacji inicjowanej 2,2-
dimetoksy-2-fenyloacetofenonem w celu otrzymania poli(cieczy jonowych). Analiza protonowego oraz 
węglowego widma magnetycznego rezonansu jądrowego potwierdziła strukturę oraz czystość soli, jak również 
otrzymanych z nich polimerów. Badania zdolności do flokulacji potwierdziły wysoką aktywność polimerów jako 
flokulanty drożdży piekarskich. 

4 Metodyka badań 

4.1 Materiały 

Chlorek 3-(akrylamidopropylo)trimetyloamoniowy (roztwór wodny, 75%), 2,2-dimetoksy-2-
fenyloacetofenon (99%), kwas benzoesowy (99,5%), kwas nikotynowy (≥99%), kwas propionowy (≥99%), kwas 
salicylowy (≥99%) oraz sacharynian sodu (98%) zostały zakupione w Sigma-Aldrich. Pozostałe odczynniki (np. 
wodorotlenek potasu) oraz rozpuszczalniki zostały dostarczone przez firmę Avantor Performance Materials 
Poland S.A. i zastosowane bez oczyszczenia. 
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4.2 Analiza spektroskopowa 

Struktura otrzymanych związków została potwierdzona za pomocą widm węglowego oraz protonowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego (13C NMR i 1H NMR). Użyto spektrometru Varian Mercury 300, Varian 
VNMR-S 400 MHz oraz Bruker Avance 600 MHz. Rolę rozpuszczalnika w analizie monomerów oraz polimeru 
pełnił deuterowany dimetylosulfotlenek (DMSO-d6). 

4.3 Pomiar gęstości oraz współczynnika refrakcji 

Gęstość otrzymanych cieczy jonowych zbadano przy pomocy gęstościomierza Density Meters firmy 
Rudolph Research Analytical. Badanie zostało przeprowadzone w temperaturze 25 °C. Precyzja termostatowania 
wynosiła ±0,05 °C, a dokładność pomiaru 0,00001 g/cm3. Współczynnik refrakcji oznaczono przy użyciu 
automatycznego refraktometru Automatic Refractometer J357 firmy Rudolph Research Analytical, 
z wbudowaną elektroniczną regulacją temperatury. Badanie zostało przeprowadzone dla wszystkich 
otrzymanych cieczy jonowych. Pomiary wykonywano w temperaturze 20 ºC, z dokładnością termostatowania ± 
1 ºC. Precyzja pomiaru wynosiła ±0,00001. 

4.4 Badanie rozpuszczalności 

Próbkę związku (0,1 g) wprowadzono do fiolki i następnie dolewano rozpuszczalnika o objętości 1 cm3 
przy stałym, energicznym mieszaniu (5 minut). Gdy związek w tym czasie nie rozpuszczał się w temperaturze 
otoczenia, wprowadzano kolejną, odmierzoną ilość rozpuszczalnika i powtarzano procedurę. Proces 
kontynuowano do momentu dodania 3 cm3 rozpuszczalnika do fiolki. Jako rozpuszczalniki zastosowano toluen, 
aceton, chloroform, DMSO, metanol, acetonitryl, izopropanol, octan etylu i wodę. Rozpuszczalność otrzymanego 
związku zdefiniowano na podstawie objętości rozpuszczalnika potrzebnego do całkowitego rozpuszczenia 
badanego związku. Związki oznaczono według schematu: (+) - związek dobrze rozpuszczalny, po wprowadzeniu 
1 cm3 rozpuszczalnika całość ulega rozpuszczeniu; (±) - związek średnio rozpuszczalny, po dodaniu od 2 do 3 cm3 
rozpuszczalnika dochodzi do całkowitego rozpuszczenia; (-) - związek nierozpuszczalny, po wprowadzeniu 3 cm3 
rozpuszczalnika substancja nie rozpuszcza się. 

4.5 Badanie procesu flokulacji 

Do dziesięciu fiolek szklanych o pojemności 20 ml wprowadzono 15 g roztworu drożdży o stężeniu 
masowym 1%. Następnie w każdej fiolce umieszczono dipol i umieszczono je na dwóch pięciostanowiskowych 
mieszadłach magnetycznych. Następnie do każdej z nich dodawano roztwory flokulantu otrzymując końcowe 
stężenia poli(cieczy jonowej) w zwiesinie drożdży wynoszące od 20 do 200 mg/cm3. Fiolka bez dodatku 
flokulantu stanowiła próbę kontrolną. Po wprowadzeniu polimeru zawiesinę mieszano przez 10 minut 
z prędkością 1000 obr/s i następnie zostawiono bez mieszania na kolejne 10 minut. Badanie gęstości optycznej 
roztworu zostało wykonane za pomocą Spektrofotometru VIS 723G firmy Rayleigh. Parametr został sprawdzony 
dla wszystkich otrzymanych w wyniku flokulacji roztworów przy długości fali 600 nm ustalanej z dokładnością 
do ±0,5 nm. 

4.6 Synteza cieczy jonowych 

W 25 cm3 metanolu rozpuszczono 0,05 mola chlorku 3-(akryloamidopropylo)trimetyloamoniowego. 
Następnie dodano, przy ciągłym mieszaniu 0,05 mola odpowiedniej soli organicznej. Powstały osad chlorku 
potasu usunięto przez filtrację, a z przesączu odparowano metanol pod obniżonym ciśnieniem.   

Otrzymany związek suszono i następnie dodano 20 cm3 bezwodnego acetonu. Powstały osad oddzielono 
pod zmniejszonym ciśnieniem, a z przesączu odparowano rozpuszczalnik, otrzymując gotowy produkt. Wszystkie 
reakcje prowadzono w temperaturze pokojowej.  

Sacharynian (3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowy (1) 
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz)  [ppm] = 1,90(m, 2H); 3,07(s, 9H); 3,22(m, 2H); 3,34(m, 2H); 5,61 (d, J = 

12,0 Hz, 1H); 6,09(d, J = 16,0 Hz, 1H); 6,29(m, 1H); 7,63(m, 3H); 7,69(m, 1H), 8,39(s, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6, 100 MHz) δ [ppm] = 22,9; 35,8; 52,3; 63,6; 119,3; 122,7; 125,5; 131,3; 131,7; 131,9; 

134,7; 145,2; 165,1; 168,2. 
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Propionian (3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowy (2) 
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz)  [ppm] = 0,94(t, J = 12,0 Hz, 3H); 1,93(m, 4H); 3,10(s, 9H); 3,23(m, 2H); 

3,43(m, 2H); 5,56(d, J = 12,0 Hz, 1H); 6,10(d, J = 12,0 Hz, 1H); 6,39(m, 1H); 9,47(s, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6, 100 MHz) δ [ppm] = 11,4; 22,7; 31,5; 35,9; 52,2; 63,6; 124,9; 132,1; 165,3; 177,8. 
Salicylan (3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowy (3) 
1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz)  [ppm] = 1,90(m, 2H); 3,10(s, 9H); 3,25(m, 2H); 3,42(m, 2H); 5,60(d, J = 12,0 

Hz, 1H), 6,12 (d, J = 16,0 Hz, 1H); 6,33(m, 1H); 6,75(m, 2H), 7,27(m, 1H); 7,77(m, 1H); 8,74(s, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6, 100 MHz) δ [ppm] =22,9; 35,8; 52,3; 63,6; 116,2; 117,1; 118,8; 125,3; 130,2; 131,8; 

132,6; 162,3; 165,1; 172,1. 
Nikotynian (3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowy (4) 
1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)  [ppm] = 1,94(m, 2H); 3,11(s, 9H); 3,23(m, 2H); 3,44(m, 2H); 5,57(d, J = 12,0 

Hz, 1H); 6,12(d, J = 15,0 Hz, 1H); 6,38(m, 1H); 7,33(m, 1H); 8,15(m, 1H); 8,50(m, 1H); 9,01(m, 1H); 9,20(s, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6, 300 MHz) δ [ppm] = 22,8; 35,8; 52,2; 63,6; 122,8; 125,0; 132,0; 135,4; 136,3; 149,4; 

150,6; 165,1; 167,6. 
Benzoesan (3-akryloamidopropyl)trimetyloamoniowy (5) 
1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)  [ppm] = 1,91(m, 2H); 3,08(s, 9H); 3,23(m, 2H); 3,44(m, 2H); 5,57(d, J = 12,0 

Hz, 1H); 6,12(d, J = 15,0 Hz, 1H); 6,39(m, 1H); 7,31(m, 3H); 7,89(m, 2H); 9,33(s, 1H). 
13C NMR (DMSO-d6, 300 MHz) δ [ppm] = 22,7; 35,8; 52,2; 63,6; 124,9; 127,2; 128,8; 129,0; 132,1; 140,4; 

165,1; 169,3. 

4.7 Synteza poli(cieczy jonowych) 

Do kolby o pojemności 50 cm3, wprowadzono 5 gramów otrzymanego wcześniej monomeru cieczy 
jonowej oraz 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenonu jako inicjatora. Przed rozpoczęciem procesu inicjator został 
rozpuszczony w podwyższonej temperaturze (60-65 °C). Następnie otrzymany roztwór przelano do metalowych 
form o średnicy 15 mm i naświetlano przy użyciu lampy UV o długości fali 366 nm przez 10 minut. 
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Stosowanie skutecznej ochrony roślin metodami chemicznymi pozwala na znaczne podwyższenie plonów 
porównaniu do upraw narażonych na działanie organizmów szkodliwych. W badaniach prowadzonych nad 
środkami ochrony roślin szczególną rolę odgrywa poszukiwanie nowych, bezpiecznych substancji aktywnych 
oraz modyfikowanie pestycydów o znanym mechanizmie działania, by nie stanowiły zagrożenia dla rolników, 
konsumentów oraz środowiska naturalnego. Jedną z metod poprawy aktywności pestycydowej i niwelowania 
działań niepożądanych jest przeprowadzenie znanych fungicydów w formę jonową celem obniżenia ich 
lotności i potencjalnego poszerzenia spektrum działania. Opracowano dwie przystępne metody syntezy 
protonowych soli z kationem 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-
iowym, które dzięki niewielkim zmianom strukturalnym, mogą zostać potencjalne zastosowane jako środki 
fungistatyczne. Większość otrzymanych soli dzięki wprowadzeniu do ich struktury anionu organicznego 
występuje w stanie ciekłym w temperaturze poniżej 100°C, co pozwala je zaliczyć do cieczy jonowych. 
Wykonano również analizę spektroskopową otrzymanych związków, a na podstawie analizy jej wyników 
potwierdzono zakładaną strukturę chemiczną otrzymanych produktów.  

1 Wstęp 

Jednym z poważnych problemów w przemyśle rolnym jest obniżona wydajność zbieranych plonów 
spowodowana chorobami wywoływanymi przez grzyby. Środkami zwalczającymi grzyby, które atakują rośliny są 
związki chemiczne zwane fungicydami. Środki grzybobójcze można podzielić na nieorganiczne, zawierające 
miedź, siarkę, rtęć oraz organiczne, takie jak fenole, chinony, ditiokarbaminiany, chloronitrobenzeny, morfoliny, 
triazyny, chinolinole, imidazole i triazole [1-3]. Powszechnie stosowaną grupą pestycydów są fungicydy 
triazolowe. Środkiem z tej grupy jest 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanol, 
zwyczajowo nazywany cyprokonazolem. Dowiedziono, że pięcioczłonowe pierścienie aromatyczne zawierające 
trzy atomy azotu są odpowiedzialne za działanie fungistatyczne związków triazolowych. 2-(4-Chlorofenylo)-3-
cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanol będący składnikiem preparatów stosowanych głownie 
w sadownictwie, zakłóca przemianę materii grzybów chorobotwórczych, blokując w ten sposób biosyntezę 
ergosterolu. Przeprowadzenie środków grzybobójczych w formę związków jonowych powoduje poprawę ich 
właściwości użytkowych z jednoczesnym zwiększeniem ich aktywności biologicznej. Obecność dużego anionu 
organicznego może wpływać na znaczne obniżenie temperatury topnienia soli 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-
cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowych, co w części przypadków pozwala na zaliczenie ich do 
grupy związków zwanych cieczami jonowymi. 

Ciecze jonowe są związkami o strukturze jonowej, których temperatura topnienia nie przekracza 
temperatury wrzenia wody [4]. Ze względu na dużą różnorodność omawianych związków, istnieje wiele różnych 
kryteriów ich podziału. Ze względu na rodzaj kationu wyróżniamy ciecze jonowe z kationem amoniowym, 
fosfoniowym, sulfonowym lub oksoniowym. Istotnym kryterium jest również rodzaj anionu, który w cieczach 
jonowych może być organiczny lub nieorganiczny (złożony jak i prosty) [5]. Znaczna część omawianych związków 
wykazuje stan ciekły już w temperaturze pokojowej (RTIL, z ang. room temperature ionic liquid). Z uwagi na dużą 
ilość kombinacji kation/anion można tworzyć związki o różnorodnych, pożądanych właściwościach. Głównymi 
zaletami cieczy jonowych są niska prężność par, stabilność termiczna, zdolność do rozpuszczania wielu substancji 
chemicznych i przewodzenie prądu. Dzięki projektowalności cieczy jonowych znajdują one szerokie 
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zastosowanie jako rozpuszczalniki, a także w różnych strefach przemysłu tj. medycyna, farmacja, 
elektrochemia [5]. 

2 Omówienie wyników badań 

Do syntezy protonowych soli 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu 
w roli źródeł anionu użyto mocnych kwasów nieorganicznych (chlorowodorowego, siarkowego(VI) oraz 
ortofosforowego(V)) bądź silnych kwasów organicznych pochodzenia naturalnego (salicylowego, cytrynowego, 
szczawiowego, dichlorooctowego [6]). W toku badań otrzymano dodatkowo trzy sole z anionem pochodzącym 
od syntetycznych auksyn wykazujących selektywną aktywność herbicydową wobec roślin dwuliściennych: 
4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym, 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionianowym oraz 2,4-
dichlorofenoksyoctanowym. Rysunek 1 przedstawia równanie reakcji protonowania, natomiast struktury 
anionów w otrzymanych produktach zestawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 22. Protonowanie 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu 

Z użyciem wyżej wymienionych kwasów przeprowadzono reakcję protonacji 2-(4-chlorofenylo)-3-
cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu, mieszając substraty w metanolu w stałej temperaturze 20°C. 
Metodykę syntezy podano w punkcie 3.1. Po odparowaniu rozpuszczalnika i oczyszczeniu surowych produktów 
otrzymano gotowe protonowe sole 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-
iowe. Spośród uzyskanych produktów sole z anionami 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym (MCPA), 
2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionianowym (MCPP), 2,4-dichlorofenoksyoctanowym (2,4-D) oraz 
salicylanowym (Sal) były w temperaturze pokojowej cieczami o wysokiej lepkości, można je zatem zaliczyć do 
grupy niskotemperaturowych cieczy jonowych. 

  
Rysunek 23. Struktury chemiczne kationu i anionów w syntezowanych solach 

Z otrzymanego na drodze protonacji chlorku 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-
1,2,4-triazol-4-iowego uzyskano dwie dodatkowe sole, przeprowadzając reakcję wymiany anionu chlorkowego. 
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W roli źródeł anionu użyto tetrafluoroboranu sodu oraz azotanu(V) sodu. Produkty reakcji oczyszczono według 
metodyki opisanej w punkcie 3.1. Na rysunku 3. zobrazowano reakcję wymiany jonowej. 

 
Rysunek 24. Otrzymywanie soli protonowych w reakcji wymiany anionu 

Wydajności syntez przeprowadzonych według obu metod mieściły się w zakresie 94–99%. Dla wszystkich 
produktów stałych w temperaturze 20°C wyznaczono zakres temperatury topnienia. Charakterystykę 
przeprowadzonych syntez oraz podstawowe parametry fizykochemiczne produktów zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 13. Charakterystyka otrzymanych soli protonowych 

LP Anion Wydajność reakcji [%] Stan skupienia w 20°C Temperatura topnienia [°C] 

1 Cl- 99 Ciało stałe 178–181 

2 HSO4
- 99 Ciało stałe 141–145 

3 NO3
- 97 Ciało stałe 163–166 

4 H2PO4
- 99 Ciało stałe 126–128 

5 [BF4]- 94 Ciało stałe 84–87 

6 Sal 99 Ciecz - 

7 H2Citr 97 Ciało stałe 37–40 

8 HOxal 98 Ciało stałe 87–90 

9 Cl2Ac 98 Ciało stałe 168–170 

10 MCPA 95 Ciecz - 

11 MCPP 97 Ciecz - 

12 2,4-D 94 Ciecz - 

 
Oprócz soli występujących w temperaturze 20°C w stanie ciekłym, do cieczy jonowych zaliczyć można 

także trzy sole, których temperatura topnienia jest niższa niż 100°C. Są to tetrafluoroboran (BF4), 
diwodorocytrynian (H2Citr) oraz wodoroszczawian (HOxal) 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-
hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowe. Wszystkie pozostałe sole, w tym 4 z 5 soli kwasów nieorganicznych, 
charakteryzowały się temperaturą topnienia wyższą niż 100°C. Zaobserwowano, że sole posiadające anion 
o rozbudowanej, asymetrycznej strukturze (np. 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionianowy (MCPP) lub 
salicylanowy (Sal)) charakteryzują się znacznie niższymi temperaturami topnienia, co jest zgodne z obecnym 
stanem wiedzy na temat związków jonowych [7]. 

Dla wszystkich otrzymanych produktów wykonano analizę spektroskopową magnetycznego rezonansu 
jądrowego w celu potwierdzenia ich struktury chemicznej. Dla soli z anionem tetrafluoroboranowym (BF4) oraz 
diwodorofosforanowym(V) (H2PO4) wykonano również odpowiednio widma 19B NMR oraz 31P NMR. 
Sporządzono skrócony opis wykonanych widm magnetycznego rezonansu jądrowego. Krotność sygnałów 
oznaczono skrótami: s – singlet, br. s – szeroki singlet, d – dublet, t – triplet, q – kwartet, dd – podwójny dublet, 
dt – podwójny triplet, m – multiplet. 

 
Chlorek 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (1) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,01 (m, 2 H); 0,31 (m, 1 H); 0,55 (m, 2 H); 0,76 (d, J=6,81 Hz, 3 H); 1,31 (m, 

1 H); 4,91 (m, 1 H); 5,11 (m, 1 H); 5,39 (br. s, 1 H); 7,25 (m, 2 H); 7,39 (m, 2 H); 8,13 (br. s, 1 H); 8,55 (d, J=12,53 
Hz, 1 H); 9,55 (d, J=23,28 Hz, 1 H). 
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13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,8; 6,3; 12,8; 14,7; 46,1; 58,1; 77,5; 127,1; 127,5; 127,9; 128,8; 131,2; 
140,2; 142,6; 144,2. 

 
Wodorosiarczan 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (2) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,05 (m, 2 H); 0,34 (m, 1 H); 0,55 (m, 2 H); 0,80 (d, J=6,90 Hz, 3 H); 1,35 (m, 

1 H); 4,88 (m, 1 H); 5,07 (m, 1 H); 5,46 (br. s, 1 H); 7,32 (m, 2 H); 7,43 (m, 2 H); 8,07 (br. s, 1 H); 8,48 (s, 1 H); 8,53 
(s, 1 H); 9,27 (d, J=1,55 Hz, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,9; 6,4; 12,7; 14,7; 46,1; 58,3; 77,6; 127,3; 127,6; 127,9; 128,8; 131,3; 
140,9; 142,9; 144,7. 

 
Azotan(V) 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (3) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,03 (m, 2 H); 0,34 (m, 1 H); 0,54 (m, 2 H); 0,80 (d, J=6,75 Hz, 3 H); 1,33 (m, 

1 H); 4,86 (m, 1 H); 5,05 (m, 1 H); 5,39 (br. s, 1 H); 7,32 (m, 2 H); 7,43 (m, 2 H); 8,10 (br. s, 1 H); 8,45 (d, J=16,06 
Hz, 1 H); 9,15 (d, J=3,74 Hz, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,8; 6,3; 12,7; 14,6; 46,0; 58,2; 77,6; 127,2; 127,6; 127,8; 128,7; 131,3; 
140,4; 141,9; 145,0. 

 
Diwodorofosforan(V) 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (4) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,04 (m, 2 H); 0,31 (m, 1 H); 0,51 (m, 2 H); 0,81 (d, J=6,78 Hz, 3 H); 1,28 (m, 

1 H); 4,70 (m, 1 H); 4,92 (m, 1 H); 5,36 (br. s, 1 H); 7,28 (m, 2 H); 7,38 (m, 2 H); 7,74 (s, 1 H); 7,78 (s, 1 H); 8,07 
(br. s, 1 H); 8,12 (s, 1 H); 8,24 (s, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,8; 6,3; 12,8; 14,6; 46,0; 56,7; 77,8; 127,1; 127,4; 127,8; 128,7; 131,0; 
141,1; 142,6; 150,1. 

31P NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,31. 
 
Tetrafluoroboran 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (5) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,03 (m, 2 H); 0,27 (m, 1 H); 0,49 (m, 2 H); 0,75 (d, J=6,90 Hz, 3 H); 1,27 (m, 

1 H); 4,80 (m, 1 H); 4,98 (m, 1 H); 5,42 (br. s, 1 H); 7,12 (br. s, 1 H); 7,26 (m, 2 H); 7,36 (m, 2 H); 8,44 (d, J=16,53 
Hz, 1 H); 9,14 (d, J=3,14 Hz, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,8; 6,3; 12,7; 14,7; 46,0; 58,3; 77,6; 127,3; 127,6; 127,8; 128,8; 131,4; 
140,4; 142,8; 144,7. 

19B NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = -147,64. 
 
Salicylan 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (6) 
1H NMR (CDCl3) σ [ppm] = 0,17 (m, 2 H); 0,42 (m, 1 H); 0,63 (m, 2 H); 0,93 (d, J=6,58 Hz, 3 H); 1,22 (m, 1 

H); 3,45 (s, 1 H); 4,55 (m, 1 H); 4,98 (m, 1 H); 5,21 (br. s, 1 H); 6,94 (m, 1 H) 7,21 (m, 1 H); 7,24 (m, 2 H); 7,34 (m, 
2 H); 7,46 (m, 1 H); 7,87 (m, 1 H); 7,92 (s, 1 H); 8,10 (s, 1 H). 

13C NMR (CDCl3) σ [ppm] = 2,8; 6,1; 12,6; 14,2; 47,0; 57,2; 79,2; 112,5; 117,3; 119,1; 126,6; 127,5; 128,0; 
128,4; 130,6; 135,8 133,0; 140,8; 143,8; 144,0; 161,9; 173,3. 

 
Diwodorocytrynian 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (7) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,02 (m, 2 H); 0,30 (m, 1 H); 0,55 (m, 2 H); 0,80 (d, J=6,79 Hz, 3 H); 1,26 (m, 

1 H); 2,67 (m, 2 H); 2,78 (m, 2 H); 3,18 (s, 1 H); 4,55 (m, 1 H); 4,85 (m, 1 H); 5,37 (br. s, 1 H); 7,26 (m, 2 H); 7,38 
(m, 2 H); 7,74 (d, J=23,59 Hz, 1 H); 8,18 (d, J=37,32 Hz, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,8; 6,3; 12,8; 14,6; 42,9; 46,0; 48,7; 56,7; 72,6; 77,9; 127,1; 127,4; 127,9; 
128,7; 131,1; 141,1; 142,6; 144,4; 171,4; 174,7. 

 
Wodoroszczawian 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (8) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,04 (m, 2 H); 0,32 (m, 1 H); 0,52 (m, 2 H); 0,81 (d, J=6,83 Hz, 3 H); 1,29 (m, 

1 H); 4,63 (m, 1 H); 4,89 (m, 1 H); 5,46 (br. s, 1 H); 7,29 (m, 2 H); 7,39 (m, 2 H); 7,76 (d, J=23,68 Hz, 1 H); 8,19 (d, 
J=6,53 Hz, 1 H). 
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13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,7; 6,3; 12,7; 14,5; 45,9; 56,6; 65,9; 77,8; 127,0; 127,3; 127,8; 128,7; 131,1; 
141,0; 142,5; 144,3; 165,8. 

 
Dichlorooctan 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowy (9) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,04 (m, 2 H); 0,31 (m, 1 H); 0,48 (m, 2 H); 0,80 (d, J=6,89 Hz, 3 H); 1,28 (m, 

1 H); 4,63 (m, 1 H); 4,87 (m, 1 H); 5,40 (br. s, 1 H); 6,68 (s, 1 H); 7,26 (m, 2 H); 7,37 (m, 2 H); 7,74 (d, J=31,59 Hz, 
1 H); 8,18 (d, J=9,30 Hz, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,7; 6,3; 12,7; 14,5; 45,9; 56,6; 65,9; 77,8; 127,0; 127,3; 127,8; 128,7; 131,1; 
141,0; 142,5; 144,3; 165,8. 

 
4-Chloro-2-metylofenoksyoctan 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-

4-iowy (10) 
1H NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 0,05 (m, 2 H); 0,31 (m, 1 H); 0,55 (m, 2 H); 0,81 (d, J=6,86 Hz, 3 H); 1,29 (m, 

1 H); 2,19 (s, 3 H); 4,63 (m, 1 H); 4,72 (s, 2 H); 4,91 (m, 1 H); 5,40 (br. s, 1 H); 6,86 (m, 1 H); 7,17 (m, 1 H); 7,23 
(m, 2 H); 7,31 (m, 1 H); 7,41 (m, 2 H); 7,74 (d, J=31,89, 1 H); 8,18 (d, J=5,54, 1 H). 

13C NMR (DMSO-d6) σ [ppm] = 2,7; 2,8; 6,3; 7,1; 12,7; 13,6; 14,6; 15,0; 15,8; 45,9; 46,6; 65,0; 77,8; 78,6; 
124,3; 126,3; 127,1; 127,4; 127,8; 128,7; 130,0; 131,2; 141,0; 142,6; 154,8; 170,1. 

 
2-(4-Chloro-2-metylofenoksy)propionian 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-

1,2,4-triazol-4-iowy (11) 
1H NMR (CDCl3) σ [ppm] = 0,17 (m, 2 H); 0,40 (m, 1 H); 0,61 (m, 2 H); 0,91 (d, J=6,78 Hz, 3 H); 1,18 (m, 1 

H); 1,63 (d, J=7,30 Hz, 3 H); 2,24 (s, 3 H); 4,49 (m, 1 H); 4,68 (q, J=6,91 Hz, 1 H); 4,92 (m, 1 H); 6,62 (m, 1 H); 7,04 
(m, 1 H); 7,14 (m, 2 H); 7,19 (m, 1 H); 7,26 (m, 2 H); 7,77 (m, 1 H); 7,96 (d J=3,29 Hz, 1H). 

13C NMR (CDCl3) σ [ppm] = 2,7; 2,8; 6,1; 7,3; 12,6; 13,2; 14,2; 14,8; 16,1; 18,5; 47,0; 47,5; 72,2; 79,1; 79,5; 
119,8; 125,7; 126,2; 126,6; 127,6; 127,9; 128,2; 130,6; 132,9; 139,5; 141,0; 154,4; 175,2. 

 
2,4-Dichlorofenoksyoctan 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-

iowy (12) 
1H NMR (CDCl3) σ [ppm] = 0,18 (m, 2 H); 0,41 (m, 1 H); 0,62 (m, 2 H); 0,92 (d, J=6,78 Hz, 3 H); 1,19 (m, 1 

H); 4,52 (m, 1 H); 4,67 (s, 2 H); 4,95 (m, 1 H); 6,79 (m, 1 H); 7,15 (m, 1 H); 7,18 (m, 2 H); 7,27 (m, 2 H); 7,38 (m, 1 
H); 7,80 (d, J=8,71 Hz, 1 H); 7,99 (d, J=7,38, 1 H). 

13C NMR (CDCl3) σ [ppm] = 2,7; 2,8; 6,1; 7,4; 12,6; 13,2; 14,2; 14,8; 47,0; 47,5; 66,0; 79,2; 79,6; 114,4; 
123,9; 126,6; 126,7; 127,5; 127,6; 127,9; 128,3; 130,1; 133,0; 139,5; 141,1; 152,3; 170,9. 

 
Sygnały obecne na widmach magnetycznego rezonansu jądrowego w pełni potwierdzają założoną 

strukturę chemiczną otrzymanych produktów. Struktura anionu wykazuje niewielki, lecz zauważalny wpływ na 
przesunięcia chemiczne sygnałów pochodzących od atomów wodoru obecnych w strukturze kationu 1-(2-(4-
chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowego. 

3 Metodyka badawcza 

3.1 Synteza protonowych soli 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-
butanolu 

Syntezy soli przeprowadzono według dwóch niezależnych metod: poprzez protonowanie 2-(4-
chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu kwasem, bądź na drodze wymiany jonowej 
z wydzieleniem soli nieorganicznej jako produktu ubocznego. W przypadku chlorku, wodorosiarczanu(VI), 
diwodorofosforanu(V), salicylanu, diwodorocytrynianu, szczawianu, dichlorooctanu, 4-chloro-2-
metylofenoksyoctanu, 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionianu oraz 2,4-dichlorofenoksyoctanu 1-(2-(4-
chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowego, zastosowano metodę 
protonowania. W jej przebiegu, naważkę 0,01 mol 2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-
2-butanolu wprowadzono do kolby wyposażonej w mieszadło magnetyczne oraz czujnik temperatury. W dalszej 
kolejności do kolby wprowadzono 30 cm3 metanolu i uruchomiono mieszanie. Układ mieszano w czasie 15 minut 
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celem pełnego rozpuszczenia substratu i stabilizacji temperatury. Następnie do mieszaniny reakcyjnej 
wprowadzono naważkę odpowiedniego kwasu z uwzględnieniem nadmiaru reagenta w wysokości 5% masowych 
w stosunku do ilości stechiometrycznej. Reakcję prowadzono przez 120 minut, intensywnie mieszając układ 
i stale kontrolując temperaturę procesu. Kolejnym krokiem procesu było usunięcie metanolu z mieszaniny 
poreakcyjnej z użyciem rotacyjnej wyparki próżniowej. Następnie pozostałość przemyto trzykrotnie 20 cm3 wody 
demineralizowanej w celu odmycia nadmiaru kwasu, a następnie pozostałość osuszono w warunkach 
obniżonego ciśnienia do stałej masy. 

Tetrafluoroboran oraz azotan(V) 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-
triazol-4-iowy otrzymano w reakcji wymiany anionu. W tym celu 0,01 mola chlorku 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-
cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowego, otrzymanego według metody opisanej powyżej, 
wprowadzono do kolby wyposażonej w mieszadło magnetyczne, po czym dodano 30 cm3 metanolu 
i uruchomiono mieszanie. Po wstępnej homogenizacji układu do kolby dodano odpowiednio stechiometrycznej 
ilości tetrafluoroboranu sodu lub azotanu(V) sodu, po czym kontynuowano mieszanie w czasie dalszych 30 minut. 
Po zakończeniu procesu odsączono wytrącony osad soli nieorganicznej, po czym z układu usunięto metanol. 
Stałą pozostałość suszono w warunkach obniżonego ciśnienia do uzyskania gotowego produktu. 

3.2 Analiza temperatury topnienia 

Analizę temperatury topnienia przeprowadzono za pomocą aparatu MP 90 Melting Point System 
(METTLER TOLEDO®). Szybkość ogrzewania komórki pomiarowej z analizowaną substancją wynosiła 1°C/min, 
a podczas każdego pomiaru analizowano po 4 próbki badanej soli umieszczone w osobnych kapilarach. Na 
podstawie wyników pomiaru wyznaczono średni zakres temperatury topnienia dla danej substancji. Dla soli 
występujących w stanie ciekłym w temperaturze 20°C zakres temperatury topnienia nie był wyznaczany. 

3.3 Analiza spektroskopowa 

Widma protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego zostały wykonane z użyciem spektrometrów 
Mercury Gemini 300 oraz Varian VNMR-S 400 MHz pracujących w częstotliwościach 300 and 400 MHz. W roli 
wzorca wewnętrznego użyto tetrametylosilanu. Z użyciem tych samych urządzeń wykonano widma węglowego 
magnetycznego rezonansu jądrowego przy użyciu częstotliwości odpowiednio 75 oraz 100 MHz. 

4 Wnioski 

Opracowane metody syntezy protonowych soli z kationem 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-
hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-iowym pozwalają na otrzymanie jonowych produktów z wysokimi 
wydajnościami przekraczającymi 94%, niezależnie od wybranej metody syntezy. W zależności od doboru anionu 
możliwe jest uzyskanie produktów o niskiej temperaturze topnienia, które zaliczają się do kategorii cieczy 
jonowych. W szczególnych przypadkach duże aniony organiczne o rozbudowanej strukturze molekularnej 
tworzyły w połączeniu z kationem 1-(2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-2-hydroksybutylo)-1H-1,2,4-triazol-4-
iowym sole ciekłe w temperaturze 20°C, które określa się mianem niskotemperaturowych cieczy jonowych. 
Tak znaczne obniżenie temperatury topnienia w porównaniu do soli nieorganicznych spowodowały 
wprowadzenie do struktury soli anionu 2,4-dichlorofenoksyoctanowego, 2-(4-chloro-2-
metylofenoksy)propionianowego, 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowego oraz salicylanowego. Brak obecności 
pasm pochodzących od zanieczyszczeń na widmach magnetycznego rezonansu jądrowego potwierdza, że 
przyjęta metoda oczyszczania produktów jest skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych. Struktura 2-
(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanolu jest w reakcji protonowania 
modyfikowana w niewielkim stopniu, dzięki czemu otrzymane sole najprawdopodobniej zachowają aktywność 
fungistatyczną na poziomie zbliżonym do związku w formie niesprotowanej.  
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Obecnie wiele procesów przemysłowych otrzymuje roztwory wodne zawierające jony różnych metali. 
Roztwory te powstają nie tylko w przemyśle metalurgicznym, ale także innych gałęziach przemysłu. Stanowią 
one efekt uboczny zastosowanego procesu technologicznego. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa to metoda dająca 
możliwość selektywnego rozdziału, a następnie wydzielenia jonów różnych metali ze złóż pierwotnych, ale 
także w procesie odzysku z przemysłowych roztworów odpadowych. Metoda ta charakteryzuje się 
możliwością zatężania roztworów, co umożliwia przetwórstwo takich roztworów o niewielkiej ilości jonów 
metalu.  
Celem badań było określenie wpływu składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 
1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu w mieszaninie z przemysłowym ekstrahentem – fosforanem tributylu. 
Przedstawione wyniki pokazują, że zastosowanie fosfoorganicznego modyfikatora w miejsce dekan-1-olu 
obniża wydajność ekstrakcji, szczególnie w przypadku roztworów wodnych o niskim stężeniu jonów 
chlorkowych. zaproponowany skład fazy organicznej zapewnił zadowalająca ekstrakcję uniemożliwiając przy 
tym powstawanie emulsji lub wydzielania kompleksu.  

1 Wstęp 

W inżynierii mineralnej, nazywanej inaczej mineralurgią, wyróżniamy procesy mokre 
(hydrometalurgiczne) oraz procesy ogniowe (pirometalurgiczne). Przy zastosowaniu metod pirometalurgicznych 
rudy metali i metali wtórnych przerabia się w wysokich temperaturach (temperatura powyżej temperatury 
topnienia otrzymywanego metalu). Alternatywny do tego procesu jest proces hydrometalurgiczny, w którym 
wykorzystywane są takie metody jak ekstrakcja rozpuszczalnikowa oraz elektroliza [4]. Hydrometalurgia jest 
działem zajmującym się przetwarzaniem rud, koncentratów i innych surowców zawierających metale 
w procesach mokrych, związanych z rozpuszczeniem niektórych składników.  

Proces hydrometalurgiczny można podzielić na cztery etapy:  

a) ługowanie, 
b) ekstrakcja, 
c) reekstrakcja, 
d) wydzielanie metalu. 
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Rysunek 12. Podział mineralurgii 

Ługowanie jest to proces ekstrakcji ciała stałego lub cieczy z mieszaniny z innym ciałem stałym za pomocą 
odpowiedniego rozpuszczalnika. Stosuje się roztwory zawierające czynnik ługujący, który wprowadza się 
w kontakt z materiałem zawierającym metal. Czynnik ługujący może wykazywać właściwości kwasowe lub 
zasadowe. Bardzo istotne znaczenie w tym procesie mają następujące czynniki: temperatura, pH roztworu, 
potencjał utleniający. Jako czynniki wymywające w procesach ługowania moją być zastosowane kwasy 
mineralne (np. kwas solny, kwas azotowy(V), kwas fluorowodorowy), zasady (np. wodorotlenek sodu, 
wodorotlenek amonu), sole chlorkowe (np. chlorek miedzi(II), chlorek amonu, chlorek żelaza(III)) lub sole 
węglanowe (np. węglan sodu, węglan amonu). Reekstrakcja polega na ponownym przeprowadzeniu procesu 
ekstrakcji, poprzez wytrząsanie ekstraktu z odpowiednim czynnikiem rozkładającym kompleks. Ma ona na celu 
przeprowadzenie metalu z fazy organicznej do fazy wodnej. Wydzielanie metalu jest to ostatni z etapów procesu 
hydrometalurgicznego, który odbywa się poprzez proces elektrolizy. 

Ekstrakcja jest metodą rozdzielania składników mieszaniny lub roztworu przy użyciu rozpuszczalnika, tzw. 
ekstrahenta. Jest ona jedną z wielu metod służących do oczyszczania, zatężania i wydzielania metali z roztworów 
wodnych. Ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz polega na przeprowadzeniu substancji rozpuszczonej z jednej fazy 
ciekłej do drugiej fazy ciekłej, która nie miesza się z pierwszą. Jedną fazę ciekłą stanowi roztwór wodny a drugą 
fazą jest rozpuszczalnik organiczny [1]. 

W procesie ekstrakcji istotne znaczenie ma skład fazy wodnej. Zależnie od sposobu ługowania można 
otrzymać roztwory siarczanowe, amoniakalne i chlorkowe. Przeprowadzając ekstrakcję miedzi(II) z układów 
chlorkowych można dowieść, iż wykazuje ona wiele zalet w porównaniu z ekstrakcją z układów siarczanowych. 
Dzieje się tak, ponieważ sole chlorkowe są lepiej rozpuszczalne niż ich siarczanowe odpowiedniki, wówczas 
uzyskuje się roztwory o wyższych stężeniach metalu [2,3]. 

Z technicznego punktu widzenia proces ekstrakcji można prowadzić na dwa sposoby: jedno- lub 
wielostopniowy. W pierwszej metodzie faza organiczna jest mieszana z fazą wodną, a następnie wytrząsana 
i pozostawiona na pewnie czas, do momentu rozdziału faz. Natomiast w instalacjach przemysłowych 
przeprowadza się ekstrakcję wielostopniową, która pracuje w sposób ciągły lub okresowy. Stanowi ją kaskada 
pojedynczych etapów ekstrakcyjnych. Kontakt obu faz jest zapewniony, poprzez przeciwprądowy przepływ faz 
o odpowiednim natężeniu przepływu w jednym urządzeniu, np. kolumnie ekstrakcyjnej. Dodatkowo 
powierzchnia styku faz może być zwiększana dzięki zastosowaniu urządzeń wewnętrznych, wbudowanych 
w środku kolumny. Takimi urządzeniami mogą być tarcze rotacyjne [4].  

Ekstrahent użyty w mieszaninie jako modyfikator najczęściej posiada zdolność do wypierania cząsteczki 
z kompleksu, czyniąc go mniej hydrofilowym. Zajmuje puste miejsca koordynacyjne metalu lub wypiera z nich 
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wodę oraz umożliwia powstawanie mniej trwałego kompleksu. Przykładowe działanie ekstrahenta o charakterze 
donora elektronów (donor) na przenoszenie metalu w postaci chelatu (M(L)n) można opisać równaniami [5]: 

• wypieranie cząsteczki wody hydratowanej z kompleksu 

OHOHdonorLMdonorOHLM nnnn 2122 ))(()()()(    

• rozbudowa powłoki koordynacyjnej metalu, np.: w przypadku metali ziem rzadkich 

)()()()()( 22 donorOHLMdonorOHLM nnnn   

• dodatkowe oddziaływania np.: utworzenie wiązanie wodorowego  

)()()()( 2 donorHHOLMdonorOHLM nnn   

Na przebieg procesu w obecności dwóch ekstrahentów wpływ ma kilka czynników zewnętrznych, np.: pH, 
ligandy organiczne i nieorganiczne wchodzące w skład kompleksu, stosunek stężeń ekstrahentów, temperatura 
procesu, rozpuszczalnik i siła jonowa roztworu wodnego.  

Hydrofobowe oksymy ketonów alkilowo-2-pirydylowych stanowią nową grupę związków będących 
alternatywą dla dotychczas stosowanych ekstrahentów przemysłowych. Związki te posiadają dwa ugrupowania 
zdolne do koordynacji miedzi(II), co zapewnia tego typu ekstrahentom możliwość zastosowania w różnych 
układach ekstrakcyjnych (roztwory chlorkowe, siarczanowe czy amonowe). Szczególną rolę odgrywa tutaj 
zasadowy atom azotu, który posiada wolną parę elektronową zdolną do tworzenia wiązania koordynacyjnego 
oraz słabo kwaśny atom tlenu, który może ulegać deprotonacji i w efekcie prowadzić do utworzenia trwałego 
kompleksu chelatowego. Przeprowadzone dotychczas badania nad zastosowaniem oksymu 1-(2-
pirydylo)tridekan-1-onu wykazały, że związek ten charakteryzuje się silnymi właściwościami ekstrakcyjnymi 
względem jonów miedzi(II). Szczególnej uwadze poddano kompleksy z jonami miedzi(II) w roztworze 
chlorkowo/azotanowym, które w zależności od stężenia jonów chlorkowych w roztworze wodnym wymagały 
innego procesu re-ekstrakcji. Ekstrahent ten również posiadał wady, z których najważniejsze to [6,7]:  

• powstawanie w roztworze chlorkowym trwałych kompleksów o charakterze chelatowym, które przy 
długotrwałym kontakcie z fazą wodną tworzyły trudno rozpuszczalne aglomeraty, 

• ekstrakcja jonów miedzi(II) z roztworu siarczanowego powoduje powstawanie trwałych emulsji, 

• ekstrakcja jonów miedzi(II) z roztworu o pH poniżej 2 wiąże się z wytracaniem kompleksu na granicy faz 
lub powstawaniem trwałych emulsji. 

2 Część eksperymentalna 

Oksym 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu (2PC12), fosforan tributylu (TBP) i mieszanina oksymu 2PC12 i TBP 
(1:1) w postaci 0,1 M roztworów toluenowych zostały poddane podstawowym badaniom ekstrakcyjnym, które 
obejmowały badanie wpływu I) stężenia jonów chlorkowych w fazie wodnej, II) zmian stężenia ekstrahenta – 
fosforanu tributylu (TBP) i III) stężenia jonów Cu(II) na procent ekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworów 
chlorkowych. Badania te prowadzono w cylindrach miarowych o objętości 50 ml przy stałym stosunku faz 
organiczna: wodna równym 1. Obie fazy były wstrząsane na wstrząsarce ramieniowej (BioMix BWR-04) przez 15 
minut w temperaturze 21-23°C. W badaniach tych fazę wodną stanowiły roztwory chlorku miedzi(II) (0,01 mol/l) 
zawierające zmienne stężenie jonów chlorkowych (0-4 mol/l)oraz stała wartość siły jonowej I = 4 mol/l oraz 
aktywności wody aw = 0,835 (oba parametry regulowano przed odpowiedni dodatek NaCl, LiNO3 i NaNO3). 
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3 Wyniki badań 

3.1 Badanie wpływu stężenia jonów chlorkowych w fazie wodnej na wydajność procesu ekstrakcji 
miedzi(II) 

Otrzymane wyniki badań w przypadku roztworu toluenowego zawierającego 0,1 mol/l oksymu 2PC12 
dowiodły, że stężenie jonów chlorkowych nie ma istotnego wpływu na procent ekstrakcji jonów miedzi(II) 
z roztworów chlorkowych. W przypadku stosowania fosforanu tributylu (TBP) jako ekstrahenta, uzyskane wyniki 
wykazały brak przenoszenia jonów miedzi(II) lub ekstrakcja zachodziła z wydajnością nieprzekraczającą 3,5% 
(0,1-3 mol/l Cl-). Największą wartość procentu ekstrakcji zaobserwowano dla stężenia jonów Cl- równego 4 mol/l 
(%E = 10,9%). Zastosowanie mieszaniny oksymu 2PC12 i TBP (1:1) spowodowało wzrost wydajności procesu 
w porównaniu do ekstrakcji samego TBP, ale także spadek w przypadku oksymu 2PC12. Zaobserwowano 
zależność %E od stężenia jonów chlorkowych (Wykres. 1). 

 
Wykres 1. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na procent ekstrakcji miedzi(II) toluenowym roztworem 2PC12, TBP i ich mieszaniną. 

([Cu(II)] = 0,01 mol/l; pH = 3,5; I = 4 mol/l; aw = 0,835; [2PC12] = [TBP] = 0.1 mol/l). 

3.2 Badanie wpływu zmian stężenia modyfikatora fazy organicznej na wydajność ekstrakcji  

Badanie przeprowadzono dla wodnego roztworu o stałym stężeniu miedzi(II) równym 0,01 mol/l i stałym 
stężeniu jonów chlorkowych wynoszącym 0,1 mol/l. Jako fazę organiczną zastosowano roztwory toluenowe 
zawierające stałe stężenie oksymu 2PC12 (0,1 mol/l) oraz zmienne stężenie modyfikatora (TBP) w przedziale od 
0 do 0,1 mol/l.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że dodatek ekstrahenta fosfoorganicznego (TBP) 
wpływa niekorzystnie na proces ekstrakcji jonów miedzi(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu. 
Zaobserwowano, że procent ekstrakcji maleje ze wzrostem stężenia TBP w fazie organicznej i jedynie dodatek 
TBP w ilości 0,017 mol/l pozwolił na uzyskanie 98% ekstrakcji (Wykres. 2). 
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Wykres 2. Wpływ stężenia ekstrahenta TBP na procent ekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworu chlorkowego roztworem organicznym 

zawierającym stałe stężenie oksymu 2PC12 (0.1 M) oraz zmienne stężenie TBP (0 - 0.1 M). ([Cu(II)] = 0,01 mol/l; [Cl-] = 0,1 mol/l; pH = 
3,5, I = 4 mol/l, aw = 0,835; rozpuszczalnik organiczny – toluen). 

3.3 Określenie wpływu stężenia jonów miedzi(II) na procent ekstrakcji 

Eksperyment przeprowadzono dla wodnych roztworów zawierających stałe stężenie jonów chlorkowych 
równe 4 mol/l i oraz zmienne stężenie jonów miedzi(II) wynoszące odpowiednio: 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 i 0,12 
mol/l. W badaniu ekstrakcyjnym fazę organiczną stanowił roztwór toluenowy zawierający 2PC12 o stężeniu 
równym 0,1 mol/l i TBP, o stężeniu równym 0,033 i 0,067 mol/l. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie 3 
i na ich podstawie można powiedzieć, że wydajność procesu ekstrakcji jonów miedzi(II) maleje wraz ze wzrostem 
stężenia jonów Cu(II). Stężenie ekstrahenta TBP jako modyfikatora równe 0,033 mol/l daje wyższy procent 
ekstrakcji niż jego stężenie wynoszące 0,067 mol/l. Świadczy to o istotności wpływu dodatku modyfikatora (TBP) 
na procent ekstrakcji. 

Wzrost stężenia TBP do wartości 0,067 mol/l wpłynął pozytywnie na rozpuszczalność przenoszonego 
kompleksu w fazie organicznej. Ekstrakcja z roztworem wodnym zawierającym 0,08 mol/l Cu(II) była możliwa 
tylko w przypadku fazy organicznej zawierającej 0,067 mol/l TBP i wynosiła 60%. Natomiast w przypadku stężenia 
0,033 mol/l TBP kontakt fazy organicznej z roztworem wodnym zawierającym 0,08 mol/l Cu(II) powodował 
wytrącanie się kompleksu w całej objętości fazy organicznej, co eliminowało mieszaninę jako potencjalny 
roztwór ekstrakcji.  
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Wykres 3. Wpływ stężenia jonów Cu(II) na procent ekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworów chlorkowych zawierających stałe stężenie 

jonów Cl- (4 mol/l) i zmienne stężenie jonów Cu(II) (0,02 – 0,12 mol/l) roztworem organicznym oksymu 2PC12 (0,1 mol/l) oraz TBP 
(0,033 i 0,067 mol/l) (pH = 3,5; I = 4 mol/l; aw = 0,835; rozpuszczalnik organiczny – toluen). 

4 Wnioski 

Ekstrakcja jonów miedzi(II) z układów chlorkowych dowodzi, że obecność modyfikatora nieznacznie 
osłabia właściwości ekstrakcyjne oksymu 2PC12 i wpływ ten zależy od stężenia jonów chlorkowych w fazie 
wodnej oraz stężenia modyfikatora w fazie organicznej. Zależność procentu ekstrakcji w funkcji stężenia jonów 
chlorkowych sugeruje zmiany w strukturze kompleksu miedź-oksym. Badając wpływ stężenia jonów miedzi(II) 
na wydajność procesu ekstrakcji otrzymane wyniki pokazały, że stężenie miedzi(II) równe 0,02 mol/l powoduje 
zajście ekstrakcji w 100%, podczas gdy każde wyższe jej stężenie obrazuje spadek wydajności procesu. 
Zastosowanie TBP jako modyfikatora o stężeniu 0,067 mol/l umożliwia przeprowadzenie ekstrakcji jonów Cu(II) 
z roztworu chlorkowego i proces ten zachodzi bez wytrącania się kompleksu, a wydajność tego procesu 
wynosi 60%. 
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DEGRADACJA IBUPROFENU W WARUNKACH TESTU STATYCZNEGO 
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Polska jest jednym z czołowych państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość spożywanych leków. Dużym 
problem staje się zatem zanieczyszczenie środkami farmaceutycznymi wód pitnych. Wiele zespołów 
naukowych na całym świecie zajmuję się badaniem wpływu różnych parametrów na proces usuwania 
farmaceutyków ze ścieków. Coraz to nowsze technologie umożliwiające oznaczenie środków 
farmaceutycznych w próbkach wodnych oraz metody ich usuwania dają nadzieję na poprawę jakości wód. 
Jeśli jednak nie zostaną poczynione odpowiednie kroki, za parę lat zmiany w środowisku przyrodniczym mogą 
być już nieodwracalne. 
Celem prowadzonych badań było określenie zależności stopnia biodegradacji ibuprofenu w teście statycznym 
z osadem czynnym od temperatury prowadzenia procesu biodegradacji.  

1 Wstęp 

Przemysł farmaceutyczny rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Jednym z powodów, dla których z roku 
na rok staje się on coraz mocniejszym sektorem gospodarczym jest z pewnością chęć poprawy jakości życia oraz 
rosnąca liczba osób zmagająca się z dolegliwościami, które przyjęły już miano chorób cywilizacyjnych. Coraz więcej 
leków możemy kupić bez recepty i w nieograniczonej ilości. Badania pokazują, iż statystyczny Polak kupuje 
29 opakowań rocznie. Warto byłoby się zastanowić, jaki wpływ na środowisko ma brak kontroli nad ilością 
spożywanych leków. Badania dowodzą, że ilość farmaceutyków w środowisku rośnie w zaskakującym tempie. 
Jednym z najczęściej stosowanych środków farmaceutycznych jest ibuprofen należący do grupy niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest on uważany za najbezpieczniejszy lek z tej grupy. Ibuprofen występuje na 
rynku najczęściej pod postacią mieszaniny racemicznej składającej się z lewoskrętnego i prawoskrętnego 
enancjomeru. Brak uregulowań prawnych na temat dopuszczalnych stężeń środków farmaceutycznych 
w środowisku sprawia, że przedostają się one do wód gruntowych oraz wód powierzchniowych, a następnie do 
ujęć wody pitnej. Badania dowodzą, że obecne metody oczyszczania ścieków, nie gwarantują usunięcia 
farmaceutyków ze środowiska wodnego w 100%. Z tego względu uzasadnionym działaniem wydaje się 
poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod oczyszczania ścieków bądź też modyfikacja już istniejących [1,2,3]. 

2 Środki farmaceutyczne na rynku polskim oraz ich źródła przedostawania się do 
środowiska 

Ilość farmaceutyków na polskim rynku rośnie w niewyobrażalnym tempie. Analiza przeprowadzona przez 
IMS Health dowodzi, że wartość sektora farmaceutycznego w Polsce wynosi ok. 20 mld złotych, z czego około 
25% stanowią tzw. leki OTC (ang. Over The Counter Drugs), czyli leki sprzedawane bez recepty [4]. 

Środki farmaceutyczne zostały zaklasyfikowane do grupy tzw. (ang. New Emerging Contaminants), czyli 
nowo pojawiających się zanieczyszczeń w środowisku. Leki mogą przedostawać się do środowiska w dwóch 
formach: w postaci niezmienionej lub w formie metabolitów. Jednym z ich podstawowych źródeł są ścieki 
komunalne, które w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia szamb przedostają się do wód podziemnych. 
Kolejnym ogromnym źródłem farmaceutyków w środowisku są ścieki szpitalne. Zwróćmy uwagę na fakt, że 
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substancje lekowe nie są całkowicie rozkładane w oczyszczalniach ścieków. Część z nich zatrzymywana zostaje 
w osadzie ściekowym, który następnie może być wykorzystywany do nawożenia pól. Jednym z ogromnych źródeł 
środków farmaceutycznych w środowisku jest także ciągle rozwijający się przemysł farmaceutyczny [4,5,6]. 

3 Skutki występowania farmaceutyków w środowisku 

Niekontrolowana ilość wprowadzanych substancji farmaceutycznych do środowiska niesie za sobą trudne 
do przewidzenia skutki. Badania prowadzone na japońskich samcach mieczyków wykazały, że ich 
sześciotygodniowy kontakt z ibuprofenem, spowodował znaczny rozrost wątroby. Testy laboratoryjne wykazały, 
że 28 dniowa ekspozycja pstrągów tęczowych na diklofenak, spowodowała patologiczne zmiany w skrzelach 
i w nerkach. Niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i zwierząt stają się mieszaniny leków. Ciężko jednak przewidzieć 
skutki, jakie niesie za sobą niekontrolowane mieszanie się leków w środowisku oraz ich działanie na organizmy 
żywe [2,7,8]. 

4 Niesteroidowe leki przeciwzapalne ze szczególnym uwzględnieniem ibuprofenu 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne maja działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. 
Mechanizm działania tych leków opiera się na blokowaniu enzymu cyklooksygenazy (COX), który bierze udział w 
szlaku przemiany kwasu arachidonowego w prostaglandyny, które w przypadku uszkodzenia tkanek 
odpowiadają za objawy zapalenia [9] 

Jednym z najbezpieczniejszych leków z grupy NLPZ jest ibuprofen. Jest to lek pierwszej generacji 
o szerokim zastosowaniu, m.in. uśmierza bóle okolic lędźwiowo-krzyżowych, bóle głowy, obniża gorączkę [1]. 
Preparaty zawierające ibuprofen, występują najczęściej w postaci mieszaniny racemicznej składającej się z 
enancjomeru S-(+)-IB oraz enancjomeru R-(-)-IB. Enancjomer S-(+)-IB jest formą farmakologicznie aktywną, która 
działa hamująco na cyklooksygenazy natomiast enancjomer R-(-)-IB jest formą farmakologicznie nieaktywną 
[1,10]. Wzory strukturalne enancjomerów ibuprofenu przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rysunek 25. Wzory strukturalne ibuprofenu: (a) nieaktywny (R)-(-)-Ibuprofenu, (b) aktywny (S)-(+)-Ibuprofenu [2] 
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5 Stężenia niesteroidowych leków przeciwzapalnych w próbkach wodnych 

Analiza ilościowa próbek wód powierzchniowych dowodzi, że stężenie leków z grupy NLPZ jest w nich na 
poziomie ng/l, czasem nawet µg/l. 

W tabeli 1 przedstawiono stężenia ibuprofenu, paracetamolu oraz kwasu salicylowego w próbkach 
wodnych pochodzących z wybranych krajów Unii Europejskiej.  

Tabela 1. Stężenia wybranych NLPZ w próbkach wodnych pochodzących z wybranych krajów Unii Europejskiej na podstawie [2] 

 

6 Wybrane metody usuwania środków farmaceutycznych ze ścieków 

Jedną z metod eliminacji farmaceutyków ze ścieków jest biodegradacja wykorzystująca osad czynny (tzw. 
metoda CAS (ang. Conventional Activated Sludge). Osad czynny składa się przede wszystkim z bakterii, 
pierwotniaków, pajęczaków, wrotków, owadów oraz nicieni. Hodowla mikroorganizmów odbywa się 
w natlenianym bioreaktorze, do którego w sposób ciągły dopływają ścieki. Aktywne grupy mikroorganizmów, 
które powstają w trakcie oczyszczania są zdolne do rozkładania materii organicznej. Metaboliczny rozkład opiera 
się na dwóch procesach: syntezie i respiracji. Synteza obejmuje rozmnażanie bakterii wykorzystujących ścieki 
jako pożywienie. W wyniku przekształcenia pożywienia w CO2, H2O oraz utleniony azot zostaje uwolniona 
energia – jest to proces respiracji [2].  

Innym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze ścieków jest fotodegradacja. Jest to proces fotokatalicznego 
utleniania wykorzystującego promieniowanie słoneczne/UV oraz fotokatalizatory. Ten wolnorodnikowy proces 
opiera się na generowaniu rodników hydroksylowych, zdolnych rozkładać substancje organiczne tworzące 
produkty przejściowe lub może prowadzić do całkowitej mineralizacji [11]. 

Kolejna metoda wykorzystuje bioreaktory membranowe. Składają się one z klasycznego bioreaktora oraz 
membrany, która rozdziela biomasę od ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem metody biologicznej [12]. 

7 Metodyka badań [2] 

7.1 Przygotowanie osadu oraz roztworu wzorcowego do testów biodegradacyjnych 

Badania podatności ibuprofenu na biodegradacje przez osad czynny były prowadzone w trzech seriach 
pomiarowych, odpowiednio: I seria w 8°C, II seria w 18°C, III seria pomiarowa w 28°C. 

Każdorazowo osad czynny pobierano z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (obrzeże miasta 
Poznania). Po dostarczeniu do laboratorium osad był intensywnie napowietrzany. W pierwszej kolejności 
wyznaczono suchą masę osadu. Dobrze wymieszany osad czynny przelano do trzech cylindrów o pojemności 50 
ml. Następnie przesączono każdy z nich przez sączki, które uprzednio zważono. Zatrzymany na sączkach osad 
suszono przez 2 godziny w suszarce w temperaturze 105°C. Po wysuszeniu zważono sączki wraz z osadem. 
Wartość suchej masy osadu otrzymano odejmując masę suchego sączka od masy sączka z osadem czynnym. 
Powyższą procedurę wykonano dla każdego z trzech osadów przywiezionych z oczyszczalni ścieków. Na 

NLPZ Występowanie Stężenie [µg/l] Kraj 

Ibuprofen 

wody powierzchniowe 0,05-0,1 Polska 

wody powierzchniowe < 0,0045 

Francja woda pitna < 0,0006 

Paracetamol 
woda pitna < 0,21 

wody powierzchniowe 0,22 – 1,0 Wielka Brytania 

Kwas acetylosalicylowy 

wody powierzchniowe 0,1 

Niemcy ścieki surowe 3,2 

ścieki oczyszczane 0,6 
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podstawie suchej masy osadu wyliczono objętość osadu potrzebnego do przygotowania próbek. Roztworem 
wzorcowym był roztwór ibuprofenu w metanolu o stężeniu 25 mg/l. Sucha masa została oznaczona na podstawie 
normy PN-EN 12880:2004. 

7.2 Przygotowanie próbek do statycznych testów biodegradacyjnych 

Każdą z serii pomiarowych (I seria 8°C, II seria 18°C, III seria 28°C) powtórzono dwukrotnie przygotowując 
po 11 kolb stożkowych. Do każdej kolby dodano taką ilość osadu czynnego, aby jego stężenie (w przeliczeniu na 
suchą masę osadu) w każdej próbce wynosiło 1,0 g/l. Następnie do poszczególnych kolb dodawano taką ilość 
ibuprofenu, aby jego stężenie wyniosło 10 mg/l. Każdą próbę uzupełniono wodą destylowaną do objętości 250 
ml. W badaniach przyjęto, że ibuprofen stanowi jedyne źródło węgla dla mikroorganizmów. Każdą 
z przygotowanych prób napowietrzano w wytrząsarce typu Innova 40R New Brunswick. Temperaturę ustawiono 
zgodnie z daną serią pomiarową: 8°C, 18°C, 28°C. Szybkość obrotów była stała – 150 obrotów/min. 

7.3 Pobór próbek do analizy 

Testy prowadzano przez 24 godziny. W tabeli 2 przedstawiono numery, które zostały przypisane próbkom 
oraz ich skład i czas poboru. 

Tabela 2. Oznaczenia analizowanych prób wraz ze składem oraz czasem poboru [2] 

Numer analizowanej próbki Skład próbki oraz czas poboru 

1 osad czynny + woda destylowana 

2 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l) 

3 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 0,5h 

4 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 1h 

5 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 2h 

6 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 3h 

7 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 4h 

8 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 5h 

9 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 6h 

10 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 7h 

11 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 8h 

12 osad czynny + woda destylowana + ibuprofen (10 mg/l); pobór po 24h 

 

7.4 Ekstrakcja do fazy stałej oraz analiza techniką LC-MS/MS 

Ekstrakcję do fazy stałej przeprowadzono z wykorzystaniem komory SPE, do której przyłączona była 
pompa próżniowa. Adsorpcji ibuprofenu dokonano na złożu C18 J.T. Baker (6ml, 500 mg), zaś elucję 
zaadsorbowanego leku prowadzono metanolem. 

Rozdzielanie chromatograficzne ibuprofenu wykonano przy użyciu chromatografu cieczowego UltiMate 
3000 RSLC, z wykorzystaniem kolumny Hypersil Gold C18 RP. Fazę ruchomą stanowiła mieszanina wodnego 
roztworu octanu amonu z metanolem. Skład fazy ruchomej zmieniał się w trakcie trwania analizy. Natężenie 
przepływu fazy ruchomej wynosiło 0,2 ml/min. Rozdzielanie chromatograficzne prowadzone było 
w temperaturze 35°C. Czas trwania analizy wynosił 12 min. Detektorem wykorzystanym w analizie był 
tandemowy spektrometr mas API 4000 QTRAP, pracujący w trybie MRM (ang. Multiple Reaction Monitoring - 
monitorowania wielu reakcji). 
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7.5 Wyznaczenie stężenia ibuprofenu w próbkach po procesie biodegradacji 

Analizę ilościową wykonano na podstawie pól powierzchni dla pierwszej pary MRM. Ubytek zawartości 
ibuprofenu podczas biodegradacji określono wykorzystując technikę krzywej wzorcowej. W tym celu 
przygotowano szereg roztworów wzorcowych zawierających stężenia od 0,0025-1 µg/ml. 

8 Wyniki i ich omówienie 

Na rysunku 2 przedstawiono wartości stopnia redukcji ibuprofenu w próbkach uzyskanych dla trzech 
różnych temperatur, w zależności od czasu prowadzenia testu. Numery analizowanych próbek wraz z ich czasem 
poboru przedstawiono powyżej w tabeli 2. 

 
Rysunek 26. Wartości stopnia redukcji ibuprofenu w zależności od czasu prowadzenia biodegradacji w temperaturze 8°C, 18°C, 28°C 

Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano, że wraz ze wzrostem temperatury prowadzenia 
procesu, stopień redukcji ibuprofenu w próbkach po 24 godzinach był wyższy. Stopień redukcji po 24 godzinach 
w 8°C wynosił 40%, w temperaturze 18° wynosił 50%, a w 28°C wynosił 65%. Zatem najwyższy stopień redukcji 
miał miejsce w temperaturze 28°C. Niezależnie jednak od temperatury prowadzenia procesu, stężenie 
ibuprofenu w próbkach malało wraz z czasem prowadzenia testu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań modelowych można przypuszczać, że w okresie letnim 
biodegradacja ibuprofenu w oczyszczalniach ścieków zachodzi znacznie szybciej niż w okresie zimowym. Z tego 
względu czas retencji ścieków powinien zależeć od pory roku. Powyższe rozważania dotyczą oczywiście układów 
prostych. Należałoby się jednak zastanowić, czy podobną tendencję można byłoby zaobserwować podczas 
biodegradacji mieszaniny leków. 
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9 Wnioski 

1. Wraz ze wzrostem temperatury prowadzenia procesu biodegradacji, tendencja do redukcji 
ibuprofenu w ściekach jest większa.  

2. Dłuższy czas prowadzenia procesu biodegradacji wpływa korzystniej na redukcję ibuprofenu ze 
ścieków. 

3. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż czas retencji ścieków w bioreaktorze 
powinien być znacznie dłuższy w okresie zimowym niż w okresie letnim. 
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WPŁYW MODYFIKACJI FOTOKATALIZATORÓW PODDANYCH 
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Celem niniejszej pracy była analiza toksykologiczna wodnych roztworów modelowych zawierających bisfenol 
A (BPA) poddanych działaniu promieniowaniem UV w obecności ditlenku tytanu (TiO2) oraz modyfikowanych 
fotokatalizatorów otrzymanych na bazie TiO2 i węgla aktywnego. Ocenę toksyczności roztworów 
poprocesowych wykonano w oparciu o komercyjny biotest Microtox® wykorzystujący bioluminescencyjne 
bakterie Aliivibrio fischeri oraz test wzrostowy z rzęsą wodną Lemna sp. pochodzącej z hodowli własnej. 
Stwierdzono, że rozkład BPA wzrastał wraz z czasem napromieniowania wody, przy czym skuteczniejsze były 
fotokatalizatory modyfikowane niż komercyjny TiO2. Wykazano również korzystny wpływ modyfikacji 
fotokatalizatorów na obniżenie toksyczność roztworów poprocesowych w porównaniu do roztworów 
naświetlanych w obecności komercyjnego tlenku tytanu (IV). Z tego względu stwierdzono, że przy wyborze 
najkorzystniejszego fotokatalizatora należy kierować się nie tylko wysoką efektywnością rozkładu 
mikrozanieczyszczeń, ale również aspektem toksyczności roztworów poprocesowych.  

1 Wprowadzenie 

Występowanie w wodach powierzchniowych związków zakłócających układy hormonalne u organizmów 
żywych budzą obecnie duży niepokój. Substancje te zaliczane są do grupy związków endokrynnie aktywnych 
(EDCs – z ang. Endocrine disrupting chemicals) i należą do tzw. mikrozanieczyszczeń, gdyż w ekosystemach 

wodnych występują w stężeniach rzędu ng/dm3 lub g/dm3. Jest to szeroka grupa substancji obejmująca 

syntetyczne i naturalne estrogeny (17-etynyloestradiol, 17β-estradiol), fitoestrogeny (zearalenon), środki 
powierzchniowo czynne oraz środki ochrony roślin [1,2]. Substancje te charakteryzują się oddziaływaniem 
zarówno toksycznym, objawiającym się po krótkim czasie narażenia, lecz przede wszystkim analizowane są pod 
względem odległych skutków zdrowotnych. Związki te mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
i układu hormonalnego organizmów żywych, powodować feminizację ryb oraz innych organizmów wodnych 
(żaby, płazy) [3]. Wśród tej grupy związków wyróżnić można 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propan, szerzej znany jako 
bisfenol A. 

Bisfenol A jest powszechnie wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych (plastikowe butelki dla 
niemowląt) oraz żywic epoksydowych [4]. Głównym źródłem bisfenolu A w środowisku wodnym są procesy 
związane z wytwarzaniem oraz wykorzystaniem tego ksenobiotyku. Omawiany związek występuje w wodach 

powierzchniowych zwykle w stężeniach poniżej 1 g/dm3 (tabela 1), jednak stężenia wykryte w niektórych 
wodach naturalnych w Chinach wyniosły ponad 4 mg BPA/m3 [5]. 

Tabela 1. Średnia zawartość bisfenolu A w wodach powierzchniowych na świecie. 

Kraj Bisfenol A [g/m3] Źródło 

Chiny 1 · 10-3  1,6 · 10-2 [5] 

Niemcy 
9 · 10-6  7,76 · 10-4 

<5 · 10-5  2,72 · 10-4 
[6,7] 

Stany Zjednoczone <1 · 10-3  8 · 10-3 [8] 

Portugalia 28,7 · 10-6  4 · 10-2 [9,10] 
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Stężenia bisfenolu A w wielu przypadkach są zawsze większe w tych miastach, które są lepiej rozwinięte 
pod względem przemysłu, a źródłem tego związku są ścieki z fabryk związanych z wykorzystywaniem tego 
związku [11] oraz odcieki ze składowisk zawierające w swoim składzie cząstki tworzyw sztucznych [12]. 

Badania laboratoryjne wykazują, że jako skutek odległego narażenia na opisywany ksenobiotyk, 
obserwuje się przede wszystkim zmiany w układzie rozrodczym u organizmów wodnych, w tym ryb oraz 
skorupiaków. Efekty najczęściej obserwowane to [13]: feminizacja obu płci u żab, zniekształcenia larw płazów, 
deformacja zarodków, redukcja męskich hormonów. 

Konsekwencją występowania w wodach mikrozanieczyszczeń jest poszukiwanie nowych, skutecznych 
metod eliminujących te związki ze strumieni wodnych. Jedną z proponowanych metod są zaawansowane 
techniki utleniania (AOPs – z ang. Advanced Oxidation Processes). Procesy zaawansowanego utleniania oparte 
są na reakcji fizykochemicznej z rodnikami hydroksylowymi (OH•). Umożliwiają one, całkowicie lub częściowo, 
eliminację niebezpiecznych substancji przez ich mineralizację, do obojętnych dla środowiska prostych związków 
chemicznych [14-16]. Obejmują one reakcje Fentona, ozonowanie, fotolizę oraz fotokatalizę. 

Procesy fotokatalitycznego utleniania polegają na inicjacji reakcji lub zmianie jej szybkości poprzez 
naświetlanie fotokatalizatora promieniowaniem o energii większej bądź równej energii aktywacji danego 
półprzewodnika. Spośród fotokatalizatorów materiałem najczęściej wykorzystywanym jest tlenek tytanu (IV). 
Ze względu na stabilność chemiczną, brak toksyczności oraz wysoką reaktywność, TiO2 wykazuje duży potencjał 
w reakcjach rozkładu wielu niepożądanych zanieczyszczeń [17]. 

Pomimo dużej skuteczności w degradacji wielu zanieczyszczeń, a także licznych zalet jakimi cechują się 
techniki zaawansowanego utleniania, nadal zbyt mało uwagi poświęca się ryzyku powstawania szkodliwych 
i toksycznych ubocznych produktów pogłębionego utleniania, a dokładnie przemianom jakim ulegają utlenianie 
związki. Niektóre z produktów ubocznych fotodegradacji mogą wykazywać silniejsze oddziaływanie biologiczne 
niż związek pierwotny [18]. Z tego powodu roztwory poreakcyjne powinny być badane po kątem toksyczności 
małocząsteczkowych substancji powstałych po procesach pogłębionego utleniania. 

Poważną wadą procesów zachodzących przy udziale fotokatalizatorów jest ich aktywność katalityczna, 
która wymusza stosowanie kosztownych technologii aktywacji katalizatora sztucznymi źródłami światła. 
Od ponad dekady naukowcy poszukują tak zwanych fotokatalizatorów drugiej generacji, aktywnych w świetle 

widzialnym ( > 400 nm) [19,20]. Zastosowanie tego typu półprzewodników umożliwia rozkład 
mikrozanieczyszczeń w obecności światła słonecznego, a zatem alternatywnego źródła energii. 

2 Modyfikacja TiO2 

Metody modyfikowania fotokatalizatorów mają na celu przede wszystkim eliminację oddziaływania 
wysokich temperatur na cząsteczki ditlenku tytanu, w wyniku czego dochodzić może do przejścia fazy anatazu 
w rutyl, a zatem z formy najbardziej aktywnej do formy odznaczającej się praktycznie brakiem aktywności 
fotokatalitycznej. Modyfikacje tlenku tytanu (IV) prowadzą również do uzyskania wysokiej krystaliczności 
anatazu, dzięki czemu można otrzymać materiał charakteryzujący się wysokim potencjałem w kierunku rozkładu 
różnych zanieczyszczeń występujących w wodzie [20,21]. Modyfikowane fotokatalizatory, w porównaniu do 
komercyjnych półprzewodników, mogą cechować się również stosunkowo wysoką zdolnością do adsorpcji 
mikrozanieczyszczeń na skutek modyfikacji wprowadzonych na powierzchnię tych półprzewodników. W badaniu 
Torimoto i in. [22], na skutek zwiększenia porowatości fotokatalizatorów, kompozyty składające się z tlenku 
tytanu (IV) oraz węgla aktywnego cechowały się wyższą powierzchnią właściwą od oryginalnego ditlenku tytanu. 

Wśród metod wytwarzania kompozytów lub mieszanin opartych o ditlenek tytanu oraz materiały 
węglowe takie jak węgiel aktywny (AC – z ang. activated carbon), alkohole, cukry oraz inne źródła węgla, 
wyróżnia się trzy podstawowe metody modyfikacji [23]: pokrywanie węgla za pomocą TiO2, pokrywanie TiO2 
węglem, domieszkowanie TiO2 za pomocą atomów węgla. 

W przypadku pierwszej z wymienionych metod naukowcy podjęli próbę eliminacji negatywnego wpływu 
zanieczyszczeń usuwanych z wody lub produktów ich rozkładu oraz odzysku cząsteczek katalizatora po procesie 
fotokatalizy. Wydajności procesu separacji zawiesiny TiO2 od fazy ciekłej zwiększa się zwykle za pomocą 
nośników takich jak szkło, cegły, zeolity oraz żel krzemionkowy. Duża powierzchnia właściwa, powszechność 
stosowania oraz uniwersalność węgla aktywnego sprawia, że spośród wymienionych materiałów jest okazał się 
ona najbardziej atrakcyjnym nośnikiem, zwiększającymi jednocześnie efektywność fotokatalizy (rysunek 1).  
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Rysunek 1. Rola węgla aktywnego w odzysku cząsteczek tlenku tytanu (IV). Opracowanie własne 

Ze względu na wysoka porowatość swojej powierzchni, węgiel aktywny pełni rolę adsorbenta, który 
sorbuje cząsteczki zanieczyszczeń na swojej powłoce, a następnie zanieczyszczenia są rozpraszane na 
powierzchni ziarna ditlenku tytanu, podlegając rozkładowi fotokatalitycznemu. 

Modyfikacje TiO2 za pomocą domieszek ma na celu przede wszystkim poprawę aktywności 
fotokatalizatora oraz zdolność tego półprzewodnika do absorpcji promieniowania widzialnego. Wprowadzenie 
domieszek zmienia strukturę katalizatorów, polepszając właściwości fotokatalizatora przez, między innymi, 
wprowadzenie dodatkowych stanów energetycznych umożliwiających poszerzenie absorpcji światła widzialnego 
przez modyfikowany TiO2. 

Wśród dominujących metod modyfikacji katalizatorów wymienia się między innymi procedury: mieszania 
mechanicznego, zol-gel, impregnację, kalcynację, osadzanie gazowych związków metaloorganicznych na 
powierzchni materiałów (MOVCD), hydrotermiczna lub solwotermalna w obecności prekursorów TiO2 
zawierających węgiel oraz metody hybrydowe, będące połączeniem na przykład sonikacji oraz kalcynacji [23,24]. 

3 Testy toksyczności 

Ze względu na ryzyko powstawania ubocznych produktów pogłębionego utleniania [25, 26] konieczne jest 
objęcie monitoringiem wód poddanych oczyszczaniu technikami pogłębionego utleniania. Wyniki badań [27] 
wykazują, że sama analiza chemiczna jest niewystarczająca do określenia skuteczności procesów fotoutleniania 
i musi zostać uzupełniona za pomocą testów toksykologicznych. 

Ocenę toksyczności roztworów poreakcyjnych wyznaczyć można w oparciu o komercyjne biotesty 
toksykologiczne cechujące się różną wrażliwością organizmów testowych na badane zanieczyszczenia. Wśród 
testów toksyczności powszechnie stosowanych wyróżnia się biotesty takie jak: MICROTOX® (bakterie Aliivibrio 
fischeri), DAPHTOXKIT® (skorupiaki Daphnia magna) czy też ARTOXKIT M® (skorupiaki Artemia salina). Testy 
biologiczne z wykorzystaniem pierwszej grupy organizmów zaliczane są do szybkich, powtarzalnych 
i odznaczającymi się niewielkimi kosztami. Badania prowadzone na tej grupie bakterii korelują ponadto z innymi 
wynikami toksyczności ostrej [28,29]. Z kolei testy biologiczne z wykorzystaniem organizmów Daphnia magna 
stosowane są powszechnie w badaniach toksyczności krótko- i długoterminowej w środowisku wodnym [30,31]. 
Testy toksyczności prowadzone są także z wykorzystaniem rzęsy wodnej Lemna sp. (Growth Inhibition Test) oraz 
słodkowodnych ryb Danio rerio (ISO 15088:2007). 

W ocenie aktywności estrogennej lub androgennej produktów pośrednich utleniania powstających 
w roztworach poprocesowych, stosowane są także testy in-vitro zwane YES (Yeast Estrogen Screen) oraz YAS 
(Yeast Androgen Screen), wykorzystujące szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae [27]. 

4 Materiały i metodyka badań 

Przedmiotem badań były rozwory modelowe sporządzone na bazie wody zdejonizowanej oraz dodatku 
wzorca bisfenolu A firmy Sigma-Aldrich (Poznań, Polska) o stężeniu 1,0 mg/dm3. 

Fotokatalityczny rozkład bisfenolu A prowadzono w porcjowym, laboratoryjnym reaktorze firmy Heraeus 
o pojemności 0,7 dm3 (rysunek 2). Fotoreaktor wyposażono w średniociśnieniową lampę zanurzeniową o mocy 

150 W ( = 200 – 580 nm). Lampę umieszczono w płaszczu chłodzącym wykonanym ze specjalnego szkła Duran 
50, pozwalającego na odcięcie prążków widma promieniowania poniżej < 300 nm. Do układu reakcyjnego 
wprowadzono pompkę napowietrzającą o wydajności 4 dm3 powietrza na minutę. Napowietrzanie reaktora na 
celu wymieszanie jego zawartości, dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego podczas procesu 
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utleniania oraz zapobiega adsorpcji produktów rozkładu zanieczyszczenia na powierzchni fotokatalizatora, dzięki 
czemu możliwe jest wydłużenie czasu pracy półprzewodnika [14]. 

 
Rysunek 2. Schemat reaktora do prowadzenia procesu utleniania. Źródło: [32] 

Proces fotokatalitycznego utleniania prowadzono w obecności komercyjnego katalizatora TiO2-P25 oraz 
modyfikowanych fotokatalizatorów otrzymanych na bazie tlenku tytanu (IV) oraz węgla aktywnego, których 
metodykę preparowania przedstawiono w następnym rozdziale. Charakterystykę fizyko-chemiczną materiałów 
wykorzystanych podczas wytwarzania kompozytów zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie [33-35] 

 Węgiel aktywny Fotokatalizator 

Symbol, pochodzenie CWZ-30, Gryfskand P-25, Evonik Degussa GmbH 

Powierzchnia [m2/g] 1134,0 35,0 – 65,0 

Rozmiar cząstek [nm] - 21,0 

Uziarnienie [%] 90,0 - 

Gęstość [g/cm3] 0,28 – 0,36 4,26 

 
Fotokatalizatory dozowano do mieszaniny reakcyjnej w dawce 100 mg/dm3 na 15 minut przed 

rozpoczęciem procesu irradiacji oceniając w ten sposób skuteczność sorpcji materiałów katalizujących. Proces 
sorpcji przebiegał w ciemności. Po tym czasie włączono źródło promieniowania, a proces fotokatalitycznego 
rozkładu bisfenolu A prowadzono nieprzerwanie przez 30 minut, pobierając próbki do analizy po 5, 10, 15, 20 
i 30 minutach prowadzenia procesu. 

Analizę ilościowo-jakościową bisfenolu A oceniono za pomocą chromatografii HPLC. Przed przystąpieniem 
do oznaczenia chromatograficznego substancji małocząsteczkowych znajdujących się w próbce, anality 
wydzielono z wykorzystaniem ekstrakcją do fazy stałej (SPE) na kolumienkach ekstrakcyjnych wypełnionych 
złożem w postaci żelu krzemionkowego modyfikowanego grupami oktadecylowymi (C-18). Przed ekstrakcją, 
w celu odseparowania cząstek stałych od analizowanego roztworu, mieszaniny poprocesowe przesączono przez 

filtr membranowy 0,45 m wykonany z octanu celulozy. Ekstrakty, po wcześniejszym zatężeniu w strumieniu 
azotu, poddano analizie wykonaną na wysokosprawnym chromatografie cieczowym HPLC (Varian) 

wyposażonym w detektor UV ( = 218 nm). Fazę ruchomą stanowił metanol, natomiast stacjonarną – kolumna 
Hypersil GOLD firmy Thermo Scientific o długości 25 cm, średnicy 4,6 mm oraz uziarnieniu 5 μm. 

4.1 Modyfikacja tlenku tytanu (IV) 

W celu otrzymania modyfikowanych kompozytów, jako fotokatalizator wybrano komercyjny tlenek tytanu 
(IV), natomiast jako źródło węgla węgiel aktywny oraz alkohol metylowy. Węgiel aktywny zastosowano został ze 
względu na jego uniwersalność – jest najbardziej atrakcyjnym nośnikiem dla ditlenku tytanu, zapewnia większa 
aktywność fotokatalityczną oraz zwiększa zdolności do adsorpcji zanieczyszczeń. Z kolei metanol wykorzystany 
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został w pracy własnej[36], gdzie okazał się najefektywniejszym źródłem węgla pierwiastkowego spośród innych 
przebadanych w tej pracy materiałów węglowych. 

W tabeli 3 zestawiono charakterystykę technik preparowania fotokatalizatorów modyfikowanych 
materiałami węglowymi. Fotokatalizę z wykorzystaniem czystego ditlenku tytanu oznaczono jako UV/TiO2. 
W przypadku modyfikowanych fotokatalizatorów zastosowano następujące oznaczenia: TiO2/AC oraz C-TiO2/AC. 

Tabela 3. Charakterystyka technik otrzymywania fotokatalizatorów. Opracowanie własne. 

 Warunki otrzymywania  

Metoda otrzymywania Źródło węgla 
Kalcynacja 

Symbol Preparatyka czas, 
[h] 

temperatura, 
[°C] 

mieszanie mechaniczne, 
kalcynacja 

komercyjny węgiel 
aktywny 

8 800 TiO2/AC 
mieszanie TiO2 z AC, 

kalcynacja 

mieszanie mechaniczne, 
kalcynacja, suszenie 

komercyjny węgiel 
aktywny, metanol 

8 800 

C-TiO2/AC 

mieszanie TiO2 z AC, 
kalcynacja 

6 80 
do kompozytu TiO2/AC 

wkroplono metanol, 
suszenie 

 

4.2 Analiza toksykologiczna 

Podczas badań oceniono zmiany toksyczności roztworów poprocesowych. Do analizy wykorzystano 
biotest MICROTOX® zgodnie z procedurą Screening Test systemu MicrotoxOmni oraz test wzrostowy z rzęsą 
wodną (Lemna minor L.) wykonany według metodyki [37]. Pomiar toksyczności za pomocą testu MICROTOX® 
wykonano przy użyciu analizatora Microtox Model 500 firmy Tigret sp. z o.o. (Warszawa). Biotest MICROTOX® 
oparty jest o zastosowanie bakterii Aliivibrio fischeri, które cechuje duża wrażliwość organizmów wskaźnikowych 
na szerokie spektrum skażeń i substancji toksycznych [38,39]. Inhibicję bioluminescencji (%) względem próbki 
kontrolnej (bakterie niepoddane działaniu badanego ksenobiotyku) zmierzono po 5 i 15 minutowym czasie 
ekspozycji. 

Testy toksykologiczne z wykorzystaniem rzęsy wodnej polegają na obserwację zmian morfologicznych 
badanej rośliny, w tym ocenę ilości liści, zmiany suchej masy roślin po upływie 7 dni od momentu wprowadzenia 
badanego związku do kultury testowej. Dodatkowo prowadzony może być monitoring rośliny pod względem 
uszkodzeń liści wywołanych przez składniki wody i ścieków, w tym zmian kolorystycznych występujących na 
powierzchni liści [37,40]. 

Do każdego z roztworów poprocesowych wprowadzono po 3 dwulistkowe rośliny. Organizmy testowe 
pochodziły z własnej hodowli, którą prowadzono przy oświetleniu ciągłym o natężeniu 3000 lx i w temperaturze 
25°C. Skutki związane ze wpływem potencjalnie toksycznych substancji oceniono względem próbki kontrolnej 
stanowiąca wodę destylowaną. Efekt toksyczności obliczono według zależności (1): 

 𝐸 =
(𝐸𝐾−𝐸𝑇)

𝐸𝐾
∙ 100  (1) 

gdzie: 
E – efekt toksyczności [%], 
EK – obserwowany efekt dla próbki kontrolnej, 
ET – obserwowany efekt dla próbki testowanej. 
W ocenie toksyczności roztworów wodnych zawierających badane kompozyty zastosowano system 

klasyfikacji toksyczności (tabela 4), powszechnie stosowany przez autorów wielu prac [41-43]. System zakłada 
podział na cztery kategorie w zależności od spodziewanego efektu (inhibicja bioluminescencji). 
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Tabela 4. System klasyfikacji toksyczności roztworów wodnych. Źródło: [41-43] 

Inhibicja bioluminescencji [%] Klasa toksyczności 

<25 Nietoksyczna 

25–50 Niska toksyczność 

50,1–75 Toksyczna 

75,1–100 Wysoka toksyczność 

 

5 Wyniki i dyskusja 

Na podstawie testów toksyczności (MICROTOX® oraz test wzrostowy z Lemna minor L.) dokonano oceny 
biologicznego oddziaływania roztworów poreakcyjnych powstałych po procesie fotokatalizy. Roztwory 
poprocesowe, oprócz małocząsteczkowych substancji organicznych (produkty rozpadu BPA), zawierały: 
a) wyłącznie komercyjny TiO2, b) modyfikowane fotokatalizatory. Kompozyty oznaczono następującymi 
symbolami: TiO2/AC oraz C-TiO2/AC. 

5.1 Biotest MICROTOX® 

W roztworze modelowym określono procent inhibicji bioluminescencji bakterii Aliivibrio fischeri 
zmierzony po 5 i 15 minutowym czasie ekspozycji. Inhibicja bioluminescencji roztworu modelowego dla obu 
czasów ekspozycji wynosiła powyżej 25%, co zgodnie z wcześniej przedstawiona klasyfikacją oznacza próbkę 
o niskiej toksyczności. Czas ekspozycji nie miał znaczącego wpływu na wartość badanego parametru (rysunek 3), 
dlatego w celu uproszczenia analizy wybrano 5 minutowy czas ekspozycji. Teoretycznie rzecz ujmując, efektem 
procesów fizyczno-chemicznych inicjowanych podczas procesu fotokatalizy, powinno być obniżenie toksyczności 
roztworów modelowych. Zjawisko odwrotne wskazywać może o generowaniu ubocznych produktów 
mineralizacji. 

 
Rysunek 3. Zmiana inhibicji bioluminescencji roztworu modelowego przed procesem fotodegradacji. Opracowanie własne 

W oparciu o analizę rysunku 4, obrazującego zależność efektywności rozkładu BPA oraz toksyczność 
roztworów po procesowych od czasu naświetlania stwierdzono, że bisfenol A został usunięty w największym 
stopniu podczas procesu sorpcji. Zaobserwowano, że badany związek został zaadsorbowany w zakresie od 50 
do 70%. Zjawisko to wprost tłumaczy się wpływem wysoko powierzchniowych adsorbentów, na których zachodzi 
proces adsorpcji związków organicznych [44]. Obserwowany efekt jest większy w przypadku obecności węgla 
aktywnego, którego powierzchnia właściwa jest około 20-krotnie większa w porównaniu do powierzchni 
fotokatalizatora. Efektywność sorpcji bisfenolu A wzrosła z około 57% dla TiO2 do 65% dla procesu TiO2/AC. 
W kompozycie oznaczonym symbolem C-TiO2/AC stopień adsorpcji BPA był mniejszy niż w przypadku 
komercyjnego materiału o około 4%.  
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Rysunek 4. Rozkład bisfenolu A oraz zmiana inhibicji bioluminescencji w procesie utleniania w obecności różnych fotokatalizatorów. 

Opracowanie własne 

W badaniu stwierdzono ponadto, że efektywność rozkładu badanej substancji wzrastała wraz z czasem 
naświetlania mieszaniny reakcyjnej za pomocą promieniowania UV. W przypadku zastosowania komercyjnego 
tlenku tytanu (IV) po 10 minutach prowadzenia procesu fotoutleniania, stężenie początkowe bisfenolu A zostało 
obniżone o około 64%, natomiast na koniec procesu fotokatalizy o 78%. Zauważono, że zastosowanie 
dodatkowego źródła węgla polepszyło właściwości fotokatalityczne tlenku tytanu (IV). Wprowadzone 
modyfikacje umożliwiły osiągnąć większy rozkład BPA. Proces irradiacji fotokatalizatora domieszkowanego 
węglem aktywnym umożliwił rozkład BPA w 73% po 10 minutach naświetlania, natomiast w obecności metanolu 
i węgla aktywnego – o 65%. Mimo kilku wyjątków, wartość inhibicji bioluminescencji wzrastała wraz z czasem 
prowadzenia naświetlania roztworu. Wzrost toksyczności próbki jest najczęściej związany z powstawaniem 
pośrednich produktów ubocznych utleniania [45]. 

Na podstawie analizy prezentowanych układów zaobserwowano, że tylko w przypadku modyfikowanych 
fotokatalizatorów możliwe było obniżenie inhibicji bioluminescencji do wartości mniejszych niż charakteryzował 
się roztwór modelowy. 

W układzie TiO2/AC stwierdzono obniżenie inhibicji bioluminescencji do 12% po 5 minutach prowadzenia 
procesu. Po 30 minutach od włączenia źródła promieniowania wartość inhibicji bioluminescencji obniżona 
została ponad 5-krotnie w porównaniu do roztworu modelowego, przy jednoczesnym 80% rozkładzie BPA. 
Zgodnie z systemem klasyfikacji toksyczności, roztwór odznaczał się brakiem biologiczne oddziaływania na 
organizmy testowe. 
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Najwyższą toksycznością charakteryzowały się mieszaniny naświetlane promieniowaniem UV w obecności 
komercyjnego tlenku tytanu (IV). Na wykresie zaobserwowano, że pomimo rozkładu bisfenolu A, wartość 
inhibicji bioluminescencji rosła wraz ze wzrastającym czasem naświetlania roztworu. Już po kilku minutach od 
włączenia lampy UV, wartość inhibicji bioluminescencji wzrosła z wartości –18% dla procesu sorpcji do 37% po 
5 minutach naświetlania. Pomiędzy 10 a 20 minutą fotokatalizy zaobserwowano obniżenie toksyczności 
roztworów poreakcyjnych. Zjawisko to tłumaczone jest utlenianiem produktów pośrednich reakcji mineralizacji 
bisfenolu A, które na skutek dalszego naświetlania, ponownie się pojawiają. Pomimo blisko 80% rozkładu BPA, 
na koniec procesu irradiacji wartość analizowanego parametru wynosiła 61%, co zgodnie z systemem klasyfikacji 
oznacza próbkę toksyczną. 

Na zwiększoną skuteczność procesu fotokatalizy prowadzonej w obecności modyfikowanych 
fotokatalizatorów mogły wpłynąć różne czynniki. Wprowadzona modyfikacja mogła zahamować transformację 
anatazu w rutyl, a więc zachowania najbardziej aktywnej formy tlenku tytanu (IV). Wykorzystany w badaniu 
węgiel aktywny oraz alkohol mogły również zwiększyć stopień krystaliczności kompozytu, co wpłynęło na wyższą 
zdolność do rozkładu zanieczyszczeń [20-22]. 

W ramach badań własnych [36] również udokumentowano obniżenie toksyczności roztworów 
poprocesowych wykorzystując fotokatalizatory modyfikowane materiałami węglowymi (węgiel aktywny, 
metanol, etanol). Zjawisko to może wynikać głównie z adsorpcji produktów pośrednich rozkładu BPA na wielko 
powierzchniowych sorbentach oraz z neutralizacji toksycznych produktów ubocznych reakcji. W dalszym ciągu 
brak jest informacji na temat wpływu materiałów węglowych na toksyczność roztworów poreakcyjnych, 
w związku z czym należy dokładniej zbadać ten proces. 

5.2 Testy toksyczności z Lemna Sp. 

Inhibicję wzrostu liści rzęsy wodnej zaobserwowano wyłącznie w przypadku próbek roztworów 
naświetlanych w obecności komercyjnego TiO2 (rysunek 5). Najwyższy stopień zahamowania wzrostu frondów 
wyznaczono w 10 minucie naświetlania. Inhibicja wzrostu badanego organizmu równa była toksyczności 
roztworu modelowego (około 59%). Próbka pobrana w 15 minucie irradiacji odznaczała się niską toksycznością, 
natomiast w kolejnych minutach prowadzenia procesu fotokatalizy były nietoksyczne. 

Różnice w wynikach poszczególnych testów toksykologicznych wynikają głównie z różnej wrażliwości 
użytych organizmów testowych na substancje występujące w badanych roztworach. 

 
Rysunek 5. Zmiana efektu toksycznego w roztworach poreakcyjnych 

6 Podsumowanie 

W pracy udokumentowano wpływ modyfikowanych fotokatalizatorów na toksyczność roztworów po 
procesach pogłębionego utleniania. Zaobserwowano, że podczas procesu fotokatalizy powstają pośrednie 
produkty utleniania bisfenolu A odznaczające się toksycznością wyższą niż związek pierwotny. Pomimo 
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wysokiego stopnia rozkładu związku pośrednie produkty utleniania pojawiają się już po kilku minutach 
prowadzenia procesu powodując wzrost toksyczności badanych roztworów. Zastosowanie modyfikowanych 
fotokatalizatorów umożliwia obniżenie toksyczności roztworów poprocesowych, przy czym najniższy stopień 
biologicznego oddziaływania próbek stwierdzono w przypadku fotokatalizatora TiO2/AC, a więc 
modyfikowanego wyłącznie pylistym węglem aktywnym. 

Z uwagi na możliwość generowania ubocznych toksycznych produktów utleniania, wykorzystanie testów 
toksykologicznych umożliwia ocenę technologii pogłębionego utleniania pod kątem toksyczności roztworów 
poprocesowych. Różnice w wynikach poszczególnych testów toksykologicznych wynikają głównie z różnej 
wrażliwości użytych organizmów testowych na substancje występujące w badanych roztworach, przy czym 
najczulsze okazały się bakterie Aliivibrio fischeri. 
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W niniejszej pracy przedstawiono przykłady zastosowań elektrod z węgla szklistego z modyfikowaną 
powierzchnią w woltamperometrycznych oznaczeniach śladowych stężeń jonów metali ciężkich, takich jak: 
Cd(II), Pb(II), Hg(II) i Bi(III). Powierzchnię elektrod modyfikowano: 1) błonką bizmutu osadzaną 
z wykorzystaniem mediatora (Zn) oraz 2) błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu 
i ołowiem (pyłem ołowianym, nanocząstkami ołowiu). Pokazano możliwość obniżenia granicy wykrywalności 
Cd(II) i Pb(II) odpowiednio do 8,5 × 10-10 mol L-1 oraz 2,6 × 10-10 mol L-1 na czujnikach pokrytych błonką bizmutu, 
którą osadzano z wykorzystaniem mediatora. Zalety modyfikacji powierzchni elektrod z węgla szklistego 
błonką funkcjonalizowanego polisiloksanu i ołowiem przedstawiono na przykładzie woltamperometrycznych 
procedur oznaczania Hg(II) i Bi(III). Obecność pyłu ołowianego w strukturze błonki polisiloksanu umożliwia 
obniżenie granicy wykrywalności Hg(II) do 1,9 × 10-8 mol L-1. Wykazano, że zastąpienie pyłu ołowianego 
elektrochemicznie osadzanymi nanocząstkami tego metalu pozwala na poprawę czułości czujnika oraz 
detekcję Hg(II) i Bi(III) na poziomie stężeń odpowiednio 3,5 × 10-10 mol L-1 i 1,4 × 10-9 mol L-1. 

1 Wstęp 

Obecnie obserwuje się coraz większy wpływ rozwoju przemysłu i działalności człowieka na poziom 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Przemysł energetyczny, wydobywczy, hutniczy oraz transport stanowią 
główne źródła emisji jonów metali ciężkich. Związki te są niemal niebiodegradowalne, z łatwością migrują oraz 
zdolne są do kumulowania się zarówno w tkankach roślinnych jak i zwierzęcych. Przedostawanie się jonów metali 
ciężkich do łańcucha pokarmowego stwarza zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych, w tym także człowieka [1]. 
Spożywanie zanieczyszczonej żywności skutkuje zaburzeniami funkcjonowania organizmu oraz występowaniem 
poważnych schorzeń wielu narządów. Skutki działania toksycznych związków metali ciężkich nie zawsze są 
natychmiastowe. Ujawniają się one po latach, a nawet dopiero w kolejnych pokoleniach [2].  

Zagrożenia spowodowane wzrastającym poziomem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi, 
stwarzają potrzebę opracowywania nowych procedur pozwalających na szybką i dokładną ich detekcję 
w próbkach środowiskowych (woda, gleba, powietrze). Zadanie to nie jest łatwe ze względu na złożony skład 
próbek naturalnych, zmienną koncentrację zanieczyszczeń w środowisku oraz różną postać chemiczną metali. 
Dodatkowo, dążenie do poprawy warunków życia wymusza poszukiwanie nowych urządzeń kontrolno-
pomiarowych umożliwiających przeprowadzanie rutynowych analiz zawartości jonów metali ciężkich na 
śladowym poziomie stężeń w próbkach naturalnych. Obecnie w analizie śladowej jonów metali najczęściej 
stosowane są metody spektrometrii atomowej. Jednakże, wymagają one drogiego, specjalistycznego sprzętu 
oraz często czasochłonnego etapu przygotowania próbki do analizy. Alternatywą dla tych metod jest 
woltamperometria stripingowa, m.in. ze względu na niskie granice wykrywalności, możliwość przeprowadzenia 
analizy specjacyjnej, czy łatwość miniaturyzacji urządzeń, co daje możliwość zastosowania 
woltamperometrycznych czujników w przenośnych analizatorach i przeprowadzania analizy w terenie. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że niejednokrotnie woltamperometria umożliwia bezpośrednią analizę próbek bez 
konieczności ich wstępnego przygotowania, co skraca czas analizy oraz zmniejsza prawdopodobieństwo strat 
analitów.  

W woltamperometrii stripingowej pomiary prowadzone są w układzie trójelektrodowym składającym się 
z elektrody pracującej, odniesienia i pomocniczej. Wysoka czułość i selektywność technik woltamperometrii 
stripingowej związana jest z etapem zatężania. Etap ten obejmuje nagromadzanie substancji oznaczanej 
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znajdującej się w roztworze na powierzchni elektrody pracującej. Dobór właściwej elektrody pracującej odgrywa 
kluczową rolę w oznaczeniach prowadzonych tą metodą. Dlatego też woltamperometria stripingowa korzysta z 
całej gamy różnych elektrod pracujących, wśród których możemy wyróżnić: elektrody rtęciowe, elektrody stałe, 
mikroelektrody oraz elektrody z modyfikowaną powierzchnią. Elektrody rtęciowe (wisząca kroplowa elektroda 
rtęciowa i błonkowa elektroda rtęciowa) do 2000 roku były szeroko stosowane w oznaczeniach prowadzonych 
tą metodą. Jednakże, ze względu na toksyczność rtęci i jej związków dąży się do całkowitego wyeliminowania 
elektrod rtęciowych ze środowiska laboratoryjnego i opracowania nowych materiałów, pozwalających na 
uzyskanie elektrod, które posiadałyby ich zalety i równocześnie byłyby mniej toksyczne.  

Elektrody z modyfikowaną powierzchnią cieszą się coraz to większym zainteresowaniem wśród 
elektrochemików. Jedną z przyczyn modyfikacji powierzchni elektrod pracujących jest dążenie do zwiększenia 
jej powierzchni aktywnej, a co za tym idzie liczby miejsc, na których zatężane są oznaczane substancje, 
konsekwencją czego jest wzmocnienie sygnałów analitycznych i poprawa czułości oznaczenia. Częstą przyczyną 
modyfikacji powierzchni elektrod jest dążenie do minimalizacji/eliminacji interferencji od innych składników 
próbki, a w przypadku analizy więcej niż jednej substancji również poprawa rozdzielenia ich sygnałów 
analitycznych.  

Niniejsza praca jest podsumowaniem korzyści wynikających z modyfikacji powierzchni elektrod z węgla 
szklistego błonką bizmutu osadzaną z zastosowaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora (Zn) lub 
błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu i ołowiem w kontekście woltamperometrycznej 
analizy jonów metali ciężkich: Cd(II), Pb(II), Hg(II), Bi(III). 

2 Elektroda z węgla szklistego modyfikowana błonką bizmutu (BiF/GCE) osadzaną 
z zastosowaniem mediatora (Zn)  

Jednym ze sposobów obniżenia granic wykrywalności jest zastosowanie odtwarzalnie osadzanego 
mediatora w etapie przygotowania elektrody. Rozwiązanie to jest odpowiednie w przypadku stosowania 
elektrochemicznych czujników, których powierzchnię pokrywa się błonką metalu. Wówczas, oprócz prekursora 
metalu, do roztworu z którego prowadzi się osadzanie błonki, dodaje się także jony mediatora. W pierwszym 
etapie przygotowywania powierzchni elektrody, przy odpowiednio dobranym potencjale, osadza się (poprzez 
ich redukcję) metal (modyfikator) oraz mediator. W kolejnym etapie, w krótkim czasie z powierzchni elektrody 
usuwa się (utlenia się) mediator, jednocześnie ciągle osadzając metal-modyfikator. Dzięki takiemu podejściu 
uzyskuje się bardziej rozwiniętą powierzchnię elektrody, a co za tym idzie zwiększenie ilości miejsc aktywnych 
i tym samym obniżenie granic wykrywalności oznaczanych analitów. W literaturze można odnaleźć prace 
opisujące procedury zastosowania mediatora w celu obniżenia granicy wykrywalności Ni(II) oraz Sn(IV) na 
błonkowych elektrodach węglowych [3, 4].  

Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że zastosowanie mediatora w etapie przygotowywania 
błonkowej elektrody bizmutowej osadzanej na nośnik z węgla szklistego spowodowało wzmocnienie sygnałów 
analitycznych Cd(II) i Pb(II) podczas ich jednoczesnego oznaczania. Na rysunku 1 zobrazowano proces osadzania 
błonki bizmutu na powierzchnię elektrody z węgla szklistego, wykorzystując do tego celu mediator. Osadzanie 
błonki przeprowadzano na sposób in situ, a jako odtwarzalnie osadzany mediator zastosowano Zn. 
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Rysunek 1. Schemat osadzania błonki bizmutu na powierzchni elektrody z węgla szklistego z wykorzystaniem mediatora (Zn)  

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano analizator elektrochemiczny μAutolab firmy Eco Chemie. 
Do pomiarów zastosowano układ trójelektrodowy składający się z: 1) elektrody pracującej (elektroda z węgla 
szklistego o średnicy 1 mm) pokryta błonką bizmutu, 2) przeciwelektrody (elektroda platynowa) oraz 3) elektrody 
odniesienia (elektroda chlorosrebrowa Ag/AgCl wypełniona nasyconym roztworem KCl). Elektrodę z węgla 
szklistego codziennie polerowano do postaci lustrzanej na papierze ściernym o gradacji 2500, następnie na 
płótnie firmy Buehler stosując pastę z tlenku glinu o średnicy ziaren kolejno: 1 μm, 0,3 μm i 0,05 μm. Pomiędzy 
każdym z etapów polerowania, elektrodę płukano wodą dejonizowaną. Po wypolerowaniu elektrodę 
oczyszczano w łaźni ultradźwiękowej przez 30 s.  

Oznaczanie Cd(II) i Pb(II) prowadzono z roztworu zawierającego 0,05 mol L-1 bufor octanowy (pH = 3,8) 
(elektrolit podstawowy), 7,5 × 10-6 mol L-1 Bi(III), 2,5 × 10-6 mol L-1 Zn(II) oraz jony kadmu i ołowiu. W trakcie 
osadzania błonki i zatężania oznaczanych metali, roztwór mieszano za pomocą mieszadła magnetycznego. 
W tabeli 1 przedstawiono parametry zoptymalizowanej procedury, tj. potencjał i czas osadzania Bi i Zn oraz 
zatężania Cd i Pb, potencjał i czas usuwania Zn przy dalszym osadzaniu Bi i zatężaniu Cd oraz Pb, stosowaną 
technikę, amplitudę, częstotliwość oraz zakres rejestracji sygnałów. Pomiary prowadzono z roztworów 
nieodtlenionych. 

Tabela 1. Parametry procedury jednoczesnego oznaczania Cd(II) i Pb(II) na BiF/GCE 

Parametr Wartość 

Potencjał osadzania błonki Bi i Zn oraz zatężania Cd i Pb -1,5 V 

Czas osadzania błonki Bi i Zn oraz zatężania Cd i Pb 180 s 

Potencjał usuwania (utleniania) Zn -1,05 V 

Czas usuwania (utleniania) Zn 10 s 

Technika rejestracji sygnałów Pulsowo-różnicowa (DPV) 

Amplituda 50 mV 

Częstotliwość 200 Hz 

Zakres rejestracji sygnałów od -1,5 do -0,2 V 
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Wykreślono trzy typy krzywych kalibracyjnych: 1) Cd(II) przy stałym stężeniu Pb(II) (5 × 10-8 mol L-1); 2) 
Pb(II) przy stałym stężeniu Cd(II) (5 × 10-7 mol L-1) oraz 3) dla jednocześnie wzrastającego stężenia Cd(II) i Pb(II). 
Najniższe otrzymane granice wykrywalności wynoszą odpowiednio 8,5 × 10-10 mol L-1 oraz 2,6 × 10-10 mol L-1 dla 
Cd(II) i Pb(II). Niniejsza procedura została zastosowana do ilościowego oznaczenia jonów Cd(II) i Pb(II) w próbce 
wody z rzeki Wisły. Przed analizą próbkę przesączono przez filtr o średnicy porów 0,45 µm, następnie 
zakwaszono stężonym HNO3 do pH = 2 i mineralizowano przez 3 godziny, stosując do tego celu mineralizator UV. 
Oznaczenia prowadzono metodą dodatku wzorca. Obliczone stężenia wymienionych jonów w próbce rzeki Wisły 
wynoszą odpowiednio 3,50 × 10-8 ± 0,39 × 10-8 mol L-1 oraz 8,09 × 10-9 ± 0,96 × 10-9 mol L-1 dla Cd(II) i Pb(II) [5]. 

3 Elektrody pokryte błonką funkcjonalizowanego polisiloksanu modyfikowaną 
ołowiem  

Funkcjonalizowane polisiloksany to związki zawierające w swojej strukturze łańcuch siloksanowy 
tworzony przez powtarzające się na przemian atomy krzemu i tlenu oraz atomy węgla pochodzące od 
organicznych grup funkcyjnych. Są to więc materiały hybrydowe, których właściwości mogą być kontrolowane 
poprzez dobór warunków ich syntezy. Ze względu na unikalne właściwości, funkcjonalizowane polisiloksany 
znajdują się w kręgu aktualnych zainteresowań chemii materiałowej i technologii. Dotychczas znalazły 
zastosowanie w produkcji polimerów do otrzymywania soczewek kontaktowych, żeli do zastosowań 
biomedycznych, wypełnień kolumn chromatograficznych, czy nośników katalizatorów. Dostępne są również 
prace dotyczące potencjalnego zastosowania tego typu związków jako adsorbentów jonów metali i związków 
organicznych z wodnych i gazowych próbek środowiskowych [6-8]. Jest to możliwe ze względu na wysoką 
powierzchnię właściwą polimeru, obecność w jego strukturze grup funkcyjnych zdolnych do selektywnego 
kompleksowania jonów metali i związków organicznych, czy stabilność w agresywnych warunkach 
środowiskowych. Powyższe właściwości funkcjonalizowanych polisiloksanów zostały również wykorzystane 
w elektrochemii do konstrukcji czujników zdolnych do detekcji jonów metali [9]. 

Elektrody modyfikowane funkcjonalizowanymi polisiloksanami można uzyskać poprzez: 

1. dyspersję polimeru w paście węglowej, w celu przygotowania pastowych elektrod węglowych, 
ceramiczno-węglowych elektrod kompozytowych lub elektrod sitodrukowanych. Podejście to 
zostało zastosowane m.in. przez zespół Yantasee do modyfikacji węglowej elektrody pastowej 
grupami tiolowymi do woltamperometrycznej detekcji jonów Hg(II) i Pb(II) [10]. Uzyskane granice 
wykrywalności wynosiły odpowiednio 1,5 × 10-8 mol L-1 i 2,4 × 10-9 mol L-1 dla czasu wstępnego 
nagromadzania jonów metali na powierzchni elektrody wynoszącego 20 min. W innej pracy, pył 
modyfikowanej grupami salicylamidowymi krzemionki wykorzystano do konstrukcji 
sitodrukowanych elektrod węglowych [11]. Otrzymano w ten sposób czujnik zdolny do detekcji 
jonów Eu(III) na poziomie 6,6 × 10-8 mol L-1 dla czasu nagromadzania wynoszącego 10 min; 

2. mechaniczne naniesienie błonki polimeru otrzymanego metodą zol-żel na powierzchnię stałych 
elektrod pracujących. Metodyka ta została zastosowana m.in. do modyfikacji powierzchni 
elektrody z węgla szklistego błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu, w celu 
uzyskania woltamperometrycznego czujnika zdolnego do detekcji śladowych stężeń Ag(I) [12] lub 
Hg(II) [13]; 

3. elektroosadzenie błonki polimeru na powierzchni stałej elektrody pracującej zanurzonej w zolu 
polisiloksanu. Tego typu rozwiązanie zostało zastosowane m.in. do modyfikacji powierzchni 
elektrody złotej funkcjonalizowanym grupami tiolowymi polisiloksanem, w celu poprawy czułości 
elektrody względem jonów Hg(II) [14], czy do utworzenia błonki funkcjonalizowanego grupami 
pirydynowymi polimeru na powierzchni elektrody z węgla szklistego uzyskując w ten sposób 
czujnik do detekcji śladowych stężeń jonów Cr(VI) [15]. 

Głównymi zaletami modyfikacji powierzchni elektrod funkcjonalizowanymi polisiloksanami są: 

1. poprawa selektywności czujnika poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych (np. aminowych, 
tiolowych, karboksylowych) zdolnych do kompleksowania określonych jonów metali; 
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2. rozwinięcie powierzchni aktywnej elektrody, a co za tym idzie obniżenie granicy wykrywalności 
analitów w porównaniu z elektrodami z niezmodyfikowaną powierzchnią. 

W niniejszej pracy podsumowano korzyści modyfikacji powierzchni elektrod z węgla szklistego pokrytych 
błonką funkcjonalizowanego polisiloksanu pyłem ołowiowym lub elektrochemicznie osadzanymi drobinami 
ołowiu. Zaproponowane czujniki zostały zastosowane do woltamperometrycznych oznaczeń śladowych stężeń 
jonów Hg(II) i Bi(III) [16-18]. 

3.1 Przygotowanie elektrod modyfikowanych funkcjonalizowanym polisiloksanem i ołowiem 

Zole funkcjonalizowanych grupami tiolowymi polisiloksanów przygotowano metodą zol-żel na drodze 
współkondensacji tetraetoksysilanu (TEOS) i (3-merkaptopropylo)trimetoksysilanu (MPTMS) w obecności 
surfaktantu - bromku cetylotrimetyloamonu (CTAB). Syntezę prowadzono w środowisku etanolowym 
w obecności katalizatora (HCl) zgodnie z warunkami opisanymi w literaturze [16-18]. Odpowiednią ilość zolu 
polisiloksanu nanoszono na powierzchnię mechanicznie oczyszczonych i aktywowanych elektrod z węgla 
szklistego, które następnie wprowadzano w ruch obrotowy wokół własnej osi, w celu uzyskania odpowiednio 
cienkiej błonki polimeru. Po etapie suszenie (100 °C, 30 min) elektrody zanurzano w bezwodnym etanolu, w celu 
wypłukania cząsteczek surfaktanta.  

Elektrody z węgla szklistego pokryte błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu 
modyfikowano w różny sposób ołowiem, aby zwiększyć liczbę miejsc aktywnych, na który zachodzi redukcja 
oznaczanych jonów metali do postaci metalicznej i w konsekwencji uzyskać wzmocnienie sygnału analitycznego. 
W tym celu: 

1. odpowiednią ilość pyłu ołowianego wprowadzano do zolu polisiloksanu przed jego naniesieniem 
na powierzchnię elektrody z węgla szklistego [16]; 

2. elektrodę z węgla szklistego pokrytą błonką polisiloksanu zanurzano w elektrolicie zwierającym 
Pb(NO3)2, z którego prowadzono elektrochemiczną redukcję jonów Pb(II) [17, 18]. 

Na rysunku 2 zamieszczono schemat przedstawiający procesy/reakcje zachodzące na powierzchni 
elektrod z węgla szklistego modyfikowanych funkcjonalizowanym polisiloksanem i ołowiem. Jak zostało to 
zaprezentowane na rysunku 2, procesy żelowania, starzenia i suszenia zolu polisiloksanu zachodzą bezpośrednio 
na powierzchni elektrody, a wprowadzony na etapie syntezy surfaktant (CTAB), pełni rolę matrycy (tzw. 
templatu) po wymyciu, którego uzyskuje się porowatą strukturę błonki polisiloksanu. Obecność mikroporów 
została potwierdzona transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM) oraz wykonując izotermę 
adsorpcji/desorpcji azotu (SBET = 285 m2 g-1; Vp = 0,14 cm3 g-1; d=1,95 nm). 
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Rysunek 2. Procesy/reakcje zachodzące na powierzchni elektrody podczas modyfikacji błonką funkcjonalizowanego polisiloksanu i 
ołowiem 

3.2 Woltamperometryczne procedury oznaczania jonów Hg(II) i Bi(III) na elektrodach 
modyfikowanych funkcjonalizowanym polisiloksanem i ołowiem 

Badania przeprowadzono za pomocą analizatora elektrochemicznego µAutolab firmy Eco Chemie 
wyprodukowanego w Holandii. Pomiary wykonano w układzie trójelektrodowym. Jako elektrodę pracującą 
stosowano elektrodę z węgla szklistego pokrytą błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu 
modyfikowanego ołowiem. Przeciwelektrodę stanowiła elektroda platynowa, natomiast elektrodą odniesienia 
była elektroda chlorosrebrowa. Jony Hg(II) i Bi(III) oznaczano z wykorzystaniem anodowej woltamperometrii 
stripingowej. 

Procedury oznaczania śladowych stężeń jonów metali na elektrodach modyfikowanych 
funkcjonalizowanym grupami tiolowymi polisiloksanem i ołowiem (pyłem ołowianym lub nanocząstkami ołowiu) 
składają się z trzech etapów: kompleksowania, zatężania i rejestracji sygnału analitycznego. W pierwszym etapie, 
do naczynka elektrochemicznego o pojemności 10 mL wprowadza się 0,1 mol L-1 roztwór HNO3 i określone 
stężenie jonów Hg(II) lub Bi(III). W tym czasie, jony oznaczanego pierwiastka są kompleksowane przez grupy 
tiolowe obecne na powierzchni elektrody w odpowiednim czasie wskazanym w tabeli 2. Po etapie 
nagromadzania, elektrodę płukano wodą destylowaną, przenoszono do roztworu zawierającego 3 mol L-1 HCl i 
przykładano odpowiedni potencjał ujemny, w celu redukcji skompleksowanych przez grupy tiolowe jonów Hg(II) 
(w przypadku elektrod modyfikowanych polisiloksanem i pyłem ołowianym). W przypadku elektrod pokrytych 
błonką polisiloksanu modyfikowaną nanocząstkami ołowiu, do 3 mol L-1 roztworu HCl wprowadzano dodatkowo 
Pb(NO3)2, a przy potencjale ujemnym prowadzono jednoczesną redukcję skompleksowanych jonów Hg(II) lub 
Bi(III) oraz jonów Pb(II) - metalicznego modyfikatora błonki polimeru. Sygnały rejestrowano techniką fali 
prostokątnej poprzez zmianę kierunku polaryzacji elektrody. 
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Tabela 2. Porównanie parametrów analitycznych procedur woltamperometrycznego oznaczania Hg(II) i Bi(II) na elektrodach 
modyfikowanych funkcjonalizowanym polisiloksanem i ołowiem 

Elektroda 
Oznaczany 

jon 
Potencjał i czas 

zatężania 
Zakres liniowy 

(czas kompleksowania) 
Granica 

wykrywalności 
Literatura 

GCE/PF/Pb Hg(II) -0,7 V; 120 s 
od 5 × 10-8 mol L-1 do 1 × 10-5 mol 

L-1 (60 s) 
1,9 × 10-8 mol L-1 [16] 

GCE/PF-
PbNPs 

Hg(II) -1,4 V; 300 s 
od 1 × 10-9 mol L-1 do 1 × 10-6 mol 

L-1 (120 s) 
3,5 × 10-10 mol L-1 [17] 

GCE/PF-
PbNPs 

Bi(III) -1,35 V; 180 s 
od 5×10-9 mol L-1 do 1×10-5 mol L-1 

(120 s) 
1,4 × 10-9 mol L-1 [18] 

GCE/PF/Pb - elektroda z węgla szklistego pokryta błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu modyfikowaną pyłem 
ołowianym 

GCE/PF-PbNPs - elektroda z węgla szklistego pokryta błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu modyfikowaną 
nanocząstkami ołowiu 

Badania elektrochemiczne wykazały, że wprowadzenie modyfikacji błonki funkcjonalizowanego 
polisiloksanu ołowiem przyczynia się do wzmocnienia natężenia prądów pików Hg(II) i Bi(III). Wprowadzenie pyłu 
ołowianego do zolu polisiloksanu spowodowało ok 2,5-krotne wzmocnienie woltamperometrycznego sygnału 
jonów Hg(II) i obniżenie granicy wykrywalności tego pierwiastka do 1,9 × 10-8 mol L-1 [16] (Tabela 2). Natomiast, 
elektrochemiczne osadzenie nanocząstek ołowiu na powierzchni elektrody przyczynia się do około 5-krotnego 
wzmocnienia sygnału analitycznego Hg(II) [17] oraz do około 2-krotnego wzmocnienia sygnału Bi(III) [18] 
i obniżenia granic ich wykrywalności odpowiednio do 3,5 × 10-10 mol L-1 i 1,4 × 10-9 mol L-1. Należy zaznaczyć, że 
podane granice wykrywalności można dodatkowo obniżyć wydłużając czas kompleksowania do 30 - 60 min, co 
zostało potwierdzone eksperymentalnie. 

Potencjał aplikacyjny elektrod modyfikowanych funkcjonalizowanym polisiloksanem i elektrochemicznie 
osadzanymi nanocząstkami ołowu został sprawdzony podczas woltamperometrycznego oznaczania zawartości 
Hg(II) i Bi(III) w próbkach wód rzecznych (Wisły i Bystrzycy). Próbki po pobraniu sączono przez sączek 0,45 µm 
i poddawano mineralizacji przed woltamperometryczną analizą. W przypadku oznaczania Hg(II), czas 
kompleksowania Hg(II) przez grupy tiolowe polisiloksanu wydłużono do 30 min umożliwiając tym samym 
detekcję jonów tego metalu w badanych próbkach wód nawet na poziomie 10-11 - 10-10 mol L-1. Te same próbki 
poddano analizie metodą porównawczą – metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z wykorzystaniem 
analizatora rtęci DMA-80. W próbce wody z rzeki Bystrzy stężenie Hg(II) było poniżej granicy wykrywalności 
metody porównawczej, jednocześnie udało się je oznaczyć z wykorzystaniem zaproponowanej metody 
woltamperometrycznej [16]. Woltamperometryczna analiza próbek wód rzecznych wykazała ich 
zanieczyszczenie Bi(III) na poziomie 10-9 mol L-1, co zostało potwierdzone za pomocą metody porównawczej - 
spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) [17]. Przedstawione powyżej wyniki 
wskazują na możliwość zastosowania elektrod modyfikowanych błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi 
polisiloksanu i elektrochemicznie osadzanym ołowiem jak czujników do monitorowania skażenia wód rzecznych 
jonami Hg(II) i Bi(III). 
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Zastosowanie promieniowanie mikrofalowego w reakcjach chemicznych miało swój początek w latach 80-
tych XX wieku. Zastosowanie mikrofal pozwala nie tylko na prowadzenie syntez organicznych, ale także 
pozwala otrzymać otrzymywać olejki eteryczne, a nawet polimery. Główną zaletą stosowania reaktorów 
mikrofalowych do syntez jest skrócenie czasu syntezy oraz zwiększenie wydajności reakcji. Dobre efekty dało 
zastosowanie promieniowania mikrofalowego w tak użytecznych w chemii organicznej reakcjach, jak: reakcja 
Dielsa-Aldera, przegrupowanie Claisena i synteza Williamsona. 

Promieniowanie mikrofalowe to fale elektromagnetyczne zawierające elementy pola magnetycznego 
i elektrycznego. Ogrzewanie materiałów, takich jak: dielektryki, ciecze, czy ciała stałe z mikrofalami, prowadzi do 
ogrzewania dielektrycznego. Elektryczne dipole obecne w tego typu materiałach ustawiają się zgodnie 
z zastosowanym polem elektrycznym. W cieczach skutkuje to tarciem między cząsteczkami, co generuje ciepło. 
Ponadto energia mikrofalowa wywołuje ruch cząsteczek będący wynikiem rotacji dipoli i migracji jonów. Różnicę 
pomiędzy konwencjonalnym ogrzewaniem, a ogrzewaniem mikrofalowym, można dostrzec w sposobie 
przekazywania ciepła. W konwencjonalnym ogrzewaniu, ciepło jest przekazywane poprzez konwekcję w skutek 
przewodzenia i promieniowania. W przypadku ogrzewania mikrofalowego dochodzi do konwersji energii 
elektromagnetycznej w energię cieplną. Można wyróżnić trzy mechanizmy rozpraszania promieniowania 
mikrofalowego w materiałach w zależności od tego czy są to izolatory, przewodniki, czy absorbenty. Energia 
promieniowania mikrofalowego jest rozpraszana w formie strat ferromagnetycznych, strat omowych 
w materiałach przewodnikowych oraz strat elektrycznych, które wynikają z niejednorodności 
elektromagnetycznej jonów lub cząsteczek z momentem dipolowym. Promieniowanie mikrofalowe znalazło 
szerokie zastosowania m. in. w procesach ekstrakcji, zatężania próbek, spopielania i stapiania materiałów, 
mineralizacji, suszenia próbek, oznaczania zawartości wody, utrwalania próbek materiałów biologicznych, 
termicznej utylizacji odpadów czy w odkażaniu materiałów biologicznych [1-3]. 

Prowadzenie reakcji chemicznych w reaktorach mikrofalowych jest dalej w powijakach, chociaż swój 
początek miało już 30 lat temu. Zastosowanie mikrofal pozwala nie tylko na prowadzenie syntez organicznych, 
ale także pozwala otrzymywać olejki eteryczne, a nawet polimery. Główną zaletą stosowania reaktorów 
mikrofalowych do syntez jest skrócenie czasu syntezy oraz zwiększenie wydajności reakcji.  

Komercyjnie dostępne mikrofalówki są powszechnie stosowane prawie w każdej kuchni, a tym samym 
uznawane za urządzenia bezpieczne. Reaktory mikrofalowe stosowane w syntezie organicznej są 
zmodyfikowanymi kuchenkami mikrofalowymi. Są one wyposażone w magnetrony będące lampami emitującymi 
promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2450 MHz. Temperatura cząsteczek wody jest podwyższana za 
pośrednictwem mikrofal poprzez ich absorpcję. Stosowane rozpuszczalniki odgrywają znaczącą rolę w reakcjach 
z użyciem mikrofal, wpływając na ich wydajność i na czas prowadzenia procesu. Polarne związki organiczne mogą 
być również podgrzewane za pomocą mikrofal, które powodują rotację dipoli. Natomiast rozpuszczalniki 
węglowodorowe z powodu braku momentu dipolowego słabo absorbują energię fal mikrofalowych, dlatego nie 
są ogrzewane do wysokich temperatur. Materiały takie, jak: teflon, szkło i polistyren są dla mikrofal 
transparentne [4]. 

W obracanym naczyniu reakcyjnym wykonanym z kwarcu lub szkła znajduje się mieszanina reakcyjna, 
która jest naświetlana zogniskowanym promieniowaniem mikrofalowym. Pomiar i monitorowanie temperatury 
możliwy jest za pomocą termopary [5,6]. 
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Rysunek 1. Reaktor mikrofalowy do prowadzenia syntez chemicznych [7] 

1 Początki użycia mikrofal w reakcjach chemicznych 

Po raz pierwszy synteza z użyciem mikrofal została zastosowana przez Giguere i Gedye w 1986 r. 
Naukowcy ci wykazali, że zastosowanie mikrofal znacznie zwiększa szybkość wielu reakcji chemicznych. Od tego 
czasu rozpoczęto stosowanie mikrofal nie tylko do zwiększenia szybkości reakcji chemicznych, ale również w celu 
zwiększenia selektywności i wydajności reakcji. Wśród reakcje przyspieszanych mikrofalami można wyróżnić te, 
w których stosuje się rozpuszczalnik oraz takie, które nie wymagają stosowania rozpuszczalnika [8]. 

Giguere wraz z współpracownikami opracowali system zapobiegający eksplozji, poprzez pokrycie naczynia 
reakcyjnego wermikulitem, który ma małą pojemność cieplną dzięki dużej skutecznej powierzchni odbicia, co 
oznacza, że posiada zdolność skutecznego odbijania padającego promieniowania cieplnego [9]. 

1.1 Czołowe reakcje chemii organicznej katalizowane mikrofalami 

Reakcja Dielsa-Aldera, przegrupowanie Claisena oraz reakcja Wittiga i synteza Williamsona są reakcjami 
rutynowo stosowanymi w laboratoriach chemii organicznej. Reakcja Wittiga i synteza Willamsona przebiegają 
według mechanizmu SN2 i wymagają długiego czasu reakcji oraz charakteryzują się niską wydajnością. 
Zastosowanie mikrofal zamiast konwencjonalnego podgrzewania mieszaniny reakcyjnej, pozwala nie tylko na 
skrócenie czasu prowadzenia reakcji, ale może też zwiększyć jej wydajność, a tym samym zmniejszyć ilość 
zużywanych odczynników. Zyskanie dodatkowego czasu pozwoli na dogłębną analizę tego procesu oraz jego 
ulepszanie [10]. 

1.2 Reakcja Dielsa-Aldera 

Zastosowanie mikrofal zamiast konwencjonalnego ogrzewania pozwoliło na przeprowadzenie wielu 
reakcji. Jedną z nich jest reakcja cykloaddycji Dielsa- Aldera, która przebiega pomiędzy sprzężonymi dienami 
i alkenami, i prowadzi do uzyskania związków cyklicznych. Reakcja Dielsa-Aldera jest bardzo użyteczna ze 
względu na tworzenie dwóch podwójnych wiązań w jednym etapie z jednoczesnym utworzeniem pierścienia 
cykloheksenu. Reakcja prowadzona z użyciem mikrofal umożliwia skrócenie czasu reakcji z 6 godzin do 20 minut. 
Wydajność reakcji ulega jednak zmniejszeniu z 67 do 58%.  
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Rysunek 2. Schemat reakcji Diesla-Aldera, 1,4-difenylobuta-1,3-dienu z bursztynianem dietylu, prowadzonej z zastosowaniem 
1: konwencjonalnego ogrzewania, 2: mikrofal 

W reakcji bursztynianu dietylu z furanem, stosując ogrzewanie mikrofalowe, możliwe jest zwiększenie 
wydajności reakcji z 68% aż do 86%. Dodatkowo, w porównaniu z tradycyjną metodą syntezy, zastosowanie 
mikrofal pozwala skrócić czas już i tak krótko przebiegającej reakcji o dodatkowe 5 minut [11,12]. 
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Rysunek 3. Schemat reakcji Diesla-Aldera bursztynianu dietylu z furanem z zastosowaniem 1: konwencjonalnego ogrzewania, 
2: mikrofal 

1.3 Reakcja Claisena 

Przegrupowanie Claisena to reakcja przebiegająca w obrębie eterów allilowo-arylowych, zachodząca 
zgodnie z mechanizmem pericyklicznym, według którego dochodzi do reorganizacji elektronów wiążących przez 
sześcioczłonowy, cykliczny stan przejściowy. Następnie pośredni 6-allilocykloheksa-2,4-dienon ulega 
izomeryzacji do ortoalkilofenolu [11]. 
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Rysunek 4. Mechanizm przegrupowania Claisena 

Furanokumaryny są produkowane przez rośliny w odpowiedzi na atak patogenów takich jak: grzyby, 
bakterie, czy wirusy, dlatego największe ich ilości można znaleźć w roślinach chorych. Związki te aktywowane 
światłem nadfioletowym wywołują działanie fotouczulające (zwiększają wrażliwość ludzkiej skóry na światło). 
Fotochemoterapeutyczny efekt działania tych związków jest związany z wiązaniem się ich aktywnej formy z DNA, 
co z kolei ma hamujący wpływ na podziały komórkowe. Te właściwości powodują, że furanokumaryny były 
stosowane w leczeniu chłoniaka skórnego T-komórkowego. 

Grupy funkcyjne (aminowa, hydroksylowa) przy angelicynie zwiększają lipofilowy charakter tych związków. 
W wielu przypadkach synteza aminometyloangelicyny była prowadzona w trzech etapach. W 2005 roku 
naukowcy otrzymali aminometyloangelicynę wykorzystując przegrupowanie Claisena zachodzące w obecności 
promieniowania mikrofalowego, co pozwoliło uzyskać ten związek z wydajnością 62% w jednym etapie [13]. 
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Rysunek 5. Schemat przegrupowania Claisena prowadzącego do otrzymania 4-metoksy-4,5-metyloangelicyny 

1.4 Otrzymywanie soli fosfoniowych 

Otrzymywanie soli fosfoniowych do reakcji Wittiga zazwyczaj prowadzi się w ksylenie, jednak ze względu 
na małą absorbcję promieniowania mikrofalowego przez ten rozpuszczalnik, pożądaną temperaturę reakcji, 
osiąga się dopiero po 15 minutach z zastosowaniem maksymalnej mocy mikrofalówki. Pomimo niskiej absorbcji 
energii mikrofalowej, wydajność procesu z zastosowaniem mikrofal jest większa niż w przypadku tradycyjnej 
syntezy. Zmiana rozpuszczalnika na acetonitryl, który umiarkowanie absorbuje energię mikrofalową, powoduje 
skrócenie czasu osiągnięcia wymaganej temperatury (200°C) do 6,5 minuty i zwiększenie wydajności do 90% [10]. 
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Rysunek 6. Schemat reakcji otrzymywania soli fosfoniowej katalizowanej promieniowaniem mikrofalowym 

1.5 Synteza Williamsona 

Synteza Williamsona jest jedną z metod otrzymywania eterów. Pozwala na otrzymywanie zarówno eterów 
symetrycznych, jak i niesymetrycznych. Jest to reakcja substytucji nukleofilowej, w której na pierwszorzędowy 
halogenek alkilu działa się alkoholanem sodu lub fenolanem sodu, które są silnymi czynnikami 
nukleofilowymi [14]. 

Synteza Williamsona z zastosowaniem mikrofal przedstawiona na Rysunku 7 przebiega w metanolu, który 
bardzo dobrze absorbuje promieniowanie mikrofalowe, dzięki czemu temperatura wzrasta do 140°C w bardzo 
krótkim czasie (40 s). Po rekrystalizacji wydajność reakcji znajdowała się w przedziale od 20% do 55%. Podczas, 
gdy zastosowanie tradycyjnej metody syntezy pozwala na uzyskanie wydajności reakcji od 6% do 29%.  
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Rysunek 7.  Schemat reakcji naftalenanu z jodkiem etylu z zastosowaniem mikrofal. 

1.6 Sprzeganie Suzukiego 

W 2003 roku Leadberg i Marco przeprowadzili reakcję Suzuki w wodzie z zastosowaniem promieniowania 
mikrofalowego. W reakcji tej wykorzystuje się TBAB (bromek tetra-n-butyloamoniowy), który działa jak 
katalizator przeniesienia fazowego. Dodatek TBAB powoduje solwatowanie organicznych substratów, co 
zwiększa szybkość reakcji. Katalizatorem w tej reakcji jest octan palladu.  



ZASTOSOWANIE MIKROFAL W CHEMII 

Strona | 265  

Br

B(OH)2 Pd(OAc)2

TBAB, H2O, mikrofale

4-bromotoluen kwas fenyloboronowy 4-metylobifenyl  
Rysunek 8. Schemat reakcji Suzuki 4-bromotoluenu z kwasem fenyloboronowym z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego 

Stosując konwencjonalne ogrzewanie, 4-metylobifenyl otrzymuje się w temperaturze 150°C i w czasie 120 
minut z wydajnością 94%. Natomiast reakcja z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego o mocy 100 W, 
prowadzona w temperaturze 150°C, umożliwia uzyskanie produktu w czasie 5 minut z wydajnością 100% [15]. 

Reakcje prowadzone w środowisku wodnym można podzielić w zależności od rozpuszczalności reagentów 
na te zachodzące na powierzchni wody i na te, które zachodzą w wodzie. Zastosowanie promieniowania 
mikrofalowego powoduje, że pożądana temperatura i wyższe ciśnienie jest osiągane szybciej niż 
w konwencjonalnie ogrzewanych reakcjach, co zwiększa szybkość reakcji poprzez zwiększenie homogeniczności 
reagentów, w przypadku reakcji „na wodzie” oraz zmniejszeniu hydrofobowości w przypadku reakcji „w wodzie”. 
Ograniczeniem prowadzenia reakcji w wodzie jest z reguły niska rozpuszczalność związków organicznych 
w wodzie, czego wynikiem jest powstanie niemieszających się mieszanin lub dwóch faz. W tych przypadkach 
często stosuje się związki powierzchniowo czynne, podgrzewanie reagentów, dodatek rozpuszczalnika lub 
rozdrabnianie reagentów. Rozwiązaniem tego problemu może być również zastosowanie mikrofal, 
ultradźwięków oraz reaktorów ciśnieniowych, a także łagodnych rozpuszczalników [16,17]. 

2 Synteza polimeru katalizowana promieniowaniem mikrofalowym 

Współczesny przemysł tworzyw sztucznych jest ukierunkowany na produkcję materiałów polimerowych 
z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku. W związku z tym istniejące już materiały wykorzystuje się 
ponownie, a także otrzymuje się materiały, które szybko ulegają biodegradacji. Takim polimerem jest poli(kwas 
asparaginowy) (PKA), który ulega biodegradacji już w ciągu 30 dni, a produktami jego rozkładu są aminokwasy, 
dwutlenek węgla, amoniak i związki karbonylowe. Poli(kwas asparaginowy) może mieć strukturę 
pięcioczłonowego pierścienia imidowego (PSI) lub formę liniową (PKA). Forma liniowa powstaje w podczas 
hydrolizy PSI w środowisku zasadowym, gdzie wykorzystuje się wodorotlenek potasu, sodu, magnezu, wapnia 
lub amonu. PSI można zsyntetyzować metodą mikrofalową bez użycia katalizatora, z zastosowaniem soli 
amoniowej kwasu maleinowego, w czasie 20 minut i z wydajnością do 93%. Podczas, gdy czas konwencjonalnego 
otrzymywanie PSI wynosi 300 minut, a wydajność tego procesy osiąga zaledwie 65% [18]. 
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Rysunek 9. Synteza PSI metodą mikrofalową z zastosowaniem soli amonowa kwasu maleinowego lub kwasu asparaginowego. 



ZASTOSOWANIE MIKROFAL W CHEMII 

Strona | 266  

3 Transformacja limonenu do p-cymenu 

Dobre rezultaty przy stosowaniu mikrofal osiągnięto również w konwersji limonenu do p-cymenu. 
Mechanizm tej reakcji nie był do końca poznany. Przewidywano, że otrzymywanie p-cymenu zachodzi poprzez 
powstanie produktów pośrednich, jakimi są izomery limonenu, które ulegają dehydrogenacji, w wyniku czego 
powstaje limonen. Innym proponowanym mechanizmem było otrzymywanie p-cymenu poprzez 
dysproporcjonowanie limonenu do p-cymenu i mentenów. Skrócenie czasu trwania syntezy prowadzonej 
z udziałem mikrofal spowodowało otrzymanie izomerów limonenu, co dowodzi słuszności pierwszego 
z mechanizmów otrzymywania p-cymenu. Wysoką wydajność reakcji, sięgającą 100%, można otrzymać stosując 
sepiolity modyfikowane niklem, żelazem i manganem [19]. 

limonen

H2

p-cymen
 

Rysunek 10. Schemat reakcji otrzymywania p-cymenu, w której substratem jest limonen. 

4 Otrzymywanie mezoporowatego katalizatora SBA-16 

Materiały porowate są ciałami stałymi, które posiadają pory, jamy, szczeliny lub kanały. Wśród materiałów 
porowatych można wyróżnić zeolity, węgle aktywne, żele krzemionkowe, a także materiały mezoporowate, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem naukowców, ponieważ mogą być wykorzystywane w katalizie, 
adsorpcji i nanotechnologii. Do tej pory najwięcej uwagi spośród materiałów z rodziny SBA, poświęcono 
materiałowi typu SBA-15, który posiada uporządkowaną, heksagonalną strukturę dwuwymiarową o symetrii 
p6mm. Następcą SBA-15 jest materiał typu SBA-16, który charakteryzuje się wysoce uporządkowaną, sześcienną, 
trójwymiarową strukturę 3D, wykazującą symetrię (Im 3̅ m). Mezoporowatość w tym materiale wynika 
z nieprzenikających się systemów trójwymiarowych kanałów oraz kulistych wnęk dzielących te kanały. 
W ograniczonej przestrzeni wąskich kanałów ciał stałych występuje oddziaływanie pomiędzy ich powierzchnią, 
a indywiduami chemicznymi o charakterze jonowym i niejonowym. Umieszczenie specyficznych grup atomów 
na powierzchni tych materiałów warunkuje ich właściwości katalityczne oraz jonowymienne [20-22]. 

Struktura SBA-16 może być opisana za pomocą struktury regularnej, wewnętrznie centrowanej. Kulista, 
a właściwie dwunastościenna, wewnętrznie centrowana mezopora, znajduje się w układzie sześciennym, przy 
czym każda mezopora jest połączona z ośmioma sąsiadującymi. Trójwymiarowe dwunastościenne kanały biegną 
w kierunku naroży sześcianu. Taka struktura umożliwia łatwiejsze przenoszenie masy ze znacznym obniżeniem 
ryzyka zablokowania porów [23]. 

W 2003 roku otrzymano materiał mezoporowaty typu SBA-16, z wykorzystaniem promieniowania 
mikrofalowego. Tym sposobem można uzyskać materiał typu SBA-16 w formie dwunastościanów rombowych 
lub osiemnastościanów w zależności od czasu trwania procesu. Kształt i struktura tego mezoporowatego 
materiału zależy od czasu trwania procesu, a także od czasu mieszania i czasu oddziaływania substratów 
z promieniowaniem mikrofalowym. Na wymienione parametry wpływa również temperatura syntezy. Wysoce 
krystaliczny materiał typu SBA-16 w formie dwunastościanów foremnych można otrzymać wystawiając substraty 
na działanie promieniowaniem mikrofalowego przez 120 minut. W tym czasie reagenty były mieszane przez 30 
minut, a temperatura procesu wynosiła 373 K. Czynnikiem formułującym strukturę tego mezoporowatego 
materiału był trójblokowy kopolimer Pluronik F127 (PEO106PPO70PEO106), natomiast źródło krzemu stanowił 
krzemian sodu [24]. 

5 Otrzymywanie nanocząstek 

Kolejnym zastosowaniem dla promieniowania mikrofalowego jest otrzymywanie nanocząstek przy użyciu 
tych fal. Tlenki metali przejściowych są ważną grupą związków stanowiących półprzewodniki. Mają one szerokie 
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zastosowanie w katalizie, czy elektronice. Służą także do konwersji promieniowania słonecznego w instalacjach 
energii elektrycznej, a także, jako nośniki danych. Tlenek miedzi może być wykorzystany w katalizie 
i w biosensorach. Jednakże, szczególne zainteresowanie naukowców tym tlenkiem wynika z tego, że stanowi on 
podstawę dla kilku nadprzewodników wysokotemperaturowych. W 2002 roku otrzymano nanocząstki CuO 
o średniej wielkości około 4 nm. W celu uzyskania nanocząstek, jako materiał startowy zastosowano octan 
miedzi (II) oraz wodorotlenek sodu. W reakcji użyto glikol polietylenowy-19000, który stanowił środek 
dyspergujący. Rozpuszczalnikiem zastosowanym w tej reakcji był etanol. Otrzymywanie nanocząstek przebiegało 
w czasie 10 minut w atmosferze powietrza. Mieszanina reakcyjna umieszczona w reaktorze mikrofalowym 
o mocy 650 W, była poddana 20 cyklom. Każdy z cykli składał się z 6 sekund ogrzewania (przy mocy urządzenia 
ustawionej na 130 W) i 24 sekundy chłodzenia. Zastosowanie tej metody umożliwia otrzymanie nanocząstek 
o dużej czystości. Ponadto uzyskane nanocząstki charakteryzują się regularnym kształtem, niewielkimi 
rozmiarami oraz wąskim rozkładem wielkości [1]. 

6 Zastosowanie mikrofal w technologii adsorbcyjnej 

Adsorbenty węglowe otrzymuje się m. in. z torfu, drewna, węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel 
aktywny otrzymuje się w procesie pirolizy, w dwuetapowym procesie obejmującym karbonizację przebiegającą 
w temperaturze 800°C oraz aktywację, polegającą na zgazowaniu dwutlenkiem węgla lub parą wodną. Wadami 
takiego procesu jest mała czystość otrzymywanego węgla aktywnego z powodu znacznej różnicy temperatur 
pomiędzy powierzchnią karbonizatu, a jego wnętrzem. Dodatkowo długi czas etapu aktywacji powoduje, 
że koszty procesu są wysokie. Modyfikowanie właściwości powierzchniowych adsorbentów węglowych jest 
sposobem otrzymywania m. in. katalizatorów i nośników katalizatorów. Modyfikacje w środowisku utleniającym 
prowadzą do uzyskania węgla aktywnego o różnej zawartości kwasowych, tlenowych grup powierzchniowych. 
W 1999 roku Mendez wraz z współpracownikami, zmodyfikowali powierzchnię węgli aktywnych 
z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Prowadzenie procesu w atmosferze azotu, pozwoliło 
na usunięcie większości kwasowych grup tlenowych z powierzchni katalizatora, co powoduje wzrost pH węgla. 
Zastosowanie ogrzewania mikrofalowego również w tym przypadku spowodowało zmniejszenie czasu 
prowadzenia procesu. Wystarczy zaledwie kilka minut, aby przekształcić węgiel kwasowy w węgiel zasadowy 
o niskiej zawartości tlenu. W badaniach zaobserwowano, że węgiel poddany obróbce mikrofalowej, ulega 
w pewnym stopniu utlenieniu pod działaniem czynników atmosferycznych. Należy jednak podkreślić, że nawet 
po miesiącu, podczas którego węgiel otrzymany metodą mikrofalową podlega procesowi reoksydacji, wykazuje 
on wyższą zasadowość niż węgiel wyjściowy [2]. 

7 Podsumowanie 

Zainteresowanie procesami mikrofalowymi nieustannie wzrasta, dzięki ich szerokiemu zastosowaniu 
zarówno w syntezie organicznej, jak i nieorganicznej. Do jego niewątpliwych zalet należy duża szybkość 
ogrzewania, bezkontaktowość i ogrzewanie w całej objętości. Warto poszerzać tą wiedzę, ponieważ 
dotychczasowe badania wykazały szereg zalet stosowania promieniowania mikrofalowego, do których można 
zaliczyć szybkie ogrzewanie próbki. Procesy mikrofalowe w wielu przypadkach zwiększają wydajność i szybkość 
reakcji, co wiąże się z obniżeniem kosztów prowadzenia procesu. Ponadto, aktywacja mikrofalami zmniejsza 
ilość stosowanych rozpuszczalników szkodliwych dla środowiska. Procesy te nie są jednak wolne od wad, 
ponieważ reaktory mikrofalowe mają ograniczoną wielkość, która ogranicza prowadzenie procesów do małej 
skali. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego pozwala na uzyskanie cennych ze względu na swoje szerokie 
zastosowanie nanocząstek tlenku CuO, a także mezoporowatego katalizatora SBA-16. Zastosowanie mikrofal 
wspomaga także otrzymywanie polimerów. W związku z tym, że współczesny przemysł tworzyw sztucznych jest 
ukierunkowany na produkcję z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku, celowe są dalsze badania 
nad procesami z wykorzystaniem mikrofal, które wymagają ulepszenia pod względem powtarzalności wyników.  
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Terpeny należą do licznej grupy naturalnych związków organicznych powszechnie występujących w wielu 
gatunkach roślin. Stanowią one podstawę w składzie większości olejków eterycznych roślin i nadają im 
unikalne właściwości. Terpeny są oligomerami izoprenu i zależnie od liczby skondensowanych jednostek C5H8 
dzielimy je na: hemiterpeny, monoterpeny, seskwiterpeny, diterpeny oraz politerpeny. Najliczniejszą grupę 
terpenów stanowią monoterpeny, których związki wykazują przyjemne i niezwykle interesujące zapachy. 
Przedstawicielami tej grupy są m.in. tymol i karwakrol. Te dwa izomery stanowią główny składnik olejku 
tymiankowego. Posiadają one szereg cennych właściwości, np.: działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 
immunostymulująco oraz pobudzająco. Wszystkie te właściwości spowodowały ich szerokie wykorzystanie 
w medycynie naturalnej, przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym. 
Celem badań była identyfikacja i oznaczenie wybranych terpenów w ekstraktach tymianku i rozmarynu za 
pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). 
Ponadto w pracy dokonano doboru optymalnych warunków rozdzielenia chromatograficznego oraz detekcji 
MS/MS w trybie monitorowania wielu reakcji (MRM) dla tymolu i karwakrolu. Przeprowadzono również 
walidację opracowanej metody. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że zarówno tymianek, jak i rozmaryn 
zawierają w swym składzie tymol i karwakrol. Przy czym zdecydowanie wyższą zawartością tych terpenów 
charakteryzuje się tymianek.  

1 Wstęp [1,2] 

W dzisiejszych czasach człowiek coraz częściej zwraca uwagę na to, w jaki sposób dba o swoje zdrowie 
i świadomie wybiera naturalne suplementy diet, które oferuje nam sama natura. Powszechnie wiadomo, że od 
dawna wykorzystywano cenne właściwości ziół w medycynie naturalnej oraz kosmetologii. Już w Starożytności 
Pliniusz zalecał spożywanie nasion kminku przy stanach apatii i złego samopoczucia. Natura oferuje tak bogaty 
wachlarz różnych naturalnych związków chemicznych, które mają korzystny wpływa na ludzkie zdrowie i wygląd, 
że nie musimy sięgać po syntetyczne farmaceutyki. 

Jedną z największych i bardzo ważnych grup związków organicznych pochodzenia naturalnego są terpeny, 
które wykazują wiele istotnych właściwości mających zbawienny wpływ na nasze zdrowie, urodę i samopoczucie. 
Grupa ta zawiera około 30 000 zidentyfikowanych związków, większość z nich występuje w drzewach iglastych 
ale także stanowią ważny składnik ziół. 

Celem pracy było opracowanie metody oznaczeń tymolu i karwakrolu w tymianku i rozmarynie techniką 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) oraz 
z ekstrakcją ciecz-ciało stałe.  

1.1 Terpeny-wiadomości ogólne [3] 

Terpeny są przedstawicielami jednej z najliczniejszych grup wtórnych metabolitów roślin. Są to związki 
zapachowe wchodzące w skład wielu olejków eterycznych ziół oraz roślin, szczególnie drzew iglastych oraz 
krzewów. Podstawowym elementem budowy terpenów są powtarzające się jednostki izoprenowe: C5H8. 
W zależności od liczby skondensowanych jednostek C5H8 terpeny dzieli się na: hemiterpeny, monoterpeny, 
seskwiterpeny, diterpeny oraz politerpeny. Najczęściej w skład olejków eterycznych wchodzą monoterpeny oraz 
monterpenoidy. Odznaczają się one bardzo przyjemnymi i ciekawymi zapachami. Poza tym wpływają na 
właściwości oraz zastosowanie danego olejku. Niezwykle ważnymi przedstawicielami grupy monoterpenoidów 
są, m.in. tymol oraz jego izomer karwakrol, występujące w olejku tymiankowym pozyskiwanym z tymianku. 
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Biologiczna rola terpenów występujących w przyrodzie jest nieoszacowana. Natura ukształtowała się 
bowiem w taki sposób aby różnorodne mikroorganizmy i owady oraz świat roślin mógł ze sobą w zgodzie 
współgrać i funkcjonować. Wszystko to jest możliwe dzięki zróżnicowanym interakcją, począwszy od symbioz do 
patogenności. Okazuje się, że wiele z tych specyficznych interakcji nie byłoby możliwe gdyby nie wyjątkowe 
właściwości terpenów. Różnorodne rośliny bardzo często wykorzystują produkowane olejki eteryczne i ich 
charakterystyczną woń w celu zwabienia owadów zapylających rośliny. Inne natomiast wykorzystują właściwości 
toksyczne danego olejku w celu ochrony przed pasożytami i insektami. Poza tym monoterpeny uczestniczą 
również w biosyntezie różnorodnych związków chemicznych pełniących istotne funkcje biologiczne dla roślin. 

Nie tylko świat roślin i zwierząt czerpie z dobroczynnych właściwości terpenów, bowiem coraz częściej są 
antidotum na wiele schorzeń i dolegliwości zdrowotnych ludzi. Wnikając do krwi, dostają się do układu 
krwionośnego i regulują pracę mózgu. Wiele z nich efektywnie poprawia samopoczucie, działa łagodząco 
i uspokajająco. Inne z kolei wykorzystywane są w kosmetologii, gdzie znaczenie mają właściwości normalizujące, 
antybakteryjne i antygrzybiczne. 

1.2 Tymol i karwakrol – charakterystyka [4,5] 

Tymol i karwakrol są terpenami wywodzącymi się od fenolu, o ogólnym wzorze sumarycznym: C10H14O. 
Wykazują one szereg istotnych właściwości, co ma wpływ na to, że coraz częściej bada się te związki. Wchodzą 
w skład olejku tymiankowego, który powszechnie wykorzystywany jest w medycynie przy leczeniu schorzeń dróg 
oddechowych oraz zapaleniu oskrzeli. Tymianek swoje właściwości lecznicze zawdzięcza właśnie terpenom. 
Tymol i karwakrol wykazują silne działanie antyoksydacyjne, poza tym stwierdzono ich działanie antyseptyczne 
oraz przeciwgrzybiczne. Bardzo ważny aspekt stanowi fakt, iż tymol wykazuje ok. 30-krotnie wyższy efekt 
antyseptyczny niż fenol, przy czym tymol jest zdecydowanie mniej toksyczny. Na rysunku 1 i 2 przedstawiono 
struktury badanych związków. 

  
Rysunek 27. Wzór strukturalny karwakrolu 
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Rysunek 2. Wzór strukturalny tymolu 

2 Metodyka badań 

2.1 Warunki analizy LC-MS/MS  

W analizie tymolu i karwakrolu wykorzystano tandemowy spektrometr mas API 4000 QTRAP pracujący 
w trybie jonów ujemnych. Próbka została jonizowana przez elektrorozpylanie, natomiast temperatura źródła 
jonów została zoptymalizowana w zakresie temperatur 150-400⁰C.  

W oparciu o uzyskane widma fragmentacyjne wykonane dla poszczególnych terpenów wybrano dwie 
charakterystyczne pary MRM: 

• MRM 1: jon pseudomolekularny oraz jon fragmentacyjny charakteryzujący się największą 
intensywnością sygnału, 

• MRM 2: jon pseudomolekularny oraz jon fragmentacyjny charakteryzujący się drugą, co do 
wielkości intensywnością sygnału. 

Pierwsza para MRM daje możliwość analizy jakościowej i ilościowej, natomiast druga para MRM jest 
dodatkowym potwierdzeniem identyfikacji. 

Dla konkretnych par MRM zoptymalizowano następujące parametry: 

• potencjał fragmentacji (DP, ang. declustering potential)  
Jest to różnica potencjałów pomiędzy Q0 a wylotem ze spektrometru. Potencjał ten ma na 
celu usunięcie cząsteczek rozpuszczalnika solwatującego jony. Zastosowanie zbyt dużych 
wartości DP podczas analizy może doprowadzić do fragmentacji jonów. 

• energię zderzeń (CE, ang. collision energy) 
Opisuje energię, która jest wykorzystana do spowodowania fragmentacji jonów w komorze 
zderzeń. 

• potencjał wyjścia jonów z komory zderzeń (CXP, ang. collision cell exit potential) 
Ułatwia zogniskować oraz przyspieszyć jon wydostający się z komory. 

Powyższe parametry są determinowane przez analizowany związek, mają one bardzo ważny wpływ na 
czułość oraz selektywność analizy jakościowej i ilościowej. 

Optymalne parametry pracy MS/MS, pracującego w trybie MRM (ang. Multiple Reaction Monitoring – 
monitorowania wielu reakcji), dla poszczególnych terpenów przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Optymalne parametry pracy MS/MS dla poszczególnych terpenów 

Związek 
Jon pseudo-

molekularny [M-H]- 

Potencjał 
fragmentacyjny [V] 

MRM1/MRM2 
Eergia 

zderzeń [V] 

Potencjał wyjścia jonów 
z komory zderzeń 
(CPX1/CPX2) [V] 

TYMOL 148,9 -60 
148,9→133 -28 -7 

148,9→107 -32 -7 

KARWAKROL 149 -80 
149→133,9 -24 -1 

149→132,8 -40 -7 

 

2.2 Rozdzielenie chromatograficzne 

W celu rozdzielenia analizowanych terpenów wykorzystano kolumnę chromatograficzną Luna 3 μ C18 
(150 mm × 2,0 mm). Zastosowane wypełnienie: krzemionka modyfikowana oktadecylowymi ligandami 
sianowymi o rozmiarze porów 100 Å, powierzchnia właściwa: 100 m2/g, zawartość węgla 17,5%. Fazę ruchomą 
stanowiła mieszanina 2mM wodnego roztworu octanu amonu i metanolu. Skład fazy ruchomej zmieniał się 
podczas analizy. Proces rozdzielenia chromatograficznego prowadzono w temperaturze 35°C. Natężenie 
przepływu wynosiło 0,2 ml/min, natomiast objętość dozowanej próbki 10 μl. 

2.3 Walidacja opracowanej metody 

Dla opracowanej metody oznaczenia tymolu i karwakrolu wyznaczono zakres liniowości odpowiedzi 
detektora mas pracującego w trybie MRM dla serii roztworów wzorcowych tymolu i karwakrolu w przedziale 
stężeń: od 0,000025 do 16 μg/ml. Wyznaczono także granicę wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) 
analizowanych terpenów. Za granicę wykrywalności przyjęto stosunek sygnału do szumu S/N = 5, natomiast za 
granicę oznaczalności S/N = 10. 

Ostatni element walidacji stanowiła niepewność pomiaru, obliczona dla tymolu i karwakrolu na dwóch 
poziomach stężeń: 0,1 μg/ml oraz 0,5 μg/ml. Obliczenia wykonano na podstawie równania: 

 

Poszczególne wartości U(x) obliczono na podstawie równania: 

𝑈(𝑥) = 
𝑎

√3
 

gdzie: 
a- wartość danego parametru 
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2.4 Analiza jakościowo – ilościowa ekstraktów tymianku i rozmarynu 

Materiał roślinny (tymianek marki A i B oraz rozmaryn marki A) poddano ekstrakcji ciecz – ciało stałe. Jako 
ekstrahenta użyto: metanolu, wody, chloroformu, octanu etylu oraz heksanu. Celem tego etapu był dobór 
najwydajniejszego rozpuszczalnika w procesie ekstrakcji. Ostatecznie, analiza ilościowa została przeprowadzona 
dla ekstraktów metanolowych tymianku marki A i B, a także dla rozmarynu marki A. 

3 Wyniki i ich omówienie 

Analizę rozpoczęto od zoptymalizowania temperatury źródła jonów w zakresie 150-400°C, otrzymane 
wyniki przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Wykres zależności powierzchni piku od temperatury 

Zarówno dla tymolu, jak i karwakrolu najkorzystniejszą temperaturą źródła jonów było 400°C. Dla tej 
temperatury otrzymano największe pole powierzchni piku chromatograficznego. W dalszych badaniach jonizację 
analitów w źródle jonów przeprowadzono w temperaturze 400°C. 

Podczas opracowania metody oznaczania tymolu i karwakrolu bardzo ważny element stanowiła walidacja. 
W ramach jej wyznaczono: zakres liniowości, granicę wykrywalności oraz granicę oznaczalności, zgodnie 
z punktem 2.3. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zakres liniowości, granice wykrywalności i oznaczalności tymolu i karwakrolu 

Związek Zakres liniowości Równanie krzywej 
Współczynnik 

korelacji  
LOD [μg/ml] LOQ [μg/ml] 

TYMOL 

Od LOQ 
do 1,5 [μg/ml] 

y = 584504x R2 = 0,9999 
 

0,005 
 

0,01 Od 2 [μg/ml] do 16 
[μg/ml] 

y = 451065x 
-11714 

R2 = 0,9918 

KARWAKROL 

Od LOQ 
do 1,5 [μg/ml] 

y = 310239x 
-1034,2 

R2 = 0,9971 
 

0,01 
 

0,05 Od 2 [μg/ml] 
do 16 [μg/ml] 

y = 202265x 
+41496 

R2 = 0,9903 
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Na podstawie tabeli 2 można zauważyć, że zakres liniowości dla tymolu i karwakrolu jest bardzo szeroki. 
Dla każdego związku wyznaczono po dwa zakresy liniowości. W przypadku tymolu zarówno granica 
wykrywalności, jak i oznaczalności jest niższa niż dla karwakrolu.  

Ostatni element walidacji stanowiła niepewność pomiaru, obliczona dla tymolu i karwakrolu na dwóch 
poziomach stężeń: 0,1 μg/ml i 0,5 μg/ml według zależności opisanej w punkcie 2.3. 

Obliczone wartości niepewności pomiaru przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Obliczone wartości niepewności pomiaru dla tymolu i karwakrolu 

Związek Stężenie [μg/ml] Niepewność [%] 

TYMOL 
0,1 0,6 

0,5 3,5 

KARWAKROL 
0,1 0,9 

0,5 3,1 

 

Opracowaną metodę wykorzystano do oznaczeń jakościowo-ilościowych tymolu i karwakrolu 
w ekstraktach metanolowych tymianku i rozmarynu. Zawartość odpowiedniego terpenu wyznaczono techniką 
wielokrotnego dodatku wzorca. 

Na podstawie wykreślonych krzywych wielokrotnego dodatku wzorca, wyznaczono zawartości tymolu 
i karwakrolu w badanym materiale (tymianku i rozmarynu). Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Zawartość tymolu i karwakrolu w analizowanych próbkach rzeczywistych 

Próbka rzeczywista 
Zawartość tymolu 

[mg/kg suchego zioła] 
Zawartość karwakrolu 
[mg/kg suchego zioła] 

Tymianek marki A 4163,1 5886,2 

Tymianek marki B 846,2 1220,5 

Rozmaryn marki A 21,9 21,8 

 

Na podstawie uzyskanych wartości, przedstawionych w tabeli 4 stwierdzono, że zawartość tymolu 
i karwakrolu w tymianku marki A jest pięciokrotnie większa niż w tymianku marki B. Wpływ na to może mieć 
wiele czynników, począwszy od miejsca, w którym roślina rosła, poprzez warunki jej rozwoju, do których zaliczyć 
można: nasłonecznienie, wilgotność powietrza, temperaturę. Poza tym bardzo ważna jest pora zbiorów, a także 
sposób suszenia i sposób przechowywania. 

W rozmarynie marki A zawartość tymolu i karwakrolu jest praktycznie taka sama. Tak niska zawartość 
wskazuje na to, że zarówno tymol, jak i karwakrol nie są terpenami decydującymi o właściwościach rozmarynu. 
Prawdopodobnie w tym przypadku inne terpeny, które wchodzą w skład rozmarynu mają wpływ na jego 
specyficzne właściwości. 

4 Wnioski 

O racowana i zwalidowana metoda może być wykorzystana do oznaczania tymolu i karwakrolu 
w próbkach rzeczywistych. Metodę cechuje duży zakres liniowości oraz niskie granice wykrywalności 
i oznaczalności. 

Spośród badanych rozpuszczalników (metanolu, wody, octanu etylu, chloroformu oraz heksanu) do 
określenia zawartości terpenów w badanym materiale roślinnym wybrano metanol. Dla niego osiągnięto 
bowiem najwyższą wydajność ekstrakcji ciecz-ciało stałe. 

Oznaczenie ilościowe tymolu i karwakrolu wykazało, że tymianek marki A zawiera więcej tymolu 
i karwakrolu w swym składzie niż tymianek marki B. Różnice zawartości mogą być efektem wielu czynników, 
takich jak: miejsce, gdzie roślina rośnie, temperatura, wilgotność a także sposób suszenia i przechowywania ziół. 
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Niższa zawartość tymolu i karwakrolu dla rozmarynu marki A, w porównaniu do tymianku marki A i B 
oznacza, że tymol i karwakrol nie są terpenami decydującymi o właściwościach rozmarynu. Prawdopodobnie 
inne terpeny mają wpływ na właściwości rozmarynu. 
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IZOLACJA I IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH ORAZ OCENA 
AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIODU MANUKA 

Natalia Stanek – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, e-mail: nstanek@uni.opole.pl 

Produktom pochodzenia naturalnego przypisuje się wiele interesujących właściwości o charakterze 
odżywczym i terapeutycznym. Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodował, że w ostatnich 
latach, bardzo popularna staje się apiterapia, która wykorzystuje produkty pszczele w leczeniu wielu schorzeń. 
Szczegółowym badaniom poddano miód manuka, który ostatnio cieszy się największym uznaniem wśród 
konsumentów. Miód manuka jest wytwarzany przez pszczoły z nektaru drzewa herbacianego (Leptospermum 
scoparium). Wykazuje on silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, korzystnie wpływa na układ 
pokarmowy, oddechowy, a także na skórę człowieka. Wykorzystywany jest w leczeniu owrzodzeń, stanów 
zapalnych skóry czy też w bakteryjnych zakażeniach przewodu pokarmowego [1]. Właściwości lecznicze 
miodu manuka wynikają z obecności związków chemicznych, które wykazują zróżnicowaną aktywność 
biologiczną. Do takich substancji zalicza się między innymi związki fenolowe- kwasy fenolowe i flawonoidy, 
pełniące funkcję naturalnych przeciwutleniaczy [2,3].  

1 Wstęp 

Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, a także pojawienie się żywności wysoko przetworzonej 
zaowocował powrotem do naturalnych metod leczenia. Dlatego też, coraz bardziej popularna staje się apiterapia, 
która wykorzystuje miód i inne produkty pszczele w leczeniu wielu schorzeń. Miód zyskuje coraz większe 
zainteresowanie ze względu na swoje walory smakowe, właściwości odżywcze, ale przede wszystkim ze względu 
na wysoką aktywność przeciwbakteryjną i antyoksydacyjną [1]. Do naturalnych przeciwutleniaczy licznie 
występujących w miodach zalicza się związki fenolowe: kwasy fenolowe i flawonoidy. Posiadają one szereg 
właściwości biologicznych. Wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, antywirusowe 
i przeciwzapalne. Wspólną cechą wszystkich związków fenolowych jest obecność grupy hydroksylowej 
połączonej bezpośrednio z pierścieniem benzenowym. Aktywność przeciwutleniająca związków fenolowych 
wynika przede wszystkim z ich właściwości redukujących, zdolności wiązania wolnych rodników, a także 
chelatowania jonów metali enzymów katalizujących reakcje utleniania. Do miodu związki fenolowe dostają się 
przede wszystkim z nektaru i pyłku kwiatowego, a ich zawartość jest różna dla poszczególnych odmian miodów. 
Ponadto, liczne wyniki badań wskazują, iż występuje korelacja pomiędzy parametrami barwy miodów, 
a zawartością związków fenolowych, czy też ich zdolnością przeciwutleniającą. Zaobserwowano zależność, iż 
miody o ciemnej barwie, takie jak miody gryczane, wrzosowe zawierają większą ilość związków fenolowych oraz 
flawonoidów, z kolei miody jaśniejsze tj.: lipowe, akacjowe charakteryzują się niższą ich zawartością. Miody 
ciemne wykazują także najwyższy potencjał antyoksydacyjny przekraczający 70%, natomiast mniejszą zdolność 
zmiatania wolnych rodników wykazują miody jasne (poniżej 20%) [4].  

Jednym z najbardziej popularnych produktów, również w Polsce, staje się miód manuka. Wytwarzany jest 
przez pszczoły z nektaru drzewa herbacianego (Leptospermum scoparium). Uprawa manuki odbywa się 
w ekologicznych warunkach, a pola porośnięte tym krzewem są oddalone od cywilizacji. Uzyskany miód ma 
charakterystyczny ciemny kolor i dość intensywny smak. Ponadto, rezultaty badań prowadzonych w wielu 
ośrodkach naukowych wskazują, że wykazuje on działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także korzystnie 
wpływa na układ pokarmowy, oddechowy oraz na skórę człowieka [1]. Zebrane w ostatnich latach wyniki badań 
dotyczące aktywności biologicznej miodu manuka, wskazują, iż charakteryzuje się on dość dużą aktywnością 
antybiotyczną na poziomie 18,6 JA/g. Podobną aktywność antybiotyczną wykazywały odmiany miodów 
krajowych tj: wrzosowy, lipowy, spadziowy. Najważniejszą substancją, na której opiera się wartość lecznicza 
miodu manuka jest metyloglioksal (MGO), który powstaje na drodze przemian dihydroksyacetonu (składnik 
nektaru drzewa herbacianego). Innymi ważnymi składnikami wpływającymi przede wszystkim na jego 
antyoksydacyjne właściwości są związki fenolowe [5].  
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2 Cel badań  

Dostępna literatura zawiera niewiele informacji na temat wyników badań dotyczących podstawowego 
składu chemicznego miodu manuka. Dlatego też, celem realizowanego zadania badawczego była izolacja 
i identyfikacja związków fenolowych w miodzie manuka oraz ocena aktywności biologicznej badanych 
produktów. Na podstawie analizy porównawczej zawartości składu wybranych związków fenolowych 
skonstruowano profil chemiczny dla tego gatunku miodu. Ponadto badania miały na celu wskazanie 
specyficznych związków charakterystycznych dla tej odmiany miodu. Otrzymane wartości porównano 
z wynikami uzyskanymi dla europejskich odmian miodów tj.: gryczanych i wrzosowych. 
W ramach zadania badawczego wykonano: 

• Analizę jakościową i ilościową składu chemicznego miodu manuka, 

• Określono całkowitą zawartość związków fenolowych oraz całkowitą zawartość flawonoidów 
w próbkach miodów manuka, wrzosowych i gryczanych, 

• Ocenę aktywności przeciwutleniającej miodu manuka, wrzosowych i gryczanych (metoda DPPH). 

3 Metodyka  

3.1 Izolacja i identyfikacja związków fenolowych w próbkach miodu za pomocą wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej HPLC-DAD 

Celem prowadzonych badań była izolacja i identyfikacja składników fenolowych w miodzie manuka. 
Próbki miodu przygotowywano do analiz chromatograficznych stosując technikę ekstrakcji do fazy stałej (SPE), 
która umożliwia wydzielanie związków fenolowych z matrycy miodu. W tym celu, rozpuszczono 25 g miodu 
w 125 ml HCl o pH=2, a następnie wmyto przygotowaną próbkę miodu w kolumnę. Proces ten przeprowadzono 
przy pomocy niejonowej żywicy polimerowej Amberlite XAD-2, która adsorbuje związki fenolowe i umożliwia 
usunięcie cukrów oraz innych polarnych związków. Po upływie godziny, przemyto kolumnę 200 ml roztworu HCl 
o pH=2, 300 ml porcją wody destylowanej oraz 500 ml metanolu. Frakcję metanolową zebrano do kolby 
i odparowano na wyparce obrotowej w temp. 40oC. Oznaczenie jakościowe i ilościowe polifenoli w testowanych 
próbkach miodów przeprowadzano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-DAD). 
Identyfikacji związków dokonano na podstawie porównania czasów retencji składników znajdujących się 
w ekstraktach miodu z czasami retencji dostępnych wzorców.  

3.2 Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych i flawonoidów w miodach 

W kolejnym etapie badań, we wszystkich badanych próbkach miodu określono całkowitą zawartość 
związków fenolowych oraz całkowitą zawartość związków flawonoidowych. Do oznaczenia całkowitej zawartości 
związków fenolowych zastosowano metodę Folina-Ciocalteu’a, która opiera się na reakcji utlenienia polifenoli 
za pomocą odczynnika FCR z utworzeniem niebieskich kompleksów. Intensywność ich zabarwienia jest 
proporcjonalna do stężenia związków fenolowych. W tym celu rozpuszczono 0,5g miodu w 50 ml H2O. Do kolb 
miarowych o pojemności 10 ml odmierzono 5 ml wyjściowego ekstraktu. Następnie dodano 0,5 ml odczynnika 
Folina-Ciocalteu’a. Po upływie 2 minut dodano 1,5 ml 20% Na2CO3 i uzupełniono wodą destylowaną do 10 ml 
Sporządzone roztwory pozostawiono w ciemności przez 2h. Pomiar absorbancji prowadzono przy długości fali 
760 nm wobec wody. 

W celu oznaczenia całkowitej zawartości flawonoidów w miodzie, w kolbach miarowych (10 ml) 
przygotowano metanolowe roztwory miodu o stężeniu 0,5 mg/ml. Następnie odmierzono 5ml wyjściowego 
ekstraktu i dodano 5 ml 10% metanolowego roztworu AlCl3. Metoda ta polega na utworzeniu barwnych 
kompleksów flawonoidów z glinem. Po 60 minutach inkubacji w temp. pokojowej wykonano pomiar absorbancji 
przy długości fali 420 nm względem próby ślepej. 

3.3 Oznaczanie zdolności antyoksydacyjnej próbek miodu 

Cele oznaczenia zdolności antyoksydacyjnej próbek miodu przeprowadzono badania oznaczania 
aktywności przeciwutleniającej wszystkich testowanych produktów. Aktywność przeciwutleniającą miodów 
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określano oznaczając zdolność do unieczynnienia rodnika DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylhydrazyl) za pomocą 
antyoksydantów znajdujących się w badanym produkcie. DPPH jest stabilnym rodnikiem wykazującym 
intensywne, ciemnofioletowe zabarwienie. Podczas reakcji z polifenolami powstaje jego zredukowana forma nie 
wykazująca fioletowej barwy. Spadek absorbancji jest proporcjonalny do ilości utlenionej formy rodnika jaka 
znajduje się w roztworze i jest miarą zdolności antyoksydacyjnych badanego produktu. W tym celu rozpuszczono 
10 g miodu w 50 ml metanolu. Kolejno, do kolby miarowej (10 ml) dodano 5 ml badanego ekstraktu i 5ml 
przygotowanego metanolowego roztworu rodnika DPPH (0,1 mM). Sporządzone roztwory pozostawiono w 
ciemności przez 1h. Pomiar absorbancji prowadzono przy długości fali 517 nm. Dokonano również pomiaru 
absorbancji roztworu rodnika DPPH (A0). Zdolność badanego produktu do przeciwdziałania reakcji utleniania 
obliczano za pomocą wzoru: 

 𝑥 =
100∗(𝐴0−𝐴ś𝑟)

𝐴0
  (1) 

gdzie: 
Aśr. - średnia wartość absorbancji badanego roztworu 
A0 - absorbancja roztworu rodnika DPPH. 

4 Wyniki  

Miód manuka charakteryzuje się bogatym składem chemicznym m.in. zawiera znaczne ilości substancji 
fenolowych co wpływa na jego wysoki potencjał antyoksydacyjny. Analiza chromatograficzna umożliwiła 
identyfikację w próbkach miodu pięciu substancji należących do grupy kwasów fenolowych i czterech 
flawonoidów (Tabela 1). Najsilniejszy sygnał zaobserwowano przy czasach retencji: tR= 7,8 min pochodzący od 
kwasu galusowego (14.72 ±2.34 mg/100g miodu) oraz tR= 18.8 min pochodzący od kwasu p-kumarowego (11.56 
±1.63 mg/100g miodu). Oznaczona zawartość kwasu galusowego i p-kumarowego była znacząco wyższa 
w porównaniu do zawartości pozostałych związków fenolowych oznaczonych w próbkach miodu co pozwala na 
podejrzewanie tych związków jako markerów charakterystycznych dla miodu manuka. Zebrane w ostatnich 
latach wyniki badań wskazują, że głównymi fenolokwasami znajdującymi się w miodach pochodzących z Australii 
są kwas galusowy, chlorogenowy, ferulowy, kawowy, kumarowy i elagowy [6]. Natomiast badając 
nowozelandzkie miody stwierdzono obecność kwasu cynamonowego, benzoesowego, wanilinowego 
i hydroksybenzoesowego [2,7]. Lao i jego współpracownicy zidentyfikowali znaczące ilości kwasu galusowego 
(7.05 ±1.86 mg/100g miodu) we wszystkich analizowanych miodach manuka. Ponadto stwierdzili również 
obecność kwasu chlorogenowego, kawowego, kumarowego, ferulowego, elagowego i syryngowego oraz 
flawonoidów takich jak kwercytyna, izoramnetyna, chryzyna i luteolina [8]. Natomiast Chan i jego 
współpracownicy wykonali analizę ilościową flawonoidów znajdujących się w miodzie manuka i zidentyfikowali 
znaczne ilości pinobanskiny, pinocembryny, luteoliny i chryzyny [9].  

Tabela 1. Zawartość związków fenolowych zidentyfikowanych w miodzie manuka za pomocą HPLC-DAD. 

Związki fenolowe Zawartość [mg GAE/100 g miodu] 

1. kwas galusowy 14.72 ±2,34 

2. epikatechina 0,44 ±0,03 

3. kwas p-kumarowy 11,56 ±1,63 

4. kwas rozmarynowy 0,26 ±0,06 

5. kwas elagowy 0,43 ±0,06 

6. kwas cynamonowy 0,46 ±0,01 

7. naringenina 0,17 ±0,01 

8. pinocembryna 0,19 ±0,01 

9.galangina 0,06 ±0,01 
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Izolacja i identyfikacja za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej pozwoliła na utworzenie 

profilu chemicznego miodu manuka (Rysunek 1). Badania polegają na identyfikacji jak największej ilości 
związków fenolowych zawartych w badanym ekstrakcie i porównaniu ich zawartości dla danych odmian miodów. 
Na podstawie utworzonych profili dla wielu próbek miodów tej samej odmiany jesteśmy w stanie wskazać 
podobieństwa, a także znaczące różnice z profilami innych odmian. Taki profil jest to rodzaj „finger printu” dla 
wybranego gatunku miodu, dzięki czemu możliwe jest określenie jego pochodzenia botanicznego, a także ocena 
jakości i wartości prozdrowotnych miodu [10].  

 
Rysunek 1. Profil chemiczny związków fenolowych miodu manuka (M1-M2). 

Ponadto przeprowadzono ocenę całkowitej zawartości związków fenolowych oraz całkowitej zawartości 
flawonoidów dla miodów manuka, gryczanych i wrzosowych (Rysunek 2). Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że wszystkie badane miody zawierają w swoim składzie związki fenolowe oraz flawonoidy. 
Zaobserwowano zależność, iż miody o ciemnej barwie, takie jak miody manuka, gryczane, a także wrzosowe 
zawierają dużą ilość związków fenolowych oraz flawonoidów. Ogólna zawartość polifenoli dla miodu manuka 
waha się w granicach 50,97-62,39 mg GAE/100g miodu, natomiast całkowita zawartość flawonoidów wynosi 
1,16–1,66 mg QE/100 g miodu. Porównywalną zawartością polifenoli i flawonoidów charakteryzują się polskie 
miody o ciemnym zabarwieniu takie jak: gryczane (80,75–196,92 mg GAE/10 0g, 1,53–7,65 mg QE/100 g) 
i wrzosowe (61,30–134,97 mg GAE/100 g, 0,69–1,66 mg QE/100 g). Podobną zależność zaobserwowała 
Wilczyńska, badane miody manuka odznaczały się znaczną zawartością związków fenolowych wahającą się od 
117 do 150 mg GAE/100g próbki miodu. Otrzymana wartość była zbliżona do całkowitej zawartości związków 
fenowych dla polskich miodów odmianowych o ciemnym zabarwieniu [1]. Równie wysoką zawartość związków 
fenolowych w miodzie manuka zaobserwował Alzahrani i wspópracownicy, wartość ta wynosiła 899,09 ±11,75 
mg GAE/kg miodu [11]. 

Dokonano również oceny aktywności antyoksydacyjnej testowanych miodów. Badania wykazały, że miód 
manuka posiada aktywność przeciwrodnikową przekraczającą 90%. Zbliżonymi właściwościami 
przeciwutleniającymi charakteryzowały się polskie miody gryczane i wrzosowe (Rysunek 2). Analizy wykazały 
podobny poziom redukcji wolnych rodników w ciemnych miodach z niewielką przewagą miodów manuka 
i gryczanych nad wrzosowymi. Wyniki wskazują, że istnieje zależność pomiędzy parametrami barwy miodów, 
a ich zdolnością przeciwutleniającą. Miody ciemne tj.: manuka, gryczane, wrzosowe charakteryzują się wysoką 
aktywnością antyoksydacyjną (Tabela 2). Rezultaty prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych badań 
potwierdzają zależność, iż miody ciemne wykazują lepsze zdolności neutralizacji wolnych rodników 
(przekraczające 70%) niż miody jasne (poniżej 30%). Ponadto określono wysoki stopień koralacji pomiędzy 
parametrami barwy miodów, a ich zdolnością antyoksydacyjną (r=0,74, p=0,05) [12].  
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Określenie całkowitej zawartości związków fenolowych, a także ocena aktywności antyoksydacyjnej 
miodów pozwala na pełniejsze określenie ich gatunku, a także umożliwia wytypowanie miodów, które są 
skuteczne w walce z niepożądanymi skutkami działania wolnych rodników.). 

Tabela 2. Całkowita zawartość związków fenolowych i flawonoidów oraz ocena zdolności antyoksydacyjnej próbek miodu manuka (M1-
M2), gryczanych (G1-G9) i wrzosowych (W1-W8). 

Miód Manuka Gryczany Wrzosowy 

Całkowita zawartość związków fenolowych [mg GAE/100 g] 56,68 ± 8,08 142,00 ±45,05 95,92 ±28,41 

Całkowita zawartość flawonoidów [mg QE/100 g] 1,41 ±0,35 3,37 ±2,45 1,08 ±0,42 

Całkowita aktywność przeciwutleniająca- test DPPH [%] 92,83 ±1,65 83,63 ±6,92 69,86 ±18,70 

 

 
Rysunek 2. Całkowita zawartość związków fenolowych i flawonoidów oraz ocena zdolności antyoksydacyjnej próbek miodu manuka 

(M1-M2), gryczanych (G1-G9) i wrzosowych (W1-W8). 

0

50

100

150

200

250

[m
g 

G
A

E/
1

0
0

g]

Całkowita zawartość związków fenolowych

0

2

4

6

8

10

[m
g 

Q
E/

1
0

0
g]

Całkowita zawartość flawonoidów

0

20

40

60

80

100

120

[%
]

Aktywność przeciwutleniająca



IZOLACJA I IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH ORAZ OCENA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ MIODU 
MANUKA 

Strona | 282  

5 Podsumowanie  

Właściwości lecznicze miodów związane są z potencjałem antyoksydacyjnym związków polifenolowych 
występujących w miodach. Przy prawidłowo dobranej diecie, miód może być uzupełniającym źródłem 
przeciwutleniaczy. Powszechnie uważa się, że miody ciemne tj.: manuka, wrzosowe czy gryczane charakteryzują 
się większą zdolnością eliminacji wolnych rodników niż miody jasne. Przeprowadzone wyniki badań składu 
chemicznego miodu manuka wskazują, iż jest on ważnym źródłem związków fenolowych. Porównanie składu 
i zawartości zidentyfikowanych związków fenolowych umożliwiło skonstruowanie profilu chemicznego dla tego 
gatunku miodu. Miód manuka charakteryzował się największą zawartością kwasu galusowego (14,72 ±2,34 
mg/100 g miodu) i kwasu p-kumarowego (11,56 ±1,63 mg/100 g miodu). Zawartość substancji polifenolowych 
oraz zdolność antyoksydacyjna testowanych miodów manuka były wysokie. Porównywalną zawartością 
polifenoli oraz zbliżonymi właściwościami przeciwutleniającymi charakteryzowały się polskie miody o ciemnym 
zabarwieniu tj.: miody gryczane i wrzosowe.  
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SILICONE MOUNTING MASS 

Adrian Krzysztof Antosik, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Institute of Organic Chemical 
Technology  
Zbigniew Czech, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Institute of Organic Chemical Technology 

Mounting mass is a special form of materials exhibits self-adhesives properties. Bostik was first company on 
the world producing mounting mass named Blu-tray which generally was synthesized by using mixture of 
synthetic rubber. Original recapture of synthesized mounting mass is company secret. Actually the most 
popular mounting mass in industry names “Blu-Tac” (Bostik), “UHU tac patafix” (Uhu GmbH) or “Prott buddies” 
(Henkel). In presented work authors shows obtaining novel mounting mass using composition silicone risen 
with trimethylopropane triacrylate (TMPTA). Synthesized materials was characterized by international 
standards as AFERA and FINAT. Silicone mounting mass exhibit excellent cohesion and very good adhesion.  

1 Introduction 

Mounting mass is a special form of self-adhesives materials exhibits higher self-adhesives properties at 
increase temperature. Self-adhesives materials are materials that develop significant adhesive forces upon 
contact with a substrate without requiring a chemical reaction without leaving residues on the substrate. Usually 
mounting mass is similar to modelling clay form plasticizer after warming up in the fingers. Mounting mass is 
characterized by the fact that it does not dry out and can be relatively easily peeled off. They are used, inter alia, 
for fastening light units (including posters) to dry surfaces (walls, tables). The first company producing them was 
the company Bostik, the product name Blu-tray, the composition of which is the secret of the manufacturer, 
generally described as a mixture of synthetic rubber, not showing dangerous properties in normal applications. 
Currently it is known a lot of self-adhesive products in the form of plastic masses produced by industry names 
"Blu-Tac" (Bostik), "UHU tac patafix" (Uhu GmbH) or "Prott buddies" (Henkel). In all type of mounting mass 
adhesion increased with temperature. The phenomenon of adhesion is easily defined: if the work required to 
separate two dissimilar objects is higher than the work required to bring them into contact, then the objects will 
cling or stick to each other. However, if the objects are more complex than a pair of well-defined molecules in 
a well-defined environment, in which attractive forces outweigh repulsion, adhesion is often a highly complex 
process that involves several mechanisms spanning different length scales. Several theories have been 
developed over time to explain the chemical, physical and mechanical factors governing adhesion but so far no 
unified theory has been developed [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.-Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.]. 

Scientific interest in UV-curable system developed in the 1940s, when the first patent was granted for 
unsaturated polyester styrene inks that polymerize readily under UV exposure [Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.]. The UV curing is one of the latest techniques due to its economical (fast curing) and environmental 
(low VOCs) advantages, but this technique involve the use of photoinitiators, and also has limitation of 
penetration (it works only with transparent carrier materials). UV-crosslinking process found interesting 
application for producing photoreactive PSA systems of high performance used in the coating industry for PVC 
signed and marked films. The idea of single-component UV-activated PSA became very attractive to 
manufacturing industries to replacing of the conventional PSA systems crosslinked at room temperature or two-
component PSA systems crosslinked at elevated temperature. Crosslinking reaction takes place when the 
polymer layer is exposed to UV radiation where photoinitiator is used to absorb the UV radiation and generate 
upon cleavage or upon intermolecular reaction the reactive species, free radicals that can initiate the 
UV-crosslinking. UV-crosslinking technology is providing a precise temporal and spatial control of the setting 
process which will occur on order, selectively in the illuminated areas. Such performance, together with cost 
and environmental consideration, are the main reasons why UV-crosslinkable adhesives are being increasingly 
used and continue to attract attention in various sectors [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.-Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. Analogous to UV technology is the use of new LED technology, which 
uses other light bands [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. Due of the special structure and excellent 
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characteristics of silicone resins used in the technology of pressure-sensitive adhesives, they are not crosslinked 
by using technology UV or LED light [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.].  

More than 6000 years ago, on the arrival of the Egyptian Civilization, the art of healing was already 
a profession. A primitive tape concept used by Egyptians was the use of a paste of starch in water applied to 
cloth strips. It indicates that surgical bandages, made of a mixture of fat and honey, were in use. Science that 
time adhesive materials, pressure-sensitive adhesives and tapes technology as we know them are a fairly recent 
concept. However, to trace their origins, one needs to study the history of adhesives as a whole, including the 
many failures and near misses along the way, as well as the fusion of various technologies, which eventually led 
to their development [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.]. Silicones pressure-sensitive adhesives (Silicone PSAs) have found uses in a variety of applications, 
over their commercial introduction in the 1960s. Some of the long-established applications for silicone PSAs are 
found in industrial operations (masking, splicing, roller wrapping) as well as in electrical and electronics, medical 
care and healthcare, and automotive sectors. Over year 2000, there has been continuing interest in it of new 
uses for silicone PSAs, especially in applications such as medical and industrial tapes. Silicone pressure-sensitive 
adhesives are widely used in pressure-sensitive tapes and labels when application conditions or the nature of 
substrate surfaces surpass the performance boundaries of organic-based PSAs. Driven by needs for regulatory 
compliance and changing performance requirements, silicone PSAs based on new silicone chemistry and cure 
mechanisms have also emerged [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.-Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

Silicone pressure-sensitive adhesives are high-performance adhesives that can be utilized over a wide 
range of temperatures, from –40 to 300oC. The molecular weights of solvent-borne silicones are preferably in 
the range from 500 000 to 1 500 000 Daltons. They bond to both low energy and high-energy surfaces. Silicone 
polymers based on gum contain dimethylsiloxy and diphenylsiloxy groups are adhesives materials with low 
surface energy, low glass transition temperature, and creep. In addition, silicone pressure-sensitive adhesives 
(Si-PSA) exhibit highly flexible, inert, hydrophobic, non-toxic, and biocompatible in nature. Silicone PSAs 
crosslinking process can be achieved thermally between 120 and 150oC by organic peroxide (because of the 
small amount of functional groups - methyl or/and phenyl groups). In literature the most common reactive 
thermally crosslinkers are benzoyl peroxide (BPO) and dichlorobenzoyl peroxide (DClBPO). They allow control of 
the crosslinking reaction by adjusting peroxide, which determined degree of crosslinking of the adhesive 
composition. Peroxide allows control crosslinking reaction by adjusting the degree of crosslinking of the adhesive 
composition. In recent years, numerous patents have described and explained the use of addition-cured silicone 
PSA compositions [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.-
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 

In this work the novel silicone mounting mass was presented. To obtaining silicone mounting mass was 
used silicone risen with Irgacure 2100 or Irgacure 184. Both Irgacure were used as radical photoinitiators. The 
effect of crosslinking physicochemical properties of synthesized silicone mounting mass was evaluated. Useful 
properties of synthesized mass were characterized.  

2 Materials and Methods 

2.1 Materials 

In presented work to synthesized novel silicone mounting mass commercial silicone adhesive resin 
(industry acronym Q2-7355) was used, which was product of Dow Corning (USA). Trimethylopropane triacrylate 
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(TMPTA) was used as a photoreactive monomer and Irgacure 2100 1  and Irgacure 184 2  were used as 
a photoinitiators produced at BASF (Germany). 

2.2 Synthesize of silicone mounting mass 

Silicone resin Q2-7355 containing 50 wt. % polymer was mixed with Irgacure photoinitiator and 
trimethylopropane triacrylate (TMPTA) to obtain homorganic composition (3 wt. % on a base of polymer content 
Irgacaure and 10 wt. % TMPTA) (Tab. 1). These synthesized compositions were exposed to UV or LED light 
(Figures 1, 2) (depended which photoinitiator was used) to obtained mounting mass with good consistency of 
modeling clay. 

Table 1. Silicone mounting mass composition 

Components Composition 1 Composition 2 

Silicone resin [g] 50 50 

TMPTA [g] 2.5 2.5 

Irgacure 184 [g] 
Irgacure 2100 [g] 

0.75 
0 

0 
0.75 

 

 
Figure. 1. LED-lamp 

 

 

                                                             

1 Photoinitiator actived in UV light (light source – UV-lamp; wavelength - 350 nm ± 10 nm; intensity of radiation – 35 
mW/cm2) 

2 Photoinitiator actived in LED light (light source – LED diodes; wavelength - 400 nm ± 10 nm; intensity of radiation 
– 36 mW/cm2) and protected with polyester film (36 µm). 
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Figure 2. UV lamp 

2.3 Methods 

2.3.1 Peel adhesion 

Peel adhesion of PSA was tested using Zwick-Roell Z1 machine according to international standard 
Association des Fabricants Europeens de Rubans Auto-Adhesifs (AFERA) 4001 procedures. A sample of PSA-
coated material 1 inch (ca. 2.5 cm) wide and about 5 inch (ca. 12.7 cm) long was bonded to a horizontal target 
substrate surface of a clean steel test plate at least 12.7 cm in firm contact. A 2 kg hard rubber roller was used 
to apply the strip. The free end of the coated strip was doubled back nearly touching itself so the angle of 
removal would be 180°. The free end was attached to the adhesion tester scale. The steel test plate was clamped 
in the jaws of a tensile testing machine, which was capable of moving the plate away from the scale at a constant 
rate of 300 mm/min. The scale reading in Newton was recorded as the tape was peeled from the steel surface. 
The data was reported as the average of the range of numbers observed during the test. The given result was 
an arithmetic average of three specimens [17-19]. Adhesion was tested using such substrate as steel, paper, 
polyamide, aluminum, ceramic and copper. 

2.3.2 Cohesion 

The cohesion test of mounting mass tape was performed according to the method of Fédération 
Internationale des Fabricants et Transformateurs d'adhesifs et thermocollants sur papiers et autres support 
(FINAT) FTM 8. Mounting mass tape was adhered to steel plates and loaded with 1 kg weight. The contact surface 
of the adhesive layer to the substrate was 6.25 cm2 (2.5 cm x 2.5 cm). Samples of adhesive tape were mounted 
in a machine designed at the Laboratory for Adhesives and Self-adhesive Materials of the West Pomeranian 
University of Technology in Szczecin (Figure 3), which enabled automatic time reading of shear strength failure 
(the time at which an adhesive tape adhesive film falls away from the steel plate). The shear strength was tested 
at 20°C and 70°C [2, 17, 20]. 
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Figure 3. Cohesion tests on the machine designed at the Laboratory for Adhesives and Self-adhesive Materials of the West Pomeranian 

University of Technology in Szczecin 

As well as the cohesion in a combination of materials with different surface energy was examined by 
a modified standard FINAT FTM 8 (taking into account the weight of the material hanging on the ceramic 
substrate). The modification shear strength was tested at 20°C. During the tests to the base with 1 g of the mass 
mounted weighing 30 g respectively steel, paper, polyamide, aluminum, ceramic and copper. The time required 
for the separation of the material [2]. 

3 Referents and Discussion 

Silicone mounting mass has a low but enough (from the point of the application view) adhesion to various 
substrates. Among the substrates tested, the adhesion was best results in both tested compositions to steel, 
aluminum, copper (around 3 N/25 mm) and the lowest results were with polyamide, paper and ceramic 
substrate (approximately 1 or 2 N/25 mm). Result of adhesives tests was showed on table 2. 

Table 2. Adhesion silicone mounting mass to different surface 

Surface Composition 1 Composition 2 

Steel [N/25mm] 2.8 3.1 

Paper [N/25mm] 2.4 2.8 

Polyamide [N/25mm] 
Aluminum [N/25mm] 

Ceramic [N/25mm] 
Copper [N/25mm] 

1.2 
3.0 
2.1 
2.7 

1.1 
3.3 
2.3 
2.9 

 
The cohesion of the mounting mass crosslinking by diffrent light radiation (UV or LED depend on used 

photoinitiator in composition), defined as the time at which the breakage occurred cohesive/adhesive were 
presented in table 3. Both compositions were exhibit excellent cohesion at low temperatures to different kind 
of surface. Cohesion at 70°C for all composition to steel showed the same efect (adhesion peeling off). This 
allows the state that the tapes are not resistant at elevated temperatures, as a result, no studies at elevated 
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temperatures for the remaining media were conducted Comparison cohesive. properties at room and elevated 
temperature show good adhesion and high cohesion to the adhesive layer (adhesive crack at higher 
temperatures). 

Table 3. Cohesion silicone mounting mass to different surface 

Surface Composition 1 Composition 2 

Steel [h] 
Steel at 70oC [h] 

>72 
1.4 

>72 
1.9 

Paper [h] >72 >72 

Polyamide [h] 
Aluminum [h] 
Ceramic [h] 
Copper [h] 

48 
>72 
>72 
>72 

52 
>72 
>72 
>72 

 

The cohesion of the mounting mass usinng to jointed different substrates, defined as the time at which 
the breakage occurred cohesive/adhesive were presented in table (Tab. 4). Both compositions were exhibit 
excellent cohesion at low temperature over 35 days. This allows the state that the mouting mass are can be used 
to conection different substrates together at room temperature. 

Table 4. Cohesion silicone mounting mass to different surface 

Surface Composition 1 Composition 2 

Steel [day] >35 >35 

Paper [day] >35 >35 

Polyamide [day] 
Aluminum [day] 

Ceramic [day] 
Copper [day] 

>35 
>35 
>35 
>35 

>35 
>35 
>35 
>35 

 

4 Conclusion 

Novel silicone mounting mass based on composition consisting of silicone resin, photoinitiator (Irgacure) 
and trimethylopropane triacrylate (TMPTA) which was crosslinking by UV or LED radiation were synthesized. The 
obtained materials are characterized by excellent cohesion and white color. After warming exhibit greater 
plasticity (can be formed) and highest adhesion. . These properties make the obtained material is similar to 
currently obtaining mounting mass produced by industry names "Blu-Tac" (Bostik), "UHU tac patafix" (Uhu 
GmbH) or "Prott buddies" (Henkel). 

Synthesized silicone mounting mass exhibit low adhesion and high cohesion at room temperature 
compared to other type self-adhesives materials. This can expect that self-adhesives materials can be used to 
fast sticking light materials (paper, metal or polymer) on different substrates, and then the removal thereof 
without leaving a trace of adhesive material. Specificity of use mounting mass as a fast sticking light materials 
forces you to take into account impact of external forces on the combined materials. 

The work research is a prelude to further research on the properties and received of the mounting mass. 
So far not received the composition characterized as good properties using UV technology. Authors have taken 
the first step towards the introduction technology UV and LED radiation to obtaining self-adhesives materials 
based on silicone resin. Introducing the UV technology for self-priming materials based on Si-PSA will expand 
both the field of knowledge and the technological possibilities of silicone resins exhibit self-ashesives properties. 
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PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO MAŁEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH MIAST DO 10.000 MIESZKAŃCÓW 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 

Milena Stettner – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych  

Małe miasto to niewielka struktura urbanistyczna, społecznie znana przez wszystkich mieszkańców, 
terytorialnie osiągalna "na piechotę" i funkcjonalnie jednolita. Na podstawie badań ankietowych 
przeprowadzonych w 3 wybranych małych miastach w województwie dolnośląskim autorka opisuje główne 
problemy występujące w małych miasteczkach w zakresie rozwoju gospodarczego, środowiska naturalnego 
i kwestii społecznych, zdefiniowane i sklasyfikowane przez samych mieszkańców pod względem terminu 
konieczności ich rozwiązania. Oprócz problemów występujących w mieście, mieszkańcy wypowiadają się na 
temat potrzeb niezbędnych do harmonijnego funkcjonowania w przestrzeni i społeczności miejskiej. 

1 Wprowadzenie 

„Małe miasto to niewielka społeczność, przestrzeń i drobne usługi zapewniające podstawową egzystencję, 
funkcja gospodarcza zazwyczaj jednorodna i ludzie, którzy bardzo dobrze się znają. Małe miasta w ostatnich 
latach przeszły dużą transformację, zarówno w sferze gospodarki, jak i społeczno-ekonomicznej.” [1] 

„Jakość życia potocznie jest określana mianem wyznacznika dobrostanu, zadowolenia, szczęścia, 
czy poczucia satysfakcji z własnego istnienia. Często zamiennie używana z poziomem, warunkami, 
czy standardem życia. Analiza nad typologią jakości życia, pokazuje, że powszechnie ma ona ubogą definicję, 
co w naukowej rzeczywistości bardzo prosto można obalić. [2]  

Czym jest zatem „jakość życia”? Na początek, bez wnikliwej analizy, można przytoczyć kilka definicji, które 
przewijają się w nauce, zarówno socjologii, filozofii, jak i urbanistyce.  

Jakość życia to:  

• „kategoria, którą charakteryzuje duże zróżnicowanie. Z jednej strony może ona obejmować 
wartości materialne, ale także wartości niematerialne i duchowe. (…) staje się kategorią 
filozoficzną, która obejmuje czas wolny, warunki ekonomiczne, środowisko nauki, transport 
i wiele innych czynników z grupy obiektywnych.”, [3]  

• „szeroko akceptowalny cel rozwoju społeczeństwa”, [4]  

• „termin, który jest dla nas wszystkich pojęciem fundamentalnym. (…) większość naszych wysiłków 
kierujemy na poprawę lub utrzymanie jakości życia”. [5]  

To pokazuje, jak ważnym aspektem życia dla każdego z nas jest określenie „jakość”, bez znaczenia 
czy chodzi o jakość produktu, stosunków międzyludzkich, zagospodarowania przestrzeni, czy przedmiotową 
jakość życia w mieście.” [1] 

Obiektywna ocena warunków panujących w mieście oraz subiektywna dotycząca oceny jakości 
jest tożsama z problemami i możliwością zaspokojenia potrzeb jakie występują w miasteczku. Autorka 
w niniejszym artykule zaprezentuje wyniki badań pokazujące jakość życia w mieście w połączeniu 
z problematyką małego miasteczka, wpływające na odczuwanie tożsamości.  

Celem opracowania było uzyskanie opinii mieszkańców na temat problemów występujących w małych 
miastach do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim oraz klasyfikacji pod względem pierwszeństwa 
w ich rozwiązaniu. Na podstawie wcześniejszych badań dotyczących delimitacji obszaru opracowania z 54 
małych miast do eksperymentu wybrano 12. [6] 
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2 Postępowanie badawcze 

W badaniu ankietowym, polegającym na zdefiniowaniu przez mieszkańców warunków i jakości życia 
w małym mieście wzięło udział 12 miast do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim. W niniejszym 
artykule autorka zaprezentuje wybrane 3 miasta, dla porównania, o zróżnicowanej liczbie mieszkańców: 
ok. 10.000 (Środa Śląska), ok. 6000 (Twardogóra) i ok. 3000 (Prusice).  

Ankieta była złożona z szeregu pytań: otwartych i zamkniętych. [7,8] Pytania dotyczyły jakości, komfortu 
życia, jako ocena subiektywna każdego z mieszkańców, jak i panujących warunków w mieście, jako obiektywna 
analiza miasteczka. W niniejszym artykule głównym aspektem rozważań będą problemy (gospodarcze, 
społeczne i związane ze środowiskiem naturalnym) oraz potrzeby mieszkańców miast. 

W wyniku badań zebrano 82 ankiety w Środzie Śląskiej, 102 w Twardogórze i 67 w Prusicach. Badanie 
zostało przeprowadzone internetowo, a respondentów wybrano przypadkowo. Próba wzięta w eksperymencie 
nie stanowi próby reprezentacyjnej według norm statystycznych, jednak na jej podstawie można wysunąć 
ostrożne wnioski dotyczące klasyfikacji problemów w przedmiotowych małych miastach. 

2.1 Problemy małego miasta – klasyfikacja na podstawie badania ankietowego 

Pierwszym miasteczkiem, które wzięło udział w badaniu jest Środa Śląska. Miasto powiatowe, liczące 9370 
mieszkańców (stan na 2016 r.), leżące w środkowej części województwa dolnośląskiego, z dominującą funkcją 
usługowo-przemysłową. Ponad 75% respondentów stanowili mieszkańcy Środy Śląskiej, mieszkający w mieście 
ponad 10 lat. Z małej migracji mieszkańców i przywiązania do miejsca zamieszkania, wynika z pewnością 
odpowiedź na następne pytanie, dotyczące zadowolenia z życia w Środzie Śląskiej (ok. 65% ankietowanych jest 
zadowolonych, z faktu, że mieszka w mieście).  

 
Rysunek 28. Odpowiedź na pytanie: „Od jak dawna mieszka Pan(i) w Środzie Śląskiej?” 
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Rysunek 2. Odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka w Środzie Śląskiej?” 

Głównym elementem ankiety była analiza problemów w małym mieście. Autorka zdefiniowała grupę 
problemów najczęściej występujących w miasteczkach, w zakresie rozwoju gospodarczego: tworzenie nowych 
miejsc spotkań, przygotowanie terenów pod inwestycję, rozwój turystyki (wyznaczanie szlaków, budowa 
infrastruktury), wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców; 
w zakresie kwestii społecznych: poprawa dostępności do opieki zdrowotnej, dbałość o środowisko, poprawa 
bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie liczby szkół i przedszkoli, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
zatrzymanie młodych mieszkańców i pozyskiwanie nowych mieszkańców oraz w zakresie infrastruktury 
i środowiska naturalnego: poprawa stanu dróg i chodników, rozbudowa ścieżek rowerowych, poprawa estetyki 
budynków i otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków komunalnych, modernizacja i rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, poprawa w zakresie zaopatrzenia w wodę, poprawa systemu 
gospodarowania odpadami oraz dostępność sieci gazowej. Następnie mieszkańcy definiowali istotność 
problemu w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało bardzo ważny problem, z koniecznością rozwiązania go w pierwszej 
kolejności. 
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Rysunek 3. Problemy w zakresie rozwoju gospodarczego w Środzie Śląskiej 

W Środzie Śląskiej najistotniejszym aspektem, w zakresie rozwoju gospodarczego, wg ankietowanych, jest 
wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców. Miasto z dominującą funkcją usługową, w tym siedziba powiatu, 
rozwija się dzięki małym firmom, działającym na rynku lokalnym (miasto), jak i regionalnym (powiat), a to daje 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizację gospodarczą mieszkańcom, dlatego stanowi dla nich tak ważne działanie.  

 
Rysunek 4. Problemy w zakresie kwestii społecznych w Środzie Śląskiej 

Niewątpliwie najważniejszym problemem w dziedzinie społecznej jest dostęp do opieki zdrowotnej, 
niniejszy aspekt otrzymał średnią ponad 4,7 w skali 1-5. Dodatkowo zły stan opieki zdrowia został wielokrotnie 
powielany przez respondentów w pytaniach otwartych dotyczących działalności w mieście wymagających 
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naprawy i modernizacji. Na najwyższym poziomie wg mieszkańców w Środzie Śląskiej jest rozwój turystyki 
i dostępność do rekreacji. Baza usług sportu w mieście jest zadowalająca i wpływa na wysoką jakość życia 
mieszkańców. 

 
Rysunek 5. Problemy w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego w Środzie Śląskiej 

Środowisko naturalne w Środzie Śląskiej jest w dobrej kondycji, co pokazały wcześniejsze wykresy, 
zarówno dotyczący kwestii społecznych, jak i rozwoju gospodarczego. Rozwarstwiając działalności dotyczące 
środowiska, najistotniejszym problemem do rozwiązania wg respondentów jest rozwój ścieżek rowerowych 
i poprawa estetyki otoczenia. Aspekty dotyczące infrastruktury technicznej zostały ocenione dostatecznie. 
Miasto prezentuje wysoki współczynnik dostępności do sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej.  

Kolejnym miastem, biorącym udział w badaniu jest Twardogóra. Miasto na wschód od stolicy Dolnego 
Śląska, liczące 6793 mieszkańców, siedziba gminy, z brakiem dominującej funkcji gospodarczej w mieście. 
W badaniu wzięło udział 102 ankietowanych, z czego ponad 85% stanowili mieszkańcy sponad 10-letnim stażem. 
Przywiązanie do miejsca zamieszkania w miasteczku jest duże, ponad 65% respondentów jest zadowolonych z 
faktu, że mieszka w Twardogórze.  
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Rysunek 6. Odpowiedź na pytanie: „Od jak dawna mieszka Pan(i) w Twardogórze?” 
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Rysunek 7. Odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka w Twardogórze?” 

W zakresie rozwoju gospodarczego mieszkańcy wypowiedzieli się podobnie jak w Środzie Śląskiej. 
Za najistotniejszy aspekt uznali wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój małych firm.  

 
Rysunek 8. Problemy w zakresie rozwoju gospodarczego w Twardogórze 
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Również w przypadku kwestii społecznych: poprawę dostępności do opieki zdrowotnej i zatrzymanie 
młodych mieszkańców. Wyniki w kwestiach gospodarczych i społecznych w obu prezentowanych miastach 
są bardzo zbliżone, nieco inaczej prezentuje się wykres z zakresu infrastruktury i środowiska naturalnego. 

 
Rysunek 9. Problemy w zakresie kwestii społecznych w Twardogórze 

Najpilniejszym problemem do rozwiązania z infrastruktury miasta wg mieszkańców jest poprawa stanu 
dróg i chodników, średnia uzyskana w ankiecie to ponad 4,0, w wykorzystanej przez ankietowanych skali 2-5. 
Podobnie jak w Środzie Śląskiej, miasto zapewnia dostęp mieszkańcom do sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, 
stąd niski współczynnik problemu na prezentowanym wykresie.  

 
Rysunek 290. Problemy w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego w Twardogórze 
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Ostatnim miastem biorącym udział w badaniu są Prusice. Miasto liczące zaledwie 2226 osób, siedziba 
gminy, z dominującą funkcją rolniczą. Podobnie jak w poprzednich miasteczkach, największą grupę 
respondentów stanowili mieszkańcy sponad 10-letnim stażem (ok. 85%). Nieco inaczej rozkłada się zadowolenie 
z faktu bycia mieszkańcem Prusic. Zadowolonych mieszkańców jest mniej niż połowa wszystkich ankietowanych. 
Może to być odzwierciedleniem wyników dalszych badań, dotyczących problemów i możliwości zaspokojenia 
potrzeb w mieście.  

 
Rysunek 301. Odpowiedź na pytanie: „Od jak dawna mieszka Pan(i) w Prusicach?” 
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Rysunek 312. Odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka w Prusicach?” 

Według mieszkańców Prusic, tak jak Środy Śląskiej i Twardogóry, najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na dobrą kondycję gospodarczą miasta jest rozwój małych przedsiębiorstw i wspieranie obecnych. 
Również w Prusicach średni wynik tego aspektu wynosi powyżej 4,3 w wykorzystanej skali 2-5.  

 
Rysunek 323. Problemy w zakresie rozwoju gospodarczego w Prusicach 
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Problemy w zakresie kwestii społecznych w Prusicach, również skupiają się na poprawie dostępności 
do opieki zdrowotnej oraz zatrzymaniu młodych mieszkańców i pozyskaniu nowych. Można więc wysunąć 
wstępny wniosek o istotności kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości mieszkańców i środowiska, w którym mogą 
się rozwijać, dla tak małych społeczności, jakim są małe miasta do 10.000 mieszkańców.  

 
Rysunek 334. Problemy w zakresie kwestii społecznych w Prusicach 

Wyniki badań w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego, pokrywają się z wynikami 
w Twardogórze, istotnym czynnikiem dla mieszkańców jest poprawa stanu dróg i chodników oraz poprawa 
ogólnie pojętej estetyki miasta.  

 
Rysunek 345. Problemy w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego w Prusicach 
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2.2 Potrzeby małego miasta – klasyfikacja na podstawie badania ankietowego 

Kolejnym istotnym elementem ankiety była punktowa ocena potrzeb występujących w mieście. Autorka 
zdefiniowała najważniejsze potrzeby mieszkańców małego miasteczka. Na ich podstawie ankietowani oceniali 
bezproblemową i utrudnioną możliwość ich zaspokojenia, w skali 1-5, gdzie 1 oznacza brak możliwości 
zaspokojenia danej potrzeby. W wyniku badania uzyskano następujące rezultaty. 

Najważniejsze potrzeby, których nie można w prosty sposób zaspokoić w miasteczku pokrywają się 
z problemami, zaprezentowanymi powyżej, tj. ochrona zdrowia, komunikacja publiczna, dostępność 
do mieszkań komunalnych, rozwój zawodowy, czy znalezienie pracy.  

W Środzie Śląskiej najniższą notę uzyskała komunikacja publiczna. Miasto ma powierzchnię 14,92 km2 
i ponad 9000 mieszkańców, dlatego potrzeby mieszkańców, oscylują w grupie potrzeb wyższego rzędu, 
zbliżonych do potrzeb w większych miastach. Z łatwością można zauważyć, że wraz ze spadkiem wielkości miasta, 
potrzeba transportu miejskiego spada. Najwyższą notę uzyskała dostępność do usług, przez wzgląd 
na dominującą funkcję usługową lokalnie i regionalnie, wynik nie stanowi zaskoczenia.  

 
Rysunek 16. Potrzeby mieszkańców Środy Śląskiej 

W Twardogórze najniższą notę uzyskała dostępność do mieszkań komunalnych, rozwój zawodowy 
i komunikacja publiczna. Brak dominującej funkcji gospodarczej w mieście, a przez to słaby rynek zawodowy dla 
mieszkańców sprawiają, że mieszkańcy mają ograniczony zasób środków materialnych, co zwiększa ich popyt na 
mieszkania z miejskiego zasobu. Największą ocenę, podobnie jak w Środzie Śląskiej uzyskała dostępność do usług 
spożywczych i innych drobnych usług oraz mediów. 
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Rysunek 357. Potrzeby mieszkańców Twardogóry 

Najmniejsze miasteczko biorące udział w badaniu – Prusice, prezentują podobne problemy, 
a przez to klasyfikację zaspokojenia potrzeb. Za najistotniejszą potrzebę mieszkańców, ankietowani uznali 
znalezienie pracy i rozwój zawodowy. Prusice z dominującą funkcją gospodarczą – rolnictwo, nie są w stanie 
zapewnić pracy i odpowiedniego poziomu materialnego dla wszystkich mieszkańców. Najwyżej mieszkańcy 
ocenili dostępność do usług spożywczych i sportu.  

 
Rysunek 368. Potrzeby mieszkańców Prusic 

3 Podsumowanie 

Z zaprezentowanych wyników badań wynika, że większość mieszkańców małych miast jest zadowolona 
z warunków i jakości życia w miasteczku. Mieszkańcy wszystkich prezentowanych miast za najważniejsze 
problemy występujące w mieście uznali: wspieranie istniejących przedsiębiorstw i nowych przedsiębiorców, 
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dostępność do opieki zdrowotnej, komunikacji publicznej i mieszkań komunalnych oraz poprawę jakości dróg, 
chodników i estetyki miasta. Ankietowani określając owe problemy prezentują odpowiedzialne podejście 
do swojego miasteczka. W mieście do 10.000 mieszkańców dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa 
i samorządu terytorialnego bardzo ważną rolę stanowi dominująca funkcja gospodarcza oraz kapitał ludzki. 
Zaangażowanie w prowadzone badania oraz rozsądek w wypełnianiu ankiet jest dla mnie, jako badacza, bardzo 
budujące i motywujące do działania. Powyższe wyniki mogą stanowić ostrożne wnioski dla władz miasteczek 
w podejmowaniu dalszych działań w mieście, poprawiających jakość życia. Potrzeby, które mieszkańcy, również 
sklasyfikowali w zależności od wagi w łatwości ich zaspokojenia, powielają te same aspekty, co stanowi o 
konieczności ingerencji w owe sfery życia mieszkańców. Głos mieszkańców, jakim są prezentowane wyniki badań, 
może stanowić element partycypacji społecznej w podejmowaniu działań i klasyfikacji problemów i potrzeb w 
mieście.  
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Krytyczny współczynnik intensywności naprężeń oznaczany jako KIc uznawany jest za jeden z podstawowych 
parametrów mechaniki pękania. Charakteryzuje on kryterium siłowe, które obok kryterium energetycznego, 
stanowi fundament tej dziedziny nauki. Jako pierwszy opisał go w 1920 roku A.A. Griffith. Parametr ten jest 
często stosowany do opisu kruchego pękania betonu, ponieważ pozwala wstępnie określić wartości obciążeń, 
przy których analizowany element zacznie, w niekontrolowany sposób, pękać. Istnieje szereg metod 
doświadczalnych oraz numerycznych, za pomocą których jest on wyznaczany. W niniejszej pracy 
przedstawiono ich przegląd oraz analizę wartości współczynnika intensywności naprężeń w zależności od 
wartości obciążenia. W tym celu wykonano model betonowego dysku osłabionego szczeliną w programie 
Robot Structural Analysis. Przedstawiona symulacja odpowiadała I modelowi obciążenia (czyste rozciąganie). 
Otrzymane wyniki porównano z wynikami przedstawionym w pracy Karihaloo. 

1 Wstęp 

W dzisiejszych czasach mechanika pękania przeżywa dynamiczny rozwój. Zarówno w Polsce jak i na 
świecie powstaje wiele publikacji na temat jej parametrów, metod badania oraz czynników warunkujących ich 
wartości. Znajomość jedynie standardowych parametrów mechaniczno–wytrzymałościowych betonu nie jest 
wystarczająca do pełnej analizy trwałości konstrukcji, która jest kluczowa w rozumieniu teorii zrównoważonego 
rozwoju w budownictwie. W XXI wieku to właśnie ta idea określa kierunki rozwoju przemysłu. Zakłada ona 
tworzenie w zgodzie z naturą, co oznacza budowanie na długi okres eksploatacji, aby ograniczyć ilość 
powstających odpadów [1]. Zniszczenie badanego elementu, w skutek kruchego pęknięcia, może bowiem 
nastąpić wcześniej niż wskazywałyby na to jego wytrzymałość na ściskanie, czy rozciąganie oraz moduł Younga. 
W związku z tym znajomość parametrów mechaniki pękania jest niezwykle ważna w przypadku kompleksowej 
analizy badanego elementu konstrukcyjnego pracującego pod obciążeniami powodującymi zarysowania, a tym 
samym do zapewnienia pożądanej trwałości elementu [2]. W niniejszej pracy najwięcej uwagi poświęcono 
współczynnikowi intensywności naprężeń w warunkach I modelu pękania betonu. Charakteryzuje on kryterium 
siłowe, które obok kryterium energetycznego, stanowi fundament mechaniki pękania. Jako pierwszy opisał go 
w 1920 roku A.A. Griffith, co zapoczątkowało intensywny rozwój tej dziedziny nauki [3]. 

2 Parametry mechaniki pękania 

Do podstawowych parametrów mechaniki pękania zaliczamy: krytyczny współczynnik intensywności 
naprężeń (KIc, WIN), rozwarcie wierzchołka szczeliny (CTOD) oraz energię pękania (GF). Pierwszy z nich informuje 
nas przy jakim poziomie naprężeń element ulegnie degradacji na skutek pęknięcia. Jego wartość zależy od 
zewnętrznego obciążenia próbki, jej geometrii oraz długości zainicjowanej wstępnie szczeliny. W przypadku 
I modelu obciążenia dla ośrodka sprężystego wartość KIc obliczmy wg wzoru (1) [3]. 

 𝐾𝐼𝑐 = 𝜎√𝜋𝑎 (1) 

gdzie: 
σ – wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu w wierzchołku szczeliny, 
a – długość szczeliny. 

W przypadku II i III modelu obciążenia betonu wzory opisujące wartość współczynnika intensywności 
naprężeń uzupełnione są o dodatki w zależności od kierunku działania siły powodującej powstanie pęknięcia. 
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W złożonych stanach naprężeń ostateczna wartość WIN przedstawiana jest jako kombinacja składowych 
współczynników intensywności naprężeń z poszczególnych obciążeń [4]. 

Rozwarcie wierzchołka szczeliny (crack tip opening displacement = CTOD) informuje nas o propagacji 
zainicjowanej szczeliny. Jego wartość mierzona jest doświadczalnie za pomocą ekstensometrów lub wyznaczana 
analitycznie ze wzorów, które uwzględniają geometrię próbki i obciążenia zewnętrzne [3, 4]. 

Energia pękania opisuje natomiast pole powierzchni pod wykresem zależności obciążenie–
przemieszczenie w miejscu przyłożenia siły [7]. Jej związek z kryterium siłowym wykazuje wzór (2) [4]. 

 

 𝐺 =
𝐾𝐼
2

𝐸
 (2) 

gdzie: 
E – moduł Younga. 

3 Metody określania współczynnika intensywności naprężeń 

Współczynnik intensywności naprężeń dla materiału kruchego, jakim jest beton, wyznaczany jest za 
pomocą badań doświadczalnych i wzorów analitycznych lub metodami numerycznymi. Do metod badawczo–
obliczeniowych zaliczamy eksperymenty przeprowadzane na próbkach z wstępnie zainicjowanymi szczelinami, 
są to m.in. belki trój– lub czteropunktowo zginane oraz dyski. Wyznaczane są wówczas naprężenia w chwili 
zniszczenia badanych elementów. Inna metoda pozwala na określenie wartości WINc na podstawie energii 
pękania. Wówczas w badaniach analizowany jest wykres przemieszczenia od obciążenia. W literaturze 
zamieszczone są także wzory na obliczenie współczynnika intensywności naprężeń przy znajomości twardości 
betonu określonej metodą Vickersa lub jego struktury porów. Metody numeryczne bazują na obliczeniach 
wykonanych w programach komputerowych, m.in. ABAQUS, ANSYS, czy Robot Structural Analysis. 
Wykorzystywane do określenia działających na badaną próbkę naprężeń są tam założenia MES [3, 8, 9]. 

4 Modele pękania betonu 

Wyróżniamy trzy modele pękania betonu. Nazywane są one także modelami obciążenia. Zostały 
przedstawione na rysunku 1. Każdą sytuację obliczeniową odzwierciedla jeden z tych modeli lub ich kombinacja 
w przypadku złożonych stanów naprężeń. Model I charakteryzuje czyste rozciąganie. Propagację zainicjowanej 
rysy powodują wówczas jedynie naprężenia σyy. W II modelu obserwujemy przypadek ścinania podłużnego. 
Obciążeniami zewnętrznymi są siły styczne działające wzdłuż brzegów szczeliny. Pęknięcie propaguje na skutek 
działania naprężeń σyx. W III modelu pękania zachodzi ścinanie poprzeczne. Obciążenie zewnętrzne przyłożone 
jest prostopadle do płaszczyzny (x,y) i powoduje powstanie naprężeń σyz [10]. 

 
Rysunek 37. Modele obciążenia betonu [10] 
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5 Opis badania 

W celu określenia wartości współczynnika intensywności naprężeń w warunkach I modelu pękania 
zaproponowano symulację próby brazylijskiej (czyste rozciąganie przy rozłupywaniu) w programie Robot 
Structural Analysis. W tym celu, w panelu do obliczania konstrukcji w płaskim stanie naprężeń, zamodelowano 
dysk o średnicy 100 mm i grubości 50 mm. Próbkę osłabiono szczeliną, na kierunku równoległym do działania 
sił, o długości 10 mm, 30 mm oraz 50 mm w zależności od wariantu, odpowiednio: I, II i III, co ilustruje rysunek 
2. Dla każdego wariantu przeprowadzono pięć prób, przy obciążeniu równym 15 kN, 20 kN, 25 kN, 30 kN oraz 
35 kN. Schemat badanej próbki przedstawiono na rysunku 3. Zastosowano siatkowanie proste Coons o wielkości 
oczka równej 2 mm. W obszarze wierzchołków szczeliny siatkę zagęszczono czterokrotnie co zostało 
przedstawione na rysunku 4. 

 
Rysunek 2. Warianty obliczeniowe dysków w programie Robot Structural Analysis; dyski osłabione szczelinami o długościach: 

 10 mm, 30 mm, 50 mmm odpowiednio w wariancie obliczeniowym I, II i III 
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Rysunek 3. Schemat obciążenia próbki z centralnie zlokalizowaną szczeliną w programie Robot Structural Analysis; punkt A – miejsce 
przy-łożenia obciążenia F (15 kN, 20 kN, 25 kN, 30 kN lub 35 kN w zależności od próby); punkt B – wierzchołek szczeliny, t – grubość 

dysku równa 50 mm, 2R – średnica dysku o promieniu R równym 50 mm; 2a – długość szczeliny (10 mm, 30 mm, 50 mm w zależności 
od wariantu obliczeniowego I, II lub III) 

 

 
Rysunek 4. Schemat siatkowania próbki z centralnie zlokalizowaną szczeliną w programie Robot Structural Analysis, widoczne 

czterokrotne zagęszczenie siatki w obszarze szczeliny 
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6 Wyniki 

W wyniku przeprowadzonych w programie Robot Structural Analysis symulacji otrzymano zestawione 
w tabeli 1 wartości naprężeń w punkcie B na kierunku prostopadłym do działania obciążenia. Wartości 
współczynnika intensywności naprężeń KIc obliczono wg wzoru (1). 

Tabela 1. Wyniki symulacji przeprowadzonych w programie Robot Structural Analysis 

Nr wariantu a/R F [kN] σ [MPa] KIc [MPa√𝒎] 

I 0,1 

15 13,08 2,318 

20 17,44 3,091 

25 21,80 3,864 

30 26,16 4,637 

35 30,52 5,410 

II 0,3 

15 15,16 2,687 

20 20,22 3,584 

25 25,27 4,479 

30 30,33 5,376 

35 35,38 6,271 

III 0,5 

15 29,05 5,149 

20 38,73 6,865 

25 48,42 8,582 

30 58,10 10,298 

35 67,79 12,015 

 

W swojej pracy Karihaloo [12] przedstawił współczynnik intensywności naprężeń w zależności (3) co 
ilustruje wykres (rysunek 5). 

 𝑌 = 𝐾𝐼𝑐𝑋 (3) 

gdzie: 
𝑌 = 𝑓(𝑎/𝑅)  
a – połowa długości zainicjowanej szczeliny 
R – promień dysku 

𝑋 = 𝑡√𝜋𝑅/𝐹  
t – grubość dysku 
F – wartość siły ściskającej dysk 
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Rysunek 5. Wykres liniowej regresji współczynnika intensywności naprężeń KIc w zależności od wartości obciążenia i wariantu 

obliczeniowe-go (a/R = 0,1 dla wariantu I, a/R = 0,3 dla wariantu II, a/R = 0,5 dla wariantu III) 

Celem badania Karihaloo było udowodnienie tezy, że wraz ze wzrostem wielkości szczeliny 
proporcjonalnie wzrasta współczynnik intensywności naprężeń KIc. Zależność ta wpisuje się w wykres regresji 
liniowej [12]. Uzyskane w wyniku symulacji w programie komputerowym Robot Structural Analysis wyniki 
naprężeń i obliczone na ich podstawie wartości WIN potwierdziły założenia Karihaloo. Poszczególne rezultaty 
prawie idealnie leżą na liniach regresji dla wariantów I, II oraz III. Wartości współczynników intensywności 
naprężeń w przypadku wariantu I i II, przy takich samych obciążeniach, są do siebie zbliżone. Karihaloo również 
otrzymał takie rezultaty w wyniku swoich prób. Naukowiec rozszerzył swoje badania również o doświadczenia 
na betonowych dyskach o średnicy 150 mm i grubości 60 mm. Nie dało to jednak odmiennych rezultatów, więc 
model w programie Robot Structural Analysis został wykonany jedynie dla dysku o średnicy 100 mm i grubości 
50 mm. Znaczenie ma bowiem jedynie stosunek a/R. 

7 Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej symulacji w programie Robot Structural Analysis stwierdzono, że wartości 
współczynników intensywności naprężeń KIc przy jednakowych obciążeniach dla wariantu I i II mają zbliżone 
wartości. Ich współczynnik korelacji wynosi 0,9997. W swojej pracy Karihaloo [9] otrzymał wynik na poziomie 
0,91. Różnica w rezultatach spowodowana jest zastosowaniem elementów skończonych o ostrych krawędziach 
do zamodelowania zaokrąglonego brzegu szczeliny. W przypadku wariantu III wartości współczynników 
intensywności naprężeń rosną w porównaniu do wariantu I i II. Zainicjowana szczelina jest na tyle duża, że 
znacząco pogarsza odporność badanego elementu na pękanie. 

Programy numeryczne mogą być skutecznie stosowane do obliczania wartości współczynnika 
intensywności naprężeń. Uzyskane wyniki mogą być jednak obarczone pewnym błędem wynikającym 
z ograniczeń MES. 

Różnice mogą być spowodowane tym, że elementy skończone mają ograniczone, ostrokątne kształty, więc 
nie da się nimi dokładnie modelować zaokrąglonych krawędzi. Kolejną prawidłowością jest to, że wartości 
naprężeń odczytywane są w środkach elementów skończonych, na które dzielone są badane struktury, wobec 
tego na dokładność wyniku wpływa stopień zagęszczenia siatki. Oznacza to, że podczas analiz wykonywanych 
przy użyciu MES należy każdorazowo sprawdzać zbieżność rezultatów. Kolejne zagęszczenia siatki wydłużają 
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jednak czas obliczeń ze względu na powstające rozbudowane układy równań. Wobec tego należy odczytywać 
z programu komputerowego rezultaty możliwie dokładne przy racjonalnym czasie obliczeń [12]. 

Przedstawione wyniki i rozważania w niniejszym artykule pozwalają stwierdzić, że wartość współczynnika 
intensywności naprężeń w warunkach I modelu pękania betonu może być określana za pomocą korzystającego 
z założeń MES programu komputerowego Robot Structual Analysis. Wynik może być jednak obarczony pewnym 
błędem, który w przypadku badań, gdzie dokładność, a nie generalna zależność otrzymanych rezultatów, jest 
kluczowa, należy dokonać weryfikacji w badaniach doświadczalnych. 
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MURY – PROBLEMY USZKODZEŃ I METODY NAPRAW NA 
PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDYNKU WYDZIAŁU 
BUDOWNICTWA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

Ewelina Kania – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Technologii i Organizacji 
Budownictwa 

Obiekty budowlane pod wpływem wielu czynników obniżają swoją wartość techniczną. Budowle i konstrukcje 
murowe, do których należy stuletni budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, z upływem czasu 
ulegają procesom destrukcyjnym. Wykonana inwentaryzacja obiektu oraz ocena stanu technicznego 
głównych elementów konstrukcyjnych ujawnia pojawiające się problemy, takie jak: pęknięcia, zarysowania, 
zawilgocenia i idące z nimi w parze zagrzybienia murów, oraz potrzebę termorenowacji ze szczególnym 
uwzględnieniem braku możliwości ocieplenia budynku od zewnątrz z uwagi na zabytkową elewacje. Analiza 
przyczyny, omówienie skutków oraz propozycja metody napraw uszkodzonych elementów konstrukcji 
murowej. 

1 Wstęp 

Obiekty budowlane pod wpływem użytkowania oraz działania czynnika czasu obniżają swoją wartość 
techniczną. Są także inne powody ze względu których mogą wystąpić zniszczenia lub uszkodzenia elementów 
budowlanych, takie jak: niewłaściwe użytkowanie obiektów, niezgodne z projektowanym przeznaczeniem, 
niewłaściwe fundamentowanie, błędy w obliczeniach statycznych, zła jakość użytych materiałów budowlanych i 
prefabrykatów oraz niska jakość wykonawstwa.  
W momencie wystąpienia uszkodzeń budynków i ich elementów należy wykonać prace remontowe i naprawcze. 
Zadaniem takich czynności powinno być nie tylko naprawa uszkodzonych elementów czyli skutków, ale przede 
wszystkim likwidowanie przyczyny ich powstawania. 

Poruszono problem uszkodzeń konstrukcji murowe powstałych na przestrzeni lat oraz możliwości ich 
naprawy na podstawie wykonanej inwentaryzacji budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. 

2 Opis inwentaryzowanego obiektu 

2.1 Lokalizacja gmachu Wydziału Budownictwa na planie historycznego i współczesnego Opola [1] 

Gmach mieszczący obecnie Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, a do II wojny światowej będący 
siedzibą Wyższej Szkoły Realnej, został zlokalizowany u zbiegu głównej ulicy Katowickiej z lokalną ulica Karola 
Miarki (rys 1b.).  

 
Rysunek 1. Budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej a)współczesny widok obiektu [2]; b) lokalizacja na planie [3]; 

c) widok mapy satelitarnej [4] 
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Narożna działka szkoły cechował się wymiarem około 65 x 90m i powierzchnią 0,6 ha. Okres budowy 
przypada na lata 1911- 1913. W tym czasie sąsiednie budynki to szkoła ludowa wzniesiona w 1910 roku (obecnie 
gimnazjum) oraz nieliczne XIX-wieczne kamienice mieszkalne. 
Dopiero w latach dwudziestych XX wieku nastąpiła intensyfikacja urbanizacji terenów przyległych do ulicy 
Katowickiej. Aktualnie większa część budynków użyteczności publicznej zlokalizowana w rejonie budynku 
Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej służy opolskiej nauce i oświacie, pozostałe wiążą się z usługami 
służby zdrowia, kultu religijnego i administracji. 

  
Rysunek 2. Dzisiejszy Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej; lata 1911-1920 [5] i rok 2011 [6] 

2.2 Układ przestrzenny i funkcjonalny [1] 

Budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej jest wolnostojący, założony na planie litery "L". 
W jego skład wchodzi wyższy budynek główny, z niższym usytuowanym prostopadle (rysunek 1c). Gmach główny 
oddalony od linii zabudowy ulicy Katowickiej jest trójkondygnacyjny, a jego część szczytowa jest 
czterokondygnacyjna, całkowicie podpiwniczony. Niższy budynek, prostopadły do ulicy Katowickiej, jest 
dwukondygnacyjny i mieści salę gimnastyczną z aulą. 

Część główna gmachu jest dwutraktowa, w części 3 piętra - jednotraktowa. Wysokość kondygnacji 
w świetle to 3,90 m. Ciąg komunikacyjny zapewniony został przez dwie obszerne klatki schodowe: dwu- 
i trójbiegową. Założona szerokość biegu dla klatki dwubiegowej to około 2,00 m, natomiast klatka trójbiegowa 
o szerokości biegu bliskiej 2,50m jest interesującym zamknięciem przestrzeni korytarzy. 

Sale lekcyjne ówczesnej Oberrealschule dostępne były wprost z korytarza, na trzech kolejnych 
kondygnacjach części głównej budynku. Zauważalny jest rytm, powtarzający się na kolejnych piętrach, czterech 
sąsiadujących ze sobą sal o zachodniej ekspozycji, usytuowanych równolegle do ulicy Katowickiej. Dwie 
środkowe sale z 4 oknami każda, zajmowały powierzchnie po 55m2, a dwie skrajne 3-okienne po 46 m2. 
Współcześnie dokonano podziału tych sal ściankami działowymi na pomieszczenia użytkowe dla pracowników 
katedr Wydziału Budownictwa (rysunek 7) 

Na trzecim piętrze znajdują się sale wykładowe o powierzchni 123 m2 i 86 m2, których pierwotne 
przeznaczenie nie jest znane. 

Na poziomie terenu, niższej, dwukondygnacyjnej części gmachu Wydziału Budownictwa, znajduje się sala 
gimnastyczna, dekorowana układem pilastrów na ścianach bocznych. Jej wymiary to 12 x 20 m, a powierzchnia 
239m2. Na pierwszym piętrze zlokalizowano aule o powierzchni 319m2 przekrytą sklepieniem, z zachowaną 
emporą muzyczną i układem pionowych okien rozmieszczonych w siedmiu osiach. 

Budynek w części głównej całkowicie podpiwniczony. Piwnice zaadaptowane na laboratoria, magazyny 
i bufet. 
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Rysunek 3. Elewacja południowo-zachodnia. Opracowanie własne 

 
 Rysunek 4. Elewacja północno-zachodnia. Opracowanie własne 

 
Rysunek 5. Elewacja południowo-wschodnia. Opracowanie własne 
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Rysunek 6. Elewacja północno-wschodnia. Opracowanie własne 

 
Rysunek 7. Rzut przykładowego piętra. Opracowanie własne 

3 Opis uszkodzeń elementów budowlanych oraz możliwe metody napraw 

Budowle i konstrukcje murowane, takie jak rozpatrywany budynek Wydziału Budownictwa, z upływem 
czasu ulega procesom destrukcyjnym, których rozwój bywa bardzo różnorodny. Niektóre z procesów 
powodujących destrukcję badanego obiektu przebiegają bardzo powoli, wywołując w materiałach budowlanych 
i całej konstrukcji nie dostrzegalne gołym okiem zmiany lub odkształcenia. Po tak długim okresie użytkowania, 
jakim jest blisko 100 lat w przypadku rozpatrywanego budynku użyteczności publicznej pewnym jest powstanie 
nieznacznych ugięć stropów, osiadanie podpór. Według np. współczesnych wytycznych normowych [7] 
konstrukcje budynków i inne konstrukcje zwykle projektuje się na orientacyjny okres użytkowania określony na 
50 lat. Nasuwa się więc wniosek że budynek został wykonany poprawnie pod względem technicznym, gdyż 
odkształcenia te nie są groźne, problemem jest natomiast towarzyszące tym czynnikom zjawisko starzenia się 
i destrukcji materiału [8]. 

Proces starzenia się budynku o konstrukcji murowanej odbywa się naturalnym biegiem rzeczy i jest 
praktycznie niemożliwy do zahamowania. Wpływ na starzenie się mają przede wszystkim czynniki fizyczne czyli 
zjawiska klimatyczne takie jak okresowe zmiany wilgotności względnej otaczającego powietrza, różnice 
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temperatur, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych pod postacią 
deszczu i śniegu [8]. 

W ciągu 100 lat od zbudowania obiektu, zmieniła sie forma życia, potrzeby i wymagania techniczne. 
Zmieniły się warunki przyrodnicze, jak chociażby zadrzewienie przed budynkiem, które mają swój konkretny 
wpływ na budowlę. 

3.1 Mury - pęknięcia i zarysowania 

3.1.1 Przyczyny i skutki 

Układy zarysowań i pęknięć spotykanych na elementach konstrukcyjnych obiekt są najczęstszym typem 
uszkodzeń murowych [9]. 

Dla jednoznacznego określania naruszenia konstrukcji ściany przez rysy i pęknięcia należałoby dokonać 
usunięcia z nich tynku, ponieważ czynność ta nie została wykonana, nie można było stwierdzić jednoznacznie czy 
konstrukcja jest osłabiona, jest to więc założenie. Zdarza się bowiem tak, że spękania występujące na tynku nie 
pokrywają się z uszkodzeniami muru, a są w stosunku do nich przesunięte, bądź występują tylko na tynku. 
Jednocześnie jest możliwość wystąpienia głębokich rys i spękań w części nośnej konstrukcji muru, z dobrze 
zachowaną warstwą tynku [3]. Jedyną metodą badań było opukiwanie muru. 

Mnogość rys, w związku z ich przyczynami, umożliwia podział zarysowań na: 

• rysy pozorne mające miejsce na okładzinach i wyprawach, nie dotyczące elementów 
konstrukcyjnych, 

• rysy spowodowane zmianą stateczności konstrukcji będące następstwem zmian warunków 
gruntowo-wodnych, robót ziemnych, przebudowy, błędów projektowania lub wykonawstwa, 

• rysy związane ze zjawiskiem fizyko-chemicznym zachodzącym w materiale ścian (skurczowe, 
pęcznieniowe, termiczne, wilgotnościowe), 

• rysy przeciążeniowe (rysunek 8) [10]. 

Dla dobrania odpowiedniego sposoby naprawy ważne jest ustalenie przyczyn zachodzącego zjawiska. 
W przypadku budynku Wydziału Budownictwa mogą to być: 

• normalne zużycie budynku, 

• zmiany temperatury otaczającego powietrza, 

• zmiany wilgotności otaczającego środowiska, 

• wstrząsy wywołane ruchem ulicznym, 

• brak przeciwdziałania uszkodzeniom w miejscach koncentracji naprężeń, 

• bliskie otoczenie drzew których korzenie mogą rozsadzać fundamenty[8,9,11,12,13]. 

Dodatkowo w latach 2009-2012 była realizowana budowa nowego "skrzydła dydaktycznego". Tymczasowe 
prace z tym związane, takie jak głęboki wykop pod fundament ułatwiający nierównomierne osiadanie gruntu, 
praca ciężkich maszyn (obciążenie dynamiczne) powodujących wstrząsy, drgania, wibracje podłoża, mogły 
spowodować większą propagację rys, głównie w strefie budowy, tj. w części północno-wschodniej elewacji. 
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Rysunek 8. Przykłady zarysowań powstałych na skutek przeciążenia muru na ściskanie: a) zarysowanie ściany, b) zarysowanie filarka 
międzyokiennego [13] 

Skutkami do jakich mogą doprowadzić istniejące rysy jest przede wszystkim osłabienie stateczności 
obiektu, ale również utrata szczelności elementu na działanie wody, powietrza i hałasu, wystąpienia zjawiska 
zmęczenia muru [8, 10]. 

Wybrana dokumentacja fotograficzna sporządzona w obiekcie została pokazana na rysunkach 9-12: 

 
Rysunek 9. Ukośne i podłużne rysy i pęknięcia stropu i ścian na zabiegowej klatce schodowej. Fot. własna 

 

 
Rysunek 10. Rysy ukośne wywołane skurczem i wpływami termicznymi w pomieszczeniu magazynu bibliotecznego. Fot. własna 

 

 
Rysunek 11. Rysy ukośne spowodowane pęcznieniem wskutek nadmiernego zawilgocenia i korozji głównie spoiwa na ścianie chóru. 

Fot. własna 
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Rysunek 12. Zarysowanie sklepienia chóru spowodowane naturalnym zużyciem, uszkodzeniem wynikającym z zawilgocenia oraz 

działaniem sił rozporowych. Fot. własna 

3.1.2 Naprawa pękniętych i zarysowanych murów 

Należy dokonać usunięcia uszkodzeń. Niewielkie pęknięcia szerokości nie przekraczającej 4mm, zwłaszcza 
jeśli mieszczą się wzdłuż spoin a cegły są całe, wypełnia się zaprawą cementową lub cementowo-wapienną po 
wcześniejszym zbiciu tynku, dokładnym oczyszczeniu szczotkami stalowymi i zmyciu mleczkiem 
cementowym [9]. 

W miejscach gdzie wystąpiło wiele uszkodzeń muru proponuje się zastosowanie metody iniekcji, czyli 
wprowadzenia do struktury ściany silnie wiążącej cieczy [14]. Jako wypełniacz może zostać zastosowany zaczyn 
cementowy, emulsja cementowa z cementu ekspansywnego oraz materiały wiążące na bazie żywicy 
epoksydowej. 

Do przygotowania zaczynu cementowego można zastosować cement i wodę w stosunku wagowym od 1:1, 
do 1,3:1. Jeśli szczeliny są większe do mieszanki należy dodać piasku o średnicy nie przekraczającej 2 mm. 

W przypadku zastosowania materiałów wiążących na bazie żywicy epoksydowej wypełniamy kolejno 
trzema postaciami mieszanki: mieszanką gruntującą, mieszanką uszczelniającą i mieszanką iniekcyjną [11]. 

Każdy zastosowany system naprawczy wymaga przestrzegania reżimu technologicznego producenta. 
Iniekcje przeprowadzić można następującymi metodami[14]: 

• grawitacyjną 

• próżniową 

• ciśnieniową 

W przypadku wykonywani iniekcji w badanym budynku najbardziej odpowiednią byłaby metoda 
ciśnieniowa, która jest najpopularniejsza w użyciu i daje najskuteczniejsze wyniki. 

 
Rysunek 13. Przemurowanie rysy w ścianie, 1-nowy mur, 2-stary mur [15] 
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Kolejną z metod usuwania rys i pęknięć jest wymiana uszkodzonych cegieł na nowe. 
Dokonujemy rozebrania części muru, dokładnie oczyszczamy powstałą powierzchnie, zmywamy ją 

mleczkiem cementowym, zamurowujemy (jak na rysunek 13) na zaprawie cementowej z zachowaniem 
pierwotnego wiązania cegieł, co zapewni scalenie rozdzielonych rysami części muru. Wykonujemy to w 
przypadku dużej ilości zarysowań skupionych w jednym miejscu przy przewadze szczelin o rozwarciu powyżej 
5mm [15,16]. 

Ponieważ nie zaobserwowano wyżej opisanego zjawiska w budynku Wydziału Budownictwa, metoda ta 
została odrzucona. 

 
Rysunek 14. Wzmocnienie ściany prętami stalowymi; 1-pręt stalowy [15] 

Kolejnym sposobem na przywrócenie wytrzymałości konstrukcji osłabionej pęknięciami jest wzmocnienie 
muru poprzez zbrojenie spoin poziomych okrągłymi prętami stalowymi o ϕ6 do ϕ10 (rysunek14). Ze względu na 
szerokość spoin oraz maksymalne wykorzystanie nośności pręta, która zależy od przyczepności stali do zaprawy 
a także długości i obwodu prętów, nie powinno się przekraczać 10 mm w przekroju pręta [17,15]. 

Rysy powstają na kierunku prostopadłym do występowania największych naprężeń rozciągających, 
dlatego pręty wzmacniające powinny być zabetonowane prostopadle do powstawania spękań [9]. 

Przed wzmocnieniem ściany zalecane jest zastosowanie iniekcji rys i spękań, po związaniu mieszanki, 
należy zbić tynk, z obu stron ściany. Przystąpić do oczyszczenia spoiny z zaprawy na głębokość 2-3cm, a następnie 
zmoczyć ścianę wodą. Po czym wypełnić ponownie spoiny zaprawą w której umieścić przygotowane pręty 
stalowe, wyrównać do końca zaprawą, a po związaniu otynkować [17,9]. Metod naprawy takich uszkodzeń jest 
jeszcze wiele ale te są najbardziej dostępne w razie remontu i dość ekonomiczne. 

Szczególnym miejscem muru występującym w budynku narażonym na spękania i zarysowania są filary 
międzyokienne oraz nadproża okienne i drzwiowe (rysunek 15, 16).  

 
Rysunek 15. Typowy obraz zarysowań nadproża [13] 
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Rysunek 16. Rysy powstałe wskutek przeciążenia strefy oparcia na filarkach międzyokiennych. Fot. własna 

Osłabienie konstrukcji występuje na odcinku muru jakim są filary, gdyż są one bezpośrednio obciążone 
znacznymi siłami skupionymi od podciągów, a samo uszkodzenie świadczy o niedostatecznej wytrzymałości 
muru w tych miejscach. Przy takim charakterze uszkodzenia podpora może zostać wzmocniona poprzez:  

• przemurowanie odcinka muru,  

• zbrojenie filarów prętami stalowymi - odbywa się na tej samej zasadzie jak wcześniej, opisane 
zbrojenie ściany, 

• wzmocnienie za pomocą obejm stalowych, składających się z czterech kątowników mocowanych 
na narożach filara i połączonych przyspawanymi płaskownikami, 

• obudowanie filaru koszulką żelbetową, która szczególnie jest odpowiednia dla naprawy spękań 
i jednoczesnego zwiększenia nośności konstrukcji, 

• zastosowanie wstawek stalowych lub żelbetowych wmurowanych w filar, 

• zastosowanie zewnętrznych nakładek stalowych lub żelbetowych. 

Przed wykonaniem wzmocnień konstrukcja powinna zostać podstemplowana, czego celem jest odciążenie 
uszkodzonej podpory [17,15]. 

Przyczyną dość częstego uszkodzenia nadproży jest pojawienie się w nich niekorzystnego złożonego stanu 
naprężeń, spowodowanego nadmiernym obciążeniem od stropu, bądź wadliwe zaprojektowanie nadproży, 
materiał niskiej jakości, słaba zaprawa i wadliwe wykonanie [14,15]. 

Sposoby wzmocnienia murowanych nadproży okiennych i drzwiowych: 

• wypełnienie mieszanką iniekcyjną rys i pęknięć, 

• użycie kształtowników stalowych lub prefabrykowanych belek żelbetowych, 

• wykorzystanie stalowych lub żelbetowych ościeżnic, co jednocześnie wzmocni filarek 
międzyokienny [17,15]. 

3.2 Mury - zawilgocenia 

3.2.1 Przyczyny i skutki 

Wilgoć to jedna z groźniejszych przyczyn uszkodzeń budowli i destrukcji materiałów. Jest szczególnie 
groźna gdyż atakuje wszystkie konstrukcje i elementy budowlane (rysunek 17). Duże zawilgocenie budynków 
jest jednocześnie przyczyną do powstawania innych niekorzystnych zjawisk, takich jak: powstawanie pleśni 
i grzybów, korozja biologiczna, przemarzanie ścian, rozsadzania materiałów, zmniejsza jakość istniejących izolacji 
i tynków. 
Wraz ze wzrostem wilgotności wzrasta wartość współczynnika przewodności cieplnej λ. Szacuje sie to 
następująco [8, 15]: 

a) zwiększenie współczynnika przewodności cieplnej materiału przegrody o 30% w wyniku zawilgocenia 
podwyższonego o 1% (objętościowo) od stanu suchego. 

b) zwiększenie współczynnika przewodności cieplnej materiału przegrody o 55% w wyniku zawilgocenia 
podwyższonego o 2,5% (objętościowo) od stanu suchego. 

c) zwiększenie współczynnika przewodności cieplnej materiału przegrody o 75% w wyniku zawilgocenia 
podwyższonego o 5,5% (objętościowo) od stanu suchego [8, 15]. 
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Wilgoć występująca w niektórych pomieszczeniach budynku Wydziału Budownictwa jest o tak dużym 
stopniu, że jej skutki dostrzegalne są "gołym okiem". Przeze mnie zostały zaobserwowane: 

• ślady grzyba i zgnilizny,  

• unoszący się w pomieszczeniu charakterystyczny, nieprzyjemny stęchły zapach,  

• plamy, z przewagą ciemnych, wykwity krystalizujących sie soli, 

• ślady pleśni na sufitach i ścianach, 

• osłabienie i odpadanie tynków, 

• tynki dają się łatwo rysować paznokciem, nie wydzielając przy tym kurzu, 

• dominujące uczucie wilgoci w pomieszczeniach. 

Możemy doszukiwać się wielu przyczy takiego stanu konstrukcji badanego obiektu, prawdopodobnie są 
to: 

• zawilgocenia ścian w poziomie piwnicy i przyziemia od wilgotnego gruntu, 

• zawilgocenia od opadów atmosferycznych, 

• możliwoaść złego wykonania lub zaprojektowanie izolacji przeciwwilgociowej, ewentualny 
całkowity jej brak, 

• słaba wentylacja pomieszczeń, 

• nieszczelnośc przewodów sanitarnych, 

• zawilgocenie ścian fundamentowych z powodu nieszczelności kanalizacji deszczowej, 

• dopuszczenie do zapychania się rur spustowych i rynien, 

• nie usówanie we właściwym czasie usterek w stolarce okiennej i pokryciu dachowym, 

• niedostateczne ogrzewanie pomieszczeń 

• higroskopijny pobór wilgoci przez materiał [17, 18]. 

3.2.2 Naprawa zawilgocenia murów 

Zabezpieczenie konstrukcji przed oddziaływaniem wody i zawilgocenia ma pierwszorzędne znaczenie 
i powinno być, wykonane jeszcze przed rozpoczęciem ostatecznego osuszania muru. Zabezpieczenie przed woda 
lub wilgocią w gruncie polega na wykonaniu lub odtworzeniu odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej. 

W przypadku renowacji konstrukcji murowej, narażonej na zawilgocenie bardzo ważne jest przerwanie 
procesu podciągania kapilarnego. Do tego celu konieczne jest wykonanie lub odtworzenie izolacji poziomej. 
Możliwe jest to do osiągnięcia metodami mechanicznymi lub chemicznymi. 

 
Rysunek 17. Izolacja przeciwwilgociowa - pozioma założona metoda podcięcia [19] 
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Przeanalizowano dwie metody możliwe do wykorzystania: 
Zakładanie przepon z izolacji przeciwwilgociowej. 
Założenie izolacji poziomej polega na uprzednim wycięciu lub przecięciu muru celem utworzenia poziomej 

szczeliny, którą następnie wypełnia się warstwą izolacyjną z materiałów o odpowiedniej odporności, trwałości 
i wytrzymałości (rysunek 17). Natomiast wykonanie izolacji pionowej jest ściśle związane z osuszeniem 
i odgrzybieniem muru, dopiero wtedy można wykonać planowane prace. 

Wykonanie otworów Knappen'a. 
Jest to metoda polegająca na nawierceniu ku górze skośnych otworów w murze. Dochodzą one na 

głębokość 3/4 grubości muru i mają średnice ok 4cm. Zwykle nawierca się je w dwóch lub czterech rzędach 
poziomych w sposób mijankowy [8,17]. 

Metod osuszania zawilgoconych murów jest kilka. Szczególną uwagę zwrócono na osuszanie murów az 
pomocąprzeciwkapilarnej bariery utwodzonej z drenów zwykłych lub wentylowanych oraz na osuszanie 
elektroosmatyczne inaczej elektrodrenaż. 

Pierwsza z metod polega na osadzeniu w murze od zewnątrz, w konkretnym porządku i położeniu drenów. 
Sięgają one na odpowiednią głębokość w mur tworząć pas izolacyjny. Dzięki przepływowi suchego powietrza do 
wnętrza muru i wchłonięciu wilgoci przez porowate ścianki drenu następuje osuszanie. 

Osuszanie elektroosmatyczne polega na użyciu sił elektroosmatycznych do przeniesienia wilgoci 
kapilarnej ku podstawie fundamentów. Wykorzystuje się do tego celu źródło energii elektrycznej.Tworzy sie 
instalacje z odpowiednio rozmieszczonych w murze elektrod. Dodatnie montujemy w murze, a ujemne 
u podstawy fundamentów. Przepuszczany zostaje stały prąd, dzięki czemu odpowiednie napięcie kieruje wodę 
do podstawy gdzie odprowadzana jest na zewnątrz [8,17,19]. 

Jednoznacznym jest jednak fakt że należy jak najszybciej dokonać osuszenia i naprawy uszkodzonych 
elementów konstrukcji gdyż stan obecny będzie się pogarszał, warunki miejsc zawilgoconych nie są sprzyjające, 
a wręcz mogą być szkodliwa dla przebywania i pracy człowieka, zwłaszcza gdy jest to miejsce publiczne, jak 
budynek wydziałowy politechniki. 

Proponowane jest wykonanie izolacji przeciwilgociowej, oraz zastosowanie mieszanej metody osuszenia 
budynku w postaci jednoczesnego osuszania sorpcyjnego w połączeniu z osuszaniem mikrofalowym (generatory 
mikrofalowe wyprowadzają wodę zawartą w kapilarach w kierunku lica przegrody, skąd odbierają ją osuszacze 
sorpcyjne). Przy czym technologia osuszania powinna być odpowiednio zaprojektowana przez specjalistów. 

3.3 Mury - zagrzybienie 

Jednym z poważniejszych skutków występującej wilgoci jest porażenia mykologiczne obiektu lub jego 
fragmentów, czyli korozji biologicznej [20]. 

Usunięcie zawilgocenia skutkuje usunięciem przyczyny, co powinno zahamować rozwój zagrzybienia, 
dopiero po zrealizowaniu tych zabiegów można przystąpić do właściwych robót odgrzybieniowych. 

Grzyby oddziaływują głównie na drewno ale oprócz tego również na substancje nieorganiczne. Grzybnia 
w momencie rozrastania sie natrafia na mechaniczny opór tych materiałów: rozrost następuje po ich 
powierzchni, wnika w najdrobniejsze szczeliny, wypełnia wolne przestrzenie. Skutkiem oddziaływania grzybów 
domowych na materiały nieorganiczne są: wzrost wilgotności, występowanie plam, wykwitów oraz soli 
budowlanych, powolna korozje, wybrzuszenia odpadanie tynków, utrata spoistości i siły wiążącej w murze. 
Materiały nieorganiczne nie stanowią dla grzybów źródła pokarmu. 

Odgrzybianie budynku należy rozpocząć od uzyskania orzeczenia technicznego wydanego przez mykologa 
- ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. 

Ekspertyza jest wykonywana celem: identyfikacji rodzaju porażenia mykologicznego obiektu, określenie 
stopnia i przyczyny zawilgocenia, analiza zakresu porażenia, wskazanie metodyki eliminacji źródeł zawilgocenia 
i zjawisk korozyjnych oraz wskazanie metodyki prac renowacyjnych, izolacyjnych, zabezpieczających 
i odgrzybieniowych [20]. 

Najważniejsze jest aby dokonać właściwej identyfikacji grzyba wywołującego porażenie, gdyż każdy ma 
inne warunki rozwoju, inne właściwości oraz inaczej reaguje na środki impregnacyjne. Ważne jest również 
stadium rozwoju, intensywność występowania danego rodzaju grzyba i jego lokalizacja. Zależnie od tego 
stosowane są różne sposoby zwalczania zagrzybienia i używane inne preparaty.  



MURY – PROBLEMY USZKODZEŃ I METODY NAPRAW NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDYNKU WYDZIAŁU 
BUDOWNICTWA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

Strona | 322  

Grzyby rozkładu pleśniowego (główny rodzaj grzyba zaobserwowany w badanym obiekcie) mogą rozwijają 
sie na tynkach, murach, w miejscach zacieków, na zawilgoconym drewnie, materiałach drewnopochodnych 
i wykładzinach. Na powierzchni materiałów powstają naloty grzybni o różnorodnym zabarwieniu (czerwony, 
różowy, zielony, brązowy, czarny, itp. - przykłady rysunki 18-21).  

W przypadku remontu zagrzybionych powierzchni rozpoczynamy od usunięcia zawilgoconego, 
odspojonego tynku oraz warstwy grzyba. Następnie przy pomocy drucianych szczotek oczyszczamy 
powierzchnie cegieł i spoiny, którymi grzyby najczęściej przerastają mury. Pozytywnie skutkuje dodatkowe 
wypalenie powierzchni muru przy pomocy lampy benzynowej lub palnika gazowego, albo naświetlanie lampami 
czerwonymi [11]. Oczyszczone mury trzeba odgrzybić metodą smarowania lub opryskiwania roztworem 
roboczym preparatu w stosunku proporcji 1:2. Pomieszczenie muszą być wietrzone aż do całkowitego zniknięcia 
zapachu. Po dokładnym wyschnięciu powierzchnie mogą zostać otynkowane [19,21]. 

Zdjęcia przedstawiają zaobserwowane skutki wilgoci i zagrzybienia na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Opolskiej: 

 
Rysunek 18. Zmurszały tynk i uszkodzone wilgocią ściany przyziemia. Fot. własna 

 

 
Rysunek 19. Brunatne plamy wilgoci i grzyba w narożu. Fot. własna 
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Rysunek 20. Zawilgocenie i zagrzybienie ściany chóru w wyniku nieszczelności przekrycia dachowego. Fot. własna 

 

 
Rysunek 21. Odpryski, spęcznienia, zmurszenia powstałe pod wpływem wilgoci na ścianach piwnic. Fot. własna 

3.4 Mury - termorenowacja 

Konstrukcja budynku podlega wymaganiom ochrony cieplnej unormowanych prawnie [22, 23]. Określona 
jest maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła, które decyduje o grubościach izolacji termicznych 
przegród, aby straty ciepła przez nie były jak najmniejsze.  
W skład ocieplonej ściany nośnej wchodzą:  

• warstwa konstrukcyjna,  

• warstwa termo-izolacyjna,  

• zewnętrzna warstwa ochronna lub okładzinowa, 

• warstwa tynku wewnętrznego. 

Ważne jest to jak warstwa termoizolacyjna położona jest względem warstwy konstrukcyjnej nośnej, tzn. 
czy warstwa ocieplająca znajduje się od strony pomieszczenia czy od zewnątrz.  

Poprawnie umieszczone ocieplenie znajduje się od strony zewnętrznej (rysunek 22a), gdyż sprawia to że 
zasięg temperatur ujemnych w przegrodzie jest niewielki. W pewnych uzasadnionych przypadkach, głównie dla 
budynków zabytkowych, dopuszczalne jest wykonanie termoizolacji od strony wewnętrznej ściany [24], skutkuje 
to w ten sposób że zasięg temperatur ujemnych przesuwa się w głąb przegrody, więc prawie cała przegroda 
znajduje się w strefie przemarzania (rysunek 22b). 

W przypadku budynku Wydziału Budownictwa występuje oryginalna elewacja (rysunki 3-6) 
z różnorodnymi detalami architektonicznymi i boniowaniem cokołu. Uniemożliwia to zastosowania termoizolacji 
od zewnętrznej strony ścian, dlatego zostaje rozpatrzona opcja wykonania izolacji od wewnętrznej strony ścian. 
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Rysunek 22. Porównanie rozkładu temperatur w ścianach dwuwarstwowych: a) ściana z izolacją termiczną od zewnątrz, 

b) ściana z izolacją termiczną od wewnątrz [24] 

Przedstawiony powyżej rozkład temperatur ma decydujący wpływ na proces kondensacji pary wodnej. 
W przypadku ocieplenia ściany od zewnątrz kondensacja pary może nie występować, natomiast przy odwrotnym 
położeniu para wodna przenika łatwo w głąb i wykrapla się przeważnie na styku warstwy ocieplającej z warstwą 
konstrukcyjną. Aby uniknąć szkodliwego wpływu kondensacji pary wodnej, gdy zachodzi konieczności układania 
termoizolacji od strony wewnętrznej ściany, należy zastosować na jej powierzchni paroizolację [24]. 

W przypadku zawilgocenia przegród może dojść do korozji biologicznej. W celu zapobieżenia szkodliwym 
zjawiskom związanym z krytyczną wilgotnością na powierzchni wewnętrznej ściany projektowana izolacja musi 
być zgodna z normą [25]. 

Dodatkowym minusem zastosowania ocieplenia od strony wewnętrznej jest mała stateczność cieplna. 
Stateczność cieplna przegród zewnętrznych to zdolność utrzymania ustalonej temperatury na powierzchniach 
wewnętrznych przegród zewnętrznych przy temperaturach zewnętrznych zmiennych w czasie i zmieniającej się 
wydajności wewnętrznych urządzeń grzejnych.  

Pomimo różnych mankamentów lokalne ocieplenia budynku od wewnątrz jest zalecane w przypadku 
badanego obiektu bo najważniejsze jest zapewnienie odpowiednio niskiego zapotrzebowania energii cieplnej 
potrzebnej do jego użytkowania. 

4 Wnioski  

Oczywistym jest że obiekt taki jak budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej zbudowany na 
początku XX wieku ulega naturalnemu wpływowi czasu. Na jego degradację mają także wpływ inne czynniki, 
których podjęto próbę diagnozy. Skutki niektórych uszkodzeń są widoczne na dzień dzisiejszy "gołym okiem", 
można więc było je zidentyfikować, niektóre zjawiska jednak mają skutki których nie jest się w stanie określić 
bez specjalistycznych badań, dlatego przy ich analizie posłużono się przeglądem literatury oraz artykułów 
naukowych. Były to środki pośrednie w drodze do celu jakim była propozycja możliwych napraw rzeczywistych 
uszkodzeń budynku. Aby dobrać odpowiednie metody przeanalizowano materiały opracowane przez 
specjalistów w dziedzinie napraw konstrukcji murowych, zabytkowych, itp. W przypadku renowacji konstrukcji 
murowych dostępne są metody tradycyjne, jak i innowacyjne umożliwiające dobór odpowiedniej technologii do 
warunków uszkodzenia. 
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Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 
międzywarstwowej. Metody obliczania.
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Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi aspektów współczesnych systemów zarządzania stanem 
nawierzchni drogowej. Punktem wyjścia stało się przedstawienie kluczowych elementów Diagnostyki Stanu 
Nawierzchni - dokumentu wykorzystywanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Autor 
zdefiniował cechy eksploatacyjne, przy pomocy których opisywany jest stan nawierzchni. Następnie krótko 
scharakteryzowane zostały wykorzystywane urządzenia pomiarowe. W końcowej części artykułu 
przedstawiono wyniki własnych pomiarów cech nawierzchni drogowej, wykonanych przy wykorzystaniu 
profilografu laserowego i urządzenia SRT-3. Autor referatu jest doktorantem Politechniki Wrocławskiej, 
posiada ponad 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań diagnostycznych nawierzchni przy 
wykorzystaniu metod profilometrycznych, a także w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Posiada 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej. 

1 Wprowadzenie 

Jednym z podstawowych wyzwań XXI wieku jest utrzymanie istniejącej infrastruktury transportowej na 
poziomie zgodnym z oczekiwaniami i aspiracjami społecznymi. Obiekty infrastrukturalne stanowią olbrzymi 
potencjał, którego planowana, konsekwentna odnowa a także racjonalna eksploatacja wymagają systemowego 
podejścia i wykorzystania wszelkich dostępnych technik i narzędzi menedżerskich. Z pomocą przychodzą tutaj 
systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej - PMS (Pavement Management System). Mogą one 
wspomóc zarządcę drogi na poziomie zarówno strategicznym jak i operacyjnym. Najogólniej ujmując, na 
poziomie strategicznym pozwalają na planowanie budżetów związanych z utrzymaniem dróg w długim 
horyzoncie czasowym (kilkudziesięcioletnim) tak, aby odcinki dróg objęte systemem posiadały wymagany stan 
jakości. Natomiast na poziomie operacyjnym PMS wspomaga zarządcę przy organizowaniu konkretnych 
programów naprawczych w krótkim horyzoncie czasu (np. do 3 lat), optymalizując w ten sposób korzyści dla 
użytkowników dróg, przy zachowaniu reżimów budżetowych[1]. Jednym z takich systemów jest Diagnostyka 
Stanu Nawierzchni (DSN) wykorzystywana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

2 Diagnostyka Stanu Nawierzchni 

Na podstawie Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad [2] w dniu 30 kwietnia 
2015 r. do stosowania jako wytyczne wprowadzony został dokument pod nazwą: „Diagnostyka Stanu 
Nawierzchni i jej elementów – wytyczne stosowania”. Dokument ten zastępuje jednocześnie stosowane do tej 
pory System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) oraz System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg (SOPO). 
Dokumenty te były znacznie uboższe w treści, a także wykorzystywały mniej rozwinięte techniki pomiarowe, a co 
za tym idzie podejście do utrzymania odpowiedniego stanu dróg było mniej kompleksowe. Dotychczas 
obowiązujące dokumenty w zakresie diagnostyki zostały zmodyfikowane, uwzględniając: 

• rozwój urządzeń (w tym laserowych) wspomagających pomiary cech nawierzchni, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu automatyzacji oceny. Pozwoliło to na wyeliminowanie czynników subiektywnych; 

• doświadczenia z pracy naukowo- badawczej z roku 2012, [3] w której przedstawiono zasady 
diagnostyczne nawierzchni dróg (m.in. ocenę pojedynczego pasa ruchu, zwiększenie liczby 
parametrów diagnostycznych); 

• wykonane w 2013 r. pilotażowe pomiary na sieci dróg krajowych oparte na ww. pracy naukowo-
badawczej oraz wyposażenie sprzętowe znajdujące się w posiadaniu GDDKiA; 
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• doświadczenia z rozpoznanych oraz wdrożonych w 2014 r. systemów rejestracji i automatycznej 
interpretacji uszkodzeń nawierzchni jezdni (spękania nawierzchni, ubytki ziaren i lepiszcza), a także 
wykorzystanie alternatywnych urządzeń do pomiarów współczynnika tarcia (Traction Watcher One - 
TWO) czy mobilnego pomiaru ugięć nawierzchni; 

• wykonanie pomiarów stanu wyjściowego, tzw. stanu „0”. 

Na Rysunku 1 zebrano główne przyczyny zmian w dotychczasowym systemie diagnostyki. 

 
Rysunek 38. Przyczyny zmian w zasadach diagnostyki nawierzchni [2] 

W początkowych rozdziałach Diagnostyki Stanu Nawierzchni opisane zostały standardy cyklicznych 
kampanii diagnostyki, cechy nawierzchni jezdni i jej elementy podlegające identyfikacji i ocenie, a także metody 
ich gromadzenia. W końcowej części dokumentu umieszczono m.in. modele degradacji nawierzchni, na 
podstawie których możliwe jest szacowanie potrzeb remontowych przy wykorzystaniu prognoz zmian cech 
techniczno-eksploatacyjnych, uproszczone modele poprawy stanu nawierzchni po wykonaniu zabiegów 
remontowych, a także zasady wstępnego typowania zabiegów remontowych. 

2.1 Cechy eksploatacyjne nawierzchni 

Nawierzchnię drogową, podobnie jak inne obiekty, można opisać poprzez pewne cechy. Na potrzeby DSN 
zostały one określone pojęciem „cech nawierzchni” i są rozumiane jako te cechy, które zmieniają się w procesie 
jej eksploatacji. Poprzez podstawowe cechy nawierzchni rozumie się: 

• nośność (trwałość zmęczeniowa) – cecha charakteryzująca zdolność nawierzchni do przenoszenia 
obciążeń od poruszających się pojazdów, może również określać (poprzez osie obliczeniowe) 
prognozowaną trwałość; 

• równość (poprzeczna i podłużna) –cecha opisująca, w jakim stopniu powierzchnia nawierzchni jest 
zbieżna z powierzchnią wymaganą (płaską); 
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• właściwości przeciwpoślizgowe – odzwierciedlające przyczepność między nawierzchnią a oponą 
pojazdu, a w szczególności opisujące zdolność do wytwarzania siły tarcia w trakcie poślizgu koła; 

• cechy powierzchniowe – opisujące uszkodzenia nawierzchni oraz inne jej właściwości, ważne 
z punktu widzenia zarządzania eksploatacją nawierzchni, widoczne na jej powierzchni.  

Dodatkowo, poza cechami nawierzchni, w ramach systemu ocenie podlega oznakowanie poziome 
nawierzchni.  

2.2 Aparatura pomiarowa 

Do pomiaru wyżej wymienionych cech nawierzchni służą następujące urządzenia pomiarowe: 
- Zestaw FWD (Fot. 2.) – (ang. Falling Weight Deflectometer) wykorzystywany jest do oszacowania 

trwałości zmęczeniowej (nośności), rozumianej jako liczba obciążeń (np. osi obliczeniowych) pozostałych do 
utraty właściwości strukturalnych, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania nawierzchni. Wyznaczana 
jest ona pośrednio na podstawie zmierzonych przemieszczeń pionowych konstrukcji nawierzchni pod 
przyłożonym określonym obciążeniem. Przemieszczenia te zarejestrowane są w co najmniej kilku miejscach 
tworząc tzw. „czaszę przemieszczeń”. W trakcie działania FWD, odważnik spadający z ustalonej wysokości uderza 
w układ tłumiący, który ulega deformacji i płynnie przekazuje impuls obciążający na płytę naciskową. Ona z kolei 
wywołuje pionowe przemieszczenia (ugięcia) konstrukcji nawierzchni, które rejestrowane są przez specjalne 
czujniki, zwane geofonami. Schemat działania ugięciomierza FWD przedstawiono na rysunku 3. [4]. 

 

  

Fotografia 2. Zestaw FWD 
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Rysunek 3. Schemat działania ugięciomierza FWD 

- Profilograf laserowy RSP (ang. Road Surface Profiler) to urządzenie zainstalowane przed przednim 
zderzakiem pojazdu pomiarowego. W skład urządzenia wchodzą: 2 akcelerometry, inercyjny czujnik ruchu, 
dystansomierz zamontowany na kole, a także do 21 laserów do pomiaru wskaźnika IRI, równości podłużnej, 
równości poprzecznej. Dodatkowo laser umieszczony nad prawym śladem koła, dzięki zwiększonej dokładności 
pomiaru, a także zmniejszonej średnicy promienia lasera, umożliwia pomiar makrotekstury. Samochód 
wyposażony jest w system montażowy, zawierający odpowiedni zestaw elektroniki (w tym komputer PC) do 
rejestracji sygnału z czujników (tj. zestaw sprzętowy/programowy do automatycznej rejestracji oraz wstępnego 
przetwarzania danych w terenie). W celu zainstalowania profilografu na pojeździe konieczne jest wzmocnienie 
instalacji elektrycznej. Na rysunku 4. przedstawiono schemat urządzenia pomiarowego.  

 
Rysunek 4. Schemat profilografu laserowego  

W czasie pomiaru każdy z czujników laserowych dokonuje próbkowania profili nawierzchni jezdni co około 
5 mm, uśrednione rzędne tych profili w określonym interwale (np. co 10 cm) są na bieżąco zapisywane w zbiorze 
pomiarowym. Zebrane dane mogą posłużyć do otrzymania szerokiego spektrum wyników: od pomiaru komfortu 
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jazdy (wskaźnik IRI) do bardzo dokładnych pomiarów profili poprzecznych i wzdłużnych oraz informacji 
geometrycznych, takich jak pochylenie wzdłużne i poprzeczne oraz promień krzywizny.  

- Zestaw SRT-3 (ang. Skid Resistance Tester), jest doczepianym urządzeniem pomiarowym produkowanym 
przez IBDiM [5] na podstawie patentu [6]. Służy do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych 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 (Fot. 5.). 

 
Fotografia 5. Urządzenie SRT-3 – urządzenie w trakcie postoju, w trakcie pomiaru oś wzdłużna urządzenia pokrywa się z osią pojazdu 

2.3 Parametry nawierzchni 

W celu opisania cech nawierzchni w sformalizowany sposób wykorzystuje się parametry/dane 
nawierzchni (Tab. 1).  

Tabela 1. Lista parametrów i danych podstawowych wykorzystywanych w Systemie DSN [2] 

Lp. Parametr lub dane /sposób pomiaru/ Kod 

1. Ugięcie /pomiar punktowy/ UP 

2. Wskaźnik SCI 300 /pomiar punktowy/ SCIP 

3. Ugięcie PM /pomiar mobilny/ UC 

4. Wskaźnik SCI 300 /pomiar mobilny/ SCIC 

5. Głębokość koleiny KOLC 

6. Wskaźnik równości (IRI) IRIC 

7. Wskaźnik średniej głębokości tekstury (MTD) /makrotekstura/ MTDC 

8. Profil poprzeczny PPOC 

9. Współczynnik tarcia /pomiar punktowy/ WTP 

10. Współczynnik tarcia /pomiar ciągły/ WTC 

11. Wskaźnik stanu spękań WSAA 

12. Wskaźnik stanu powierzchni WPAA 

13. Wskaźnik stanu spękań nawierzchni betonowych WSBA 
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14. Wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni betonowych WPBA 

15. RL – powierzchniowy współczynnik odblasku RLC 

16. Qd – współczynnik luminancji przy oświetleniu rozproszonym QDC 

17. SRT – wskaźnik szorstkości oznakowania SRTC 

18. Zdjęcia pasa drogowego (ogólny widok/50m) FOTP 

 

2.4 Proces oceny stanu nawierzchni 

W systemie DSN każdy z ocenianych parametrów kwalifikowany jest według czterostopniowej skali [2]: 

• Klasa A – stan dobry: oceniany odcinek wg danego parametru o nawierzchni w stanie dobrym 
(nawierzchnie nowe, przebudowywane); 

• Klasa B – stan zadowalający: oceniany odcinek wg danego parametru o nawierzchni w stanie 
zadowalającym (nawierzchnie nowe, odnowione, dopuszczalne występowanie sporadycznych 
uszkodzeń, nawierzchnie nie wymagające zabiegów remontowych); 

• Klasa C – stan zadowalający: oceniany odcinek wg danego parametru o nawierzchni w stanie 
niezadowalającym (nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające zaplanowanych zabiegów naprawczych); 

• Klasa D - stan zły: oceniany odcinek wg danego parametru o nawierzchni w stanie złym (nawierzchnie 
z uszkodzeniami wymagające niezwłocznych zabiegów naprawczych). 

W celu sprowadzenia wielkości stanu różnych parametrów do wspólnego mianownika potrzebne jest ich 
normowanie, dzięki czemu staną się one bezwymiarowe, będą miały jednolitą skalę zmienności i w jednoznaczny 
sposób wskażą na zły lub dobry stan nawierzchni. W tym celu wykorzystywana jest funkcja normująca (1), która 
przeprowadza zbiór możliwych wielkości stanu dla danego parametru na przedział [0;100]. 

 

 𝐹𝑁𝑃,𝑆(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 𝑍 ∙ 𝑥 < 𝑍 ∙ 𝑊𝑘𝑟𝑦𝑡

25 +
𝑥−𝑊𝑘𝑟𝑦𝑡

𝑊𝑜𝑠𝑡−𝑊𝑘𝑟𝑦𝑡
, 𝑍 ∙ 𝑊𝑘𝑟𝑦𝑡 ≤ 𝑍 ∙ 𝑥 <  𝑍 ∙ 𝑊𝑜𝑠𝑡

50 + 25 ∙
𝑥−𝑊𝑜𝑠𝑡

𝑊𝑝−𝑊𝑜𝑠𝑡
, 𝑍 ∙ 𝑊𝑜𝑠𝑡 ≤ 𝑍 ∙ 𝑥 <  𝑍 ∙ 𝑊𝑝

100, 𝑍 ∙ 𝑥 > 𝑍 ∙ 𝑊𝑝 

  (1) 

Poziomy stanu, klasy techniczne wartości stanu, a także parametry sterujące dla wybranego parametru 
KOLC przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Poziomy stanu, klasy techniczne, wartości stanu, a także parametry sterujące dla parametru KOLC 

Klasa techniczna Wartość stanu 
Wartość parametru sterującego 

KOLC [mm] 
Parametr 
sterujący 

Klasa A – stan dobry (75;100] 10 Wp 

Klasa B – stan zadawalający [50;75] 20 Wost 

Klasa C – stan niezadawalający [25;50) 30 Wkryt 

Klasa D – stan zły [0;25)   

 

3 Wyniki własnej diagnostyki i oceny stanu 

W maju 2015 roku przeprowadzono badania diagnostyczne przy użyciu profilografu laserowego RSP-3 
fragmentu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 16+100 do km 34+800. W trakcie badań zmierzono 
wartości parametrów IRIC, KOLC oraz WTP przy użyciu SRT-3. W wyniku przeprowadzonej oceny stanu 
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nawierzchni przygotowano wykres częstości klas stanów wybranych parametrów przy wykorzystaniu odcinków 
diagnostycznych o długości 50 m (Wyk. 6.).  

 
Wykres 6. Wykres częstości odcinków diagnostycznych w danych klasach stanów dla wybranych parametrów 

W dalszych analizach posłużono się Wskaźnikiem Stanu Użytkowego WSU (2). 

 𝑊𝑆𝑈∗ = 0,25 ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑊𝑆𝐼𝑅𝐼𝐶) + 0,25 ∙ 𝑊𝑆𝐾𝑂𝐿𝐶 + 0,5 ∙ 𝑊𝑆𝑊𝑇𝑃/𝑊𝑇𝐶   (2)  

W celu obliczenia ostatecznych wartości wskaźników zespolonych uwzględniana jest zasada przebicia, 
mówiąca o tym, że jeśli którakolwiek z wartości stanu wchodzących w skład danego wskaźnika jest niższa niż 
wartość ostrzegawcza wskaźnik stanu nie może być od niej większy (3). 

 𝑊𝑆𝑈 = {
𝑑𝑙𝑎 𝑊𝑆𝐼𝑅𝐼𝐶 ,𝑊𝑆𝐾𝑂𝐿𝐶 ,𝑊𝑆𝑊𝑇 ≥ 25 𝑊𝑆𝑈 = 𝑊𝑆𝑈

∗

𝑚𝑖𝑛(𝑊𝑆𝐼𝑅𝐼𝐶 ,𝑊𝑆𝐾𝑂𝐿𝐶 ,𝑊𝑆𝑊𝑇) < 25 𝑊𝑆𝑈 ≤ 25
   (3)  

Stosując powyższą procedurę wytypowano odcinki znajdujące się w stanie niezadowalającym i złym wg 
WSU, dla których wskazane jest przeprowadzenie zabiegów remontowych. Przedstawiono je w tabeli 3. 

Tabela 3. Odcinki DW 395 znajdujące się w stanie niezadawalającym i złym 

Lp. 
Pas prawy i lewy 

Od [km] Do [km] Długość [m] 

1 17+600 18+400 800 

2 20+700 21+700 1000 

3 24+500 25+900 1400 

4 31+700 32+200 500 
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4 Podsumowanie 

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie czytelnikowi zagadnień współczesnych systemów 
zarządzania stanem nawierzchni drogowej. Systematyczne planowanie programów utrzymania nawierzchni jest 
warunkiem koniecznym dla racjonalnego wykorzystania infrastruktury drogowej. Przedstawiony w artykule 
przykładowy system PMS jest innowacją, która pozwoli na wniesienie nowej, lepszej jakości w utrzymanie 
nawierzchni drogowej przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie. 
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Artykuł przedstawia kompleksowe podejście, przy modelowaniu wpływu warunków wodnych na zjawisko 
wystąpienia przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach podpiwniczonych. Wahania wód gruntowych mogą 
przyczynić się do zwiększenia osiadań sąsiednich budynków, w ramach których występują. Intensywne opady 
atmosferyczne powodują ryzyko podtopienia kondygnacji podziemnej budynku. Jest to uwarunkowane 
zastosowaniem złych zabiegów odwadniających obiekt budowlany. Często wystąpienie wody w kondygnacji 
podpiwniczonej jest spowodowane przebiciem hydraulicznym, wynikającym z naporu hydrostatycznego 
filtrującej wody. Zabiegi odwadniające są kosztowne. Wymagają dokładnej lokalizacji przyczyny wystąpienia 
awarii. Obecnie w praktyce inżynierskiej, przy obliczaniu możliwości wystąpienia przebicia hydraulicznego 
i przepływu wody w gruncie, wykorzystuje się modele numeryczne bazujące na płaskim stanie odkształcenia. 
Sprowadzenie przebiegu warstw geotechnicznych do płaskiego modelu powoduje liczne błędy już na etapie 
lokalizacji prawdopodobnego miejsca wystąpienia awarii. W artykule skupiono się na analizie wpływu 
zmiennych warunków wodonośnych na zjawisko przepływu wody w gruncie i możliwości wystąpienia 
przebicia hydraulicznego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla podłoża gruntowego, zlokalizowanego 
w pobliżu bloku mieszkalnego na ul. Siemaszki w Krakowie. Uwzględniono przestrzenny charakter zmian 
przebiegu warstw geotechnicznych. Analizę przepływu wody w gruncie przyjęto dla modelu przestrzennego.  

1 Wstęp 

Okresowe wahania wód gruntowych, spowodowane zmianami w intensywności opadów atmosferycznych, 
powodują wysoki napór ciśnienia hydrostatycznego na konstrukcję fundamentów i płyty posadzki kondygnacji 
podziemnej. Niewłaściwe zaprojektowanie izolacji pomiędzy warstwami posadzki piwnicy skutkuje często 
wystąpieniem podtopień w piwnicach. Długotrwało utrzymujący się poziom zwierciadła wód gruntowych, 
przyczynia się zawilgocenia ścian nośnych kondygnacji podziemnej. W konsekwencji warunki wilgotnościowe 
sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów i powstawaniu pleśni. Dodatkowo, częstym zabiegiem jest 
wypompowywanie wody z piwnicy, bez ustalenia przyczyny wystąpienia zjawiska i braku jej neutralizacji. 
Skutkuje to zjawiskiem sufozji. Następuje wymywanie drobnych cząstek gruntu w kierunku przepływającej wody 
gruntowej. Wypłukiwane ziarenka zwiększają współczynnik wodoprzepuszczalności k10 gruntu. Powoduje to 
zwiększenie natężenia przepływu wody, w kierunku do piwnicy. Uzyskuje się efekt przeciwny do zamierzonego. 
Mimo intensywnych zabiegów odprowadzenia wody z kondygnacji podziemnej, poziom wody nie ulega zmianie. 
Prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, jest kluczowe w uniknięciu niepożądanych 
zjawisk, związanych z naporem hydrostatycznym cieczy.  

W artykule przedstawiono wpływ zmiennych warunków wodnych, spowodowanych okresowymi 
zmianami intensywności opadów atmosferycznych na zjawisko przepływu wody w gruncie i możliwości 
wystąpienia przebicia hydraulicznego. Uwzględniono zmianę intensywności opadów atmosferycznych, jakie 
wystąpiły w okresie maksymalnych opadów atmosferycznych w roku 2010. Rok 2010 charakteryzował się 
ekstremalnymi dobowymi sumami opadów atmosferycznych, które były przyczyną licznych powodzi na terenie 
województwa małopolskiego i śląskiego. Analizie poddano okres maja 2010 r, oraz okres opadów od kwietnia 
do listopada 2010 r, charakteryzujący się największym udziałem ekstremalnych opadów atmosferycznych w 
rozpatrywanym roku kalendarzowym. Analizę wpływu intensywności opadów atmosferycznych na zjawisko 
przepływu wody w gruncie wykonano w programie opartym na metodzie elementów skończonych MIDAS GTS 
NX. Uwzględniono przestrzenny charakterystykę zmian przebiegu warstw geotechnicznych. Obliczenia 
numeryczne przeprowadzono dla podłoża gruntowego zlokalizowanego w pobliżu ul. Siemaszki w Krakowie. 
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Ocenę wpływu opadów atmosferycznych na zjawisko przebicia hydraulicznego wykonano z uwzględnieniem 
modelu w przestrzennym stanie naprężenia i odkształcenia. 

2 Charakterystyka zjawisk związanych z wodą w gruncie 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Eurokodzie 7, pkt. 10 [1], analizę stateczności hydraulicznej, należy 
wykonać w oparciu o obiekty budowlane, narażone na niekorzystne oddziaływanie ciśnienia wody gruntowej. 
Ciśnienie wody w porach gruntu, może być przyczyną: 

a) wyparcia gruntu, czy konstrukcji o niskich wartościach współczynnika filtracji, stan UPL, 
b) wypiętrzenia hydraulicznego, stan HYD, 
c) erozji wewnętrznej, 
d) przebicia hydraulicznego.   

Pod pojęciem przebicia hydraulicznego należy rozumieć nagłą utratę stateczności podłoża gruntowego, 
spowodowaną oddziaływaniem ciśnienia wody filtrującej w ośrodku gruntowym. Przebicie hydrauliczne 
następuje na skutek utworzenia ciągłego przepływu w warstwach gruntu, wypełnionego przepływającą cieczą. 
Skutkiem negatywnym opisanego zjawiska mogą być zapadliska i pustki w gruncie, związane z zwiększonym 
zjawiskiem sufozji drobnych cząstek w warstwy przez które przepływa ciecz. Przeciwdziałanie wystąpieniu 
przebicia hydraulicznego jest szczególnie istotne przy projektowaniu zabezpieczeń obudów wykopów, w postaci 
ścian szczelnych, czy ścianek szczelinowych. Opisane zjawisko objawia się w gruntach niespoistych (np. piaskach), 
zjawiskiem sufozji. W przypadku gruntów niespoistych (np. gliny), zależy ono od gradientu hydraulicznego. Na 
rysunku 1 przedstawiono schematyczny rysunek przebicia hydraulicznego w podłożu dna wykopu, 
zabezpieczonego ściankami szczelnymi. 

 
Rysunek 39. Przebicie hydrauliczne dna wykopu 

Kierunki przepływu wody zaznaczono niebieskimi liniami. W wyniku różnicy ciśnień pomiędzy 
zwierciadłem wód gruntowych, a dnem wykopu, następuje przepływ wody, która wywiera parcie na dno wykopu. 
W przypadku projektowania głębokich wykopów, zabezpieczonych ściankami szczelnymi, zjawisko przebicia 
hydraulicznego jest uwzględnione w postaci współczynnika stateczności. Wartość współczynnika zależy od 
rodzaju gruntu dna wykopu.  

W przypadku obiektów podpiwniczonych, możliwość wystąpienia przebicia hydraulicznego jest związana 
z nieszczelną izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną. Najczęstszą przyczyną są wady w wykonaniu izolacji 
podczas prac fundamentowych. Zjawisko przebicia hydraulicznego związane jest z naporem przepływającej 
wody gruntowej. Poziom zwierciadła wód gruntowych jest uzależniony od ilości dostarczonej wody, najczęściej 
w postaci wód opadowych infiltrujących wgłąb ośrodka gruntowego. Posadowienie obiektu budowlanego 
poniżej poziomu wodonośnego, skutkuje powstaniem różnicy w wysokościach poziomów piezometrycznych 
słupów cieczy. Brak obniżenia zwierciadła wód gruntowych, po wykonaniu kondygnacji podziemnej budynku, 
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powoduje wytworzenie analogicznej sytuacji, do zjawiska z wodą artezyjską (rysunek 2). Poziom wody 
naporowej pod posadzką po wykonaniu piezometru, znajdowałby się ponad powierzchnią posadzki piwnicy. 
W przypadku szczelnej izolacji przeciwwodnej, ułożonej pomiędzy warstwami posadzki, poziom naporowy wody 
może utrzymywać się przez kilkadziesiąt lat. Uszkodzenie izolacji przeciwwodnej lub utrata szczelności betonu, 
powoduje wystąpienie wody w piwnicy. Na rysunku 2 przedstawiono schematyczny rysunek warunków 
gruntowo-wodnych umożliwiających wystąpienie zjawiska związanego z wodą artezyjską. Utrzymujące się 
napięcie wód powierzchniowych, wskutek długotrwałych opadów atmosferycznych, może w wyniku 
nieszczelności płyty posadzki lub wykonania odwiertu, wypłynąć pod ciśnieniem na wysokość równoważoną 
ciśnieniu atmosferycznemu. 

 
Rysunek 2. Układ warstw geotechnicznych występujący przy zjawisku wystąpienia wód artezyjskich. 1-warstwa nieprzepuszczalna, 2-

warstwa przepuszczalna, wodonośna 

Z wymienionym zjawiskiem mamy doczynienia przy okresowych zmiennych opadach atmosferycznych. 
Poziom posadowienia fundamentów obiektu budowlanego, może pierwotnie znajdować się powyżej zwierciadła 
wód gruntowych. Ekstremalne opady atmosferyczne występujące sporadycznie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
mogą spowodować zmianę lokalnych warunków poziomu zwierciadła wód gruntowych. Powoduje to 
wystąpienie zjawiska podobnego do sytuacji z układem warstw geotechnicznych, sprzyjających powstaniu 
zjawisk wód artezyjskich. Przebicie hydrauliczne związane z przepływem wody, zależy od wodoprzepuszczalności 
gruntu. Jest to zdolność ośrodka do przepuszczania wody siecią połączonych kanalików [2]. 
Wodoprzepuszczalność określona jest dla ośrodka gruntowego przez współczynnik wodoprzepuszczalności k10, 
określany jako stała Darcy’ego [2]. Zależy on od uziarnienia gruntu, porowatości ośrodka, składu mineralnego 
szkieletu gruntowego i lepkości przepływającej cieczy. Przepływ wody występuje zawsze, w przypadku 
wystąpienia różnicy poziomów wód gruntowych.  

3 Zabezpieczenie pomieszczeń podpiwniczonych 

Wykonanie kondygnacji podziemnej budynku, sposobu jej zabezpieczenia przed niepożądanym 
działaniem wykopu, jest uzależnione od wysokości zwierciadła wód gruntowych i budowy geologicznej podłoża 
budowlanego. W przypadku posadowienia obiektu budowlanego powyżej zwierciadła wód gruntowych, 
wystarczy zastosować izolację lekką przeciwwilgociową (rysunek 3). Najczęściej stosuje się izolację w postaci 
papy na lepiku. Izolację ścian piwnicy wykonuje się z lepiku asfaltowego. Należy przewidzieć możliwość 
wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych, w okresach utrzymujących się, długotrwałych opadów 
atmosferycznych. Podłoże gruntowe wykazuje właściwości ośrodka zawodnionego, o zawilgoceniu sięgającym 
nawet 1 m, powyżej ustalonego poziomu zwierciadła wód gruntowych. Ważnym zagadnieniem jest zjawisko 
podciągania kapilarnego. Polega na podciąganiu wody w wolnych pustkach, porach połączonych ze sobą, wodą 
włoskowatą, wskutek zjawiska napięcia powierzchniowego. Podobnie jak w układzie bardzo wąskich naczyń, 
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woda włoskowata ulega podciąganiu na wysokość, gdzie siły wniosku kapilarnego równoważą się z ciężarem 
cieczy. Zjawisko włoskowatości, zwane również podciąganiem kapilarnym, zależy główne od średnicy kapilary 
(kanalika) i może wynosić od kilkudziesięciu centymetrów, w gruntach niespoistych, nawet do kilku metrów w 
gruntach spoistych. Sposobem właściwego zabezpieczenia fundamentów ścian obiektów podpiwniczonych, jest 
wykonanie dwóch poziomów izolacji przeciwwodnej, najczęściej w postaci papy na lepiku. Jest ona wykonywana 
na powierzchni fundamentów i górnej powierzchni ścian fundamentowych, około 30 cm nad powierzchnią 
terenu [3]. Istotne jest również zabezpieczenie pionowe kondygnacji podziemnej, w postaci lepiku asfaltowego 
lub folii kubełkowej, które powinny być wykonane minimum na wysokości 30 cm powyżej poziomu terenu. 
Opisane sposoby zabezpieczenia obiektów podpiwniczonych są uzasadnione w przypadku zwierciadła wód 
gruntowych, zlokalizowanego poniżej głębokości posadowienia fundamentu. W przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych, utrzymującego się powyżej poziomu posadzki piwnicy, należy wykonać izolację ciężką, w 
postaci betonu szczelnego lub szczelnej izolacji pionowej i poziomej. Zrealizowanie izolacji przeciwwodnej lub 
płyty podłogowej z betonu szczelnego należy projektować w ten sposób, by wytrzymały one naprężenia od 
ciśnienia wody [3]. Nawet kosztowne zabiegi izolacyjne nie zabezpieczą w pełni posadzki piwnicy przed 
możliwością przedostania się wody. Zaleca się nie projektować piwnic poniżej ustabilizowanego zwierciadła wód 
gruntowych. 

Istotne jest również dostosowanie izolacji przeciwwilgociowej (lekkiej) lub przeciwwodnej (ciężkiej) do 
warunków zalegania warstw geologicznych. Na rysunku 3 przedstawiono najczęściej spotykane trudności 
w zabezpieczeniach ścian obiektów podpiwniczonych, w zależności od ułożenia warstw geologicznych. 

 
Rysunek 3. Wpływ warunków gruntowo-wodnych na zjawisko naporu hydrostatycznego, 1-warstwa przepuszczalna, 2 –warstwa 

nieprzepuszczalna 

W przypadku posadowienia obiektów budowlanych na gruntach przepuszczalnych (piaski, żwiry), 
typowym rodzajem zabezpieczeniem jest izolacja przeciwwilgociowa. Projektując zabezpieczenie ścian piwnic 
i fundamentów, należy przewidzieć możliwość okresowych zmian poziomów wód gruntowych spowodowanych 
intensywnymi opadami atmosferycznymi mogącymi przyczynić się do wystąpienia zwierciadła wód ponad 
projektowany poziom posadowienia fundamentów. W przypadku wystąpienia pod warstwami przepuszczalnymi 
gruntów słabo przepuszczalnych (glin, iłów) należy wykonać zabezpieczenie ścian piwnic w postaci opaski 
drenażowej wokół obiektu. Wykonuje się tzw. drenaż okólny, który jest zalecany na obszarach 
charakteryzujących się występowaniem wód zaskórnych i płytkich wód gruntowych. Drenaż okólny najczęściej 
wykonuje się w postaci drenu poziomego i studzienek umożliwiających odprowadzenie wód opadowych wokół 
budynku. Zastosowanie drenażu umożliwia obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych. Jest on zaliczany 
do aktywnej ochronny fundamentów przed wodą gruntową. Umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody 
systemem rur drenarskich do studni lub zbiorników. Natomiast izolacje ciężkie i lekkie pełnia formę 
bezpośredniej, biernej bariery ochraniającej fundament przed wodą gruntową, która w wyniku wzrostu ciśnienia 
hydrostatycznego, może w przypadku nieszczelnego jej wykonania nie spełnić zamierzonych celów.  

W przypadku warstw geologicznych przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych ułożonych naprzemiennie, 
zaleca się wykonanie zasypki wokół drenażu z gruntu przepuszczalnego, umożliwiającego połączenie warstw 
przepuszczalnych. Brak zastosowanego drenu poziomego, może spowodować przesączenie wody w kierunku 
ścian fundamentowych i wywieranie ciśnienia hydrostatycznego. Nieszczelna izolacja pionowa jest przyczyną 
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wystąpienia wody w kondygnacji podziemnej [4]. Wymagane jest zastosowanie izolacji ciężkiej, przeciwwodnej 
lub posadzki z betonu szczelnego.  

4 Opady atmosferyczne w 2010 r., na terenie Krakowa 

W 2010 r. Polska znalazła się pod wpływem ciepłych, wilgotnych mas powietrza zwrotnikowego 
i równikowego. Napływ zimnych mas powietrza z północy kontynentu, przyczynił się do powstania ośrodków 
niżowych, otoczonych układami wysokiego ciśnienia [5]. Spowodowało to intensywne opady atmosferyczne, 
trwające od początku kwietnia do końca lipca 2010 r. Szczególnie niebezpieczeństwo stanowiły dla rejonu Polski 
południowej. Długotrwałe opady atmosferyczne były konsekwencją niesprzyjających układów barycznych, które 
nie wpłynęły na rozwój zjawisk konwekcyjnych. Intensywne opady były przyczyną licznych podtopień obiektów 
budowlanych na terenie miasta Krakowa. W pracy podjęto próbę oceny wpływu intensywności opadów 
atmosferycznych, na zjawisko przebicia hydraulicznego, dla pomieszczeń obiektów podpiwniczonych. 
Uwzględniono zmienny charakter warunków atmosferycznych, jakie wystąpiły w okresie od kwietnia do lipca 
2010 r. Przeanalizowano przedział czasowy odpowiadający największym dobowym sumom opadów 
atmosferycznych w ostatnich kilkudziesięciu latach.  

Pierwszym okresem poddanym analizie był miesiąc maj 2010 r. Charakteryzował się zróżnicowaną 
intensywnością opadów atmosferycznych. Rysunek 4 przedstawia wykres dobowych zmian sum opadów 
atmosferycznych, pomierzonych w maju 2010 r., na stacji Kraków-Balice. 

 
Rysunek 4. Dobowe zmiany sumy opadów atmosferycznych, zanotowane na stacji Kraków Port lotniczy-Balice, w maju 2010 r. [6] 

Okres od 1 do 14 maja charakteryzował się umiarkowanymi opadami atmosferycznymi, przekraczającymi 
50 mm. W dniach od 15 do 20 maja wystąpiły intensywne opady atmosferyczne, dla których średnia suma 
opadów atmosferycznych wyniosła 400 mm. Na rysunku 5 przedstawiono godzinowe zmiany sumy opadów 
atmosferycznych w dniach 16, 17, 18 maja 2010 r. 
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Rysunek 5. Godzinowe sumy opadów atmosferycznych, zanotowane na stacji Kraków-Bielany, 16-18 maja 2010 r. [6] 

Intensywne opady atmosferyczne były przyczyną powodzi. W dniach 21-27 maja nastąpiło zmniejszenie 
domowych sum opadów, które wyniosły 40 mm. W dniach od 30 maja do 4 czerwca nastąpił wzrost opadów, 
przyczyniając się do wystąpienia drugiej fali powodziowej. W analizie wpływu intensywności opadów 
atmosferycznych na zjawisko przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach podpiwniczonych, uwzględniono 
również dobowe sumy opadów atmosferycznych, w miesiącu kwietniu i w okresie od czerwca do końca lipca 
2010 r. Na rysunku 4 zestawiono sumę dobowych opadów atmosferycznych z okresu od 1 kwietnia do 31 lipca 
2010 r. 

 
Rysunek 5. Dzienne zmiany sumy opadów atmosferycznych, na stacji Kraków Port lotniczy-Balice, od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 r. [6] 

Przedstawiony okres danych pomiarowych dla stacji Kraków Port lotniczy-Balice charakteryzuje się 
największymi dobowymi sumami opadów atmosferycznych, jakie wystąpiły dla Polski południowej, na podstawie 
przeprowadzonych 160 lat obserwacji [7]. Maksymalne opady atmosferyczne występują w okresie maja. 
Pozostałe miesiące charakteryzują się nieznacznymi dobowymi sumami opadów. 

5 Metodyka modelu numerycznego 

Model numeryczny terenu wokół budynku wielorodzinnego, kilkunastokondygnacyjnego, z podziemną 
kondygnacją użytkową, wykonano w oparciu o przekroje geologiczno-inżynierskie [8]. Budynek posadowiono 
przy ul. Siemaszki w Krakowie. W analizie numerycznej uwzględniono fundamenty budynku, o rzucie 11,85 m na 
32,5 m. Rzeźbę terenu przyjęto na podstawie rzędnych wysokościowych. Założono liniową zmianę przebiegu 
warstw geotechnicznych pomiędzy poszczególnymi otworami pomiarowymi. Na rysunku 6 przedstawiono model 
numeryczny analizowanego obszaru badań, z uwzględnieniem przestrzennego przebiegu warstw 
geotechnicznych. 
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Rysunek 6. Model numeryczny analizowanego obszaru badań, z przebiegiem warstw geotechnicznych 

Model zdyskretyzowano elementami mieszanymi: czworobocznymi i trójkątnymi. Przyjęto nieprzesuwne 
warunki brzegowe podstawy modelu. Na powierzchniach bocznych modelu, założono możliwość przemieszczeń 
w kierunku pionowych. Zablokowano możliwość przesuwu w kierunku poziomym. Przyjęto model sprężysto 
plastyczny materiału, wg hipotezy wytężeniowej Coulomba-Mohra [9]. W tab. 1 zestawiono parametry fizyczno-
mechaniczne warstw geotechnicznych zastosowanych w modelu numerycznym.  

Tabela 1. Parametry fizyczno-mechaniczne warstw geotechnicznych zastosowane w modelu numerycznym [8] 

Nazwa warstwy φ [0] c [kPa] γ [kN/m3] 
 

E0 [-] 
ν [-] 

 
k10 [m/s] 

Glina piaszczysta 18 24,52 22,00 131,00 0,3 10-6 

Piasek średni 36 0,10 18,50 89,14 0,3 10-3 

Pospółka 38 0,10 20,50 65,59 0,3 10-3 

Beton - - 25,00 35000 0,2 10-20 

 

Wymienione w tab. 1 parametry kąta tarcia wewnętrznego [φ] i spójności [c] gruntu, ciężaru 
objętościowego [γ], edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej [E0], współczynnik Poissona [ν] oraz 
współczynnika filtracji [k10], wyznaczono na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [8]. W analizie 
numerycznej skupiono się na przeanalizowaniu rozkładu wartości współczynnika filtracji k10, na kierunku 
pionowym, w pobliżu fundamentów budynku. Jest on związany ze zjawiskiem przebicia hydraulicznego. Jako 
obciążenie przyłożone do górnej powierzchni modelu, zdefiniowano zmiany sum dobowych opadów 
atmosferycznych, które wystąpiły w rozpatrywanym okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 r. Przyjęto możliwość 
filtracji wody opadowej w głąb warstw zgodnie z prawem Darcy’ego [9]:  

 𝑞 = 𝒌𝛻ℎ = −𝒌𝒏𝒈 +
1

𝛾𝑤
𝒌𝛻𝑝𝑤 (1) 

gdzie: 
q – prędkość filtracji,  
k – macierz współczynników filtracji, dla analizy w PSO, macierz k jest macierzą diagonalną ze 

współczynnikami kx i ky, kz na przekątnej głównej,  
h–wysokość słupa cieczy (spadek hydrauliczny),  
ng – wektor jednostkowy,  
γw – ciężar objętościowy cieczy,  
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pw – ciśnienie cieczy [8] 

6 Wyniki 

Przeprowadzoną analizę numeryczną, wpływu zmian dobowych sum opadów atmosferycznych na 
zjawisko przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach podpiwniczonych, przedstawiono w tab. 2. Wyniki 
zobrazowano w postaci map rozkładu wartości współczynnika filtracji, na kierunku y, w 47 (17 maj 2010 r.) dniu 
trwania intensywnych opadów atmosferycznych. Otrzymane rezultaty symulacji numerycznych przedstawiono 
w przekrojach wzdłuż krawędzi bocznych budynku. 

Tabela 2. Mapy rozkładu współczynnika filtracji na kierunku pionowym w dniu 17 maja 2010 r., dla braku izolacji przeciwwodnej 
i posadzki utwardzonej  

Przekrój 1 Przekrój 2 

  

 
Poniżej przedstawiono wykresy dobowych zmian współczynnika filtracji, na kierunku pionowym, 

uzyskanych w punkcie zlokalizowanym w miejscu połączenia ławy fundamentowej budynku z płytą posadzki. 

 
Rysunek 7. Zmiany wartości współczynnika filtracji w sąsiedztwie fundamentu, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 r, dla posadzki 

utwardzonej na gruncie, dla przekroju_1 i przekroju_2 
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Rysunek 8. Zmiany wartości współczynnika filtracji w sąsiedztwie fundamentu, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 r, dla 

nieszczelnej izolacji przeciwwodnej, dla przekroju_1 i przekroju_2 

Symulacja numeryczna wariantu I uwzględniającego wyłącznie posadzkę na gruncie utwardzonym, 
wykazała równomierny rozkład współczynnika filtracji pod rozpatrywanym obiektem budowlanym. Uzyskane 
wartość współczynnika filtracji w rozpatrywanym okresie intensywnych opadów atmosferycznych, od 1 kwietnia 
do 31 lipca 2010 r., charakteryzują się zmiennością odpowiadającą dobowym średnim sumą opadów 
atmosferycznych zarejestrowanych na stacji pomiarowej Kraków Port lotniczy-Balice. Ekstremum opadów 
atmosferycznych przypadających na okres 16, 17, 18 maja, jest wyraźnie widoczne na wykresie 8 w postaci piku 
(dzień 45- 50). Otrzymane wartości mieszczą się w przedziale od 1,86 do 1,92 cm/dzień, dla przekroju 1 oraz 
w przedziałach od 3,45 do 3,60 cm dla przekroju 2. Na rysunku 7 w celu dokładniejszego zobrazowania zmian 
rozpatrywanego wskaźnika w czasie, wartości współczynnika filtracji dla przekroju 1 została przeskalowane 
dwukrotnie w porównaniu z wartościami współczynnika dla przekroju 2 (przekrój_1 x 2). W symulacji II, 
zastosowano szczelną izolację przeciwwodną, ułożoną pomiędzy płytą posadzki, a gruntem. Spowodowało to 
otrzymanie wartości współczynnika filtracji zbliżonej do 0. Pominięto przedstawienie symulacji II na wykresie. 
W symulacji III, zamodelowano nieszczelną izolację przeciwwodną w miejscu najbardziej narażonym na 
możliwość jej uszkodzenia- na krawędzi styku płyty posadzki z ławą fundamentową. Otrzymane wartość zmian 
współczynnika filtracji są zbliżone do charakterystyk dobowych średnich zmian opadów atmosferycznych w 
rozpatrywanym okresie. Uzyskane wartość współczynnika filtracji oscylują w granicach od 2,53 do 2,61 cm/dzień, 
dla przekroju 1 oraz od 2,56 do 2,78 cm dla przekroju 2. Uzyskane wartości są mniejsze niż w przypadku braku 
zastosowania izolacji przeciwwodnej, jednak nie spełniają wymagań zabezpieczenia obiektów podpiwniczonych. 

7 Wnioski 

Analiza wpływu warunków wodnych na zjawisko przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach 
podpiwniczonych, z uwzględnieniem przestrzennej budowy geologicznej podłoża budowlanego, wykazała, że 
intensywność opadów atmosferycznych i czas ich trwania wpływa negatywnie na wzrost współczynnika filtracji. 
Stwarza zagrożenie zawilgocenia kondygnacji podziemnej. Brak zastosowania zabiegów zabezpieczających 
w postaci szczelnej izolacji przeciwwodnej, może być przyczyną przesączenia wody do pomieszczeń 
podpiwniczonych. Intensywne opady atmosferyczne skutkują okresowymi zmianami poziomu zwierciadła wód 
gruntowych. Istotne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej uwzględniającej zmienność 
warunków wodnych i przestrzenny układ warstw geotechnicznych. Uwzględnienie wyłącznie jednego przekroju 
przepływu wody w ośrodku gruntowych może spowodować złe zaprojektowanie izolacji, a w konsekwencji 
zalanie kondygnacji podziemnej. Zastosowanie odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych, jest istotne 
z punktu widzenia trwałości obiektu budowlanego. Minimalizowanie kosztów wykonani izolacji, jej pominięcie 
lub zastosowanie tańszych zamienników, może początkowo obniżyć koszty budowy. Nieprzewidywalność 
zjawisk atmosferycznych i związanych z nimi poziomów wód gruntowych powoduje, że dla zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia budynku, zalecane jest stosowanie hydroizolacji bardziej odpornej na 
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niekorzystne oddziaływanie wody. Pozwoli to w przyszłości uniknąć zawilgocenia ścian budynku, 
a w konsekwencji robót remontowych. 
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WPŁYW DOBORU RODZAJU MODELU GRUNTU NA OCENĘ 
ODDZIAŁYWANIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ 
ZABUDOWY, W UJĘCIU PRZESTRZENNEGO MODELU 
NUMERYCZNEGO  

Dariusz Szwarkowski – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut 
Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem, e-mail: szwarderek@gmail.com  

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście przy modelowaniu technologii głębokiego wykopu ścianką 
szczelną typu Larsen pod budynek wysoki. Obiekty wysokie na terenach silnie zurbanizowanych projektuje 
się z uwzględnieniem zapewnienia dodatkowych miejsc parkingowych przyszłym mieszkańcom. Wiąże się to 
z koniecznością wykonania dodatkowych kondygnacji podziemnych. Realizacja obiektu budowlanego, 
z kilkoma kondygnacjami podziemnymi, wymaga sprawdzenia wpływu głębokiego wykopu na sąsiednią 
zabudowę. Ocena oddziaływania wykopu, może być wykonana metodą uproszczoną lub szczegółową, opartą 
na wynikach analizy numerycznej. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przemieszczeń 
pionowych uzyskanych dla różnych modeli gruntu. Uwzględniono model sprężysty podłoża gruntowego, 
model sprężysto-plastyczny Coulomba-Mohra oraz model plastyczny zmodyfikowany Cam-Clay. Rezultaty 
obliczeń numerycznych porównano z wartościami dopuszczalnymi osiadań pionowych podanych w ITB i PN-
81/B-03020. Analizę numeryczną przeprowadzono w przestrzennym stanie naprężenia i odkształcenia 
modelu. Uwzględniono również przestrzenny charakter zmian przebiegu warstw geotechnicznych i rzeźby 
terenu. Dokonano oceny doboru modeli gruntu na wpływ głębokiego wykopu, na sąsiednią zabudowę.  

1 Wstęp 

Projektowanie zabudowy wysokiej (do 55 m) [1], na terenach silnie zurbanizowanych, jest obecnie 
powszechnie stosowane. Duże koszty zakupu powierzchni działek, wpływają na konieczność optymalnego 
wykorzystania obiektów kilkunasto kondygnacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Zwarta zabudowa terenów zurbanizowanych oraz oczekiwania 
przyszłych nabywców mieszkań, determinują konieczność projektowania budynków mieszkalnych, czy 
biurowych z kondygnacjami podziemnymi, przeznaczonymi na miejsca postojowe. Zaplanowanie kondygnacji 
podziemnej wiąże się z koniecznością wykonania głębokiego wykopu. Zaprojektowanie obudowy 
zabezpieczającej głęboki wykop, wymaga od projektanta szerokiej wiedzy z zakresu współdziałania obudowy 
z gruntem. Uwzględnienia obciążeń przekazywanych na obudowę przez przylegający grunt w postaci parcia 
aktywnego. Ingerencja w strukturę gruntu, naruszenie przebiegu warstw lub ich usunięcie w wykopie, wpływa 
na rozluźnienie materiału gruntowego. Parcie przekazywane przez grunt na obudowę wykopu, powoduje 
odkształcenie poziome elementów zabezpieczających. Odprężenie gruntu, związane z przemieszczeniami ścianki 
wykopu, wpływa ma zwiększenie osiadań gruntu bezpośrednio za obudową wykopu. Małe sztywności obudów 
wykopów w postaci ścianek szczelnych, czy szczelinowych, wymagają często dodatkowych zabiegów 
zabezpieczających, w postaci rozpór poziomych, np. kotwi. Zły dobór sztywności obudowy może przyczynić się 
do znacznych deformacji pionowych ośrodka gruntowego. Istotne jest przewidzenie wpływu zasięgu wartości 
osiadań pionowych gruntu za ścianą wykopu. Jest to istotne w szczególności na obszarach zurbanizowanych. 
Przemieszczenia spowodowane wykonaniem głębokiego wykopu, wraz z osiadaniami pochodzącymi od 
obiektów sąsiednich, nie mogą być większe niż określone w specyfikacji technicznej ITB [2] i normie PN-81/B-
03020 [3]. Wymaga to od inwestora prowadzenia stałego monitoringu osiadań gruntu, w pobliżu istniejącej 
zabudowy, w kolejnych etapach realizacji pogłębiania wykopu. Najczęściej stosuje się monitoring geodezyjny lub 
monitoring umożliwiający powierzchniową ocenę wpływu realizacji robót, przy wykorzystaniu naziemnego 
skaningu laserowego. Uwzględnienie większości aspektów przy projektowaniu obudów wykopów, interakcji 
obudowy z gruntem, powoduje konieczność stosowania programów numerycznych. Obecnie w praktyce 
inżynierskiej, w rozwiązywaniu problemów dotyczących analizy stateczności ścian obudów wykopów, wykonuje 
się w płaskim stanie odkształcenia i w przestrzennym stanie naprężenia. Zakłada się brak zmienności układu 
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warstw geotechnicznych w kierunku prostopadłym do analizowanego przekroju w symulacji numerycznej. 
W przypadku małego rzutu wykopu w planie, stosowane podejście jest zasadne. Natomiast dla rzutu 
projektowanego wykopu, rzędu kilkudziesięciu metrów, przebieg warstw geotechnicznych może ulec znacznym 
zmianom. Kolejnym uproszczeniem inżynierskim jest rodzaj modelu gruntu. Często w projektowaniu 
wykorzystywany jest model sprężysto-plastyczny, oparty na hipotezie Coulomba-Mohra. Nie uwzględnia on 
pełnej zmienności zachowania ośrodka gruntowego pod zwiększającym się obciążeniem statycznym. Przyczynia 
się to do zaniżenia prognozowanych osiadań gruntu, za ścianą oporową.  

W artykule skupiono się na ocenie wpływu rodzaju modelu gruntu na oddziaływania głębokiego wykopu, 
zlokalizowanego w pobliżu istniejącej zabudowy. Uwzględniono przestrzenny przebieg warstw geotechnicznych. 
Model numeryczny obliczono dla przestrzennego stanu naprężenia i odkształcenia. Przyjęto technologię 
obudowy wykopu w postaci ścianki szczelnej typu Larssen, wzmocnionej kształtownikami stalowymi HP320 
walcowanymi na gorąco. Analiza numeryczna pozwoliła wyznaczyć osiadania gruntu za obudową wykopu 
i w pobliżu istniejącej zabudowy. Symulacja umożliwiła porównanie osiadań maksymalnych, wyznaczonych dla 
modelu z granicznymi dopuszczalnymi osiadaniami, podanymi w specyfikacji ITB [2], i normie [3]. Pozwoliło to 
dokonać oceny zagrożenia obiektu na ewentualne przekroczenie dopuszczalnych osiadań podłoża. 

2 Ocena wpływu głębokiego wykopu 

Określenie wpływu głębokiego wykopu na sąsiadującą zabudowę, dokonano w oparciu o specyfikację ITB 
[2] i normę [3]. Zgodnie z informacjami podanymi w [2] istotne jest określenie strefy wpływu głębokiego wykopu 
na przemieszczenia pionowe i poziome podłoża gruntowego, które mogą wystąpić w pobliżu istniejącej 
zabudowy. Oddziaływanie głębokiego wykopu można pominąć w przypadku, jeśli odległość od krawędzi dna 
wykopu do krawędzi budynku jest większa niż wyznaczona z zależności (2.1): 

 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝛽𝐻𝑤 (1) 

gdzie: 
β – współczynnik zależny od zabiegów obniżających poziom zwierciadła wód podziemnych, (β = 5, dla 
zabiegów obniżających poziom wodonośny, β = 4 jeśli nie przewiduje się wymienionych czynności), 
Hw – głębokość wykopu w m. 

 
Rysunek 40. Oznaczenia parametrów głębokiego wykopu i stref jego oddziaływania: Hw, Bw - wymiary wykopu, S-zasięg strefy 

oddziaływania wykopu, SI – zasięg strefy bezpośredniego oddziaływania wykopu, SII – zasięg wpływów wykopów wtórnych, d- odległość 
od obudowy, hf ¬głębokość posadowienia budynku, max v0(-) –maksymalna wartość przemieszczeń ujemnych, max v0(+) –maksymalna 

wartość przemieszczeń dodatnich (wypiętrzeń) (opracowanie własne na podstawie [2]) 
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W artykule skupiono się na przedstawieniu wpływu wykonania głębokiego wykopu, zabezpieczonego 
ścianką szczelną typu Larssen, na osiadania budynków istniejących. W analizie uwzględniono planowany wykop 
pod budynek „Mogilska Tower”, przy ul. Mogilskiej w Krakowie. Projektowany obiekt charakteryzuje się 
konstrukcją żelbetową. Wyposażony będzie w 14 kondygnacji nadziemnych o łącznej wysokości 45 m i w trzy 
kondygnacje podziemne. Ze względu na bliskie sąsiedztwo planowanej inwestycji z istniejącym obiektem 
handlowo-usługowym, niezbędna jest ocena wpływu planowanego głębokiego wykopu na istniejącą zabudowę. 
Odległość między obiektami wyniesie 7 m. Zgodnie z wytycznymi [2] i wzorem 1, jest ona mniejsza niż minimalna 
50 m, dla której można pominąć wspomnianą ocenę oddziaływania głębokiego wykopu. Istniejący budynek to 
obiekt handlowo-usługowy, wykonany w technologii tradycyjnej, ze ścianami zewnętrznymi z pustaków. 
Przekrycie dachowe wykonano jako dach jednospadowy o konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego. Bliskie 
sąsiedztwo planowanej inwestycji z budynkiem sąsiednim wymaga bieżącej kontroli osiadań podłoża 
gruntowego. W artykule wyznaczono ocenę wpływu głębokiego wykopu na istniejący obiekt, przy użyciu dwóch 
metod postępowania. Na rysunku 2 przedstawiono zasięg oddziaływania wykopu SII i zasięg bezpośredniego 
oddziaływania SI. Wyznaczone obszary dokonano w oparciu o metodę uproszczoną opisaną w ITB [2].  

 
Rysunek 2. Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonymi strefami wpływu głębokiego wykopu (opracowanie własne na podstawie [4]) 

Na rysunku 2, istniejący obiekt nie jest narażony na bezpośrednie negatywne oddziaływanie planowanego 
głębokiego wykopu. Część budynku wg metody uproszczonej zlokalizowana jest w strefie SII, wtórnych wpływów 
wykopu. 

3 Metodyka opracowania modelu numerycznego 

Rysunek 3 przedstawia algorytm opracowania przestrzennego modelu numerycznego, zastosowanego 
w symulacjach numerycznych, określania wpływu głębokiego wykopu na sąsiednią zabudowę. Poniżej zostaną 
opisane poszczególne etapy wykonania modelu numerycznego. 
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Rysunek 3. Metodyka wyznaczenia wpływu głębokiego wykopu na istniejącą zabudowę (opracowanie własne) 

3.1 Przestrzenna rzeźba terenu 

Przestrzenną rzeźbę terenu inwestycji z sąsiednią zabudową, uzyskano przy wykorzystaniu naziemnego 
skaningu laserowego. Pomiar terenu polegał na wykorzystaniu wysokiej częstotliwości próbkowania wiązki 
lasera (f = 122 kHz) [5]. Emitowana z nadajnika wiązka laser, po napotkaniu przeszkody, ulega obiciu i trafia do 
odbiornika. Sygnał analogowy otrzymany z pomiarów jest przetwarzany na sygnał cyfrowy. W wyniku pomiarów 
naziemnym skanerem laserowym, uzyskuje się chmurę, składającą się z kilkunastu milionów punktów 
pomiarowych. Każdy zdefiniowany punkt ma przypisane dane przestrzenne, o dokładności 5 mm [6]. Po obróbce 
danych uzyskano przestrzenny obraz rzeźby skanowanego terenu, który wprowadzono do programu 
numerycznego. Obszar badań charakteryzuje się płaską rzeźbą terenu. Rzędne wysokościowe wynoszą od 203.5 
do 204.5 m n. p. m. [4]. 
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Rysunek 4. Model przestrzenny rzeźby terenu badanego obszaru (opracowanie własne) 

3.2 Budowa geologiczna 

W artykule podjęto próbę oceny doboru modelu gruntu na ocenę oddziaływania głębokiego wykopu na 
istniejącą zabudowę. Przyjęto na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [4] przestrzenną lokalizację 
profili geologicznych. Dane geometryczne z punktów pomiarowych umożliwiły opracowanie przestrzennego 
modelu przebiegu warstw geotechnicznych. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy przekrój geologiczno-
inżynierski, między profilami badawczymi, wprowadzonymi do modelu numerycznego [4]. 

 
Rysunek 5. Przekrój geologiczno-inżynierski łączący profile badawcze 1,2,3,4 [4] 
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W symulacji numerycznej przyjęto następujące parametry warstw geotechnicznych: piaski pylaste, 
o miąższości od 1.2 m do 3 m p.p.t. Poniżej I warstwy znajdują się piaski gliniaste. Na głębokości 15 m p.p.t 
rozpoczyna się strop warstw iłów mioceńskich. Parametry i nazwy warstw geotechnicznych przyjęto na 
podstawie badań doświadczalnych, przeprowadzonych przy użyciu aparatu edometrycznego. Parametry 
wytrzymałościowe gruntu: kąt tarcia wewnętrznego i spójność dobrano na podstawie normy [3]. Założone 
warstwy geotechniczne w symulacji numerycznej są inne niż podane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
Dokumentacja nie zawiera danych doświadczalnych umożliwiających opracowanie modelów plastycznych 
gruntu, rozważanych w artykule (np. model zmodyfikowany Cam – Clay). Dane wytrzymałościowe, nazwy warstw 
geotechnicznych zostało dobrane konceptualnie i mają charakter eksperymentu numerycznego. 

Parametry wytrzymałościowe gruntu obejmują: kąt tarcia wewnętrznego (φ) i spójność (c) oraz parametry 
fizyczne: moduł odkształcenia pierwotnego gruntu (E0), ciężar objętościowy (γ), współczynnik rozporu bocznego 
(K0). W tabeli 1 przedstawiono parametry warstw geotechnicznych zastosowane w modelu numerycznym. 

Tabela 1. Parametry geotechniczne warstw, przyjęte w modelowaniu numerycznym 

Nazwa gruntu Φ  c kPa γ kN/m3 E0 MPa ν * - K0 - 

Ia – piasek pylasty 29,7 0,1 17,16 77,95 0,30 0,50 

IIc- piasek gliniasty 14,5 17,2 21,58 20,98 0,32 0,75 

IIIa – ił mioceński 10,3 49,0 17,85 7,78 0,37 0,82 

*dane określone na podstawie Pn-81/B-03020 i Griffith[7] 

3.3 Model doświadczalny i numeryczny gruntu 

Obliczenia numeryczne wykonano w programie MIDAS GTS NX. Warstwy geotechniczne zdyskretyzowano 
sześciobocznymi elementami skończonymi typu heksahedral, o wymiarze oczka równym 1 m. Warstwy 
zlokalizowane w dalszej odległości od wykopu, zostały podzielone na elementy o wielkości 2m. Elementy wykopu 
o rzucie 70 m na 55 m, zdyskretyzowano elementami skończonymi o wielkości 1 m. Elementy skończone ścianek 
Larssena zamodelowano płaskimi elementami skończonymi typu shell o rozmiarze 1 m. Elementy oczepu 
wykopu i opasek, wykonanych z kształtowników stalowych, walcowanych na gorąco, zamodelowano jako 
elementy jednowymiarowe, belkowe. Przyjęta dyskretyzacja modelu upraszcza przestrzenny przebieg warstw 
geotechnicznych i rzeźbę terenu. Podstawa modelu została zablokowana nieprzesuwnymi warunkami 
brzegowymi, we wszystkich kierunkach. Krawędziom bocznym modelu, zadano brak możliwości przesuwu na 
kierunku poziomym, umożliwiając swobodę odkształceń na kierunku pionowym. W symulacji numerycznej 
podjęto próbę oceny zachowania ośrodka gruntowego, zamodelowanego wg trzech rodzajów modeli gruntu: 

• sprężysty (model elastic), 

• sprężysto-plastycznego z liniowym warunkiem plastyczności (model Coulomba-Mohra), 

• plastyczny (model zmodyfikowany Cam-Clay). 

W modelu sprężystym, zgodnie z prawem Hooke’a, zależność naprężenie – odkształcenie jest liniowa. 
Przyjmuje się, że odkształcenia występujące w ośrodku gruntowym są w zakresie sprężystym. Ustanie obciążenie 
powoduje powrót modelu do stanu początkowego, z zanikiem odkształceń. Na rysunku 6 przedstawiono 
charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową próbki gruntu, w ujęciu modelu sprężystego. 

 
Rysunek 6. Charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa w modelu sprężystym [8] 
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Parametry zastosowane w modelu sprężystym przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Parametry zastosowane w modelu sprężystym gruntu 

Nazwa gruntu γ kN/m3 E0 MPa ν * - K0 - 

Ia – piasek pylasty 17,16 77,95 0,30 0,50 

IIc- piasek gliniasty 21,58 20,98 0,32 0,75 

IIIa – ił mioceński 17,85 7,78 0,37 0,82 

*dane określone na podstawie [3], [7] 

W symulacji numerycznej uwzględniono również model sprężysto-plastyczny z liniowym warunkiem 
plastyczności. Wytężenie modelu opisane zostało hipotezą Coulomba-Mohra, wg wzoru 2 [8]. 

 
𝜎1−𝜎3

2
= −

𝜎1+𝜎3

2
𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑐𝑐𝑜𝑠𝜑 (2) 

gdzie: σ1 i σ3 – naprężenia główne, kPa, 
φ – kąt tarcia wewnętrznego gruntu, ͦ, 
c – spójność gruntu, kPa. 

Kryterium Coulomba – Mohra jest nieregularną sześciokątną piramidą w przestrzeni naprężeń głównych. 
Na rysunku 7 przedstawiono płaszczyznę dewiatorową π (σ1+σ2+σ3=0). 

 
Rysunek 7. Kryterium Coulomba – Mohra w ujęciu naprężeń głównych wzdłuż osi naprężeń hydrostatycznych [8] 

Na rysunku 8 przedstawiono zależność naprężenie, odkształcenie dla modelu sprężysto – plastycznego 
z liniowym warunkiem plastyczności. 

 
Rysunek 8. Charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa dla modelu Coulomba-Mohra [8] 

W zakresie małych odkształceń, hipoteza Coulomba – Mohra umożliwia uzyskanie zbliżonych wyników 
z rzeczywistym zachowaniem się ośrodka gruntowego. Parametry zastosowane w modelu Coulomba – Mohra, 
przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Parametry zastosowane w modelu sprężysto-plastycznym Coulomba - Mohra 

Nazwa gruntu Φ  c kPa γ kN/m3 
E0 

MPa 
ν * - K0 - 

Ia – piasek pylasty 29,7 0,1 17,16 77,95 0,30 0,50 

IIc- piasek gliniasty 14,5 17,2 21,58 20,98 0,32 0,75 

IIIa – ił mioceński 10,3 49,0 17,85 7,78 0,37 0,82 

*dane określone na podstawie [3], [7] 

Ostatnim modelem ośrodka gruntowego uwzględnionym w artykule jest model zmodyfikowany Cam –
Clay. W przeciwieństwie do wcześniejszych modeli, uwzględnia on pełną charakterystykę odkształceniową 
gruntu, w kolejnych etapach zwiększania obciążeń. Dobór wartości obciążenia powinien być uzależniony od 
prognozowanych maksymalnych obciążeń, przewidzianych w poszczególnych etapach wznoszenia obiektu 
wysokiego.  

W zmodyfikowanym modelu Cam – Clay, zachowanie nieliniowe jest przedstawione poprzez wzrost 
modułu sprężystości objętościowej, spowodowanej przyłożeniem obciążenia do materiału. Model wykorzystuje 
stowarzyszone prawo płynięcia plastycznego. Rysunek poniżej przedstawia zależność pomiędzy zmianą 
objętościową próbki gruntu pod wpływem ciśnienia pionowego wzdłuż linii: normalnej konsolidacji, odprężenia 
i prekonsolidacji [8]. 

 
Rysunek 9. a) Wykres zależności pomiędzy objętością próbki, a naprężeniami pionowymi b) zależność naprężenie-odkształcenie dla 

modelu zmodyfikowanego Cam - Clay, ze wzmocnieniem plastycznym [8] 

Wzrost naprężeń pionowych powoduje zmniejszenie objętości próbki wzdłuż linii normalnej konsolidacji 
(normal consolidation line). Zmniejszenie obciążenia próbki powoduje jej odprężenie wzdłuż krzywej odprężenia 
(swelling line). Ponowne dociążenie próbki gruntu, powoduje zmniejszenie jej objętości, zgodnie z linią 
prekonsolidacji (overconsolidation line). 

Do modelowania zachowania ośrodka gruntowego w zmodyfikowanym modelu Cam - Clay wykorzystuje 
się nachylenia linii: nachylenie linii normalnie skonsolidowanej λ, nachylenie linii prekonsolidacyjnej κ 
(ponownego obciążenia próbki) oraz nachylenie linii krytycznej M, uzyskanej na podstawie wykresu ścieżki 
naprężenia w układzie p i q. Na rysunku 10 przedstawiono sposób wyznaczenia nachylenia krzywych ściśliwości 
gruntu wraz z ilustracją ścieżki krytycznej [8]. 
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Rysunek 10. a) Współczynniki nachylenia krzywych konsolidacji próbki b) ) linia krytyczna w układzie p i q [8] 

Parametry potrzebne do zamodelowania zachowania ośrodka gruntowego, na podstawie których można 
wprowadzić do modelu numerycznego współczynnik nachylenia krzywych, uzyskuje się w badaniu 
edometrycznym próbki gruntu, znajdującej się w trójosiowym stanie naprężenia, lecz w jednoosiowym stanie 
odkształcenia. Na rysunku 11 przedstawiono wykresy krzywych ściśliwości uzyskane dla próbek gruntu 
pochodzących od warstw geotechnicznych zastosowanych w modelu numerycznym. 

 
Rysunek 11. Krzywe ściśliwości próbek gruntu uzyskane w edometrze [opracowanie własne] 

Do zachowania się ośrodka gruntowego w modelu Cam Clay stosuje się współczynniki Cc i Cs. Współczynnik 
ściśliwości Cc oraz współczynnik odprężenia Cs, otrzymuje się na podstawie wykresu zmian współczynnika 
porowatości e od naprężeń pionowych wzdłuż osi poziomej, przedstawionych w skali półlogarytmicznej. 
Wymienione współczynnik wykorzystują parametry λ, κ. Współczynniki Cc i Cs można wyznaczyć z zależności [8]: 

 𝐶𝑐 =
𝜆

2.303
 𝐶𝑠 =

𝜅

2.303
 (3) 

Nachylenie linii krytycznej M może być oszacowane na podstawie zależności między efektywnym kątem 
oporu ścinania (φ), otrzymanym w aparacie trójosiowego ścinania: 
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 𝑀 =
6𝑠𝑖𝑛𝜙

3−𝑠𝑖𝑛𝜑
  (4) 

Istotnym parametrem w zmodyfikowanym modelu Cam –Clay jest wskaźnik skonsolidowania gruntu OCR. 
Definiowany jest jako: 

 𝑂𝐶𝑅 =
𝑝𝑚𝑎𝑥
′

𝑝′
  (5) 

gdzie: p’
max – maksymalne efektywne naprężenie, które wystąpiło w materiale, 

 p’
 – początkowe naprężenie efektywne występujące w danej chwili w materiale. 

Parametry zastosowane w modelu zmodyfikowanym Cam – Clay, przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Parametry zastosowane w modelu zmodyfikowanym Cam - Clay 

Nazwa gruntu 
Φ 

 

c 
kPa 

γ 
kN/m3 

E0 
MPa 

ν * 

- 

K0 
- 

Λ 
- 

κ 
- 

M 
- 

Ia – piasek pylasty 29,7 0,1 17,16 77,95 0,30 0,50 0,028 0,003 1,19 

IIc- piasek gliniasty 14,5 17,2 21,58 20,98 0,32 0,75 0,339 0,038 0,55 

IIIa – ił mioceński 10,3 49,0 17,85 7,78 0,37 0,82 0,046 0,019 0,38 

*dane określone na podstawie [3], [7] 

3.4 Etapy obliczeń numerycznych 

Symulacje numeryczne oceny wpływu głębokiego wykopu na sąsiednią zabudowę, dokonano w oparciu o 
poniższe etapy modelowania numerycznego: 

• Seria 1, uwzględnienie warunków początkowych modelu, analiza statyczna, 

• Seria 2, zamodelowanie wbicia brusów stalowych na głębokość 16 m p.p.t., nieliniowa analiza 
statyczna,  

• Seria 3, montaż oczepu stalowego z kształtowników walcowanych na gorąco HP320 wraz z 
wykonaniem wykop na głębokość -2 m p.p.t, nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 4, wzmocnienie obudowy wykopu opaską stalową z kształtowników HP320, pogłębienie 
wykopu do głębokości 4 m p.p.t, nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 5, dalszy seria wprowadzania opasek stalowych z kształtowników HP320, wraz z 
pogłębianiem wykopu do głębokości 6 m p.p.t., nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 6 i 7, zastosowanie opasek stalowych HP320, dla pogłębienia dna wykopu do głębokości 8 
m p.p.t i 10 m p.p.t., nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 8, zamodelowanie wykonania trzech kondygnacji podziemnych do poziomu terenu, 
nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 9, zestawienie obciążeń w poziomie posadowienia wykopu od wykonania zasypki 
kondygnacji podziemnych, nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 10, zestawienie obciążeń w poziomie posadowienia wykopu od wykonania siedmiu 
kondygnacji nadziemnych budynku wysokiego, nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 11, zestawienie obciążeń w poziomie posadowienia wykopu od wykonania kolejnych 
kondygnacji nadziemnych (od 7 do 14), nieliniowa analiza statyczna, 

• Seria 12, uwzględnienie obciążeń działających w poziomie posadowienia wykopu, od obciążeń 
użytkowych obiektu, obciążeń wiatrem, śniegiem, nieliniowa analiza statyczna. 

W modelu uwzględniono interakcję pomiędzy obudową wykopu a gruntem, w postaci tarcia Coulomba, 
występującego pomiędzy ośrodkami. 
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4 Wyniki 

Na rysunku 12 przedstawiono zasięg oddziaływania głębokiego wykopu na sąsiedni obiekt budowlany. 

Tabela 5. Strefy wpływu głębokiego wykopu na istniejącą zabudowę, w ujęciu poszczególnych typów modeli gruntu 

Rodzaj materiału Sprężysty 

Zasięg oddziaływania 
głębokiego wykopu. 

Przemieszczenia w cm 
Maksymalne 

przemieszczenia w 
sąsiedztwie budynku 2 

cm 

 
 

Tabela 5. Strefy wpływu głębokiego wykopu na istniejącą zabudowę, w ujęciu poszczególnych typów modeli gruntu 

Rodzaj materiału Coulomba - Mohra 

Zasięg oddziaływania 
głębokiego wykopu. 

Przemieszczenia w cm 
Maksymalne 

przemieszczenia w 
sąsiedztwie budynku 3 

cm 

 
Rodzaj materiału Zmodyfikowany Cam - Clay 

Zasięg oddziaływania 
głębokiego wykopu. 

Przemieszczenia w cm 
Maksymalne 

przemieszczenia w 
sąsiedztwie budynku 6 

cm 
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Rysunek 13 przedstawia wykresy przemieszczeń pionowych dla punktów zlokalizowanych na powierzchni 
terenu w sąsiedztwie głębokiego wykopu. Punkty oddalone są od siebie w odległościach 2 m.  

 
Rysunek 13. Osiadania podłoża gruntowego za ścianką szczelną dla modelu sprężystego gruntu 

 
Rysunek 14. Osiadania podłoża gruntowego za ścianką szczelną dla modelu Coulomba-Mohra 
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Rysunek 15. Osiadania podłoża gruntowego za ścianką szczelną dla modelu zmodyfikowanego Cam - Clay 

Model sprężysty charakteryzuje się najmniejszymi osiadaniami, rzędu 1 cm. Największe przemieszczenia 
pionowe uzyskano dla modelu zmodyfikowanego Cam – Clay. Wynoszą one w sąsiedztwie obiektu około 6 cm. 

5 Wnioski 

Modelowanie numeryczne ośrodka gruntowego, umożliwiło ocenę wpływu oddziaływania głębokiego 
wykopu na przemieszczenia pionowe i poziome podłoża gruntowego, w sąsiedztwie istniejącego obiektu 
budowlanego. Otrzymane rezultaty badań wskazują, że największe przemieszczenia pionowe uzyskuje się przy 
uwzględnieniu pełnej charakterystyki odkształceniowej gruntu. Wymaga to pozyskania danych wyjściowych 
z badań laboratoryjnych w aparacie edometrycznym. Uzyskane symulacje numeryczne dla umownych 
parametrów warstw geotechnicznych wskazują, że przemieszczenia spowodowane głębokim wykopem, dla 
nowo projektowanego obiektu budowlanego, wpłyną negatywnie na pracę istniejącego budynku. Spowodują 
znaczny wzrost osiadań gruntu. W celu przeciwdziałania skutkom planowanego wykopu, należy zwiększyć 
sztywność obudowy wykopu lub zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci kotew gruntowych. Umożliwi 
to zminimalizowanie odkształceń poziomych ścianki szczelnej i spowoduje mniejsze osiadania podłoża za 
obudową wykopu. Symulacje numeryczne wykazały, że dobór odpowiedniego rodzaju modelu gruntu, dla 
konkretnej sytuacji obliczeniowej jest istotny z punktu uzyskiwanych rezultatów. Zastosowanie modeli 
uwzględniających pełną charakterystykę odkształceniową gruntu w stosunku do tradycyjnych modeli Coulomba 
– Mohra, umożliwi oszacowanie negatywnych skutków oddziaływania wykopu na istniejącą zabudowę. 
Przewidzenie osiadań związanych z doborem konkretnego rozwiązania zabezpieczającego wykop. Często jednak 
ogranicza się to do minimalnych  badań geotechnicznych, które umożliwiają wyłącznie opracowanie 
modeli bazujących na założeniach hipotezy Coulomba – Mohra. 
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SKARPY I ZBOCZA W UJĘCIU STATECZNOŚCI OGÓLNEJ 
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Krakowskiej 
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Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, które umożliwiają inżynierom przewidzieć możliwe 
zachowania skarp i zboczy w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. Prężnie rozwijający się sektor 
programów komputerowych służących do analiz stateczności nie tylko umożliwia dokładne zbadanie 
predyspozycji osuwiskowych ale również prowadzenie analiz dla zaprojektowanych zabezpieczeń. Metody 
analityczne wyznaczanie stateczności skarp i zboczy coraz rzadziej są wykorzystywane, a inżynierowie częściej 
sięgają po mniej czasochłonne metody numeryczne. Należy jednak pamiętać, że programy komputerowe 
choć stanowią ułatwienie w praktyce inżynierskiej, są tylko narzędziem w rękach inżyniera, które swoją 
metodykę obliczeń opierają na metodach analitycznych.  
W artykule przedstawiono analityczne metody równowagi granicznej oraz stanów granicznych wyznaczania 
stateczności skarp i zboczy. Omówiono metody redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM) oraz redukcji 
naprężeń (SAM) dostępnych w oprogramowaniu MIDAS GTS NX. Przedstawione analityczne i numeryczne 
metody analiz stateczności skarp i zboczy posłużyły do przeprowadzenia obliczeń na przykładzie.  

1 Wstęp 

W praktyce inżynierskiej istotnym elementem przy projektowaniu wielu konstrukcji geotechnicznych jest 
ich nośność i stateczność (np. nasypy drogowe, wykopy, zbocza). Eurokod 7 [1] wyróżnia pięć rodzajów stanów 
granicznych nośności (ULS): 

EQU – utrata równowagi podłoża, gdy wytrzymałość gruntu ma nieistotne znaczenie dla zapewnienia 
nośności, 

STR – wewnętrzne zniszczenie albo nadmierne odkształcenie konstrukcji lub elementów konstrukcji, gdy 
wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych jest istotna w zapewnieniu nośności, 

GEO – zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, gdy wytrzymałość gruntu lub skały jest 
decydująca dla zapewnienia nośności, np. osuwisko naturalnego zbocza lub nasypu drogowego posadowionego 
na słabym gruncie, 

UPL – utrata równowagi budowli lub podłoża wskutek wyporu wody, 
HYD – zniszczenie spowodowane ciśnieniem spływowym, np. przebicie hydrauliczne w podłożu. 

Stan utraty stateczności ogólnej (GEO) jest zasadniczym dla skarp i zboczy stanem granicznym.  
Stateczność skarp i zboczy, może zostać utracona w wyniku poślizgu mas gruntowych, spowodowanym 

przekroczeniem wytrzymałości gruntu na ścinanie. Ścięcie gruntu występuje wzdłuż powierzchni zwanej 
powierzchnią poślizgu.  

Za miarę stateczności uznać możemy współczynnik stateczności ogólnej (FoS – Factor of Safety). FoS jest 
stosunkiem sumy sił utrzymujących (tarcie, spójność materiału) do sumy sił obciążenia (siły grawitacyjne, siły 
filtracji). W zależności od wartości współczynnika FoS możemy jednoznacznie określić, czy poddane analizie 
zbocze lub skarpa znajdują się w stanie równowagi ogólnej [2]:  

F<1 – zbocze lub skarpa niestateczne, 
F=1 – zbocze lub skarpa w chwilowej stateczności, 
F>1 – zbocze lub skarpa stateczne. 

Nadwyżka wskaźnika F=1 określa zapas bezpieczeństwa. 
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2 Metody analityczne wyznaczania stateczności skarp i zboczy 

2.1 Metody równowagi granicznej 

Metody wyznaczania stateczności, które możemy zaliczyć do metod równowagi granicznej, opierają się 
na znajomości parametrów takich jak: geometria, układ warstw geologicznych, kształt i położenie powierzchni 
poślizgu. Najczęściej stosuje się w wyżej wymienionych metodach podział modelu osuwiskowego na bloki 
(pionowe paski), następnie rozpatruje się warunki równowagi każdego z elementów oraz całej bryły. Podstawy 
każdego z bloków muszą zostać zdefiniowane w jednakowym gruncie a ich szerokość nie może przekraczać 1/10 
szerokości bryły (rysunek 1). 

 
Rysunek 1. Schemat obliczeń metodą pasków  

Główne założenia metod równowagi granicznej [3]: 

• płaski stan naprężenia i odkształcenia, 

• hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra, 

• niezależność parametrów kąta tarcia wewnętrznego (𝜑) i spójności (C) od czasu, 

• wzdłuż całej powierzchni poślizgu występują jednakowe przemieszczenia.  

2.1.1 Metoda Felleniusa 

Metoda Felleniusa zwana również szwedzką jest najstarszą i najprostszą z metod wyznaczania stateczności. 
Umożliwia ona przeprowadzenie analizy dla różnych od prostoliniowej powierzchni poślizgu. Głównym 
założeniem tej metody jest przyjęcie potencjalnej powierzchni poślizgu jako walcowej.  

 
Rysunek 2. Schemat sił działających na pojedynczy blok i całą bryłę osuwiskową 
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Siły działające na każdy blok badanej bryły osuwiskowej (rysunek 2) [3]: 
𝑊𝑖 – ciężar bloku i, 
𝑃𝑖 , 𝑃𝑖+1 – siły działające na pionowe ścianki bloku i, równoległe do podstawy bloku i, 
𝑁𝑖 = 𝑊𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 – składowa normalna siły 𝑊𝑖, 
𝐵𝑖 = 𝑊𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 – składowa styczna siły 𝑊𝑖, 
𝑇𝑖 = 𝑁𝑖𝑡𝑔Φ𝑖 + 𝑙𝑖𝑐𝑖 – siła oporu tarcia i kohezji gruntu. 
 
Inne oznaczenia: 
𝑙𝑖 – długość podstawy paska, 
𝑅 – promień powierzchni poślizgu, 
𝛷 – kąt tarcia wewnętrznego, 
𝑐 – spójność, 
𝐹𝑜𝑆 – współczynnik stateczności skarpy (zbocza), współczynnik bezpieczeństwa, 
𝛼𝑖 – kąt nachylenia do poziomu bloku i. 
 
Współczynnik stateczności jest definiowany jako stosunek sił utrzymujących równowagę i sił zsuwających. 

Jako siły utrzymujące przyjmuje się siły tarcia, opór spójności oraz jeżeli takie istnieją, siły oporu elementów 
zabezpieczeniowych (np. ściany oporowe, mury oporowej, pale). Do sił zsuwających zaliczyć możemy ciężar 
własny gruntu, ciśnienie spływowe wody czy obciążenie naziomu. 

 𝐹𝑜𝑆 =
𝑀𝑢

𝑀𝑜𝑏 
=

𝑅∑ (𝑊𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖𝑡𝑔𝛷𝑖+𝑙𝑖𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑅 ∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1

=
∑ (𝑊𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖𝑡𝑔𝛷𝑖+𝑙𝑖𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1

  (1) 

Posługując się wyżej wymienionym wzorem [3] należy kilkukrotnie przeprowadzić obliczenia w celu 
znalezienia takiej powierzchni poślizgu, która dałaby najmniejszy współczynnik pewności 𝐹𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛 . Niemniej 
jednak spełniony musi zostać warunek 𝐹𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑜𝑆𝑑𝑜𝑝 . Dla metody Felleniusa wartość dopuszczalnego 

współczynnika stateczności przyjmuje się w granicach 1,1 – 1,3. 
Metoda Felleniusa nie jest uznawana za najdokładniejszą metodę analizy stateczności. Mimo iż spełnia 

ona warunek równowagi momentów, nie sprawdza się warunków równowagi rzutów sił. W metodzie tej 
w ogólne nie jest uwzględnione działanie sił wewnętrznych, co sprzyja generowaniu błędu (po stronie 
bezpiecznej). 

2.1.2 Uproszczona metoda Bishopa 

Metodę Bishopa można uznać za pewną modyfikację metody Felleniusa. Jej podstawowe założenia są 
takie jak dla pierwszej z wymienionych metod. Jej zaletą jest możliwość stosowania przy wysokim ciśnieniu 
porowym. Bishop przyjął, że siły, które działają na boczne ściany wydzielonych bloków są poziome, a co za tym 
idzie, ich rzuty na kierunek pionowy równe są zeru (rysunek 3).  

 
Rysunek 3. Schemat sił działających na pojedynczy blok (metoda Bishopa) 
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Oznaczenia [3]: 
𝑊𝑖 – ciężar bloku i, 
𝑁𝑖  - wartość reakcji normalnej w podstawie bloku i, 
𝑅𝑖 , 𝑅𝑖+1 – siły działające na pionowe ścianki bloku i, 
𝑇𝑖𝐹 – siła oporu ścinania w podstawie bloku i, 
𝛼𝑖 – kąt nachylenia do poziomu bloku i. 
 
Potrzebną do analizy stateczności wartość siły 𝑁′𝑖 wyznacza się z równowagi sił działających na każdy blok 

[3]. 

 𝑁′𝑖 =
𝑊𝑖−𝑢𝑖𝑏−

𝑐′

𝐹𝑜𝑆
𝑏 𝑡𝑔𝛼𝑖

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖(1+𝑡𝑔𝛼𝑖
𝑡𝑔𝛷′

𝐹𝑜𝑆
)
  (3.2) 

gdzie: 
c′

FoS
 – obliczeniowa wartość kąta tarcia wewnętrznego, 

tgΦ′

FoS
 – obliczeniowa wartość kohezji, 

FoS – poszukiwany współczynnik pewności. 
 
Gdy uwzględnimy momenty sił utrzymujących i obracających, współczynnik stateczności dla całej bryły 

osuwiskowej można obliczyć z poniższego wzoru [3]: 
 

 𝐹𝑜𝑆 =
∑ [𝑐′𝑛
𝑖=1 𝑏𝑖+(𝑊𝑖−𝑢𝑖𝑏𝑖)𝑡𝑔𝛷

′][
1

𝑀𝑖(𝛼)

∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1

 (3.3) 

gdzie: 

 𝑀𝑖(𝛼) = [1 +
𝑡𝑔𝛷′𝑡𝑔𝛼𝑖

𝐹𝑜𝑆
] 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖  (3.4) 

Ponieważ współczynnik stateczności 𝐹𝑜𝑆 występuje po obu stronach równania konieczne staję się jego 
wyznaczenie przy pomocy metody iteracyjnej. Początkowa wartość współczynnika 𝐹𝑜𝑆 przyjmuje się równą 1. 
Zbieżność, czyli zmienność w stosunku do poprzedniego wyniku o mniej niż 0,5%, zazwyczaj osiąga się po kilku 
iteracjach. 

2.1.3 Metoda Morgensterna-Pirce’a 

Metoda Morgensterna-Pirce’a umożliwia wyznaczenie współczynnika stateczności skarpy lub zbocza dla 
dowolnego kształtu powierzchni poślizgu. Zakłada się w niej, że bryła osuwiskowa dzieli się na paski 
o nieskończenie małej powierzchni, która wynosi 𝑑𝑥 . Przy tym założeniu, równania równowagi mają postać 
równań różniczkowych. W metodzie tej wykorzystuje się trzy równania równowagi [4]: 

• równanie równowagi momentów względem ośrodka podstawy paska, 

• równanie rzutów na kierunek styczny do podstawy paska, 

• równanie rzutów na kierunek normalny do podstawy paska. 

Podstawową wadą metody Morgensterna-Pirce’a jest brak uwzględnienia wzajemnego odziaływania sił 
w poszczególnych paskach. 
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2.1.4 Metoda Spencera 

Metoda spencera wykorzystywana jest również przy założeniu walcowych powierzchni poślizgu. 
W metodzie tej wszystkie siły wewnętrzne działające na pasek zastąpiono ich wypadkową ∆𝑇, której nachylenie 
do poziomu wynosi 𝛼. Aby zachowana była równowaga sił i momentów, siła ∆𝑇 musi przechodzić przez środek 
podstawy paska, stanowiący punkt przecięcia pozostałych sił [5]. W metodzie tej wykorzystuje się wyłączenie 
równania rzutów sił na kierunek normalny i styczny do podstawy paska. 

2.1.5 Metoda Janbu 

W metodzie Janbu przyjmuje się następujące założenia [4]: 

• powierzchnia poślizgu ma kształt dowolnej krzywej, 

• siły oddziaływania pomiędzy blokami są nieznane. Ich wartości określa się po przyjęciu dodatkowych 
założeń dotyczących położenia sił wypadkowych na bocznych powierzchniach pasków lub też ich 
nachylenia, 

• wartość reakcji normalnej oraz siły oporu ścinania w podstawie bloku określa się z warunku rzutów sił 
na kierunek pionowy i poziomy, 

• dla określenia sił odziaływania pomiędzy paskami stosuje się równanie równowagi momentów 
względem środka podstawy paska. 

2.1.6 Metoda Nonveilera 

Metoda Nonveilera umożliwia wyznaczenie współczynnika stateczności skarpy lub zbocza dla dowolnego 
kształtu powierzchni poślizgu. Siły oddziaływania pomiędzy blokami, podobnie jak w metodzie Bishopa, są 
nieznane a ich wartość jest określana iteracyjnie przy wykorzystaniu równań równowagi wewnętrznej 
(rysunek 4) [3]. 

 
Rysunek 4. Schemat sił do obliczeń stateczności metodą Nonveilera 

Oznaczenia [3]: 
𝑊 – ciężar bloku, 
𝐸𝑛, 𝐸𝑛+1 – składowe poziome sił oddziaływania pomiędzy blokami, 
𝑋𝑛, 𝑋𝑛+1 – składowe pionowe sił oddziaływania pomiędzy blokami, 
𝑁′ - wartość reakcji normalnej w podstawie bloku, 
𝑆 – siła ścinania w podstawie bloku, 
𝑎 - ramię siły oporu ścinania względem punktu O, 
𝑓 - ramię reakcji normalnej względem punktu O, 
𝛼 – kąt nachylenia do poziomu bloku. 
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 𝑁′ =
𝑊+𝛥𝑋−𝑢𝑏−

𝑐′

𝐹𝑜𝑆
𝑏 𝑡𝑔𝛷′

𝑐𝑜𝑠𝛼(1+
𝑡𝑔𝛷′𝑡𝑔𝛼

𝐹𝑜𝑆
)

   (3.5) 

Stateczność pojedynczych bloków oraz całej bryły osuwiskowej sprawdzana jest na podstawie warunku 
równowagi momentów sił względem dowolnego punktu. 
Po porównaniu sił utrzymujących i zsuwających uzyskujemy wyrażenie na współczynnik stateczności [3]: 

 𝐹𝑜𝑆 =
∑[𝑐′𝑏+(𝑊+𝛥𝑋−𝑢𝑏)𝑡𝑔𝛷′]

𝑎

𝑀(𝛼)

∑𝑊𝑥−∑[𝑊+𝛥𝑋+(𝑢𝑏 𝑡𝑔𝛷
′−𝑐′𝑏)

𝑡𝑔𝛼

𝐹𝑜𝑆
]

𝑓

𝑀(𝛼)

   (3.6) 

gdzie: 

 𝑀(𝛼) = [1 +
𝑡𝑔𝛷′𝑡𝑔𝛼

𝐹𝑜𝑆
] 𝑐𝑜𝑠𝛼  (3.7) 

2.2 Metody stanów granicznych 

Metody stanów granicznych mają na celu określenie geometrii (kształtu profilu) skarpy statecznej 
(znalezienie miejsca, gdzie zostanie przekroczony stan graniczny naprężenia), jeżeli znamy takie jej cechy jak 
budowa geologiczna czy własności gruntów. 

2.2.1 Metoda Sokołowskiego 

Metoda ta częściowo opiera się na założeniach metod równowagi granicznej. Zakłada ona, że w każdym 
punkcie rozpatrywanego ośrodka spełniony jest warunek równowagi wewnętrznej ciała. Sokołowski nie tylko 
próbował określić geometrię skarpy, która gwarantowałaby zachowanie stateczności, próbował rozpatrzeć 
również maksymalne, graniczne obciążenie naziomu skarpy o danym kącie nachylenia (rysunek 5) [4]. 

Zgodnie z jego rozwiązaniem, graniczne obciążenie skarpy można wyznaczyć ze wzoru [3]: 

 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝜑 {
1+𝑠𝑖𝑛𝜑

1−𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑒𝑥𝑝[(𝜋 − 2𝜃𝐴)𝑡𝑔𝜑] − 1} (3.8) 

gdzie: 
𝑝𝑚𝑎𝑥 – maksymalne obciążenie skarpy, 
𝑐, 𝜑 – parametry oporu ścinania gruntów, 
𝜃𝐴 – kąt nachylenia skarpy w punkcie A. 
 
Zadanie związane z określeniem geometrii skarpy statecznej jest dużo bardziej skomplikowane. Obecnie 

istnieje wzór na kształt profilu skarpy statecznej wyłączenie dla gruntów idealnie spoistych (𝜑=0) i przyjmuje on 
postać [4]: 

 𝑦 =
2𝑐

𝛾
𝑙𝑛

𝑐𝑜𝑠(
𝑝0
2𝑐
−1)

𝑐𝑜𝑠(
𝑝0
2𝑐
−1−

𝛾

2𝑐
𝑧)

 (3.9) 

gdzie: 
𝑝0 – obciążenie górnej krawędzi skarpy, 

 𝑝0 =
2𝑐

𝛾
  (3.10) 
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2.2.2 Metoda Masłowa 

Metoda Masłowa, którą zaliczyć możemy do metod empirycznych, często jest również nazywana metodą 
jednakowej stateczności. W swoich obserwacjach Masłow zauważył, że w gruntach spoistych często tworzy się 
krzywoliniowy profil zbocza związany z wytrzymałością gruntów na ścinanie, który sprzyja zachowaniu 
równowagi. Największą krzywoliniowość profilu można dostrzec w górnych rejonach skarpy, a wraz ze spadkiem 
profil staje się prostoliniowy, nachylony do poziomu pod kątem tarcia wewnętrznego gruntu. Wszystkie te 
spostrzeżenia pozwoliły na sformułowanie hipotezy: „nachylenie zbocza w stanie równowagi granicznej, 
w punkcie odległym od naziomu o z równe jest kątowi oporu ścinania gruntu na tej samej głębokości” [6] 

 𝑡𝑔𝛼 = 𝑡𝑔𝜓 = 𝑡𝑔𝜑 +
𝑐

𝛾∙𝑧+𝑝0
  (3.11) 

gdzie: 
𝛼 – kąt nachylenia skarpy w stanie granicznym, 
𝜓 – kąt oporu ścinania, 
𝜑 – kąt tarcia wewnętrznego, 
𝑐 – spójność, 
𝛾 – ciężar objętościowy gruntu, 
𝑧 – odległość rozpatrywanego punktu od naziomu, 
𝑝0 – obciążenie naziomu. 
Z powyższego wzoru określenie profilu skarpy statecznej polega na znalezieniu wartości kąta 𝛼  dla 

różnych wartości odległości od naziomu 𝑧.  

3 Metody numeryczne wyznaczania stateczności skarp i zboczy 

 Na ciągle rozwijającym się rynku komputerowym znaleźć można wiele programów służących do 
numerycznej analizy stateczności skarp i zboczy. Do skomplikowanych obliczeń na złożonych modelach 
komputerowych wykorzystuje się programy metody elementów skończonych MES (np. MIDAS GTS NX, ABAQUS, 
NASTRAN, COSMOS/M, Z-SOIL), metody elementów brzegowych MEB (np. BEASY) czy metody różnic 
skończonych (np. FLAC). 

3.1 Program MIDAS GTS NX 

Metody numeryczne bazują na zaawansowanej metodzie rozwiązywania układów równań różniczkowych, 
opierającej się na tzw. dyskretyzacji na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest przybliżane przez 
konkretne funkcje i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla węzłów tego podziału. Metoda elementów 
skończonych jest jedną z najczęściej stosowanych metod bazujących na dyskretyzacji modelu fizycznego. 
Dyskretyzacja modelu fizycznego polega na zastąpieniu ośrodka ciągłego, jakim jest w rzeczywistości model 
fizyczny, modelem dyskretnym. MIDAS GTS NX jest programem numerycznym opartym na metodzie elementów 
skończonych, służącym do symulacji rzeczywistych zjawisk zachodzących w gruntach. Bazując na metodzie 
elementów skończonych wykonuje wiele rodzajów analiz wykorzystywanych w geoinżynierii. Umożliwia również 
modelowanie złożonych warunków gruntowych i wodnych.  

3.2 Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM) 

Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie opiera się na założeniu, że ruchy zbocza są jednym z czynników 
prowadzących do zmniejszenia się wytrzymałości na ścinanie i wzrost naprężenia w badanym ośrodku 
gruntowym. Powstawanie powierzchni poślizgu według tej metody odbywa się w miejscu, w którym najszybciej 
osiągnięty zostanie stan równowagi naprężeń stycznych i wytrzymałości na ścinanie W analizie stateczności 
metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie poszukiwana jest minimalna wartość współczynnika stateczności FoS 
skarpy w zależności od zadanych kształtów, obciążeń i warunków brzegowych. Wytrzymałość na ścinanie oraz 
kąt tarcia wewnętrznego stopniowo maleje, do momentu, aż obliczenia okazują się nie wykazywać zbieżności. 
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Maksymalny stopień redukcji wyżej wymienionych parametrów w miejscu utraty zbieżności służy do obliczania 
minimalnego współczynnika bezpieczeństwa FoS.  

3.3 Metoda redukcji naprężeń (SAM) 

Metoda redukcji naprężeń oparta jest na założeniach teorii stanów granicznych. Poprzez wykorzystanie 
metody elementów skończonych możliwe jest wyznaczenie naprężeń oraz współczynnika bezpieczeństwa dla 
każdej z założonych według teorii stanów granicznych powierzchni poślizgu. Najmniejszy z pośród wyliczonych 
współczynników staje się współczynnikiem stateczności FoS. Metoda redukcji naprężeń (SAM) umożliwia 
przeprowadzenie analizy wyłącznie na modelach 2D [6]. 

4 Przykład obliczeniowy 

Niektóre z przedstawionych metod obliczania stateczności skarp i zboczy posłużyły do przeprowadzenia 
obliczeń na przykładowej skarpie. Do obliczeń analitycznych wykorzystano program GEO-SLOPE [7].  

Model obliczeniowy zakłada występowanie trzech warstw gruntowych: piasków gliniastych, glin pylastych 
oraz iłów. Założono dodatkowo występowanie zwierciadła wody gruntowej przebiegającego w warstwach II i III. 
Schemat warstw gruntowych oraz założone charakterystyki materiałowe zostały przedstawione na rysunku 5 
oraz w tabeli 1. 

 
Rysunek 5. Schemat przykładu obliczeniowego 

 

Tabela 1. Charakterystyki materiałowe przykładu obliczeniowego 

 
W wyniku poszczególnych analiz bryła gruntowa została podzielona na 10 bloków obliczeniowych. Łącznie 

przeprowadzono pięć analiz stateczności metodami: Felleniusa, Bishopa, Morgensterna Pirce’a, Spencera oraz 
Janbu. Z każdej analizy uzyskano 8 reprezentatywnych powierzchni poślizgu, dla których obliczono współczynniki 
stateczności ogólnej FoS. Na rysunku 6 zilustrowano przykładowy podział na bloki obliczeniowe bryły 
osuwiskowej dla powierzchni poślizgu nr 3. 

Oznaczenie 
Numer 

warstwy 
Symbol 
gruntu 

Model 
materiałowy 

Gęstość 
objętościowa 

[t/m3] 

Kohezja 
[kPa] 

Kąt tarcia 
wewnętrznego [°] 

 
I Pg Mohr- Coulomb 2.15 31.54 18.3 

 
II Gπ Mohr-Coulomb 2.00 29.73 17.3 

 
III I Mohr-Coulomb 2.00 35.48 20.1 
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Rysunek 6. Układ bloków dla metod analitycznych (powierzchnia poślizgu nr 3)  

 
Obliczone współczynniki stateczności ogólnej FoS dla poszczególnych powierzchni poślizgu w zależności 

od zastosowanej metody obliczeniowej przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyznaczone współczynniki stateczności ogólnej FoS dla różnych powierzchni poślizgu 

Metoda wyznaczania współczynnika 
stateczności ogólnej 

Wyznaczona powierzchnia poślizgu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Współczynnik stateczności ogólnej FoS 

Fellenius 3,002 2,157 1,874 1,903 2,058 2,303 1,944 1,912 

Bishop 3,004 2,162 1,893 1,962 2,152 2,315 1,974 1,979 

Morgenstern-Pirce 3,003 2,163 1,893 1,963 2,155 2,314 1,974 1,982 

Spencer 3,003 2,163 1,894 1,965 2,160 2,315 1,976 1,983 

Janbu 3,000 2,158 1,880 1,898 2,108 2,291 1,936 1,897 

 
Po przeprowadzeniu obliczeń porównano poszczególne metody obliczeniowe, co pokazano na rysunku 7. 

Analiza wyników pozwala na sformułowanie kilku interesujących wniosków. Przede wszystkim prezentowane 
metody obliczeniowe są bardzo zbliżone. Różnice pomiędzy poszczególnymi wynikami są rzędu setnych lub 
nawet tysięcznych, co właściwie przy zastosowaniu zaokrągleń nie będzie miało żadnego znaczenia. 
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Rysunek 7. Współczynniki stateczności ogólnej dla wyznaczonych powierzchni poślizgu 

Dla tego samego przykładu obliczeniowego wykonano analizę stateczności w programie MIDAS GTS NX 
przy użyciu metody SRM (metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie). Model numeryczny, w którym 
poszczególne warstwy geotechniczne zostały zdyskretyzowane siatką elementów skończonych o wymiarze 
oczka 0,5m zilustrowano na rysunku 8.  

 
Rysunek 8. Model numeryczny analizowanej skarpy w programie MIDAS GTS NX 
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W przypadku stosowania metod numerycznych wymagane jest zdefiniowane parametrów 
odkształceniowych gruntu takich jak moduł Young’a - M oraz współczynnik Poissona – 𝜐. W przeprowadzonej 
analizie dla wszystkich zdefiniowanych warstw geotechnicznych założono moduł Young’a=1000 MPa oraz 
współczynnik Poisson’a 𝜐 =0,3. 

Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych uzyskano globalny współczynnik stateczności ogólnej dla 
prezentowanej bryły FoS=2,050. Mapa przemieszczeń poziomych analizowanej skarpy (rysunek 9) obrazuje 
potencjalną powierzchnię poślizgu, która wydaje się być tożsama, z powierzchnią poślizgu nr 5 wyznaczoną 
metodami analitycznymi. 

 
Rysunek 9. Przemieszczenia poziome analizowanej skarpy [m] 

5 Podsumowanie 

Przedstawiony w pracy szereg metod analitycznych i numerycznych pokazuje, że istnieje wiele możliwości 
określenia stateczności skarp i zboczy. Proste metody analityczne umożliwiają przeprowadzenie analizy 
stateczności jeżeli badany obszar nie jest rozległy. Obliczenia są wtedy stosunkowo proste i szybkie. Należy 
jednak pamiętać o niektórych ograniczeniach przy ich stosowaniu. Metody analityczne z powodzeniem mogą 
być stosowane dla skarp o prostej geometrii i będą wówczas równie skuteczne co metody numeryczne. Wraz 
jednak ze wzrostem założeń maleje szansa na jego prawidłową analizę przy zastosowaniu metod analitycznych. 
Wówczas zaleca się wykorzystanie ogólnie dostępnych na runku metod numerycznych. Jeżeli osuwisko będące 
przedmiotem badań ma złożoną budowę oraz uwarstwienie, dokładniejsze wyniki badań uzyskać można przy 
pomocy obliczeń komputerowych z wykorzystaniem np. metody elementów skończonych MES. Metody 
numeryczne posiadają szereg zalet, które czynią je przyjaźniejszymi dla użytkownika. Przede wszystkim 
programy numeryczne nie wymagają definicji potencjalnej powierzchni poślizgu. Utrata stateczności następuje 
w miejscu, gdzie przekroczone zostaną dopuszczalne naprężenia ścinające.  

Wciąż rozwijający się sektor programów komputerowych wprowadza na rynek coraz nowocześniejsze 
rozwiązania. Analizy 3D obszarów osuwiskowych nie są już dzisiaj niczym nowym. Pojawiają się możliwości 
modelowania rzeczywistych geometrii skarp co pozwala zlokalizować powierzchniowe zagrożenia ruchami 
masowymi w dowolnym kierunku. Wyznaczenie zatem potencjalnych powierzchni poślizgu oraz naprężeń 
panujących w górotworze z dnia na dzień staje się coraz bardziej dokładne. 



SKARPY I ZBOCZA W UJĘCIU STATECZNOŚCI OGÓLNEJ 

Strona | 368  

6 Bibliografia 

[1] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.  
[2] J. Ukleja, Geotechniczne aspekty stabilizacji obszarów zagrożonych osuwiskami, Opole: Oficyna 

Wydawnicza, 2013.  
[3] Z. Wiłun, Zarys geotechniki, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.  
[4] M. Cała i J. Flisiak, Stateczność zboczy. Metody równowagi granicznej. Wykłady, Kraków: Katedra 

Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Akademia Górniczo Hutnicza.  
[5] J. Madej, Analityczne metody sprawdzania stateczności zboczy wzdłuż założonych powierzchni poślizgu, 

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.  
[6] MIDAS GTS NX, 2014: New experience of Geo-Technical analysis System. Manual documentation.  
[7] GeoStudio Student Edition Copyright (c) 1991-2017 GEO-SLOPE International Ltd. All rights reserved. 



 

Strona | 369  

WPŁYW GEOSYNTETYKÓW NA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
SKARP I ZBOCZY 

Magdalena Moskal – Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem, Instytut Mechaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej 

Współczesna inżynieria oferuje wiele możliwości stabilizacji skarp i zboczy. Na wybór odpowiedniego 
zabezpieczenia ma wpływ wiele czynników. Każdy przypadek charakteryzuje się innymi parametrami 
geotechnicznymi, dlatego wybór metody stabilizacji staje się złożonym zagadnieniem. W wielu przypadkach 
projekt zabezpieczenia przewiduje zastosowanie kilku elementów, które razem tworzą idealną kompozycję 
zabezpieczającą skarpę. Geosyntetyki współcześnie pokazują szerokie możliwości zastosowania przy 
zabezpieczaniu budowli ziemnych i hydrotechnicznych. W artykule omówiono dostępne na rynku 
geoinżynieryjne metody stabilizacji skarp i zboczy. Na przykładzie zostały przeprowadzone obliczenia 
numeryczne przedstawiające wpływ geosyntetyków na warunki gruntowo-wodne skarpy.  

1 Wstęp 

Geosyntetyki to szeroka gama produktów zazwyczaj wytworzonych z tworzyw sztucznych, które we 
współpracy z gruntem wpływają na poprawę jego własności [1]. Według PN-EN ISO 10318:2007 [2]. Geosyntetyk 
(GSY) to wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru (poliestru, polipropylenu, 
polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie 
z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice, fundamentowaniu oraz budownictwie lądowym i wodnym. 

Obecnie, geosyntetyki są ogólnodostępnym materiałem, który staje się coraz bardziej popularny 
w geotechnice oraz budownictwie komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą normą [2] wyróżniamy następujący 
podział geosyntetyków (rysunek 1) 

 
Rysunek 1. Podział geosyntetyków wg [1] 
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2 Funkcje geosyntetyków 

Ponieważ grunty mają stosunkowo małą wytrzymałość na rozciąganie nie są w stanie przenieść wszystkich 
sił, które na nie oddziałują. Przy nadmiernych obciążeniach rozwiązaniem okazują się być geosyntetyki, które 
pomagają przenieść powstałe naprężenia. Oprócz tego mogą pełnić dodatkowo inne funkcje. Pod względem 
możliwości zastosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz geotechnice geosyntetyki uznać można za 
materiały kilko-funkcyjne. Poniżej przedstawiono siedem podstawowych funkcji geosyntetyków [3]: 

• Filtracyjna –geosyntetyk zatrzymuje drobne cząstki gruntu jednocześnie umożliwiając swobodny 
przepływ wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny materiału. 

• Separacyjna – geosyntetyk oddziela dwie warstwy gruntów o różnym uziarnieniu nie utrudniając 
jednocześnie przepływu wody. Geosyntetyki tego typu cechują się wysoką wytrzymałością na 
rozciąganie i przebicie. 

• Drenująca – geosyntetyk umożliwia odprowadzenie wód opadowych i gruntowych w płaszczyźnie 
wyrobu geotekstylnego. 

• Izolująca – geosyntetyk tworzy barierę uniemożliwiającą przenikanie wody. 

• Przeciwerozyjna – zabezpieczenie przed przemieszczaniem się cząstek gruntu na skutek działania 
np. wód opadowych lub wiatru. 

• Zbrojeniowa – geosyntetyk wzmacnia grunt i pomaga mu przenieść większe naprężenia. 
Geosyntetyki tego typu charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie [4]. 

• Ochronna – zapobieganie miejscowym uszkodzeniom konstrukcji wewnątrz gruntowych np. rur, 
instalacji. 

Ze względu na przepuszczalność cieczy geosyntetyki stosowane w konstrukcjach inżynierskich możemy 
podzielić na [5]: 

• Przepuszczalne - geotkaniny, geowłókniny, geosiatki, geokraty, georuszty, geokomórki, 
geokompozyty, 

• Nieprzepuszczalne – geomembrany, bentomaty, geomembrany bentonitowe. 

3 Metody geosyntetyczne przy zabezpieczeniu skarp i zboczy 

3.1 Geotekstylia 

Ponieważ osuwanie gruntów najczęściej wynika z niszczycielskiej działalności wody, niezbędnym okazuje 
się uporządkowanie warunków wodnych panujących na stabilizowanym obszarze. Rolę tę spełniają najprostsze 
wyroby geosyntetyczne [2]:  

• geotkaniny – materiały tkane z wysokowytrzymałej poliestrowej przędzy włókienniczej 
przeplatanej pod kątem 90°, łączonej mechanicznie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
zmiany wytrzymałości pod wpływem obciążenia. 

• geowłókniny – wyroby tekstylne wytwarzane metodą klejenia lub łączenia mechanicznego 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych. Pełnią rolę filtru i drenażu jednocześnie 
charakteryzując się wysoką wytrzymałością na rozciąganie (rysunek 2). 

• geodzianiny – wyroby włókiennicze powstałe w wyniku tkania nitek łączących się ze sobą w oczka. 
Charakteryzuje je duża odkształcalność oraz niewielka zdolność powrotu do kształtu pierwotnego 
po odjęciu sił rozciągających. 
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Rysunek 2. Przykład wykorzystania geowłókniny w budownictwie drogowym 

3.2 Geotekstylne wyroby pokrewne 

Geosiatki to polimerowe płaskie struktury o stosunkowo dużych otworach. Na rynku dostępne są m.in. 
geosiatki komórkowe i perforowane. W zależności od kąta nachylenia skarpy stosuje się różne wysokości 
geosiatek. Ich głównym zadaniem jest przeniesienie naprężeń przekazywanych przez grunt, zwiększając w ten 
sposób jego stabilność strukturalną. Mocuje się je w gruncie przy użyciu stalowych szpilek lub klamr kotwionych 
na szczycie i u podnóża skarpy w rowach kotwiących. Aby zabezpieczenie z geosiatki pełniło również funkcję 
filtracyjno-separacyjną zaleca się jej stosowanie w połączeniu z geotekstyliami (geotkaniny, geowłókniny). 
Zwykle jako materiał wypełniający geosiatkę stosuje się grunt miejscowy lub ziemię roślinną. W konstrukcjach 
drogowych zaleca się jednak wypełniać geosiatkę niespoistym materiałem naturalnym np. kruszywo łamane, 
żwir, pospółka (rysunek 4). 

 
Rysunek 4. Geosiatka o sztywnych węzłach 

Georuszty drenażowe wytwarzane są najczęściej metodą tkacką. Charakteryzuje je wysoka wytrzymałość 
na rozciąganie. Dzięki swojej przestrzennej strukturze pozwalają na swobodne odprowadzenie wody i gazów. 
Najczęściej stosowane w połączeniu z geowłókninami dzięki czemu dodatkowo mogą pełnić funkcje separacyjne 
i przeciwerozyjne. 

Geosyntetyki komórkowe, mimo iż wykorzystywane są do ochrony przed erozją, jednoczesną ich funkcją 
jest zabezpieczanie powierzchni skarpy przed deformacjami. Zbudowana jest z szeregu komórek, które po 
ułożeniu w miejscu wbudowania przypominają swoim wyglądem plaster miodu. Stosowanie tego rodzaju siatek 
pozwala na wzmocnienie słabych podłoży gruntowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnej budowy. 
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Wypełnienie oczek tego typu geosyntetyku może stanowić humus, kliniec lub inny, gruby materiał o dobrych 
funkcjach filtracyjnych (rysunek 5).  

 
Rysunek 5. Wykorzystanie geokraty do wzmocnienia nasypu 

Geomaty to polimerowe materiały o nieuporządkowanej strukturze wykonane z jednolitych włókien 
ciągłych łączonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie. Ich zadaniem jest stabilizacja powierzchni skarp 
oraz zapobieganie erozji powierzchniowej na zboczach i skarpach spowodowanej wodami opadowymi i wiatrem 
poprzez ułatwienie zakorzenienia roślinności. W połączeniu z geowłókniną mogą również pełnić funkcję 
filtracyjną hamując spływ powierzchniowy wody oraz przeciwdziałać jej szkodliwemu ruchowi w gruncie. Mogą 
być wykonane z materiałów naturalnych (np. włókna kokosowe), syntetycznych (np. polipropylen, polietylen, 
poliester) a także kompozytowych (rysunek 6).  

 
Rysunek 6. Zabezpieczenie nasypu drogowego matą antyerozyjną biodegradowalną 

3.3 Bariery geosyntetyczne 

Geosyntetyczna bariera polimerowa (geomembrana) to wykonana z polietyleny nieprzepuszczalna folia, 
która tworzy rodzaj bariery uniemożliwiając podciąganie wilgoci czy penetrację wody. Geomembrany 
charakteryzuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz łatwość dopasowania do struktury powierzchniowej 
podłoża.  

Geosyntetyczna bariera iłowa (mata bentonitowa, bentomata) to geokompozyt charakteryzujący się 
znikomą przepuszczalnością. Bazę produktu stanowią materiały geotekstylne, pomiędzy którymi umieszcza się 
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zmielony bentonit sodowy [6]. Stosowana jako izolacja przeciwwodna gdyż charakteryzuje się właściwościami 
samouszczelniającymi.  

3.4 Geokompozyty 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 10318:2007 [2], geokompozyty to produkty powstałe z połączenia kilku 
geosyntetyków lub geosyntetyku z innym materiałem. Dzięki możliwości połączenia materiałów o różnych 
funkcjach można uzyskać produkt końcowy spełniający stawiane mu oczekiwania w kwestii funkcjonalności, czy 
wytrzymałości. 

4 Przykład obliczeniowy 

Analizie został poddany przykładowe zbocze wraz ze zlokalizowaną na niej drogą. Obliczenia 
przeprowadzono w programie MIDAS GTS NX bazującym na metodzie elementów skończonych. Celem obliczeń 
było uzyskanie współczynnika stateczności, określenie czy przedmiotowa skarpa jest stateczna oraz sprawdzenie 
czy wysoki poziom wody gruntowej będzie powodował pogorszenie jej stateczności. 

Model numeryczny analizowanego nasypu drogowego przedstawiono na rysunku 7. Całkowite wymiary 
bryły to 15,5m szerokości oraz 9,3m wysokości. W prawej części stoku zlokalizowana jest skarpa. Jej wysokość 
wynosi ok. 3m a długość ok 4,5m. W modelu numerycznym założono występowanie następujących warstw 
geotechnicznych: 

• warstwa I – nasyp budowlany, 

• warstwa IIa – glina pylasta w stanie plastycznym, 

• warstwa IIb – glina w stanie plastycznym, 

• warstwa IIIa –wapień, 

• warstwa IIIb – zwietrzeliny wapienia. 

Parametry geotechniczne poszczególnych warstw w modelu numerycznym zostały przedstawione 
w tabeli 1. Poziom zwierciadła wód gruntowych został przyjęty na głębokości -1,10m p.p.t. 

Tabela 1. Parametry geotechniczne warstw w modelu numerycznym 
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_ Elastic jezdnia 2 _ 2,50 _ _ 50 000 

 
_ Elastic podbudowa 0,2 _ 2,20 _ _ 50 000 

 
_ Elastic gabion 0,2 _ 2,80 _ _ 100 000 
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Na podstawie uzyskanego współczynnika stateczności dla analizowanej skarpy, który wynosi FoS=1,3 

jednoznacznie można stwierdzić, że jest ona niestateczna. Zgodnie z działem V Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430), dotyczącym nośności i stateczności 
drogowych budowli ziemnych wskaźnik stateczności skarp i zboczy nie powinien być mniejszy od FoS=1,5. 

Na załączonych mapach przedstawiających przemieszczenia całkowite i poziome analizowanej bryły 
(rysunek 8, rysunek 9) dostrzec można, że największe deformacje pojawiają się w warstwach I (nasyp budowlany) 
oraz IIa (glina pylasta w stanie plastycznym). Warstwy te inicjują powstawanie maksymalnych stref odkształceń 
całkowitych, mających związek z pojawieniem się potencjalnej powierzchni poślizgu (rysunek 10). 

Wstrząsy i obciążenia spowodowane ruchem samochodowym po drodze przyczyniają się do powstawania 
ruchów masowych w obrębie skarpy. Ze względu na duże nachylenie oraz wysoki poziom wód gruntowych 
prawdopodobny staje się ich dalszy rozwój. Budowa geologiczna skarpy w postaci słabonośnych gruntów 
spoistych o dużej podatności na działanie wody, która negatywnie wpływa na ich właściwości wytrzymałościowe 
powodując ich uplastycznienie dodatkowo pogarsza sytuację.  

Aby zabezpieczyć niestateczne zbocze należy przede wszystkim ograniczyć destrukcyjne działanie wody. 
Zaproponowano autorskie rozwiązanie, które zweryfikowano obliczeniami. Zabezpieczenie zostało 
zamodelowane w postaci gabionu składającego się z czterech koszy o wymiarach 1,0x0,8m. Gabiony to 
konstrukcje geotechniczne, które pełnią rolę zabezpieczenia konstrukcyjnego. Składają się z kosza wykonanego 
siatki stalowej, zazwyczaj o podwójnym splocie, zabezpieczonej przed korozją oraz wypełnienia kamiennego. 
Układane są one jeden na drugim z przesunięciem, tworząc w ten sposób układ schodkowy. Główną zaletą 
gabionów jest przenoszenie nierównomiernych osiadań gruntów, gdyż charakteryzują się znaczną odpornością 
na odkształcenia. Ponieważ budowle te są wykonane z grubych kamieni, zapewniają nie tylko odpowiedni 
przepływ wody, ale również trwałość całej konstrukcji – jak powszechnie wiadomo kamień jest materiałem 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz mrozoodpornym. Dodatkowo ułożono trzy warstwy 
geosyntetyków usytuowane bezpośrednio pod nasypem budowlanym. Dwie górne warstwy geosyntetyków 
zostały ułożone na 30 cm wzmocnionego podłoża. 

Po zamodelowaniu zaproponowanego rozwiązania (rysunek 11) obliczenia wykazują, że udało się 
zabezpieczyć niestateczne wcześniej zbocze (FoS=2,1). Zadaniem geosyntetyków jest uporządkowanie 
warunków wodnych panujących na stabilizowanym obszarze oraz zabezpieczenie przed nierównomiernym 
osiadaniem. Wzmocnione warstwy gruntu pomogą przenieść wstrząsy i obciążenia spowodowane ruchem 
samochodowym po drodze oraz częściowo zwiększą nośność i trwałość budowli. Jak pokazują wyniki obliczeń 
przedstawione w postaci map przemieszczeń całkowitych i poziomych (rysunek 12, rysunek 13) oraz 
maksymalnych odkształceń całkowitych (rysunek 14), wszystkie z wykorzystanych typów zabezpieczeń – gabion, 
geosyntetyki oraz wzmocniona warstwa podłoża gruntowego spełniają założone im wcześniej zadania. 

 
_ Elastic 

warstwa 
wzmocniona 

0,2 _ 1,70 _ _ 300 000 

_ _ Elastic geosyntetyk 0,2 _ 1,70 _ _ 130 000 

 
nB 

Mohr-
Coulomb 

I 0,3 20 1,85 0 10,0 50 000 

 
GΠ(pl) 

Mohr-
Coulomb 

IIa 0,3 13 2,06 19,0 13,0 20 000 

 
G(pl) Mohr-

Coulomb IIb 0,3 15 1,94 10,0 8,0 20 000 

 
W 

Mohr-
Coulomb 

IIIa 0,2 _ 2,20 _ _ 2 000 000 

 
KW 

Mohr-
Coulomb 

IIIb 0,2 _ 2,20 _ _ 2 000 000 
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Rysunek 7. Model numeryczny przykładowego nasypu drogowego 

 
Rysunek 11. Model numeryczny przykładowego nasypu drogowego 

po zastosowaniu zabezpieczenia 

Rysunek 8. Przemieszczenia całkowite [m] 
Rysunek 

12. Przemieszczenia całkowite [m] 

Rysunek 
9. Przemieszczenia poziome [m] 

Rysunek 
13. Przemieszczenia poziome [m] 

Rysunek 
10. Maksymalne odkształcenia całkowite [-] 

Rysunek 
14. Maksymalne odkształcenia całkowite [m] 
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5 Podsumowanie 

Geosyntetyki stają się coraz popularniejsze i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa 
przy wzmacnianiu gruntów oraz porządkowaniu warunków gruntowo-wodnych. Geosyntetyki pomimo swojej 
różnorodności charakteryzują się takimi cechami jak łatwość i szybkość wykonania, trwałość oraz znikoma 
awaryjność [5].  

Przedstawiony przykład pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie zabezpieczenia łączącego 
w sobie kilka metod. W tym wypadku kamiennego gabionu, wzmocnionego gruntu oraz geosyntetyków. 
Analizowany nasyp drogowy pokazuje, że zaproponowane zabezpieczenie łączące metody zabezpieczeń 
konstrukcyjnych z geosyntetycznymi pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących wskaźników stateczności przy 
jednoczesnym uporządkowaniu warunków wodnych. Końcowy efekt ma za zadanie nie tylko zapewnić 
stateczność skarpy ale również funkcjonalność budowli komunikacyjnej na niej zlokalizowanej jaką jest droga.  
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Obecnie określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów wykonuje się z wykorzystaniem aparatu 
bezpośredniego ścinania oraz aparatu trójosiowego ściskania. Przewaga drugiego aparatu wynika 
z możliwości kontrolowania ciśnienia wody w porach na każdym etapie badań gruntu, dzięki czemu 
otrzymane parametry są parametrami efektywnymi. Badania własne autora wykonano na gruntach spoistych, 
górnomiceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego oraz wykonano je w aparacie trójosiowego ściskania. 
Wyniki badań w przyszłości posłużą do wykonania modelu przestrzennego MES oraz do wykonania kalibracji 
sondy SCPT-U (seismic cone penetration tests). Sonda służy do wykonania badań in situ, zaś kalibracja sondy 
posłuży do zwiększenia możliwości określania parametrów statycznych oraz dynamicznych gruntu rejonu 
Krakowa i okolic.  

1 Wprowadzenie  

Właściwości wytrzymałościowe gruntów określa się w badaniach laboratoryjnych przy wykorzystaniu 
aparatu bezpośredniego ścinania oraz aparatu trójosiowego ściskania. Określenie parametrów 
wytrzymałościowych gruntów oparte jest pomiarze naprężeń całkowitych lub efektywnych, których zależność 
określa równanie numer 1.  

 𝑠 = 𝑐′ + 𝜎′𝑡𝑎𝑛𝜑 (1) 

Powyższy wzór w przypadku gruntów gruboziarnistych spójność c’ ≈ 0, zaś dla gruntów drobnoziarnistych 

c’ > 0. Kąt tarcia wewnętrznego uzależniony jest od rodzaju testu i dla testów w warunkach bez-odpływu  = 0, 

dla pozostałych ’ > 0. Parametry w zależności od metody są parametrami efektywnymi lub całkowitymi. Różnica 
wynika z zachowania się wody w próbce podczas badania, która musi być kontrolowana w celu ustalenia wpływu 
jej (poprzez wielkość dyssypacji ciśnienia) na parametry wytrzymałościowe.  

Celem badania jest określenie parametrów wytrzymałościowych gruntu, które posłużą w przyszłości do 
kalibracji sondy SCPT (seismic cone penetration tests) w zakresie dużych odkształceń zgodnie z [2]. Z uwagi na 
przyszłe zastosowanie parametrów określone parametry zostaną oznaczone przy wykorzystaniu metody UU 
w aparacie trójosiowego ściskania oraz w aparacie bezpośredniego ścinania zgodnie z [3]. Szczegółowe założenia 
przeprowadzonego badania zostało przedstawione w oddzielnych paragrafach pracy.  

1.1 Aparat trójosiowego ściskania  

W badaniach wykorzystano aparat trójosiowego ściskania firmy VJ-TECH, który jest na wyposażeniu 
Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem, Politechniki Krakowskiej. Wyniki i standardy badania zostały oparte 
na normach brytyjskich zgodnie z [4,5]. W skład aparatu trójosiowego wchodzi komora trójosiowa 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 17 000 [kPa], kontrolery ciśnienia wody w komorze (cell pressure) i próbce 
gruntowej (back pressure), czujnik ciśnienia wody w porach (pore water pressure) oraz rama o obciążeniu do 
20kN z siłownikiem do zadawania stałego odkształcenia ze zdefiniowaną prędkością ściskania. Dodatkowo 
zamocowany czujnik siły rejestruje wzrost naprężeń dewiatorowych. Całym procesem badawczym steruje 
komputer z aplikacją Clips Studio firmy VJ-Tech. Stanowisko badawcze zostało przedstawione na zdjęciu nr 1. 

Badania z uwagi na przyszłe wykorzystanie zostało wykonane metodą UU (Unconsolidated Undrained), 
czyli bez wstępnej konsolidacji i bez mierzenia ciśnienia wody w porach podczas badania. Szczegółowy opis 
procedury badawczej oraz wymogów sprzętowych oparto na normie brytyjskiej [4]. Badania zostały podzielone 
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na badania jednoosiowe (bez ciśnienia bocznego) i badania trójosiowe dla ciśnień w komorze na poziomie 
100 [kPa], 200 [kPa] i 300 [kPa]. Prędkość osiowego przemieszczenia (prędkość ściskania v) wynosiła 
0,01mm/min.  

 
Zdjęcie 41. Stanowisko badawcze. Aparat trójosiowego ściekania Politechnika Krakowska 

Z badania trójosiowego ostatecznie oznaczono, dla naprężeń całkowitych, kąt tarcia wewnętrznego ’ oraz 
spójności c’. Dla określenia powyższych właściwości przeprowadzono 7 testów dla różnych ciśnień bocznych. 
Wyniki badania przedstawiono w pkt. 2.2. niniejszej pracy. 

1.2 Aparat bezpośredniego ścinania  

Wynikiem badania, które przeprowadza się aktualnie zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN ISO/TS 
17892-10 Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania [6], jest oznaczenie parametrów ścinania gruntu kąta 
tarcia wewnętrznego i spójności. Założeniem utrzymania parametrów efektywnych jest to, iż prędkość ścinania 
uzależniona od konsolidacji próbki jest na tyle mała, że poprzez drenaż w ścinanej próbce następuje dyssypacja 
nadwyżki ciśnień w porach. Takie założenie, jeżeli zostanie spełnione to parametr całkowity w badaniu jest 
ostatecznie parametrem efektywnym. Schemat badania przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Schemat próbki ścinana w aparacie bezpośredniego ścinania. 

Z uwagi na brak czujnika ciśnienia wody w porach w aparacie bezpośredniego ścinania i przyjmowania 
ścinania z prędkością 0,01mm/min (prędkość taka sama w badaniach trójosiowych), określony parametry będą 
parametrami całkowitymi. Badania będą uzupełnieniem i porównaniem dla określenia parametrów 
wytrzymałościowych określonych w aparacie trójosiowego ściskania. Wyniki badania przedstawiono w pkt. 2.3. 

2 Badania gruntu  

2.1 Materiał badawczy  

Badania wytrzymałościowe przeprowadzone zostały na iłach górnomiceńskich zapadliska 
przedkarpackiego z rejonu Krakowa. Próbka została pobrana na terenie byłej kopali iłów w Zesławicach 
w Krakowie (dzielnica Krzesławice) na trasie realizowanej inwestycji drogi szybkiego ruchu S7. Blok gruntu 
wycięty został na głębokości 1 metra poniżej poziomu terenu a następnie został przetransportowany do 
laboratorium Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem. Próbka przechowywana była w temperaturze 2° 
Celsjusza w celu uniknięcia utraty wilgotności naturalnej.  

Sposób doboru materiału gruntowego ma znaczący wpływ na otrzymane wyniki. Potwierdzają to wyniki 
badań oraz literatura [9]. Podstawowymi wymaganiami stawianymi próbkom jest nienaruszona struktura gruntu 
oraz stała wilgotność. Wycinanie próbek badawczych z bloków według autora najlepiej spełnia wymagania 
stawiane próbkom.  

2.2 Badania trójosiowe 

Przygotowanie próbki do badań w aparacie trójosiowego ściskania zostało wykonane poprzez wycięcie 
pierścieniem tnącym 7 próbek gruntu. Średnica próbki to 50mm a wysokość 100mm. Stosunek wysokości do 
średnicy wynosi 2 i jest zgodny z wymaganiami normy brytyjskiej [4,5]. Wyniki badań trójosiowych zostały 
przedstawione na rysunku numer 2. Przedstawia on wzrost naprężenia dewiatorowego w funkcji odkształcenia 
pionowego (charakterystyka odkształceniowo-naprężeniowa).  
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Rysunek 2. Wyniki badań trójosiowych iłów mioceńskich z terenu Krakowa 

Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli numer 1 gdzie 1 jest to naprężenie poziomie działające na 

próbkę gruntową (ciśnienie wody w komorze), d jest to wartość maksymalnego dewiatora naprężenia. 

Ostatecznie 3 jest naprężeniem pionowym przy którym dochodzi do ścięcia próbki gruntowej. Badania były 
prowadzone do momentu osiągnięcia 7% odkształcenia. Jedyne w przypadku próbki numer 7 z uwagi na znaczne 
deformację próbki badanie zakończono dla odkształcenia 5%. Ponadto określono wielkość początkowe (przed 
rozpoczęciem badania trójosiowego) gęstości objętościowej i właściwej oraz wilgotności w celu określenia 
parametrów fizycznych gruntu a wyniki zestawiono odpowiednio w tabeli numer 1. Po skończonym badaniu 
w celu weryfikacji określono wilgotność badanej próbki. Jednakże w żadnym z przypadków nie zauważono 
większej zmiany wilgotności próbki. 

Tabela 1. Zestawienie wyników badań w aparacie bezpośredniego ścinania iłów mioceńskich z terenu Krakowa 

Próbka gruntowa 1 d 3 d s w 

Próba_UU_01 0 kPa 113 kPa 113 kPa 1,95 2,68 28 

Próba_UU_02 0 kPa 120 kPa 120 kPa 1,98 2,65 26 

Próba_UU_03 
Próba_UU_04 
Próba_UU_05 
Próba_UU_06 
Próba_UU_07 

100 kPa 
100 kPa 
200 kPa 
200 kPa 
300 kPa 

150 kPa 
153 kPa 
180 kPa 
190 kPa 
242 kPa 

250 kPa 
253 kPa 
380 kPa 
390 kPa 
542 kPa 

2,00 
1,98 
1,94 
1,96 
2,01 

2,66 
2,68 
2,68 
2,68 
2,66 

29 
27 
25 
24 
29 

 
Wyniki badań trójosiowych zostały porównane z wynikami innych autorów wykonujących badania 

właściwości mechanicznych gruntów na iłach mioceńskich w innych rejonach Krakowa [8,10]. Wyniki otrzymane 
przez autora są bardzo zbliżone. Prezentacja wyniki w postaci kół Mohra przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Koła Mohra dla badań jednoosiowych i trójosiowych iłów miceńskich z terenu Krakowa 

Ostatecznie wynikiem badania jest kąt tarcia wewnętrznego, który wynosi  = 8 [stopni] oraz spójność 
gruntu równa c = 59 [kPa] dla naprężeń całkowitych określonych przy dużych odkształceniach w aparacie 
trójosiowego ściskania. 

2.3 Badania bezpośredniego ścinania. 

Przygotowanie próbki do badań w aparacie bezpośredniego ścinania zostało wykonane poprzez wycięcie 
pierścieniem tnącym z bloku gruntu 6 próbek. Przekrój poprzeczy próbki o wymiarach 60x60x20mm 
umieszczono w komorze aparatu a następnie zabezpieczono przed zmianą objętości próbkę poprzez zalanie 
komory wodą. W celu sprawdzenia czy woda dostała się do komory przez rozpoczęciem i po zakończeniu badań 
wykonano oznaczenia wilgotności próbki gruntowej.  

Przed rozpoczęciem ścinania próbki, grunt został poddany konsolidacji poprzez metalową dźwignię, która 
dociska próbkę gruntową. W czasie trwania konsolidacji rejestrowano zmianę wysokości próbki. Konsolidacja 
trwała do momentu aż nie następowała zmiana wysokości, czyli do momentu pełnej konsolidacji przy zadanym 
naprężeniu pionowym. Po zakończonej konsolidacji próbkę gruntu ścinano z prędkością 0,01mm/min. 
Na podstawie otrzymanego wykresu wzrostu sił ścinających do odkształcenia poziomego próbki zdefiniowana 
maksymalną siłę ścinającą przy stałym naprężeniu pionowym. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 
numer 2. 

Tabela 2. Wyniki badań w aparacie bezpośredniego ścinania 

Próbka gruntowa 1 max ścięcia d s 

Próba _ABS_01 100 kPa 77 kPa 5.2% 1,95 2,68 

Próba _ABS_02 100 kPa 79 kPa 6.3% 1,98 2,65 

Próba _ABS_03 
Próba _ABS_04 
Próba _ABS_05 
Próba _ABS_06 

150 kPa 
150 kPa 
200 kPa 
200 kPa 

88 kPa 
89 kPa 
96 kPa 
98 kPa 

4.4% 
4.8% 
5.4% 
5.2% 

2,00 
1,98 
1,94 
1,96 

2,66 
2,68 
2,68 
2,68 

 
Wyniki badań w aparacie bezpośredniego ścinania porównując z wynikami z aparatu bezpośredniego 

ścinania wykazują duże podobieństwo. Szczególnie można zwrócić uwagę na podobieństwo w zakresie wielkości 
odkształcenia przy maksymalnym dewiatorze naprężenia, który mieści się między 3 i 5% odkształceniem. 
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Zdjęcia. 2. Stanowisko badawcze. Aparat bezpośredniego ścinania Politechnika Krakowska 

Badania bezpośredniego ścinania wykonano zgodnie z Polską Normą [6]. Stanowisko badawcze zostało 
przedstawione na zdjęciu numer 2. 

2.4 Kalibracja pomiędzy wynikami sondy SCPT oraz badań trójosiowych gruntu. 

Określone parametry wytrzymałościowe iłów mioceńskich z terenu Krakowa w przyszłości zostaną 
wykorzystane do kalibracji wyników z sondy SCPT. Podstawowym wynikiem sondowania sondą SCPT są 
parametry oporu pod stożkiem penetrometru qc oraz wartości tarcia na tulei ciernej fs. Oba parametry są 
wykorzystywane w interpretacji badań gruntu, które zgodnie z normą PN-B-04452:2002 pozwalają na określenie 
parametrów wytrzymałościowych gruntu. Kolejną polską normą wykorzystywana w interpretacji sondowania 
jest norma PN-EN 1997-2 - Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Sama interpretacja wymaga wykonania 
dobrego rozpoznania warunków lokalnych dla danego typu iłu, zatem wyniki sondowania muszą zostać 
bezpośrednio skorelowane z innymi badaniami. Ponadto Eurokod 7 dla sondy FVT zwraca uwagę na możliwość 
wystąpienia różnicy parametrów wytrzymałościowych w odniesieniu do metody określenia tych parametrów 
i tak wytrzymałość na ścinanie z odpływem może być niższa niż wytrzymałość bez odpływu. Niestety z uwagi na 
dużą czasochłonność badań z drenażem iłów, a w szczególności saturacji i konsolidacji próbki, ilość badań iłów 
miceńskich w literaturze krajowej występuję w bardzo niewielkiej ilości. Z uwagi na powyższy fakt zalecane jest 
wykonanie serii badań korelacyjnych pomiędzy parametrami całkowitymi a efektywnymi dla iłów mioceńskich 
z rejonu Krakowa. 

Istnieją również inne, niestandardowe metody interpretacji sondowania CPT poprzez określanie rodzaju 
gruntu. Metoda przedstawiona przez Bhattacharya i Solomatine (2006) jest propozycję wykorzystującą metody 
sztucznych sieci neuronowych. Jednakże wykorzystanie tej metody sprowadza się do wykonania serii badań, 
które służą do zbudowania (nauczenia) sieci neuronowej, która automatycznie będzie w przyszłości 
interpretowania wyniki sondowania CPT. 

3 Wnioski i podsumowanie 

Badania bezpośredniego ścinania oraz trójosiowego ściskania gruntu miały na celu określenie właściwości 
mechanicznych iłów górnomioceńskich zapadliska przedkarpackiego rejonu Krakowa. Wyniki badań 
w przyszłości zostaną wykorzystane do kalibracji sondy SCPT Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem L-46. 
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Jednakże z uwagi na głębokość pobranych prób konieczne będzie w przyszłości wykonanie ponownie badań 
w aparacie trójosiowego ściskania dla próbek, które znajdują się głębiej. Sposób poboru prób z większej 
głębokości będzie jednak wymagało poboru z wykorzystaniem specjalnych próbników (np. Shelby) oraz sondy 
CPT, dzięki czemu możliwe jest pobieranie próbek z większej głębokości w stanie nienaruszonym.  

Rezultatem badań trójosiowych i bezpośredniego ścinania jest określenie parametrów 
wytrzymałościowych czyli kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Wielkość tych parametrów określono dla 
naprężeń całkowitych metodą UU w aparacie trójosiowego ściskania oraz w aparacie bezpośredniego ścinania. 
Wyniki badań z uwagi na przyjętą metodę charakteryzują się dużą spójnością przy małym kącie tarcia 
wewnętrznego.  
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SPOSÓB DOBORU MATERIAŁU BUDOWLANEGO W REKULTYWACJI 
TERENU KOPALNI ODKRYWKOWEJ IŁÓW W KRAKOWIE 

Jakub Zięba – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut 
Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem, jzieba@pk.edu.pl 

Opracowanie obejmuję analizę wpływu doboru gruntu w pracach rekultywacyjnych byłej kopalni iłów 
mioceńskich na terenie Krakowa. W analizie zostaną uwzględnione parametry gruntu tj. ciężar objętościowy, 
stopień zagęszczenia lub plastyczności, kąta tarcia wewnętrznego, spójność oraz moduł odkształcenia 
liniowego określony w aparacie trójosiowego ściekania na próbkach o nienaruszonej strukturze. Warunkiem 
doboru gruntu będzie uzyskanie odpowiedniego współczynnika stateczności ogólnej, jednocześnie przy 
minimalnym wykorzystaniu badanego materiału gruntowego. Opracowanie obejmuje również analizę 
przestrzennego planu zagospodarowania dotyczącego kopalni iłów w Zesławicach (Kraków), który określa 
przyszły sposób zagospodarowania terenu kopalni. Ostatecznie został zaproponowany sposób optymalnego 
doboru materiału gruntowego oraz prawidłowego kształtowania terenu kopalni iłów mioceńskich w Krakowie, 
uwzględniając przyszłe zabudowania oraz trasę szybkiego ruchu S7, które zostało zweryfikowane w programie 
MIDAS GTS NX® na podstawie współczynnika stateczności.  

1 Wprowadzenie 

Proces rekultywacji kopalni iłów mioceńskich w Krakowie, rozpoczął się wraz zamknięciem działalności 
firmy Wienerberger-Zesławice. Zakończenie działalności firmy spowodowane było kwestiami bezpieczeństwa 
[1], przeznaczeniem części terenu kopalni na cele inwestycji komunikacyjnych [2] oraz m.in. rentowności 
eksploatowania złoża iłów, które wykorzystywane były do produkcji ceramiki budowalnej.  

W największym stopniu do likwidacji terenu kopalni przyczyniło się bezpośrednie zagrożenie, wynikające 
z obecności na terenie kopalni czynnych osuwisk powstałych w wyniku eksploatacji górniczej od strony 
południowej i wschodniej. Ściana południowa została zamknięta w wyniku niekontrolowanego osuwiska, które 
w sposób bezpośredni zagroziło murowanemu Fortowi nr 49a Dłubnia z XIX w. [5]. Ściana wschodnia zamknięta 
została w znacznej mierze w wyniku powolnego wyczerpywania się zasobu iłów oraz zwiększaniu nakładów 
finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie ściany, które przeciwdziałało możliwemu osunięciu się gruntu. 

1.1 Projekt zagospodarowania terenu. 

Zgodnie z Uchwałą NR LXIV/820/09 miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009r. na terenie obszaru „Zesławice” 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [3]. Obejmuje on powierzchnię 129,94 ha 
i ograniczony jest ulicami Morcinka, Kantorowicka, S. Petofiego oraz rzekami Dłubania i Baranówki. 
Powierzchnia samej kopalni obejmuje 45,12 ha co stanowi łącznie 35% całości powierzchni miejscowego planu. 

Celem wprowadzenia miejscowego planu było zabezpieczenie terenu kopalni przed zabudową, 
a jednocześnie przyjęto nakaz wykonania rekultywacji całej powierzchni kopalni oraz wszystkich terenów, które 
przeznaczone są zgodnie z planem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Teren kopalni ostatecznie 
w największej części zostanie przeznaczony pod zieleń urządzoną na powierzchni, której dopuszcza się wyłącznie 
lokalizację obiektów usługowych komercyjnych związanych z funkcją parku oraz urządzeń i obiektów 
sportowych. W części wschodniej na części terenu byłej kopalni została przewidziana lokalizacja węzła 
komunikacyjnego Mistrzejowice, która połączy w przyszłości dwie trasy szybkiego ruchu, trasę S7 oraz północą 
obwodnicę Krakowa, która w listopadzie 2016 r. została dołączona do trasy ekspresowej trasy S52. Budowa trasy 
S7 obecnie na terenie Krakowa jest realizowana a cała trasa w planie zostanie ukończona do roku 2020. Plan 
miejscowego zagospodarowania przewiduje wykonanie zabezpieczenia ścian kopalni w celu zabezpieczenia 
stateczności na podstawie stosownych ekspertyz.  
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1.2 Rekultywacja terenu kopalni 

Rekultywacja ternu kopalni rozpoczęła się w 2016r a pracę związane z zabezpieczeniem kopalni 
wykonywane są w sposób systematyczny. Wstępne prace zabezpieczające ściany kopalni wykonano jeszcze 
przed zakończeniem funkcjonowania kopalni. Celem rekultywacji jest przywrócenie wartości użytkowych przez 
właściwe ukształtowanie terenu oraz poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych terenu objętym 
rekultywacją [9,10,11].  

 
Zdjęcie 1. Kopalnia iłów Zesławice (Kraków) – ściana północno-zachodnia. 

Z uwagi na wieloletnią eksploatację górnicza, kopalnia w całości pokryta jest utworami trzecirzędowymi 
i są to iły mioceńskie zapadliska przedkarpackiego. Grunt ten charakteryzuje się dużą zawartością frakcji iłowej 
w gruncie dochodzącej do 75% całości gruntu. Pozostałe frakcje to głównie frakcja pyłowa i piaskowa co zgodne 
jest z badaniami innych autorów m.in. [7]. Grunt ten z uwagi na dużą ekspansywność oraz wysadzinowość jest 
gruntem, który może stwarzać problemy przy projektowaniu i budowaniu budynków na jego terenie, 
a w szczególności jego użytkowanie. Ponadto zaleca się w tym przypadku aby teren kopalni w niecce pokryć 
innymi gruntami piasków lub glin które będą stanowić warstwę gruntów nośnych pod przyszłe zabudowania 
oraz będą pełnić funkcję warstwy wegetacyjnej dla przyszłej zieleni.  

Z uwagi na znaczny teren kopalni, obecnie prowadzone są prace ziemne, które mają na celu wypełnienie 
lokalnych niecek, które wcześniej pełniły funkcję zbiorników wody powierzchniowej. Kolejnym etapem prac 
rekultywacyjnych będzie zabezpieczenie ścian kopalni. Niniejsza analiza związana jest z wpływem 
zastosowanego materiału gruntowego na wielkość współczynnik stateczności lokalnej i globalnej ścian kopalni.  

2 Analiza wpływu doboru materiału na stateczność ścian kopali 

2.1 Materiał gruntowy 

Do wykonywania konstrukcji gruntowych tj. nasypy, skarpy i inne, stosuje się z uwagi na opłacalność 
ekonomiczną materiał miejscowy. Często koszt transportu materiału budowlanego na teren budowy przewyższa 
cenę samego materiału. Z uwagi na powyższy aspekt analizie poddanie zostanie jedynie grunt miejscowy, czyli 
piaski pylaste, gliny piaszczyste i piaski średnie. Badania powyższego materiału pochodzą z badań terenowych 
Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem prowadzonych w ramach praktyk geotechnicznych na Politechnice 
Krakowskiej w latach 2006 – 2015r. Na podstawie 64 otworów badawczych zostało określone najczęściej 
występujące grunty w sąsiedztwie kopalni. Ponadto wykorzystano w analizie materiały archiwalne kopalni iłów 
[4] zawierające informację o gruntach z terenu i okolic kopalni. 
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Ponadto w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania [3] ustalono, z uwagi na racjonalne 
wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, że dopuszcza się wykorzystanie 
materiałów gruntowych do zabezpieczenia ścian kopalni oraz ogólnie wykorzystanie materiału gruntowego do 
celów rekultywacji.  

2.2 Wymagania ogólne materiału gruntowego 

Wymagania stawiane gruntom, które służą w pracach rekultywacyjnych to grunty które posiadają dobre 
parametry mechaniczne oraz posiadają kilka cech które sprawiają że prace ziemne są łatwiejsze do wykonywania 
oraz kontrolowania. Takimi cechami jest możliwość kontrolowania jakość wykonanych prac oraz możliwość 
łatwego transportu gruntu na teren kopalni. Na podstawie badań własnych oraz terenowych [12] określono 
zakres uziarnienia dla gruntów lokalnych, który został przedstawiony za pomocą pola B na rysunku nr 1.  

 
Rysunek 42. Krzywe uziarnienia gruntów poddane analizie numerycznej w określeniu stateczności ogólnej ścian kopalni 

Ostatecznie na podstawie analizy materiałów z badań geotechnicznych i ogólnych warunków i wymagań 
odnośnie użytego materiału w pracach rekultywacyjnych, wybrano trzy różne grunty których (krzywa 1 2 i 3), 
udział procentowy frakcji został przedstawiony na rysunku nr 1. Ponadto na wykresie nr 1 przedstawiono ogólne 
wskazania dla materiału gruntowego [6], który z uwagi na niewielką ilość frakcji drobnoziarnistych (spoistych) są 
łatwe w zagęszczeniu i uzyskaniu wymaganych parametrów mechanicznych nasypu. Zakres uziarnienia dla tych 
gruntów został przedstawiony za pomocą pola A. Dodatkową zaletą takich gruntów jest wodoprzepuszczalność 
przez co uniemożliwione jest gromadzenie się wody w korpusie konstrukcji nasypu. Parametry fizyczne dla 
wybranych gruntów uwzględnionych w analizie przedstawiono w tabeli nr 1, które zostały wykorzystane 
w analizie stateczności ściany kopalni. Sam kształt tj. nachylenie projektowanej skarpy jak i lokalizacja ścian 
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wymagających wzmocnienia było wcześniej poddane analizie i zaproponowane przez autora z uwzględnienie 
przyszłych zabudowań kopalni [1,2,5]. Wybranie metody nowego kształtowania terenu została wybrana z uwagi 
na charakterystyczny kształt ścian kopalni, który jest widoczny na zdjęciu nr 1, który jest związany z eksploatacją 
górniczą tego terenu.  

2.3 Klasyfikacja i uziarnienie analizowanego gruntu 

Uziarnienie gruntów jest podstawowym elementem klasyfikowania gruntu. Uziarnienia w sposób 
oczywisty wpływa na własności mechaniczne, które w analizie stateczności ogólnej odgrywają najistotniejszą 
role. Z uwagi na powszechne występowania glin piaszczystych w okolicy kopalni zaleca się stosowanie tego 
materiału, jednakże przy zachowaniu warunku że w wykorzystywanym materiale procentowy udział frakcji 
spoistej (ziarna o średnicy ≤0,05mm) nie powinien przekraczać 15%. Grunty z większą zawartością frakcji 
drobnoziarnistej mogą być trudne w zagęszczeniu i z uwagi na swoją wysadzinowość wykorzystanie ich wymaga 
zachowania ostrożności. Z uwagi na powyższe problemy w projekcie rekultywacji zakres stosowania takiego 
materiału powinien zostać w sposób jednoznaczny zdefiniowany. 

Tabela 1. Własności fizyczne gruntów wykorzystanych w analizie numerycznej metodą elementów skończonych [12]. 

Gen Krzywa fp f  φ’ c’ E 

siSa (piasek pylasty) 1 85% 15% 18,5 18° 16kPa 60MPa 

siSa (piasek gliniasty) 2 95% 5% 18,0 26° 5kPa 82MPa 

CSa (Piasek gruby) 3 100% 0% 17,5 34° 0kPa 95MPa 

 

Kolejnym aspektem w doborze materiału gruntowego jest rodzaj i przeznaczenie planowanej konstrukcji 

oraz działających na konstrukcje obciążeń. Z zakresie na którym w przyszłości przewidziano budowę trasy 

ekspresowej nie tylko dobór materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych jest konieczny, ale wybór 

materiału powinien możliwy do określenia przez wskaźniki, które podczas realizacji jak i po wykonaniu 

rekultywacji będą mogły być prosto skontrolowane. Podstawowym wskaźnikiem dla gruntów gruboziarnistych 

(niespoistych) jest to wskaźnik zagęszczenia Is. Wszystkie grunty, uwzględnione w analizie sprawdzono wskaźnik 

zagęszczenia metodą Proctora i wynosi on co najmniej 0.95 [12]. Taki poziom zgodnie z [6] spełnia wymagania 

przydatności w stosowaniu dla różnych typów konstrukcji ziemnych.  

2.4 Analiza stateczności ścian kopalni 

Do celów analizy statyczno-wytrzymałościowej wykorzystano program Migas GTS NX, który umożliwia 
wygenerowanie przestrzennej siatki elementów skończonych. Ponadto program został wykorzystany z uwagi na 
dodatkowe opcje zastosowania teorii Coulomba-Mohra oraz możliwości importowania z programów CAD siatki 
warstwic oraz wyników z badań geotechnicznych. Prace inwentaryzacyjne (geodezyjne) wykonano przy 
wykorzystaniu laserowego skanera naziemnego 3D RIEGL VZ-400, dzięki któremu możliwe było sprawdzenie 
aktualnego ukształtowania terenu a w szczególności do określenia wielkości spadków oraz nachylenia skarpy. 
Wyniki inwentaryzacji geodezyjnej oraz metodyka badań zostały szczegółowo omówione przez autora w artykule 
„Wpływ warunków stateczności ogólnej i lokalnej w kształtowaniu terenu kopalni odkrywkowej iłów w Krakowie” 
[5]. Dzięki skanowaniu metodą laserową odwzorowanie powierzchni terenu kopalni wykonano z dokładnością 
1cm, a wyniki skanowania w przyszłości pomogą w ocenie postępu prac rekultywacyjnych. 

Powierzchnia terenu kopalni została wygenerowana w programie na podstawie wyników skanowania 
naziemny skanerem laserowym. Model wykorzystany do poniższej analizy obejmował obszar o wymiarach 
450 m na 280 m (12.6 ha) i został przedstawiony na rysunku nr 2. Zastosowano siatkę z wykorzystaniem 
elementów sześciobocznych o wymiarze 4m. Możliwość zastosowania tak dużej siatki możliwa była z uwagi na 
jednorodne warunki gruntowe, które zostało potwierdzone badaniami [12]. Wykorzystanie programu Midas GTS 
NX ostatecznie pozwoliło na wierne odwzorowanie powierzchni terenu kopalni oraz warunków geotechnicznych. 
Poprzez zdefiniowanie właściwego ukształtowania terenu, wynikająca z optymalnego kształtowania nachylenia 
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skarp [5] oraz z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ostatecznie z uwzględnieniem przyszłych 
zabudowań oraz planowanych tras szybkiego ruchu zbudowano model, na podstawie którego możemy ocenić 
wpływ różnego materiału na ostateczny współczynnik stateczności globalnej i lokalnej wszystkich ścian kopalni. 

Przyjęty model ośrodka gruntowego został oparty na hipotezie wytężeniowej Coulomba-Mohra. Pozwala 
to na analizę zmianę odkształceń w zakresie naprężenia sprężystego. Z uwagi na przyjęty model uwzględniono 
maksymalną wartość wytrzymałości na ścinanie, która została określona laboratoryjnie w badaniach 
trójosiowych [12], której przekroczenie powoduje występowanie w odkształceń plastycznych.  

Wykorzystanie przyjętej teorii Coulomba-Mohra jest powszechnie stosowaną praktyką. Wyniki czyli 
lokalizacja punktów, w których dochodzi do przekroczenia naprężeń ścinających, pozwalają jednocześnie na 
lokalizację płaszczyzn poślizgu oraz dodatkowo na określenie wartości parametrów wytrzymałościowych dla 
których dochodzi do utraty stateczności globalnej i lokalnej. Ostateczny model został przedstawiony na rysunku 
2, gdzie kolorem niebieskim przedstawiono teren występowania iłów mioceńskich a kolorem różowym gruntów, 
które zalegają nad utworami trzeciorzędowymi.  

 
Rysunek 2. Model numeryczny kopalni Iłów Zesławice (Kraków) Migas GTS NX 

Analizę numerycznej oceny stateczności przyjętego modelu przeprowadzono z wykorzystaniem metody 

redukcji wytrzymałości na ścinanie SRM. Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM –shear reduction 

method), polega na obniżaniu parametrów mechanicznych gruntu, tj. efektywnego kąta tarcia wewnętrznego 

φ’, oraz efektywnej spójności c’, w kolejnych iteracjach [8]. Procedura redukcji parametrów wytrzymałościowych 

kończy się w momencie, gdy wartości uzyskane w kolejnym kroku, są mniejsze od minimalnych wartości 

parametrów wytrzymałościowych, dla których wystąpi niestateczność modelu. Metodę redukcji wytrzymałości 

gruntu na ścinanie przeprowadza się w oparciu o wzór 1: 

 𝐹𝑂𝑆 =
𝑐

𝑐𝑘𝑟
+

𝜑

𝜑𝑘𝑟
 (1) 

gdzie: 

c i φ – wartość rzeczywiste efektywnej spójności i efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu, przyjęte 

na podstawie badań w aparacie trójosiowego ściskania metodą CD [12], 

ckr i φkr – wartości efektywnej spójności i efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu, otrzymane 

w kolejnych kroku redukcji parametrów rzeczywistych, dla których wystąpi niestabilność modelu. 
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Rysunek 3. Mapy odkształceń powierzchni terenu oraz ścian kopalni Iłów Zesławice (Kraków) Migas GTS NX  

Wynikiem analizy numerycznej są mapy odkształceń i naprężenia gruntu, widoczne na rysunku nr 3. 
Ponadto określono wpływ zastosowanego materiału na stateczność globalną oraz lokalną ścian kopalni. Wzrost 
współczynnika stateczności globalnej i lokalnej dla wszystkich zastosowanych gruntów okazał się wystarczający. 

3 Wnioski i podsumowanie 

Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowej współpracy Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem, 
Politechniki Krakowskiej z firmą Winerberger-Zesławice. Na trenie kopalni Katedra prowadziła badania 
geotechniczne w ramach praktyk studenckich w latach 2006 – 2015r. na których wykonano łącznie 64 otworów 
badawczych, wykonując jednocześnie około 273mb badań makroskopowych oraz laboratoryjnych na pobranych 
próbkach. Dodatkowo wykonano sondowania w celu określenia stopnia zagęszczenia i plastyczności dla każdego 
otworu do głębokości 7m co daje łączną długość około 448mb. Część wyników z badań terenowych 
i laboratoryjnych posłużyła do budowy numerycznego modelu kopalni iłów w Krakowie. 

Analizowane przykłady wyraźnie pokazują w jakim stopniu sposób doboru materiału może wpłynąć na 
większe możliwości kształtowania terenu, a w szczególności sposób kształtowania spadku ścian kopalni 
poddanych rekultywacji. Analizie poddano trzy reprezentatywne próby gruntów o różnym stopniu zagęszczenia 
i plastyczności. Dla określonych stopni zdefiniowano pozostałe cechy materiału budowlanego, które zostały 
wykorzystane w modelu komputerowym w celu określenia stateczności globalnej i lokalnej ścian byłej kopalni 
iłów w Zesławicach w Krakowie.  

Celem artykułu była ocena zasadności stosowania materiału gruntowego, który pochodzi z okolicy kopalni 
do celów rekultywacji. Wynik analizy wykazał że zastosowany materiał spełnia wymagania stawiane przez plan 
miejscowego zagospodarowania oraz jest wystarczający w zapewnieniu stateczności ogólnej ścian kopalni. 
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WYKORZYSTANIE TECHNIKI DRUKOWANIA 3D DO STWORZENIA 
MODELU DLA MUZEÓW  

Beata Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii  
Ewelina Werner – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska 
i Geodezji 

Celem artykułu jest przedstawienie problemu publicznego wystawiania szczątków ludzkich przez muzea, na 
przykładzie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, oraz potencjalne rozwiązanie dzięki zastosowaniu 
techniki wydruku 3D. Krytyczne spojrzenie na sposób dysponowania szczątkami i traktowania ich wyłącznie 
jako obiekty wystawy ma za zadanie wywołać refleksję wobec słuszności tych działań. W artykule 
zastosowano analizę i interpretację opisów dołączonych do wystaw w formie papierowej (jeśli dotyczy) oraz 
nagraniowej (audioprzewodnik), które uzupełniono o zapis rozmów i reakcje odwiedzających poszczególne 
wystawy ze szczątkami ludzkimi. Na podstawie wymienionych źródeł można przyjąć, że publiczne wystawianie 
prawdziwych szczątków ludzkich wywołuje przede wszystkim niepokój u odwiedzających muzeum. 
Rozwiązaniem może być wykorzystanie wydruku 3D do stworzenia modeli wiernie odzwierciedlających 
prawdziwe szczątki ludzkie. 

1 Wstęp 

Problemem poruszanym w niniejszej pracy jest traktowanie szczątków ludzkich jako obiektu muzealnego. 
Szczątki w muzeum przedstawiane są jako kolejny artefakt - mają znaczenie dowodowe, biologiczne, 
informacyjne. Pobierane są z nich próbki DNA, próbki do datowania, analizuje się je pod względem płci, chorób, 
przyczyny śmierci, ubiera się jak lalkę na wystawie sklepowej. Istna „kopalnia wiedzy”. Jedyne prawo, które je 
chroni pod względem etycznym, to zalecenie niewzburzania odbiorców i odwiedzających, włączone w kodeks 
etyki muzeów. Może być jednak rozumiane i wykorzystywane w zależności od podejścia samego muzeum.  

Dyskusja na temat szczątków ludzkich w muzeach dotyczy w większości ustaleniu, kto ma prawo do 
wystawianych tam zwłok (ale nie starszych niż 100 lat), a wartości etyczne zdają się nie mieć znaczenia w tym 
dyskursie polityczno-kulturowym [1]. Pracą poruszającą temat publicznego okazywania szczątków ludzkich pod 
względem etycznym jest „Muzeum ludzkich ciał” Anny Wieczorkiewicz, która obszernie analizuje wystawy 
muzeów z całej Europy, jednak nie koncentrując się na konkretnym przykładzie [2]. We współczesnej literaturze 
utożsamianie szczątków człowieka z jego osobą powoli zaczyna klarować się wyłącznie na przykładach muzeów 
brytyjskich. Jednakże nawet tam, głównym problemem jest repatriacja mumii, szczątków i ich części. 

W niniejszej pracy skupię się nad analizą i interpretacją szczątków ludzkich znajdujących się w na 
wystawach stałych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: „Tu powstała Polska” oraz „Pradzieje Wielkopolski”. 
Analizy obejmują nie tylko samą formę ukazania szczątków zmarłych, ale ponadto uzupełnione są o przykłady 
rozmów i reakcje odwiedzających w różnym wieku. Po opisaniu i analizie kontekstu, w jakim znajdują się szczątki 
ludzkie, następuje jego interpretacja i propozycja rozwiązania problemu.  

2 Kodeks a wystawianie szczątków 

2.1 Kodeks Etyki ICOM dla muzeów 

Zbiory w muzeum określone są w Kodeksie Etyki ICOM dla Muzeów jako „dziedzictwo publiczne”. Warto 
nadmienić, że same szczątki ludzkie są nazywane w Kodeksie „drażliwym materiałem kulturowym” i wymienione 
(a tym samym przyrównane) z przedmiotami kultu religijnego. Samo ich wystawianie, powinno być:  

(...) zgodne z zasadami postępowania profesjonalnego, licząc się z interesami oraz wierzeniami członków 
społeczności i grup etnicznych lub religijnych, z których one się wywodzą. Należy je przedstawiać z największym 
wyczuciem taktu i z poszanowaniem godności ludzkiej wspólnej dla wszystkich ludzi (...)[3]. 
Prawdziwe jest tutaj stwierdzenie Jacka Kryszkowskiego, że „własność ogólna to własność niczyja”, użyte 
w odniesieniu do pomysłu rozproszenia sproszkowanych kości Witkacego, w celu uniemożliwienia 
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wykorzystywania jego szczątków do celów politycznych [4]. Jedyne, co powinno zwracać uwagę muzeum jest 
tworzenie wystawy z wyczuciem, aby nikt nie poczuł się oburzony ze względu na kontekst przedstawienia. Samo 
to, że są to prawdziwe szczątki ludzkie nie powinno wywołać protestu, ponieważ z założenia jest to „dziedzictwo 
publiczne”.  

2.2 Wystawa „Tu powstała Polska” 

Na wystawie znajdują się między innymi szczątki ludzkie, pod postacią szkieletu. Leżą na piasku, 
w metalowej skrzyni z przezroczystą pokrywą, w towarzystwie znalezionych w grobie przedmiotów (rysunek 1).  

 
Rysunek 1. Zdjęcie szczątków ludzkich na wystawie „Tu powstała Polska”, Muzeum archeologiczne w Poznaniu, źródło: materiały 

własne 

Wierzch skrzyni przysłania piasek tego samego koloru, co tenże wypełniający skrzynię. Na jej brzegu 
położone zostały dwa płaskie pędzle, różnej wielkości (rysunek 2).  

 
Rysunek 2. Pędzle i karty informacyjne przy skrzyni ze szczątkami ludzkimi, „Tu powstała Polska”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 

źródło: materiały własne 
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Prezentacja grobu, szczątków oraz wyposażenia, ma przypominać wyglądem prawdziwy grób, 
w momencie odkrywania przez archeologów. Piasek na skrzyni oraz narzędzia – to typowe symbole pracy tego 
badacza. Przyległą ścianę zdobi fototapeta przedstawiająca zieloną łąkę i las brzóz - odniesienie do spokoju 
miejsca, w którym spoczywał zmarły (rysunek 3).  

 
Rysunek 3. Skrzynia ze szczątkami i fototapeta, „Tu powstała Polska”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, źródło: materiały własne 

To także uderzający kontrast – żywość i intensywność zieleni, drzew i widok upozorowanego grobu 
z ludzkim szkieletem - symbolem śmierci. Po prawej stronie skrzyni, dla zainteresowanych, udostępnione są na 
kartce papieru dodatkowe informacje, zatytułowane: „Cmentarzysko wczesno-średniowieczne w Sowinkach (gm. 
Mosina) X/XI - XI w.”, o takiej oto treści: 

Należy ono do cmentarzysk szkieletowych, płaskich, rzędowych. Odkryto tam 150 pochówków 
ulokowanych w 150 jamach grobowych. Większość zorientowana była na linii wschód-zachód, z głową 
skierowaną na zachód. Część zmarłych pochowano w obstawach drewnianych, o czym świadczą ciemniejsze 
smugi lub śladowe ilości drewna. W nielicznych przypadkach zastosowano prawdopodobnie trumny, pozostałości 
których – okucia i żelazne gwoździe odkryto podczas badań.  

Cmentarzysko w Sowinkach dostarczyło archeologom cennych informacji na temat zróżnicowania 
społecznego i zawodowego w badanym okresie.  

Prezentowany pochówek jest jednym z najbogatszych jakie zarejestrowano na stanowisku w Sowinkach. 
Na wyposażenie pochowanego tu zmarłego składały się: noże żelazne we wspólnej skórzanej pochewce, 
ozdobionej „trzewikiem” z okuciami z brązu, platerowanymi złotą blaszką. Ponadto do grobu złożono: wiadro, 
kamienną osełkę, duży srebrny pierścień, srebrną monetę (dirhem arabski) i sprzączkę do pasa. Do unikatowych 
znalezisk należy zestaw do odmierzania kruszcu: brązowa szalka wagi wraz z zestawem odważników. 

W tekście można zauważyć użycie słów typologizujących: „szkieletowe”, „płaskie”, rzędowe”, a także 
słownictwo specjalistyczne: „obstawy drewniane”, „jamy grobowe”, „cmentarzysko”, „badany okres” i tym 
podobne. Wplatanie słów naukowych w tekst podkreśla wysoką wartość samego odkrycia i obiektywność 
samych badaczy. Typologizują, wyliczają, fachowo rozpoznają przedmioty. Także określenia – „śladowe ilości”, 
„cenne informacje”, „duży pierścień”, czy „unikatowe znaleziska” pełnią tutaj swoją rolę: mają za zadanie 
wzbudzać podziw i szacunek. W tekście pojawia się przypuszczenie – „W nielicznych przypadkach zastosowano 
prawdopodobnie trumny (...)”, które wskazuje na ogromny wysiłek, ale zarazem wiedzę i skuteczność metod 
stosowanych podczas prowadzenia badań archeologicznych. Należy podkreślić również samo odnoszenie się do 
„obiektu” prezentowanego na wystawie - tytuł podkreśla, że tekst odnosi się do całości cmentarza, a jego opis 
jest ważniejszy niż to, co naprawdę widzi odwiedzający. Dopiero w trzeciej części tekstu pojawia się 
sprecyzowanie, że na wystawie pokazany jest „pochówek” oraz „wyposażenie zmarłego”. 

Omówienie wystawy jest dostępne w formie audioprzewodnika do odbioru w kasie, jednak ich ilość jest 
ograniczona, a odwiedzający nie zawsze jest informowany o takiej możliwości. Ze względu na sposobność 
odsłuchania historii, które kryją się pod numerami konkretnych elementów wystawy, nie dodano do obiektów 
opisów merytorycznych. Skrzyni ze szczątkami ludzkimi, jako „obiektowi” muzealnemu, przypisano numer 123, 
jednocześnie je uprzedmiotawiając i depersonalizując. Odsłuchując nagranie, możemy się dowiedzieć, że: 
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Dla prostej ludności zmiana kultywowanej od pokoleń religii pogańskiej na wiarę o zupełnie odmiennym 
systemie wartości była trudna. Największa rewolucja dotyczyła spraw fundamentalnych – wyobrażeń o życiu po 
śmierci i obrzędów pogrzebowych. W czasach pogańskich zmarłych układano na stosie, który podpalano podczas 
organizowanych na cześć nieboszczyka obrzędach i biesiadach. Zdarzało się, że wdowa w akcie rozpaczy 
odbierała sobie życie, a przedmioty przynależne zmarłemu niszczono zrywając jego więź z ziemską przeszłością 
(...). Wyobrażenia o życiu pośmiertnym musiały więc przejść znaczące przeobrażenie, dlatego też początkowo, 
jak w przypadku prezentowanego na wystawie grobu kupca – wojownika, pochówek, choć szkieletowy, zawiera 
cały zestaw niezbędnych sprzętów, jakie zmarły zabierał ze sobą na drogę w zaświaty. Średniowieczny kościół 
polski dokonując chrystianizacji kraju, wykazał dużą elastyczność (...). Pomimo tych mądrych posunięć, Polskę 
nękały zrywy pogańskie. 

Cały tekst zarówno podkreśla prymitywność i odmienność osób żyjących w XI wieku, jak i bohaterskość 
i trud kościoła, walczącego o „pogańskie” dusze. Taki przekaz oddają przymiotniki: „prosta ludność”, „największa 
rewolucja”, „czasy pogańskie”, „znaczące przeobrażenie”, czy „mądre posunięcia”. Na początku tekstu 
uwypuklone zostaje zacofanie i niechęć do zmian niechrześcijan – „Dla prostej ludności zmiana kultywowanej 
od pokoleń religii pogańskiej na wiarę o zupełnie odmiennym systemie wartości była trudna”. Użycie tych 
środków literackich obniża wartość wierzeń tamtejszego społeczeństwa, sprawia, że nie przywiązujemy do nich 
wagi, a same obyczaje przedstawione są jako niedorzeczne. 

Prezentacja szczątków i jej oprawa ma na celu zachęcenie odwiedzającego do „aktywnego” udziału 
w prezentowanej wystawie. Kto jest jednak odbiorcą? Dzieci, które nie zdają sobie sprawy z tego, co widzą 
w gablocie? Czy może młodzież i dorośli, niechętnie podchodzący do szczątków? Odbiorca może poczuć się 
również zdezorientowany tym, co odtwarzane jest w audioprzewodniku pod numerem 123, a co naprawdę widzi. 
Uderzające jest opisywanie życia, przedstawiając w rzeczywistości szczątki osoby, która była bohaterem wystawy 
o tej dumnej nazwie.  

Pędzle, jako narzędzia pracy archeologa, są tutaj jednak narzędziem groteski – w tym cichym i pięknym 
krajobrazie, przyjdź i zagraj z nami w „odkrywanie śmierci”. Zobacz i uświadom sobie, co zostało z kupca 
i wojownika, ponieważ to czeka i ciebie. To jednocześnie narzędzia przemocy – jeśli odniesiemy się do samej 
czynności patrzenia, to idąc śladem Bergera, pędzle umożliwiają nam odsłonięcie ciała drugiego człowieka, który 
nie może odpowiedzieć na nasze spojrzenie. Jeśli więc jest obserwowany bez jego wiedzy i zgody, jest ofiarą 
przemocy, ofiarą Nas – Podglądaczy jego nagiego szkieletu [5]. W tym momencie trzeba zadać pytanie – Czy 
wszyscy odwiedzający muzeum chcieliby być uczestnikami lub obserwatorami „sekcji”? Nawiązując do ryciny 
okładki traktatu Andreasa Vesaliusa „De humani corporis fabrica” z 1543 roku, wystawienie ciała czy też 
szczątków ludzkich na widok publiczny w muzeum, nieodparcie przypomina widowiska sekcji anatomicznych 
z XVI-XIX wieku. Ich celem również było „szerzenie wiedzy” z tą różnicą, że dodatkowo były formą kary. Do takich 
publicznych sekcji bowiem wykorzystywano przede wszystkim ciała skazańców, ale nie mających wśród 
publiczności krewnych. Karani byli nie tylko przed śmiercią, ale także po niej – wystawienie publiczne, nago, 
wykorzystanie ciała jako obiektu do badań. Po pokazie należało pochować zmarłego [2]. Także obecnie szczątki 
ludzkie prezentowane w muzealnych gablotach są „skarbnicą wiedzy”, ale po „wyciśnięciu” z nich wszystkich 
możliwych informacji nie przyznaje im się prawa do pogrzebu. Ich kara trwa in saecula saeculorum.  

2.3 Reakcje odwiedzających 

Podczas gdy muzeum zdaje się trwać w swojej oświeceniowej roli autorytetu społeczeństwa, reakcje 
i opinie odwiedzających wyglądają następująco: 

Nie jestem fanem wystawiania szczątków ludzkich, a wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu 
są po prostu nudne (...)3. 

Myślę, ze to ciekawy pomysł. Dzieci na pewno się tym zainteresują. Ich zainteresowanie nie będzie trwało 
zbyt długo, ale namacalne odkrywanie jest dla nich frapujące. Tym młodszym na pewno trzeba będzie powiedzieć 
nieco więcej na ten temat, żeby w ogóle zrozumiały4. 

                                                             

3 mężczyzna, lat 29. 
4 kobieta, lat 27. 
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-Mogę szkielet? Teraz ja! – Do roboty! Odkryj kościotrupa! Możesz być archeologiem – Ja sam! Lubi piasek 
(...)5. 

-Ale ma zęby. Nie chcę nic mówić, ale one [kości] wyglądają jak prawdziwe...- Bo są prawdziwe. – Tak? – 
No pewnie6. 

Tu masz coś dla siebie – wykopaliska7 
-Widzisz? Wcześniej ludzie palili zmarłego i chowali do takich miseczek. - A będą też mumie?8. 
Najbardziej zainteresowaną szczątkami ludzkimi grupą są dzieci. Znają już szczątki ludzkie, ale o innym 

charakterze – pojawiają się masowo jako szkielety czy mumie w filmach, bajkach, kreskówkach, grach 
planszowych czy komputerowych. Dzieci oswojone z tą prezentacją jako kolejnych strasznych lub zabawnych 
ożywionych postaci, nie mają problemów z włączeniem ich do swojego świata. Czy zdają sobie jednak sprawę 
z tego, co widzą na wystawie muzealnej? Czy jest to dla nich kolejny bohater ulubionego filmu lub gry? Odbiór 
prezentowanych szczątków przypomina reakcje ze wspomnianej już strony tytułowej pracy Vesaliusa: niektórzy 
uczestnicy obrzucają przez chwilę pokaz obojętnym wzrokiem, by zaraz udać zaczytanie lub skupić się na 
rozmowie. Inni – zniesmaczeni odwracają wzrok. Są też tacy, którzy aktywnie biorą udział w ekspozycji, lecz ich 
liczba jest niewielka. Pozostali spoglądają pustym wzrokiem – nie zdają sobie sprawy z tego, co widzą i co chciano 
im przekazać. Zdarzają się też osoby wpatrujące się w ciało ze smutkiem i zamyśleniem. Sam pomysł aktywnego 
udziału w wystawie bardzo podoba się odwiedzającym, w szczególności rodzinom z małymi dziećmi. Reakcją jest 
entuzjazm, chęć dołączenia do zabawy. W momencie, gdy dorośli orientują się, że są to prawdziwe szczątki 
ludzkie, widać zakłopotanie i konsternację. Niektórzy cicho rozmawiają między sobą, czy to aby na pewno jest 
właściwe postępowanie.  

Podobnie jak na rycinie, szkielet jest wyraźnie nieodłącznym elementem całego ciała i może dostarczyć 
informacji o życiu zmarłego. Aspekt biologiczny zdaje się jednak przysłaniać prawo do godności. Czy to, że 
szkielet jest elementem ciała, nie jest równoznaczny z tym, że jest ciałem człowieka? 

2.4 Wystawa „Pradzieje Wielkopolski” 

Grób szkieletowy z wyposażeniem prezentowany jest także na wystawie „Pradzieje Wielkopolski”. 
Otrzymał numer porządkowy – 9. W gablocie widać dwa, niewielkich rozmiarów szkielety ludzkie, częściowo 
zakopane w piasku, przyozdobione biżuterią z wyposażenia grobowego (rysunek 4). 

 
Rysunek 4. „Grób księżniczek”, „Pradzieje Wielkopolski”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, źródło: materiałwy własne 

                                                             

5 rozmowa mamy z 3-letnim dzieckiem. 
6 rozmowa pary w wieku około 30 lat. 
7 młoda kobieta do mężczyzny, oboje około 20 lat. 
8 rozmowa młodego mężczyzny z około 6-letnią dziewczynką. 
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Także tutaj zachowana została forma inscenizacji tego, co zastali archeolodzy podczas wykopalisk. Obok 
„grobu” przedstawiono scenę z życia ówczesnej społeczności, za pomocą około 10-centymetrowych modeli 
przedstawiających ludzi (rysunek 5). 

 
Rysunek 5. „Grób księżniczek”, powyżej - modele, „Pradzieje Wielkopolski”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 

źródło: materiały własne 

Co i kto znajduje się w gablocie, można dowiedzieć się dopiero z odsłuchania audioprzewodnika: 
Spójrzmy na jeden z wyjątkowych obiektów tego typu, tzw. „Grób księżniczek” (...). Pochowano w nim 30-

letnią kobietę i 7-letnią dziewczynkę. Bogaty strój i wyposażenie obu zmarłych mówi o wyjątkowej pozycji kobiety 
– Wielkiej Matki wśród najstarszych społeczności rolniczych, wynikającej z kultu ogniska domowego i płodności 
(...). Grób jest widocznym świadectwem trwania kultur łowców i zbieraczy, daleko w głąb nowej epoki, a także 
tego, że oba typy społeczeństw po okresie izolacji i być może wrogości, zaczęły kontaktować się ze sobą i 
wymieniać dobra, a ich kultury wzajemnie się przenikały. W końcu jednak rolniczy typ gospodarki i model życia 
stał się dominujący (...).  
W opisie przede wszystkim zauważalne jest wyjaśnianie zmian kulturowych za pomocą ewolucjonizmu (na 
początku typ łowców-zbieraczy, który zastąpiony został przez typ rolników), a także słów opisujących zjawiska 
chemiczne – „wymieniać”, „przenikać” i wyrażeń obiektywizujących – „typ”, „wynikać”, „mówi o”, „obiekt”, 
„”model”. Cały tekst zdaje się dotyczyć nie grupy ludzi, a obserwowanych działań różnych zjawisk i procesów 
chemicznych. W chemii również substancje mogą być od siebie izolowane, następnie po zetknięciu się ze sobą 
mieszają się lub jedna substancja wchłania drugą. 

Podobnie sprawa wygląda w odniesieniu do częściowo spalonych szczątków z urn popielcowych tej samej 
wystawy, z przyporządkowanym numerem 25 (rysunek 6). 

 
Rysunek 6. Urny popielnicowe, „Pradzieje Wielkopolski”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, źródło: materiały własne 

Pokazane urny z trudnością można zidentyfikować wśród dużej ilości innych naczyń, także pustych (Czy 
pierwotnie również były wypełnione szczątkami?). Audioprzewodnik opisuje: 
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Zatrzymajmy się na chwilę, aby uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Obserwujemy właśnie moment 
otwarcia grobowca i wkładania doń kolejnej popielnicy. Zapewne zmarł ktoś z rodziny, więc jego spalone szczątki 
zajmą miejsce w rodzinnym grobowcu (...). Spalone na stosie szczątki zbierano bardzo dokładnie, niekiedy 
zachowując układ anatomiczny zmarłego. Do naczynia wkładano najpierw szczątki nóg, potem miednicy, 
kręgosłupa, rąk i wreszcie, czaszki.  
Opis czytany beznamiętnym głosem, przypomina obraz oglądany na żywo – „zatrzymajmy się”, „obserwujemy 
właśnie”. Lektor szczegółowo analizuje scenę, jakby rozgrywała się na jego oczach: „Obserwujemy właśnie 
moment otwarcia grobowca (...), jego spalone szczątki zajmą miejsce w rodzinnym grobowcu (...)”. Coś się dzieje 
w tej chwili, a coś innego dopiero nastąpi. Lektor jest także wszechwiedzący, na co wskazują słowa: „Zapewne 
zmarł ktoś z rodziny (...)”. Wie on również, że jest to ceremonia pogrzebowa, a także co się działo ze szczątkami 
wcześniej: „Do naczynia wkładano najpierw szczątki nóg, potem miednicy (...)”.  

Informacje dołączone do wystawy „Pradzieje Wielkopolski” nadają szczątkom ludzkim oraz obiektom na 
wystawie wymiar nierzeczywisty. Podkreślone jest wielokrotnie, że między „Innymi” a „Nami” istnieje ogromna 
przepaść czasowa. Ponadto, opisywanie zachowań, podobnie jak fuzji chemicznych, sprawia wrażenie 
podporządkowaniu ludzi wyłącznie aspektowi biologicznemu. Wszystko, co robili, wynika z wytłumaczalności 
zjawisk natury. Nie mają własnej woli, a ich postacie to „marionetki w teatrze świata”[. Samo słuchanie 
opowieści o ich życiu, nieodparcie podsuwa wizję filmu przyrodniczego. Beznamiętne opisywanie (a może to 
fascynacja?) przez lektora kolejno wkładanych do urny części ciała, przywodzi na myśl głos lektora 
komentującego upolowanie przez lwicę ofiarę – chwyta pazurami najpierw zad i nogi, łamie kręgosłup, by na 
końcu zadusić i pożreć po kawałku. 

2.5 Model z drukarki 3D 

Jako zamiennik prawdziwych szczątków ludzkich mógłby posłużyć model stworzony dzięki technice 
wydruku 3D. Wykonanie takiego modelu możliwe jest dzięki wykorzystaniu w pierwszej fazie tomografu, którym 
można dokładnie zeskanować szkielet. Następnie wykonuje się wydruk przy użyciu technologii CJP - umożliwia 
ona stworzenie zastępczej kopii. W ten sposób model jest tworzony warstwowo, poprzez zespalanie materiału 
proszkowego przy użyciu specjalnego, kolorowego lepiszcza. Materiał budulcowy to proszek gipsowy, 
utwardzany specjalistycznym klejem, wiarygodnie oddający strukturę kości. Obecnie coraz częściej wykorzystuje 
się wydruki 3D w medycynie, przykładowo do zastępowania naturalnej skóry lub ubytku w kościach.  

3 Podsumowanie 

Częstym argumentem na nieszkodliwość publicznego pokazywania szczątków ludzkich jest wskazywanie 
na brak jakichkolwiek więzi kulturowych czy biologicznych ze społeczeństwami sprzed setek i tysięcy lat. Ponadto, 
nie jesteśmy ponoć w stanie poznać systemu wartości w danym społeczeństwie wyłącznie na podstawie 
przedmiotów materialnych [7]. Nie brzmi to przekonująco. Jeśli nie mamy możliwości wglądu w wierzenia 
i kulturę tej społeczności, czym są cmentarze i pochówki, które stworzone zostały intencjonalnie, według 
ówczesnego obrządku pogrzebowego? Właśnie te szczątki i ich kontekst przekazują nam, w jaki sposób i gdzie 
chcieli być pochowani przedstawiciele tej wspólnoty. Na podstawie nie tak dawno rozpoczętej fali repatriacji 
szczątków ludzkich z muzeów do ich żyjących potomków można zauważyć, że łatwej jest uznać obrzędy 
kulturowe znanych nam współcześnie grup społecznych, niż zadbać o prawo do pochówku osób, których bliscy 
nie mogą się o to upomnieć [8].  

O ile możemy polemizować nad pokrewieństwem z ludźmi żyjącymi tysiące lub setki lat temu, o tyle nie 
powinniśmy odmawiać żadnemu człowiekowi prawa do godnego traktowania, także po śmierci. W czasach, 
kiedy w ramach tolerancji odmiennych kultur, muzea zaczynają oddawać szczątki ludzkie Aborygenom czy 
Maorysom, nie zapominajmy o tolerancji wobec kultury naszych przodków. Tak jak to robimy dziś, oni również 
zostali pochowani przez swoich bliskich, wierząc w sens odprawianych ceremonii. 

Wykorzystanie techniki wydruku 3D do stworzenia wiarygodnego modelu staje się w tym wypadku 
osiągalnym rozwiązaniem. Wydaje się również być atrakcyjne dla muzeów, ponieważ obecnie coraz częściej 
zwraca się uwagę, aby wciąż uatrakcyjniać odwiedzającym pobyt w muzeum za pomocą różnych atrakcji 
multimedialnych oraz gier aktywizujących. Użycie nowoczesnej i coraz bardziej popularnej metody wydruku 3D 
może okazać się dobrym zabiegiem promującym muzeum. 
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MODELOWANIE WŁASNOŚCI OPTYCZNYCH NANO-CZĄSTEK 
METALICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW 
SKOŃCZONYCH 

Katarzyna Kluczyk – Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Technologii 
Kwantowych  

Własności tych samych obiektów w skali makro i nano potrafią znacznie różnić się między sobą. Jednym 
z wielu przykładów są właściwości optyczne nano-cząstek metalicznych, szeroko wykorzystywanych już 
w czasach starożytnych do wytwarzania m. in. barwników ceramicznych. Okazuje się, że cząstki te bardzo 
efektywnie rozpraszają światło określonej barwy (dalece silniej niż wynikałoby to z ich rozmiarów 
geometrycznych), która zależy ściśle od ich rozmiaru, kształtu, materiału oraz środowiska w jakim się znajdują. 
Ta wrażliwość na szereg czynników połączona z umiejętnością efektywnej syntezy cząstek o wybranej 
charakterystyce skutkuje dynamicznym rozwojem nowej dziedziny fizyki zwanej plazmoniką i opisującej 
nanostruktury metaliczne i ich oddziaływanie ze światłem. Pośród wielu potencjalnych zastosowań, wymienić 
można: fotowoltaikę (wzmocnienie efektywności baterii słonecznych poprzez lepszą absorpcją światła), 
optoelektronikę (potencjalnie bezstratne światłowody pozwalające na integrację fotoniki skala mikro 
i elektroniki skala nano) czy medycynę (terapie antynowotworowe). Podstawowym zagadnieniem stojącym 
przed plazmoniką jest dokładne opisanie mechanizmu oddziaływania światła z nano-cząstkami metalicznymi, 
ich układami oraz strukturami niemetalicznymi (np. półprzewodnikami w przypadku baterii słonecznych). 
W referacie przybliżę metodę pozwalającą na efektywną symulację takich struktur na przykładzie 
pojedynczych nano-cząstek o różnych kształtach oraz układzie dwóch nano-cząstek. Przeanalizowany zostanie 
wpływ kształtu, rodzaju metalu oraz środowiska na ich odpowiedź optyczną oraz wpływ odległości pomiędzy 
nano-cząstkami w układzie podwójnym.  

1 Wprowadzenie 

Własności optyczne nano-cząstek metalicznych, takich metali jak złoto, srebro czy aluminium znacznie 
odbiegają od tych, których spodziewalibyśmy się po własnościach tych samych materiałów w skali makro. 
Szczególnie widoczne jest to w przekroju czynnym na rozpraszanie światła, który dla wybranych długości fali 
świetlnej, tzw. rezonansowych osiąga wartość nawet kilkunastokrotnie większą od przekroju geometrycznego 
cząstki. Efekt ten znajduje wykorzystanie w optoelektronice, dając perspektywy dla rozwoju tzw. optyki sub-
dyfrakcyjnej [1], w fotowoltaice [2, 3] umożliwiając wzmocnienie efektywności absorpcji i konwersji światła na 
energię elektryczną jak i w medycynie [4] , oferując możliwość dokładnego optycznego obrazowania tkanek 
nowotworowych. 

Liczne eksperymenty pokazują, że zarówno położenie rezonansu jak i jego szerokość zależą nie tylko od 
rodzaju metalu cząstki, ale również od jej kształtu, rozmiaru i współczynnika załamania ośrodka, w którym się 
znajduje [5]. Ta ostatnia własność, znalazła zastosowanie w budowie czujników zmian współczynnika załamania 
otoczenia, które dzięki bardzo dużej czułości położenia rezonansu w nano-cząstkach metalicznych (szczególnie 
srebra), pozwalają na wykrycie już pojedynczych molekuł adsorbujących w pobliżu czujnika [6]. 

Charakterystyka rezonansu decyduje o tym jak i gdzie można go wykorzystać, w szczególności umiejętność 
modelowania a później wytwarzania nano-cząstek o ściśle określonej częstości rezonansowej da nam możliwość 
projektowania i optymalizacji wielu urządzeń takich jak baterie słoneczne, światłowody czy anteny. 

2 Teoria Mie 

Problem rozpraszania światła na cząstkach o geometrii sferycznej został podjęty i rozwiązany już na 
początku XX wieku przez Gustava Mie [7]. W swojej pracy z 1908 roku przedstawia analityczne rozwiązanie 
równań Maxwell'a dla kuli o określonej funkcji dielektrycznej 𝜀𝑤(𝜔)  w ośrodku o stałej przenikalności 
dielektrycznej 𝜀𝑧, na którą pada fali płaska o określonej częstotliwości. Postawiony problem sprowadza się do 
rozwiązania równania Helmholtza w sferycznym układzie współrzędnych z uwzględnieniem warunków ciągłości 
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odpowiednich składowych pola elektrycznego i magnetycznego na granicy ośrodków o różnym współczynniku 
załamania (tutaj powierzchni kuli). Możemy wyróżnić dwie polaryzacje światła: o składowej pola elektrycznego 
stycznej do powierzchni kuli i niezerowej radialnej składowej magnetycznej oraz stycznej składowej 
magnetycznej i niezerowej składowej radialnej elektrycznej. Tylko w drugiej sytuacji pole elektryczne może 
wniknąć w głąb metalu i doprowadzić do wzbudzenia drgań plazmonowych. Równanie dyspersji w tym 
przypadku przyjmuje postać:  

𝜀𝑧ℎ𝑙(𝑘√𝜀𝑧𝑟)[𝑘√𝜀𝑤(𝜔)𝑟𝑗𝑙(𝑘√𝜀𝑤(𝜔)𝑟)]
′
− 𝜀𝑤(𝜔)𝑗𝑙(𝑘√𝜀𝑤(𝜔)𝑟)[𝑘√𝜀𝑧𝑎ℎ𝑙(𝑘√𝜀𝑧𝑟)]

′

= 0 

gdzie: 
𝑗𝑙(𝑥) −  to sferyczna funkcja Bessela, ℎ𝑙(𝑥) −to sferyczna funkcja Hankela oraz 𝑙  to numer kolejnych 

modów wzbudzeń. Rozwiązanie tego równania pozwala na znalezienie częstości własnych układu 𝜔. W sytuacji 
kiedy długość padającej fali 𝜆 jest znacznie większa od promienia kuli 𝑟 (tzw. przybliżenie dipolowe) przybliżając 
funkcję dielektryczną metali modelem Drudego 𝜀𝑤(𝜔) = 1 − 𝜔𝑝

2 𝜔2⁄  (gdzie 𝜔𝑝 − częstość plazmowa 

charakterystyczna dla określonego metalu) częstości własne układu opisane są wzorem: 

𝜔𝑙 =
𝜔𝑝

[1 + 𝜀𝑧(𝑙 + 1)/𝑙]
1
2

 , 𝑙 = 1,2,… 

Najniższa charakterystyczna częstość dla 𝜀𝑧 = 1 wynosi 𝜔1 = 𝜔𝑝 √3⁄  i nazywana jest częstością Mie.  

Teoria Mie ograniczona jest tylko do cząstek o geometrii sferycznej, która nie ma zastosowania dla 
większości rzeczywistych cząstek. Podejmowane były prace mające na celu rozszerzenie tej teorii , w kierunku 
cząstek elipsoidalnych, sześciennych a także sferycznych składających się z kilku warstw [8]. Niemniej tylko dla 
tych pierwszych udało się wyjść poza przybliżenie dipolowe. W konsekwencji aby opisać zachowanie cząstek 
o nieregularnych kształtach, różnych wielkościach i układów kilku lub więcej cząstek konieczne staje się użycie 
metod numerycznych. 

3 Modelowanie 

3.1 Metoda Elementów Skończonych 

Idea stojąca za metodą elementów skończonych (MES, ang. Finite Element Method - FEM), jak sama 
nazwa wskazuje, polega na podzieleniu skomplikowanego zagadnienia na mniejsze części nazywane elementami 
skończonymi. Następnie, każdemu z elementów przyporządkowywana jest tzw. funkcja kształtu, w najprostszym 
przypadku funkcja liniowa, opisująca rozwiązanie w danym elemencie. Rozwiązanie dla całego układu powstaje 
poprzez sklejenie funkcji kształtu dla wszystkich elementów. Metoda ta stosowana jest do rozwiązywania 
układów równań różniczkowych cząstkowych zadanych w układach o skomplikowanej geometrii, nie rzadko dla 
całych urządzeń, przez co cieszy się dużą popularnością w modelowaniu inżynierskim.  

3.2 COMSOL Multiphysics 

Pisanie własnego kodu źródłowego, szczególnie przy skomplikowanych strukturach, wymaga nie tylko 
dobrego zrozumienia fizycznego problemu, który chcemy rozwiązać, ale też umiejętności programowania. Aby 
umożliwić korzystanie z MES szerszemu gronu użytkowników stworzonych zostało wiele komercyjnych 
programów tworzących kod MES na podstawie parametrów modelu takich jak: geometria, stałe materiałowe 
oraz struktura równań. Jednym z tego rodzaju programów jest wykorzystany tutaj program COMSOL 
Multiphysics (http://www.comsol.com). 

Budowanie modelu w programie COMSOL obejmuje kilka kroków. Pierwszym jest budowa geometrii 
modelu tj. zdefiniowanie kształtu i granic domen materiałowych. Drugim jest wybór dokładnego równania, które 
będziemy rozwiązywać tzw. „fizyki”. Tutaj obok możliwości wpisania własnego równania istnieje wiele 
zdefiniowanych równań opisujących m. in. przepływ ciepła, rozchodzenie się fal elektromagnetycznych czy 
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rozkład naprężeń wewnątrz materiału. Następnym etapem jest przypisanie materiałów do określonych 
wcześniej domen. W zależności od rozwiązywanego równania, wymagane jest podanie różnych parametrów 
charakterystycznych dla danego materiału. Następnie należy utworzyć siatkę, definiując tym samym punkty, dla 
których szukane będzie rozwiązanie zadanego problemu. Dobre dobranie siatki jest kluczowe dla znalezienia 
prawidłowego rozwiązania i skrócenia czasu obliczeń. Ostatnim krokiem jest wybór algorytmu stosowanego przy 
szukaniu rozwiązania (ang. solver). Dodatkowo, po znalezieniu rozwiązania, możliwe jest pracowanie na 
uzyskanych danych (ang. postprocessing) w tym m. in. obrazowanie danych na wykresach 1, 2 i 3D. 

W tej pracy sprawdzana była możliwość zastosowania MES i programu COMSOL do modelowania 
własności optycznych nano-cząstek metalicznych. Podstawowym kryterium oceny poprawności modelu 
numerycznego jest porównanie wyników otrzymanych na jego podstawie i rozwiązania analitycznego, którym 
w naszym przypadku jest model Mie. 

3.3 Numeryczny model nano-cząstki metalicznej 

Kiedy pytamy o rozpraszanie światła, dzięki liniowości równań Maxwella całkowite pole 
elektromagnetyczne można podzielić na pole padające i rozproszone.  

𝑬 = 𝑬𝑟𝑜𝑧 + 𝑬𝑝𝑎𝑑 

Jednocześnie pole padające można zdefiniować globalnie tzn. bezpośrednio zadać jego wartość w każdym 
punkcie w obszaru obliczeniowego. Dzięki temu obliczenia zostają ograniczone tylko do pola rozproszonego 
(ang. scattered field formulation), co znacząco zmniejsza złożoność obliczeniową modelu. Fala padającą została 

zdefiniowana jako fala płaska spolaryzowana wzdłuż osi z i biegnąca wzdłuż osi x 𝐸𝑝𝑎𝑑𝑒
−𝑖𝒌∙𝒛 . 

Podobnie jak w rachunku Mie również przy tworzeniu modelu numerycznego można wykorzystać 
sferyczną symetrię zagadnienia. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie modelu do ¼ kuli. Sam model zaś składa 
się z dwóch domen: nano-cząstki położonej w środku i otaczającego ją ośrodka. Całość otoczona jest dodatkową 
warstwą pochłaniającą światło i ograniczającą odbicia od granicy obszaru obliczeniowego z angielskiego 
Perfectly matched Layers (PML). Dzięki temu możliwe jest efektywne symulowanie nieskończonego układu.  

Ważnym elementem przy definiowaniu modelu jest odpowiednie określenie parametrów materiałowych 
elementów układu tutaj nano-cząstki i ośrodka zewnętrznego. W obliczeniach optycznych trzeba określić funkcję 
dielektryczną materiału, tutaj została ona zamodelowana poprzez wprowadzenie danych eksperymentalnych 
[10]. Jednak dane dostępne w bibliotekach materiałów w większości podają wartości mierzone dla materiałów 
objętościowych i pomijają tym samym szereg efektów występujących w skali nano takich jak m. in.: tłumienie 
Lorentza [2,8], efekt spill-out [8] (czyli wylewania się elektronów poza granicę nano-cząstki), efekty nielokalne 
[8], etc.. Efekty te mogą zostać uwzględnione poprzez poprawki do funkcji dielektrycznej modelowanej 
z wykorzystaniem uznanych modeli funkcji dielektrycznych np.: modelu Drudego. Poprawki związane z efektami 
kwantowymi istotne są głównie dla cząstek o rozmiarze nie przekraczającym kilkudziesięciu nanometrów oraz 
dla układów składających się z większej ilości cząstek np. dimerów lub łańcuchów (szczególnie dla małych 
odległości pomiędzy cząstkami rzędu kilku nm).  

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest odpowiednie wybranie siatki obliczeniowej. Na rysunku 1 
przedstawione zostały wyniki obliczeń otrzymane z wykorzystaniem trzech różnych siatek. Wyraźnie widać 
wpływ rozmiaru i kształtu na jakość i szybkość obliczeń. W szczególności mała liczba elementów wcale nie musi 
oznaczać krótkiego czasu obliczeń kosztem pogorszenia jakości, co zostało pokazane na rysunku 1a. Zbyt mała 
liczba elementów wpłynęła tutaj na szybkość konwergencji obliczeń. Przy dużej liczbie elementów (rysunek 1b) 
konwergencja jest już znacznie szybsza, wydłużeniu natomiast ulega czas obliczeń. Dopiero wykorzystanie 
symetrii układu i dostosowanie rozmiaru elementu do warunków materiałowych i charakteru rozwiązywanego 
zagadnienia pozwala zoptymalizować jakość obliczeń i ich czas. Przy obliczeniach elektromagnetycznych 
przyjmuje się, ze na długość fali powinno przypadać co najmniej 5 elementów siatki. Wymóg ten może stanowić 
wyzwanie w przypadku materiałów o dużym współczynniku załamania światła.  

Przekrój czynny na rozpraszanie obliczany jest poprzez całkowanie wektora Poyntinga po powierzchni 
cząstki zgodnie ze wzorem: 
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𝑄𝑟𝑜𝑧 =
1

𝜋𝑟2𝐸𝑝𝑎𝑑
∫𝒏 ∙ 𝑺𝑑𝜎. 

Całkowita absorpcja w nano-cząstce liczona jest jako całka z uśrednionych w czasie strat cieplnych po 
objętości nano-cząstki: 

𝑄𝑎𝑏𝑠 =
1

𝜋𝑟2𝐸𝑝𝑎𝑑
∫𝑈ś𝑟𝑑𝑉. 

Wartość ekstynkcji określona jest natomiast jako 𝑄𝑒𝑘𝑠 = 𝑄𝑟𝑜𝑧 + 𝑄𝑎𝑏𝑠. 

4 Wyniki 

Wyniki otrzymane w modelowaniu numerycznym bardzo dobrze zgadzają się z wynikami otrzymywanymi 
w teorii Mie. Porównanie obu metod zostało przedstawione na rysunku 2 na lewym panelu. Widzimy tam 
przekrój czynny na rozpraszanie dla nano-cząstek złota o promieniach r=20 nm, r=80 nm i r=140 nm. Pojawiające 
się dodatkowe maksima po stronie krótkich fal wskazują na pojawianie się kolejnych wzbudzeń multipolowych. 
Zgodnie z oczekiwaniami dla małej cząstki r=20 nm widoczny jest tylko mod dipolowy, dla większych cząstek 
pojawiają się kolejne: kwadrupolowy dla r=80 nm i oktupolowy dla r=140 nm. Na prawym panelu przedstawione 
zostały natomiast widma rozpraszania nano-cząstek o promieniu 20 nm dla czterech najczęściej stosowanych 
metali w plazmonice złota, srebra, aluminium i miedzi. Widoczne są znaczne różnice w położeniu i intensywności 
rozpraszania i tak: aluminium ma rezonans w nadfiolecie przy około 230 nm, srebro i miedź przy około 400 nm, 
a złoto przy 500 nm. 
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Rysunek 1. Porównanie czasu i jakości wyników obliczeń rozkładu pola elektrycznego wokół nano-cząstki złota przy zastosowaniu 

różnych siatek: a - siatka o bardzo małej liczbie elementów (2358), b - siatka o dużej liczbie elementów (271542) niewykorzystująca 
symetrii modelu , c - siatka o relatywnie małej liczbie elementów (10741) wykorzystująca symetrię modelu. W górnym panelu 

przedstawiony został rozkład pola elektrycznego, w środkowym siatka, a w dolnym wykres konwergencji. Czas obliczeń wyniósł 
odpowiednio 2 min. 46 sek., 5 min. 6 sek., i 17 sek. dla przypadków a, b, i c. 

Położenie maksimum widma rozpraszania zależy również od rozmiaru nano-cząstki oraz współczynnika 
załamania ośrodka zewnętrznego 𝑛, co zostało pokazane na rysunku 3 dla przypadku nano-cząstek złota. Na 
lewym panelu pokazane są kolejne widma rozpraszania dla nano-cząstki o promieniu r=20 nm przy zmianie 
współczynnika załamania ośrodka o 0.2. Wraz ze wzrostem współczynnika załamania ośrodka zewnętrznego 
widmo ulega przesunięciu w kierunku dłuższych fal. Zmianie ulega też maksymalna wartość rozpraszania. 
Początkowo szybko wzrasta by osiągnąć maksimum dla współczynnika załamania n=2.8, a następnie stopniowo 
zmniejsza się. Prawy panel przedstawia położenie rezonansowej długości fali w funkcji rozmiaru nano-cząstki 
i współczynnika załamania ośrodka. Tutaj z kolei obserwowane jest przesunięcie maksimum w kierunku 
dłuższych fal wraz ze wzrostem promienia nano-cząstki. Efekt ten staje się bardziej wyraźny w ośrodkach 
o większym współczynniku załamania. Podobnie szybkość przesunięcia zmienia się z rozmiarem nano-cząstki 
i staje się większa wraz ze wzrostem jej promienia. 

Metoda elementów skończonych, w przeciwieństwie do teorii Mie, nie ogranicza kształtu modelowanej 
cząstki. Na rysunku 4 przedstawione zostały widma ekstynkcji dla nano-cząstek o różnych kształtach od kulistego, 
przez powłokę, elipsoidę i walec zakończony półkulami. Tutaj też widoczny jest istotny wpływ kształtu na 
odpowiedź optyczną nano-cząstki. Wraz z wydłużeniem (pręt, elipsoida) występuje przesunięcie maksimum 
w kierunku dłuższych fal. Jednocześnie wraz ze wzrostem stosunku objętości do przekroju wzrasta intensywność 
rozpraszania, co tłumaczy dlaczego nano-cząstka o kształcie pręta najefektywniej rozprasza światło. Na prawym 
panelu przestawione zostały widma ekstynkcji dla nano-cząstek elipsoidalnych o zmiennym stopniu wydłużenia 
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opisywanym wzajemnym stosunkiem półosi 𝑎, 𝑏 𝑖 𝑐 , z których dwie są równe. Tutaj również widoczne jest 
przesunięcie maksimum ekstynkcji w kierunku dłuższych fal wraz ze wzrostem stopnia wydłużenia nano-cząstki. 

 
Rysunek 2. Porównanie wyników przekroju czynnego na rozpraszanie dla nano-cząstki złota otrzymanych z teorii Mie (linie ciągłe) 

i obliczeń numerycznych w programie COMSOL (koła) dla trzech promieni nano-cząstek 20, 80 i 140 nm. Wraz ze wzrostem rozmiaru 
w widmie po stronie krótszych fal pojawiają się kolejne mody drgań od dipola dla 20 nm do wzbudzeń oktupolowych dla 140 nm. 

Po prawej widma rozpraszania dla nano-cząstek kulistych o promieniu 20 nm z czterech różnych metali (Al, Au, Ag i Cu).  

 

 
Rysunek 3. Po lewej widma rozpraszania nano-cząstki złota o promieniu r=20 nm w ośrodkach o zmieniających się współczynnikach 
załamania od lewej n=1 do n=4 po prawej, co 0.2. Po prawej położenie maksimum widma rozpraszania w funkcji promienia nano-

cząstki i współczynnika załamania. 
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Rysunek 4. Po lewej widma ekstynkcji nano-cząstek złota o różnych kształtach takich jak: kula, powłoka, elipsoida i pręt (walec 

zakończony dwoma półkulami). W obliczeniach przyjęto promień kuli i powłoki r=30 nm, półosie elipsoidy a=b=r i c=3r oraz promień 
walca równy i wysokość walca równą r. Po prawej widma ekstynkcji dla elipsoidalnych nano-cząstek złota o zmiennym stosunku 

długości do szerokości. Wraz z wydłużaniem nano-cząstki pozycja rezonansu przesuwa się w stronę dłuższych fal. 

5 Podsumowanie 

Wyniki otrzymane w ramach obliczeń numerycznych w programie COMSOL wykazują idealną zgodność 
z analitycznym rozwiązaniem otrzymywanym w teorii Mie (rysunek 2). Daje to podstawę do uznania tej metody 
obliczeniowej za dobre narzędzie badawcze, umożliwiające przewidywanie własności optycznych nano-cząstek 
bez ograniczania się tylko i wyłącznie do symetrii sferycznej. W pracy przedstawiony został wpływ rozmiaru, 
kształtu i ośrodka otaczającego nano-cząstkę na położenie i szerokość widma rozpraszania.  
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ODWZOROWANIA HARMONICZNE PŁASZCZYZNY ZESPOLONEJ 

Anna Futa – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Liczby zespolone w sposób jednoznaczny odpowiadają punktom na płaszczyźnie zespolonej. Na takiej 
płaszczyźnie możemy rozważać funkcje zespolone, do których należą m. in. zespolone funkcje harmoniczne. 
W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną podstawowe informacje związane z liczbami zespolonymi 
oraz płaszczyzną zespoloną. Następnie dalsze rozważania dotyczyć będą funkcji harmonicznych. 
Przedstawione zostaną własności tych funkcji, takie jak własność wartości średniej oraz zasada ekstremum. 
Kolejno zaprezentowane zostanie jedno z najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjami harmonicznymi, 
tzw. Problem Dirichleta.  

1 Wprowadzenie 

Liczby zespolone mają swój początek w połowie XVI w., powstały w wyniku rozważań nad rozwiązaniem 
równania trzeciego stopnia. Poszukiwanie pierwiastków równania x2  +  ax2 +  bx +  c =  0  doprowadziło 
matematyków do pewnej sprzeczności, mianowicie wynik, który osiągnęli zawierał pierwiastek z liczby ujemnej. 
W związku z tym dokonano rewolucyjnego założenia, iż występujące w rozwiązaniu pierwiastki trzeciego stopnia 
to liczby zespolone, będące sumą liczby rzeczywistej oraz „nowej” liczby, tzw. jednostki urojonej. Liczba urojona 
powstaje z przemnożenia pewnej liczby rzeczywistej przez pierwiastek kwadratowy z -1. Ten innowacyjny 
pomysł poszerzył horyzonty nie tylko w dziedzinie matematyki, bowiem liczby zespolone znalazły zastosowanie 
również w innych dziedzinach nauki i techniki, takich jak fizyka, chemia, ekonomia, elektrotechnika i statystyka. 
Termin liczby zespolonej wprowadził włoski matematyk Girolamo Cardano.  

Funkcje, które można rozważać w kontekście liczb zespolonych są m. in. funkcje harmoniczne. Posiadają 
one szereg interesujących własności. W ogólności, przymiotnik „harmoniczny” pochodzi od rozważań 
dotyczących punktu na napiętej strunie, która ulega ruchowi harmonicznemu.  

2 Liczby zespolone i płaszczyzna zespolona 

Dowolna liczba zespolona może być wyrażona w postaci algebraicznej w sposób następujący:  

 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, (1) 

gdzie 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, zaś 𝑖 oznacza tzw. jednostkę urojoną, czyli element o szczególnej własności:  

 𝑖2 = −1. (2) 

Liczbę 𝑥  nazywamy częścią rzeczywistą liczby zespolonej 𝑧 , zaś liczbę 𝑦  jej częścią urojoną. Oznaczamy je 
odpowiednio:  

 ℜ𝔢(𝑧) = 𝑥 (3) 

oraz:  

 ℑ𝔪(𝑧) = 𝑦. (4) 

Modułem liczby zespolonej 𝑧  nazywamy liczbę rzeczywistą, określającą odległość od początku układu 
współrzędnych do punktu 𝑧. Moduł liczby 𝑧 wyraża się wzorem:  

 |𝑧| = √𝑎2 + 𝑏2. (5) 
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Jeżeli 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 jest liczbą zespoloną, to:  

 𝑧̅ = 𝑥 − 𝑖𝑦 (6) 

oznacza liczbę sprzężoną do 𝑧. Istotną relacją zachodzącą między sprzężeniem a modułem liczby zespolonej jest 
równość:  

 |𝑧|2 = 𝑧 ∙ 𝑧.̅ (7) 

Liczbę rzeczywistą 𝜙 wyznaczoną przez równania:  

 𝑐𝑜𝑠 𝜙 =
𝑥

|𝑧|
 oraz 𝑠𝑖𝑛 𝜙 =

𝑦

|𝑧|
  (8) 

nazywamy argumentem liczby zespolonej 𝑧 ≠ 0. Stąd kąt 𝜙  jest kątem zakreślonym przez wektor wodzący 
punktu 𝑧  względem osi 𝑂𝑥.  Każdej liczbie zespolonej 𝑧  odpowiada nieskończenie wiele argumentów. 
Niech𝜙  oznacza argumentem liczby zespolonej 𝑧 . Wówczas wszystkie pozostałe argumenty wyrażają się 
wzorem:  

 𝑎𝑟𝑔𝑧 = 𝜙 + 2𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ. (9) 

Dokładnie jeden argument spełnia nierówności –𝜋< 𝑎𝑟𝑔 𝑧 ≤ 𝜋. Nazywamy go argumentem głównym liczby 
zespolonej 𝑧 i oznaczamy symbolem 𝐴𝑟𝑔𝑧. 

Ponadto każdą liczbę zespoloną można przedstawić w postaci trygonometrycznej:  

 𝑧 = |𝑧|(𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜙), (10) 

gdzie |𝑧| oznacza moduł liczby 𝑧, zaś 𝜙 = arg 𝑧. 
Z postaci trygonometrycznej wynika także postać wykładnicza liczby zespolonej 𝑧 , która wyraża się 

wzorem:  

 𝑧 = |𝑧|𝑒𝑖𝜙, (11) 

gdzie 𝑒𝑖𝜙 = cos𝜙 + 𝑖 sin𝜙. 
Na wykresie przedstawionym na rysunku 1 liczba zespolona dana wzorem 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦  odpowiada 

punktowi 𝑧 = (𝑥, 𝑦), który jest wyznaczony w sposób jednoznaczny przez wartości 𝑥  oraz 𝑦 . Zatem 
geometryczną interpretacją liczby zespolonej jest dokładnie jeden punkt na płaszczyźnie.  
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Rysunek 1. Płaszczyzna zespolona 

Z uwagi na fakt, że każdej liczbie zespolonej można w sposób jednoznaczny przyporządkować punkt 
o współrzędnych (𝑥, 𝑦)  na płaszczyźnie 𝑂𝑥𝑦,  to zbiór liczb zespolonych ℂ  nazywamy także płaszczyzną 
zespoloną, a liczby zespolone – zbiór uporządkowanych par liczb rzeczywistych postaci (𝑥, 𝑦) – punktami tej 
płaszczyzny. Wówczas oś 𝑂𝑥 nazywamy osią rzeczywistą, zaś oś 𝑂𝑦 nazywamy osią urojoną. Liczby zespolone, 
których część rzeczywista jest równa zero, nazwane są liczbami urojonymi. Z drugiej strony liczby, których część 
urojona znika, określane są jako liczby rzeczywiste.  

Jeżeli do płaszczyzny ℂ  dołączymy dodatkowy element ∞ , nazywany punktem w nieskończoności, 

wówczas zbiór ℂ̂ = ℂ ∪ {∞}  nazywamy płaszczyzną domkniętą. Zabieg ten (nazywany także uzwarceniem 
płaszczyzny zespolonej) umożliwia spójne przedstawienie homografii. Modelem płaszczyzny rozszerzonej jest 
tzw. Sfera Riemanna. Dzięki uzwarceniu płaszczyzny możliwe jest odwzorowanie całej sfery, łącznie z punktem 
rzutu na płaszczyznę. 

Każda funkcja zespolona 𝑓 może być przedstawiona w sposób jednoznaczny jako kombinacja:  

 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝑢(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑣(𝑥, 𝑦), (12) 

dwóch funkcji rzeczywistych zmiennych rzeczywistych 𝑥, 𝑦. Funkcję 𝑢(𝑥, 𝑦) nazywamy częścią rzeczywistą 
funkcji 𝑓, zaś funkcję 𝑣(𝑥, 𝑦) częścią urojoną [1]. 

3 Funkcje harmoniczne 

Definicja Niech 𝑓  będzie określona na obszarze Ω ⊂ ℂ.  Funkcję o wartościach zespolonych 𝑓:Ω → ℂ 
nazywamy harmoniczną, jeżeli 𝑓 ∈ 𝐶2(Ω) i jeżeli spełnia ona równanie Laplace’a:  

 ∆𝑓 = 0 (13) 

w obszarze Ω, gdzie:  
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 𝛥𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
. (14) 

Funkcje harmoniczne zatem przynależą do klasy funkcji dwukrotnie różniczkowalnych w sposób ciągły na 
obszarze Ω, spełniających równanie Laplace’a. Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji harmonicznej 𝑢(𝑥, 𝑦) =
 5𝑦3𝑥 − 5𝑥3𝑦. 

 
Rysunek 2. Funkcja harmoniczna - przykład 

Równanie Laplace’a jest jednym z najsłynniejszych równań różniczkowych cząstkowych z uwagi na fakt, 
iż posiada ono wiele interpretacji fizycznych. Równanie to pojawia się m.in. w elektrostatyce, termodynamice, 
mechanice, elektrodynamice. W szczególności:  

• równanie Laplace’a spełnia potencjał pola elektrostatycznego w obszarze pozbawionym 
ładunków – elektrostatyka, 

• opisuje przepływ bezwirowy cieczy – mechanika płynów, 

• występuje ono w rozważaniach dotyczących temperatury ciała znajdującego w stanie równowagi 
cieplnej – termodynamika, 

• opisuje odkształcenia membran sprężystych – mechanika, 

• opisuje przepływ prądu w ośrodkach rozciągłych – elektrodynamika, 

• równanie Laplace’a pojawia się w matematycznym opisie ruchów Browna, 

• występuje także w teorii funkcji analitycznych jak również w teorii potencjału [2]. 

4 Własności funkcji harmonicznych 

Funkcje harmoniczne posiadają szereg interesujących własności. Nalezą do nich m. in. własność wartości 
średniej oraz zasada ekstremum.  

Twierdzenie [3] Każda funkcja harmoniczna ma własność wartości średniej:  

 𝑓(𝑧0) =
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑧0 + 𝑟𝑒

𝑖𝜃)
2𝜋

0
𝑑𝜃 (15) 
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dla każdego 𝑧0 ∈ Ω i wszystkich promieni 𝑟 > 0 dostatecznie małych. 
Dowód Korzystając ze wzoru całkowego Cauchy’ego:  

 𝑓(𝑧0) =
1

2𝜋𝑖
∮

𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0

 

𝐶
𝑑𝑧 (16) 

dla 𝐶 = {𝑧 ∈ ℂ: |𝑧| = 𝑟} oraz 𝑟 > 0 a także z równania parametrycznego okręgu o środku w punkcie 𝑧0 
i promieniu 𝑟, otrzymujemy:  

 𝑓(𝑧0) =
1

2𝜋𝑖
∫

𝑖𝑟𝑒𝑖𝜃 𝑓(𝑧0+𝑟𝑒
𝑖𝜃)

𝑟𝑒𝑖𝜃 

2𝜋

0
𝑑𝜃 =

1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑧0 + 𝑟𝑒

𝑖𝜃)
2𝜋

0
𝑑𝜃, (17) 

co kończy dowód. 
Innymi słowy, wartość funkcji 𝑓  w dowolnym punkcie jest równa średniej wartości po kole o środku 

w punkcie 𝑧0  i dowolnym promieniu 𝑟 > 0 takim, że koło leży całkowicie w obszarze, w którym funkcja 𝑓 jest 
harmoniczna. Warto zauważyć, że prawdziwe jest następujące twierdzenie: 

Twierdzenie [4] Funkcja ciągła z lokalną własnością wartości średniej musi być harmoniczna. 
Rozważmy następujący przykład, dotyczący własności wartości średniej funkcji harmonicznych. 
Przykład Znaleźć wartość średnią funkcji 𝑓(𝑧) = 𝑅𝑒(𝑧2 + 𝑧) na kole 𝐶 = {𝑧 ∈ ℂ: |𝑧 − 𝑖| = 2}. 
W pierwszej kolejności można łatwo zauważyć, że 𝑅𝑒(𝑧2 + 𝑧) = 𝑥 + 𝑥2 − 𝑦2. Dlatego też funkcja jest 

postaci 𝑓(𝑧) = 𝑥 + 𝑥2 − 𝑦2. Wartość średnia funkcji 𝑓 określona jest w sposób następujący:  

 
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑖 + 2𝑒𝑖𝜃)
2𝜋

0
𝑑𝜃, (18) 

gdzie 𝑓(𝑧) = 𝑅𝑒(𝑧2 + 𝑧). Stąd:  

 
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑖 + 2𝑒𝑖𝜃)
2𝜋

0
𝑑𝜃 = 𝑅𝑒(𝑧2 + 𝑧)|𝑧=𝑖 = −1. (19) 

Kolejną istotną własnością funkcji harmonicznych jest zasada ekstremum. 
Zasada ekstremum Funkcja harmoniczna w obszarze Ω różna od stałej, nie osiąga maksimum (minimum) 
wewnątrz tego obszaru. 

Z drugiej strony, jeśli ekstremum znajduje się wewnątrz obszaru Ω, to implikuje, że funkcja 𝑓  jest 
tożsamościowo równa stałej. Rysunek 2 prezentuje działanie zasady ekstremum. Łatwo zauważyć, że wartości 
maksymalne oraz minimalne znajdują się na brzegu obszaru, na którym jest określona funkcja 𝑓 [5]. Funkcje 
harmoniczne mają pewien związek z funkcjami analitycznymi. Przypomnijmy, że funkcję o wartościach 
zespolonych 𝑓 = 𝑢 + 𝑖𝑣 nazywamy analityczną w obszarze Ω będącym podzbiorem płaszczyzny zespolonej ℂ, 
jeżeli ma ona pochodną zespoloną 𝑓′(𝑧)  w każdym punkcie tego obszaru, czyli 𝑧 ∈ Ω . Równania Cauchy-
Riemanna mają następującą postać:  

 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝑑𝑣

𝑑𝑦
 oraz 

𝑑𝑢

𝑑𝑦
= −

𝑑𝑣

𝑑𝑥
. (20) 

Odwrotnie, jeżeli 𝑓 ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu oraz spełnione są równania Cauchy-
Riemanna, to funkcja 𝑓 jest analityczna w danym obszarze Ω. Z równań Cauchy-Riemanna wynika, że każda 
funkcja analityczna jest harmoniczna. Para funkcji (𝑢, 𝑣) spełniająca równania Cauchy-Riemanna jest nazywana 
parą sprzężoną. W szczególności 𝑣 nazywamy sprzężeniem harmonicznym funkcji 𝑓. Stąd –𝑓 jest sprzężeniem 
harmonicznym funkcji 𝑣.  

Jakobian funkcji 𝑓 = 𝑢 + 𝑖𝑣 definiujemy w sposób następujący:  

 𝐽𝑓(𝑧) = |
𝑢𝑥 𝑣𝑥
𝑢𝑦 𝑣𝑦

| = 𝑢𝑥𝑣𝑦 − 𝑢𝑦 , (21) 
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gdzie indeksy dolne opisują pochodne cząstkowe, przykładowo - 𝑢𝑥  oznacza pochodną cząstkową 
pierwszego rzędu z funkcji 𝑢 po zmiennej 𝑥. Jeżeli 𝑓 Jest funkcją analityczną, wówczas jej Jakobian przyjmuje 
postać 𝐽𝑓(𝑧) = 𝑢𝑥

2 + 𝑣𝑥
2 = |𝑓′(𝑧)|2 . Dla funkcji analitycznej 𝑓  klasycznym wynikiem jest fakt, że 𝐽𝑓(𝑧) ≠ 0 

wtedy i tylko wtedy, gdy 𝑓 jest lokalnie jednolistna w 𝑧. W 1936r. Hans Lewy wykazał, że powyższe wyrażenie 
pozostaje prawdziwe również w przypadku funkcji harmonicznych. Przypomnijmy , że funkcja jest jednolistna 
(lub różnowartościowa), jeżeli 𝑓(𝑧1) ≠ 𝑓(𝑧2)  dla wszystkich punktów 𝑧1  oraz 𝑧2  w obszarze Ω, przy czym 
𝑧1 ≠  𝑧2. Z uwagi na twierdzenie Lewy’ego, odwzorowania harmoniczne są zarówno: 

• odwzorowaniami zachowującymi orientację, gdy 𝐽𝑓(𝑧) > 0, 

• odwzorowaniami zmieniającymi orientację, gdy 𝐽𝑓(𝑧) < 0, 

wewnątrz obszaru, w którym funkcja 𝑓  jest jednolistna. Ponadto, jeżeli 𝑓  jest funkcją zachowującą 

orientację, to 𝑓 ̅jest funkcją zmieniającą orientację. 
Przykładem odwzorowania harmonicznego jest odwzorowanie afiniczne 𝑓(𝑧) = 𝛼𝑧 + 𝛽𝑧̅ + 𝛾, przy czym 

|𝛼| ≠ |𝛽| . W szczególności, odwzorowania afiniczne mające własność, że 𝛾=0 nazywamy odwzorowaniami 
liniowymi. Warto zauważyć, że dowolne złożenie odwzorowania harmonicznego z odwzorowaniem afinicznym 
nadal jest odwzorowaniem harmonicznym: jeżeli 𝑓  jest harmoniczna, to harmoniczna jest także funkcja 

𝛼𝑓 +  𝛽𝑓̅ + 𝛾. 
Ponadto w przypadku, gdy Ω ⊂ ℂ jest obszarem jednospójnym, to funkcja harmoniczna o wartościach 

zespolonych ma reprezentację:  

 𝑓 = ℎ + �̅�, (22) 

gdzie ℎ oraz 𝑔 są odwzorowaniami analitycznymi w obszarze Ω. Powyższa reprezentacja jest wyznaczona 
dla danej funkcji 𝑓 w sposób jednoznaczny do stałej addytywnej. 

5 Problem Dirichleta 

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z funkcjami harmonicznymi jest problemem Dirichleta. 
Po raz pierwszy problem ten został postawiony przez niemieckiego matematyka francuskiego pochodzenia - 
Petera Gustava Lejeune’a Dirichleta dla równania Laplace'a. Problem ten polega na znalezieniu funkcji 

harmonicznej w Ω i ciągłej Ω,̅ która przyjmuje określone wartości na brzegu (równe wartościom pewnej funkcji 
ciągłej określonej na brzegu Ω). Jednoznaczność rozwiązania jest natychmiastową konsekwencją zasady 
ekstremum. Istnienie rozwiązania problemu Dirichleta jest trudniejsze do ustalenia. Rozwiązanie zawsze istnieje, 
jeżeli Ω jest obszarem Jordana. Ogólniej, można wykazać, że rozwiązania zawsze istnieją (dla każdej funkcji ciągłej 
określonej na brzegu) wtedy i tylko wtedy, gdy brzeg Ω nie zawiera zdegenerowanych składników. Przez 
zdegenerowany składnik brzegowy rozumiemy element składający się z jednego punktu.  

Jeżeli danym obszarem jest koło, wówczas problem Dirichleta może być rozwiązany w sposób jawny. 
W związku z tym, dla uproszczenia, przyjmijmy następujące założenia. Niech 

• 𝔻 = {𝑧 ∈ ℂ: |𝑧| < 1} oznacza koło jednostkowe 

• 𝜑 będzie dowolną funkcją ciągłą na przedziale [0,2𝜋] taką, że 𝜑(0) = 𝜑(2𝜋). 

Ponadto niech dana będzie całka Poissona za pomocą współrzędnych biegunowych:  

 𝑓(𝑟𝑒𝑖𝜃) =
1

2𝜋
∫ 𝑃(𝑟, 𝜃 − 𝑡)𝜑(𝑡)
2𝜋

0
𝑑𝑡, 0 ≤ 𝑟 < 1, (23) 

gdzie:  

 𝑃(𝑟, 𝑡) =
1−𝑟2

1−2𝑟𝑐𝑜𝑠𝑡+𝑟2
 (24) 
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Funckję 𝑃(𝑟, 𝑡)  nazywamy jądrem Poissona. Jądro Poissona jest kolejnym przykładem funkcji 
harmonicznej. Jest to funkcja o okresie 2𝜋 taka, że:  

 
1

2𝜋
∫ 𝑃(𝑟, 𝑡)
2𝜋

0
𝑑𝑡 = 1.  (25) 

Trzy pozostałe własności jądra Poissona, wynikające z postaci tej funkcji, to: 

1) 𝑃(𝑟, 𝑡) > 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋, 
2) 𝑃(𝑟,−𝑡) = 𝑃(𝑟, 𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋, 
3) 𝑃(𝑟, 𝑡) jest funkcją monotoniczną. 

Funkcja 𝑓  jest harmoniczna w 𝔻  i ciągła w �̅�.  Ponadto 𝑓(𝑒𝑖𝑡) = 𝜑(𝑡)  na okręgu jednostkowym 

𝕋 =  {𝑧 ∈ ℂ: |𝑧| = 1}. Zatem funkcja 𝑓 jest rozwiązaniem problemu Dirichleta dla koła jednostkowego [4]. 
Załóżmy teraz, że funkcja brzegowa 𝜑 jest kawałkami ciągła oraz że ma ona skończoną liczbę skoków 

nieciągłości. To oznacza, że w pewnych punktach 𝜃 ∈ [0,2𝜋] granice lewostronne 𝜑(𝜃−) i prawostronne 𝜑(𝜃+) 
istnieją, ale są różne co do wartości : 𝜑(𝜃−) ≠  𝜑(𝜃+). Wówczas funkcja 𝑓(𝑧) dana za pomocą całki Poissona 
jest harmoniczna w 𝔻 i ma granicę radialną:  

 𝑙𝑖𝑚
𝑟→1

𝑓(𝑟𝑒𝑖𝜃) =
1

2
(𝜑(𝜃−) + 𝜑(𝜃+)). (26) 

Powyższe rozważania można uogólnić w następujący sposób. Mianowicie, jeżeli punkt 𝑧 należący do koła 

𝔻 zbliża się do punktu brzegowego 𝑒𝑖𝜃  wzdłuż odcinka o kącie 𝛼, gdzie 0 < 𝛼 <  𝜋, można wykazać, że 𝑓(𝑧) 
dąży do odpowiedniej średniej ważonej:  

 
𝛼

𝜋
𝜑(𝜃−) + (1 −

𝛼

𝜋
)𝜑(𝜃+). (27) 

Z problemem Dirichleta związane jest także pojęcie miary harmonicznej. Jeżeli Ω jest obszarem Jordana, 
którego brzegiem jest krzywa 𝐶, to miarą harmoniczną łuku domkniętego 𝐼 ⊂ 𝐶 jest funkcja 𝑓(𝑧) harmoniczna 
w obszarze Ω i ciągła w Ω ̅, z wyjątkiem punktów końcowych 𝐼, gdzie 𝑓(𝑧) = 1 we wnętrzu łuku 𝐼 oraz 𝑓(𝑧) = 0 
na 𝐶 ∖ 𝐼. Dla przykładu, niech obszar Ω jest kołem jednostkowym, zaś 𝐼 łukiem koła jednostkowego o punktach 

końcowych𝑒𝑖𝜎 oraz 𝑒𝑖𝜏, leżącym naprzeciw kąta środkowego 𝜃 = 𝜏 − 𝜎, przy czym 𝜃 ∈ (0,2𝜋). Wówczas miara 
harmoniczna łuku 𝐼 wyraża się następującym wzorem:  

 𝑓(𝑧) =
1

𝜋
(𝛼 −

𝜃

2
), (28) 

gdzie 𝛼 = 𝛼(𝑧) jest kątem leżącym naprzeciw punktu 𝑧. 
Jeśli skorzystamy ze wzoru Poissona, wówczas otrzymamy tak zwaną nierówność Harnack’a, która wyraża 

się w sposób następujący:  

 
𝑅−𝑟

𝑅+𝑟
𝑓(0) ≤ 𝑓(𝑧) ≤

𝑅+𝑟

𝑅−𝑟
𝑓(0), 𝑟 = |𝑧|, (30) 

dla dodatniej funkcji harmonicznej 𝑓(𝑧) w kole |𝑧| < 𝑅. 
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6 Podsumowanie 

Funkcje harmoniczne są funkcjami klasy 𝐶2(Ω)  spełniającymi równanie Laplace'a. Każda funkcja 
harmoniczna ma własność wartości średniej, tzn. że wartość funkcji w dowolnym punkcie jest równa średniej 
wartości po kole o środku w tym punkcie i dowolnym dodatnim promieniu takim, że koło leży całkowicie 
w obszarze harmoniczności tej funkcji. Kolejną własnością funkcji harmonicznych jest zasada ekstremum, która 
głosi, że funkcja harmoniczna nie osiąga ekstremum wewnątrz obszaru, na którym jest określona. W przeciwnym 
przypadku funkcja jest tożsamościowo równa stałej. Znaczącym problemem dotyczącym funkcji harmonicznych 
jest problem Dirichleta. W przypadku koła jednostkowego rozwiązaniem Problemu Dirichleta jest całka Poissona. 
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PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 

Magdalena Figiel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Teoria użyteczności jest zagadnieniem, które ma wiele zastosowań, szczególnie w ubezpieczeniach. Teoria ta 
bazuje na zachowaniach decydenta w warunkach niepewności, a głównie skupia się na jego awersji do ryzyka. 
Na podstawie teorii użyteczności możemy wyjaśnić, jakie są preferencje decydenta w stosunku do ryzyka oraz 
jakiego rodzaju kontrakty ubezpieczeniowe powinien wybierać. 

1 Wprowadzenie 

Gdybyśmy byli w stanie przewidzieć konsekwencje swoich działań, nasze życie byłoby prostsze, jednak 
mniej interesujące. Każdy z nas ma prawo do podejmowania indywidualnych decyzji opartych na własnych 
preferencjach, również decyzji dotyczących inwestycji finansowych, jednak nie wiemy jakie będą ich skutki. 
Zatem podjęcie takiej a nie innej decyzji jest działaniem w warunkach niepewności. Dlatego określając te warunki 
należy mieć na uwadze ryzyko, które wiąże się dokładnie z przedmiotem podejmowanych działań. Skala tego 
ryzyka nigdy nie jest do końca znana, dopóki nie zostanie osiągnięty zamierzony cel. W trakcie trwania inwestycji 
można jedynie monitorować czynniki kształtujące ryzyko i ewentualnie bardziej zabezpieczyć inwestycję podczas 
zmiany jego poziomu. Decydent dążący do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności musi pogodzić stopień 
podejmowanego ryzyka z poziomem oczekiwanych efektów zadowolenia. Narzędziem służącym do analizy tego 
rodzaju zachowań jest teoria użyteczności. 

2 Historia teorii użyteczności 

Pojęcie teorii użyteczności sformułowane zostało już na początku XVIII wieku, kiedy filozofowie zaczęli 
stopniowo definiować użyteczność jako pewien wskaźnik ,,stanu szczęśliwości'' (lub ,,ogólnego zadowolenia'') 
danej osoby. Innymi słowy, użyteczność pojmowana była jako liczbowa miara szczęścia każdego człowieka. Na 
podstawie tej koncepcji stwierdzono, że decydent dokonuje pewnego wyboru w taki sposób, aby 
maksymalizować swoją użyteczność, czyli uczynić siebie tak szczęśliwym, jak tylko jest to możliwe. Pojawił się 
jednak pewien problem, gdyż użyteczność była zjawiskiem w zasadzie niemożliwym do zmierzenia. 
Zastanawiano się czy istnieje sposób przy użyciu którego da się wyrazić użyteczność jednej osoby względem 
drugiej, wyrażając ją w jakichkolwiek jednostkach mierzalnych. Rozwiązanie tego problemu nastąpiło dopiero 
pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęto bardziej poważnie zastanawiać się nad przeformułowaniem teorii 
użyteczności przy użyciu narzędzi matematycznych. Zachowanie decydenta zaczęło być wyrażane w kategoriach 
jego preferencji, natomiast sama użyteczność traktowana była jako sposób opisania tych preferencji.  

Analiza poszczególnych decyzji jednostki w warunkach niepewności pojawiła się po raz pierwszy w pracach 
Nicolausa Bernoulliego, którego zdaniem każdy człowiek ma inną hierarchię wartości decydującą o jego 
użyteczności. Każdy bowiem ma inny stosunek do ryzyka. Drugim ważnym osiągnięciem Bernoulliego było 
odkrycie, że użyteczność, będąca wynikiem jakiegokolwiek niewielkiego wzrostu zamożności, będzie odwrotnie 
proporcjonalna do ilości dóbr uprzednio posiadanych. Innymi słowy, Bernoulli zauważył, że im więcej dobra 
posiadamy, tym mniej cieszymy się z każdej dodatkowej rzeczy. 

Kolejnym etapem w rozwoju teorii użyteczności była praca Karla Borcha [1], na podstawie której 
koncepcja użyteczności znalazła zastosowanie w ubezpieczeniach, gdzie odegrała kluczową rolę podczas 
kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Następnie aktuariusze przeprowadzili szereg badań mających na celu 
wyrażenie użyteczności w jednostkach monetarnych. Powstało również pojęcie funkcji użyteczności, które 
zostanie zdefiniowane w kolejnym rozdziale. Ostatecznie użyteczność zaczęła być postrzegana jako ,,graniczna 
kwota pieniężna, za którą decydent byłby w stanie nabyć dobro'' [2]. 
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3 Funkcja użyteczności 

Podstawowym pojęciem teorii użyteczności jest funkcja użyteczności. Funkcja ta określonej wartości 
pieniężnej przyporządkowuje pewną wartość użyteczności odpowiadającą poziomowi satysfakcji czy komfortu 
psychicznego. Mimo, że pojęcie funkcji użyteczności jest nieco psychologiczne, co oznacza, że każdy inwestor 
ma własną krzywą użyteczności, jednak większość inwestorów zachowuje się w podobny sposób.  

Definicja Niemalejącą, wklęsłą oraz różniczkowalną w sposób ciągły funkcję 𝑢: (0,∞)  → 𝑅 nazywamy 
funkcją użyteczności (satysfakcji). 

Funkcje użyteczności mogą być różne dla różnych decydentów. Często jednak przyjmuje się, że wszyscy 
ubezpieczający się, niezależnie od tego, do jakiej klasy ryzyka należą (wysokiej czy niskiej), mają taką samą 
funkcję użyteczności [3]. 

4 Stosunek inwestora do ryzyka 

Założenie odnośnie tego, że funkcja u rośnie jest oczywiste, ponieważ każdy decydent preferuje 
posiadanie większego bogactwa niż mniejszego. Gdybyśmy jednak na moment zrezygnowali z założenia 
o wklęsłości funkcji użyteczności, to funkcja ta mogłaby obrazować różne postawy decydenta wobec ryzyka. 

Wyróżnia się trzy podstawowe grupy inwestorów: unikających ryzyka, poszukujących ryzyka oraz 
neutralnych. Wpływa to w znaczący sposób na kształt krzywej użyteczności, co łatwo zauważyć na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Postawy inwestora wobec ryzyka 

Na podstawie powyższych wykresów możemy stwierdzić jaki stosunek do ryzyka przejawia dany inwestor. 
Jeżeli funkcja użyteczności decydenta jest wklęsła (patrz wykres 1), wówczas przejawia on awersję do ryzyka, 
pragnie tego ryzyka uniknąć. Natomiast jeśli funkcja użyteczności inwestora jest funkcją wypukłą (patrz wykres 
2), wtedy jest on osobą poszukującą ryzyko. Z kolei, jeśli krzywa użyteczności decydenta jest funkcją liniową, to 
jest on obojętny (neutralny) w stosunku do ryzyka. 

5 Miary awersji decydenta do ryzyka 

Mając zdefiniowane trzy podejścia inwestora do ryzyka oraz ogólną postać funkcji użyteczności, można 
określić miarę bezwzględnej i względnej awersji do ryzyka. Miara bezwzględnej awersji do ryzyka została 
wprowadzona przez Arrowa (1965) i Pratta (1964) [4]. 

Rozważmy zmienną losową X opisującą wielkość poniesionych strat przy wartości majątku w. Niech 
u będzie funkcją użyteczności decydenta przejawiającego awersję do ryzyka, EX oczekiwaną stratą, zaś 
P wysokością składki, którą płaci on w zamian za ochronę przed ryzykiem X.  
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Łatwo zauważyć, że decydent przejawiający awersję do ryzyka jest skłonny zapłacić więcej niż wynosi 
oczekiwana wartość straty, a miarę bezwzględnej awersji do ryzyka możemy definiować następująco: 

𝐴𝑅(𝑤) = −
𝑢′′(𝑤)

𝑢′(𝑤)
 

Jak widać, miara ta zależy od pierwszej i drugiej pochodnej funkcji użyteczności. Jeżeli miara bezwzględnej 
awersji do ryzyka maleje, to w miarę wzrostu kapitału inwestor przeznacza mniej środków na działania 
ryzykowne. Analogicznie, gdy miara bezwzględnej awersji do ryzyka rośnie, to w miarę wzrostu kapitału inwestor 
jest skłonny więcej zapłacić za zmniejszenie ryzyka [3]. 

Miara względnej awersji do ryzyka również została wprowadzona przez Arrowa (1963) i Pratta (1964). 
Jest ona definiowana następująco: 

𝑅𝑅(𝑤) = −𝑤
𝑢′′(𝑤)

𝑢′(𝑤)
 

Interpretując względną awersję do ryzyka można stwierdzić, że jest to wyrażona w procentach 
posiadanego kapitału wartość, jaką inwestor jest skłonny zapłacić, aby uniknąć ryzyka i jednocześnie zachować 
ten sam poziom oczekiwanej użyteczności. Im większa wartość tej miary, tym więcej inwestor jest skłonny 
zapłacić, a to oznacza, że tym większa jest jego awersja do ryzyka. W odróżnieniu od miary bezwzględnej awersji 
do ryzyka, miara ta zależy nie tylko od pierwszej i drugiej pochodnej funkcji użyteczności, ale również 
bezpośrednio od wartości posiadanego kapitału przez inwestora.  

6 Badanie empiryczne i alternatywne teorie 

Liczne badania empiryczne dowiodły, że funkcja użyteczności ogólnie nie jest liniową funkcją 
prawdopodobieństw. Pierwszy i bez wątpienia najbardziej znany tego przykład to tak zwany paradoks Allais, 
sformułowany po raz pierwszy w 1953 roku przez Maurice'a Allais. 

W świetle wyników tych eksperymentów, rozpoczęto rozwijać teorie alternatywne do teorii oczekiwanej 
użyteczności, zazwyczaj będące jej uogólnieniem, charakteryzujące się nieliniowością, a jednocześnie będące w 
stanie wyjaśnić inne uznane własności preferencji w obliczu ryzyka, takie jak awersja do ryzyka czy dominacja 
stochastyczna. Należą do nich między innymi teoria oczekiwanego żalu oraz teoria perspektywy zaproponowana 
w 1979 roku przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego. Jednak my skupimy się na omówieniu dwóch z nich, 
którymi będą paradoks Allais oraz paradoks petersburski [6]. 

6.1 Paradoks Allais  

Na początku paradoks Allais, czyli eksperyment zaproponowany przez ekonomistę francuskiego, laureata 
nagrody Nobla, Maurice'a Allais w celu podważenia przewidywań teorii oczekiwanej użyteczności.  

LOTERIA 1 LOTERIA 2 

OPCJA 1 A OPCJA 1 B OPCJA 2 A OPCJA 2 B 

Wygrana 
Prawdo-

podobieństwo 
Wygrana 

Prawdo-
podobieństwo 

Wygrana 
Prawdop-

odobieństwo 
Wygrana 

Prawdo-
podobieństwo 

1 mln zł 100% 

1 mln zł 89% nic 89% 

nic 90% 

nic 1% 

1 mln zł 11% 

5 mln zł 10% 5 mln zł 10% 

Rysunek 2. Paradoks Allais 
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Mając do wyboru opcję 1A i 1B większość ludzi wybiera opcję 1A. Natomiast mając do wyboru opcje 2A 
i 2B większość ludzi wybiera opcję 2B, co jest sprzeczne z teorią oczekiwanej użyteczności. W loterii 1. możliwość 
wygrania 5 milionów jest niedostateczna w porównaniu z pewną wygraną w wysokości 1 miliona, aby skłonić 
gracza do wybrania opcji 1B. Rzecz ma się inaczej w przypadku loterii 2., gdzie różnica prawdopodobieństwa 
wygranej między dwoma opcjami jest stosunkowo niewielka, co skłania uczestników eksperymentu do wybrania 
opcji B, gdzie wygrana jest pięciokrotnie wyższa. 

Nieco bardziej formalnie, w obu loteriach gracz dostaje stałą kwotę z prawdopodobieństwem 89%: 
1 milion złotych w loterii 1. i 0 w loterii 2. Zgodnie z teorią oczekiwanej użyteczności, taka stała kwota nie 
powinna mieć znaczenia dla wyboru między loteriami. Po odrzuceniu tej kwoty, pozostałe 11% w obu 
eksperymentach jest taką samą loterią, w której można wygrać 5 milionów złotych z prawdopodobieństwem 
10% i 0 z prawdopodobieństwem 1%. A zatem zgodnie z teorią oczekiwanej użyteczności decydent powinien 
wybierać tę samą opcję (A lub B) w obu loteriach. 

6.2 Paradoks petersburski 

Paradoks petersburski, inaczej gra petersburska, jest to pojęcie używane w teorii decyzji i rachunku 
prawdopodobieństwa opisujące grę losową, która mimo posiadania nieskończonej wartości oczekiwanej 
posiada jednocześnie ograniczoną wartość pieniężną dla większości ludzi. Problem został po raz pierwszy 
sformułowany przez Daniela Bernoulliego w 1738 roku, który jednocześnie zaproponował jego wyjaśnienie przy 
pomocy funkcji użyteczności. Mimo nazwy, nie jest to paradoks w ścisłym sensie tego słowa, ale raczej ilustracja 
tego, że ludzie zazwyczaj w warunkach niepewności nie podejmują decyzji kierując się kryterium maksymalizacji 
pieniężnej wartości oczekiwanej. Problem ten położył podwaliny pod współczesną teorię oczekiwanej 
użyteczności. 

Przykładem paradoksu petersburskiego jest następująca gra losowa, uczestnictwo w której kosztuje 
ustaloną kwotę pieniędzy. Gra polega na rzucie symetryczną monetą i trwa aż do pojawienia się pierwszego orła. 
Wygrana gracza wynosi 1 złoty i zostaje podwojona za każdym razem, gdy wypadnie reszka. Przykładowo, 
wygrana wynosi 1 złoty, jeżeli za pierwszym razem wypadnie orzeł; 2 złote, jeżeli w pierwszym rzucie wypadnie 
reszka, a w drugim orzeł; 4 złote, jeżeli w pierwszych dwóch rzutach wypadnie reszka, a w trzecim orzeł itd. 

Prawdopodobieństwo 𝑝𝑘 , że pierwszy orzeł wypadnie w rzucie numer k wynosi:  

𝑝𝑘 =
1

2𝑘
 . 

Gracz wygrywa 1 złoty z prawdopodobieństwem 0,5; 2 złote z prawdopodobieństwem 0,25; 4 złote 
z prawdopodobieństwem 0,125, itd. Wartość oczekiwana gry wynosi jest nieskończona. Jeżeli uczestnik gry 
kieruje się wyłącznie maksymalizacją wartości oczekiwanej, wówczas powinien zdecydować się w niej 
uczestniczyć, niezależnie od tego, ile musi zapłacić za uczestnictwo. Mimo to większość ludzi nie jest skłonnych 
uczestniczyć w takiej grze, jeżeli uczestnictwo w niej kosztuje więcej niż około 25 złotych. 

Wyjaśnienie paradoksu zostało zaproponowane przez Bernoulliego, który zauważył, że „zysk tysiąca 
dukatów jest dużo więcej warty dla biedaka niż dla bogacza, mimo że kwota wygranej jest jednakowa”. 
W związku z tym Bernoulli sugerował, aby użyteczność wygranych oceniać przy pomocy funkcji logarytmicznej: 
u(x) = log(x). Zgodnie z tym sformułowaniem, użyteczność gry jest skończona. 

W 1728 roku podobne rozwiązanie paradoksu petersburskiego podał również szwajcarski matematyk -- 
Gabriel Cramer, używając jako funkcji użyteczności pierwiastka kwadratowego. Wyjaśnienie to nie jest do końca 
ścisłe. Jeżeli funkcja użyteczności jest nieograniczona, tak jak ma to miejsce w przypadku logarytmu 
zaproponowanego przez Bernoulliego, wówczas zawsze można dobrać wypłaty i prawdopodobieństwa tak, że 
wartość oczekiwana użyteczności z gry będzie nieskończona, przez co paradoks pozostanie nierozwiązany. W 
tym celu wystarczy wartości 1 złoty, 2 złote, 4 złote, ... .Tak zdefiniowana loteria ma nieskończoną wartość 
oczekiwaną funkcji użyteczności, a co za tym idzie nieskończony ekwiwalent pewności. Po raz pierwszy zauważył 
to w 1934 roku Karl Menger. W świetle tego wyniku powszechnie zaczęto wprowadzać dodatkowe założenie, że 
funkcja użyteczności powinna być ograniczona [7]. 
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7 Teoria użyteczności a teoria oczekiwanej użyteczności 

Podczas gdy teoria użyteczności jest teorią wyboru spośród alternatyw, które są nielosowe, teoria 
oczekiwanej użyteczności dotyczy modelowania wyboru konsumenta, gdy wybiera on nie pomiędzy zdarzeniami 
pewnymi, ale loteriami sformalizowanymi przy pomocy zmiennych losowych, których możliwe wyniki należą do 
zbioru dostępnych, pewnych alternatyw S. 

Zasadniczo elementy zbioru S dostępnych alternatyw mogą być dowolne. Na przykład mogą one opisywać 
stan majątkowy lub jego zmianę wyrażoną w jednostkach pieniężnych (np. otrzymanie miliona złotych 
w gotówce), wielowymiarowe koszyki konsumpcji (np. sytuację, w której konsument posiada dom i samochód, 
albo sytuację, gdy jego dom i samochód zostały zniszczone na skutek pożaru), strumienie konsumpcji w czasie 
(np. zakup nowego komputera dziś lub zakup nowego komputera za rok) lub zupełnie abstrakcyjne alternatywy, 
którym normalnie trudno przypisać wartość numeryczną (na przykład miesiąc miodowy na Hawajach). Jedynym 
istotnym ograniczeniem jest, aby elementy zbioru S były nielosowe. Dlatego otrzymanie miliona złotych 
w gotówce może być elementem zbioru S, ale los na loterię, w której główną wygraną jest milion złotych nie jest 
zdarzeniem pewnym, a zatem nie może być elementem zbioru S. 

W teorii użyteczności, która jest punktem wyjścia do teorii oczekiwanej użyteczności, zakłada się, że 
każdemu elementowi x ze zbioru S, decydent potrafi przyporządkować pewną wartość użyteczności u(x). 
Z drugiej strony teoria oczekiwanej użyteczności wymaga zdefiniowania funkcji oczekiwanej użyteczności V(p), 
która zdefiniowana jest na zbiorze P loterii, zdefiniowanych jako zmienne losowe, których możliwe wyniki należą 
do zbioru możliwych alternatyw S. Zatem los na loterię, w której główną wygraną jest milion złotych z przykładu 
powyżej, mimo że nie jest elementem zbioru S, jest elementem zbioru P. 

Różnorodność, jaką mogą charakteryzować się elementy zbioru S, sprawia, że teorię użyteczności 
oczekiwanej stosuje się powszechnie niemal w każdej dziedzinie ekonomii, zarówno teoretycznej jak 
i praktycznej, w której występuje ryzyko, na przykład w rachunku ubezpieczeniowym, czy przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych. 

Drugą znaczącą różnicą pomiędzy teorią użyteczności i teorią oczekiwanej użyteczności jest to, że teoria 
użyteczności oczekiwanej nakłada bardzo specyficzny warunek na postać funkcji użyteczności. W teorii 
użyteczności, jeżeli U(x) jest funkcją użyteczności z dziedziną na zbiorze S, wówczas każda funkcja g(u(x)), gdzie 
g jest funkcją rosnącą, prowadzi do takich samych wniosków [5]. 

8 Kalkulacja składki w oparciu o teorię użyteczności 

Składką ubezpieczeniową nazywa się określoną sumę pieniężną, którą ubezpieczony w ubezpieczeniach 
obowiązkowych jest zobowiązany zapłacić ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową 
w ciągu okresu ubezpieczenia. Składka ta jest ustalana w wysokości zapewniającej środki finansowe na pokrycie 
działalności ubezpieczeniowej, na wypłatę odszkodowań i świadczeń, a także na tworzenie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i funduszy rezerwowych. Budowa składki ubezpieczeniowej jest dość złożona, 
a poszczególne jej elementy mają różne przeznaczenie. Składka złożona jest z dwóch części: pierwszą jest składka 
ubezpieczeniowa netto, a drugą – narzut składający się z różnych dodatków do składki netto, tworzący razem 
z nią składkę ubezpieczeniową brutto.  

Podsumowując, podstawą kalkulacji składki netto jest założenie, że składka P jest wartością pewnego 
funkcjonału Y określonego na zmiennej losowej X, której dystrybuanta jest funkcją ciągłą i która opisuje wartość 
całkowitego odszkodowania w portfelu [9]. 

Składka P jest liczbą rzeczywistą oznaczającą wartość pieniężną, którą ubezpieczający akceptuje w zamian 
za oferowaną ochronę ubezpieczeniową ryzyka, które w razie realizacji kosztuje ubezpieczyciela nie więcej niż 
wynosi wielkość X. Zasadę kalkulacji składki określa postać funkcjonału. Najpierw jednak należy dokonać 
pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego metodami statystycznymi, a następnie przybliżyć postać dystrybuanty 
zmiennej losowej opisującej ryzyko albo znaleźć jej podstawowe parametry. Ponadto, ubezpieczyciel dokonuje 
wyboru metody kalkulacji składki, uwzględniając swoje preferencje. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej jest 
dość często zadaniem skomplikowanym i trudnym [10]. 

Jeżeli mamy do czynienia ze źle skalkulowaną składką, to może być ona dla ubezpieczyciela zjawiskiem 
niebezpiecznym w skutkach. Po pierwsze, gdy składka jest zbyt niska, wtedy ubezpieczyciel ma duże szanse na 
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pozyskanie nowych klientów, jednak istnieje ryzyko, że nie zabezpieczy się przed ewentualnymi wypłatami, które 
mogą w przyszłości doprowadzić go do bankructwa. W przeciwnym wypadku, gdy składka jest za wysoka, 
ubezpieczyciel może stracić dotychczasową pozycję na rynku oraz swoich klientów. W celu kalkulacji składki 
ubezpieczeniowej niezbędne jest właściwe oszacowanie ryzyka. 

Głównym zastosowaniem teorii użyteczności jest kalkulacja składki netto w portfelach jednorodnych. 
W teorii użyteczności przyjmuje się, że pieniądz stanowi pewną wartość użytkową. Zakłada się, w oparciu 
o funkcję użyteczności, że oczekiwana składka jest równa oczekiwanej użyteczności niewykupionego 
ubezpieczenia. Zakładamy również, że ryzyko X (wartość poniesionych strat) jest zmienną losową przyjmującą 
nieujemne wartości, zaś wartość składki dla ryzyka X oznaczamy przez P(X) [11]. 

9 Podsumowanie 

Ryzyko towarzyszy każdemu człowiekowi we wszystkich dziedzinach życia, jednak szczególny wpływ 
wywiera na rynek ubezpieczeniowy, który nie mógłby bez niego funkcjonować. Teoria użyteczności jest 
zagadnieniem, które ma wiele zastosowań, szczególnie w ubezpieczeniach. Teoria ta bazuje na zachowaniach 
decydenta w warunkach niepewności, a głównie skupia się na jego awersji do ryzyka. Na podstawie teorii 
użyteczności możemy wyjaśnić, jakie są preferencje decydenta w stosunku do ryzyka oraz możliwa jest analiza 
poszczególnych działań jednostki w warunkach niepewności. 

10 Bibliografia 

[1] T. Lipski, „Systemy użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego,” 
w Modelowanie preferencji a ryzyko ’99, część 2, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach, 1999.  

[2] D. P. J. Kukiełka, w Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji 
kredytowych., Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta, 2003.  

[3] K. Ciuman, w Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Warszawa, POLTEX, 1998.  
[4] W. Otto, w Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka., Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, 2004.  
[5] W. Ronka-Chmielowiec, w Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wrocław, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1997.  
[6] H. R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 

1997.  
[7] J. Ostaszewski, Finanse, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin,, 2007.  
[8] J. M. J. Handschke, w Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki., Warszawa, Poltex, 2010.  
[9] S. R. Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, Warszawa: 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.  
[10] W. Rybicki, Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka, Wrocław: Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005.  
[11] W. Sadowski, Decyzje i prognozy,, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,, 1981. 



 

Strona | 421  

EFEKTY STRUKTURALNE NIEJEDNORODNOŚCI ODKSZTAŁCENIA 
PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ WYCISKANIA 
ZE SKRĘTNĄ MATRYCĄ 

Agata Brzezińska – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki o Materiałach 
Joanna Sobota – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 

W pracy przedstawiono efekty rozdrabniania struktury stopu CuFe2 z wykorzystaniem metody KOBO. 
Materiałem wyjściowym do badań był stop CuFe2 w stanie po odlewaniu, oraz obróbce cieplnej przesycania 
1000°C/3h oraz starzenia 500°/2h. Badania strukturalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 
mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego. Przeprowadzone badania umożliwiły 
ocenę cech strukturalnych materiału, a tym samym skuteczność stosowania wyciskania ze skrętną matrycą. 
Oceniono również właściwości wytrzymałościowe i fizyczne poprzez pomiary mikrotwardości 
i konduktywności elektrycznej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że proces ten umożliwia 
rozdrobnienie struktury materiału do poziomu ultradrobnoziarnistego niezależnie od stanu wyjściowego 
materiału. Co więcej proces dla tych stopów cechuje się niejednorodnością odkształcenia plastycznego. 

1 Wprowadzenie 

Znanych jest wiele metod dużego odkształcenia plastycznego SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Ze 
względu na sposób odkształcania, metody te dzielą się na monotoniczne i cykliczne. Stosowanie metod 
monotonicznych gwarantuje efektywne uzyskanie rozdrobnienia struktury. Ziarna charakteryzują się dużym 
współczynnikiem wydłużenia przy znacznym udziale granic szeroko kątowych [1]. Stosowanie metod cyklicznych, 
wśród których znajduje się metoda wyciskania ze skrętną matrycą (KOBO) pozwala również na rozdrobnienie 
struktury, jednak efekty strukturalne towarzyszące takiemu odkształcaniu są inne niż dla metod 
monotonicznych [1]. Powstałe ziarna mają równoosiowy kształt, niemniej jednak udział granic szerokokątowych 
jest mniejszy niż w przypadku struktur uzyskanych po odkształcaniu z wykorzystaniem metod monotonicznych. 
Wynika to z zachodzenia intensywnych procesów zdrowienia obserwowanych w metodach cyklicznych. 
Wiadomo jest, że zarówno w przypadku cyklicznych jak i monotonicznych technik odkształcania obserwuje się 
efekty związane z niejednorodnością kształtowania plastycznego co w sposób bezpośredni wpływa na 
właściwości oraz strukturę odkształcanego materiału.  

Zastosowany w pracy stop CuFe2 znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym 
i elektronicznym. Jest to materiał umacniany wydzieleniowo, w związku z tym na kształtowanie struktury 
ultradrobnoziarnistej ma również wpływ zastosowana wstępnie (przed odkształceniem) obróbka cieplna 
(tj. przesycanie i starzenie). Przeprowadzenie procesu starzenia przed odkształcaniem jest korzystne zarówno w 
aspekcie wzrostu właściwości wytrzymałościowych, a także elektrycznych stopu. Wykazano ponadto, że drobne 
wydzielenia mogą przyczynić się do rozdrobnienia struktury [2]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza struktury i właściwości stopu CuFe2 po odkształceniu KOBO 
z uwzględnieniem efektów strukturalnych związanych z niejednorodnością odkształcenia plastycznego. 

2 Materiał i metodyka badań 

W pracy analizowano efekty rozdrabniania struktury stopu CuFe2 z wykorzystaniem metody 
współbieżnego wyciskania z cyklicznym obrotem matrycy (metoda KOBO). Materiałem wyjściowym był stop:  

• bezpośrednio po odlewaniu,  

• po odlewaniu z intensywnym natryskiem wodnym podczas odkształcania,  

• po zastosowaniu przesycania 1000°C/3h/woda. 

Materiał został stopiony w piecu tyglowym indukcyjnym otwartym PIT-10 ZAM Kęty w średniej 
temperaturze 1150-1200°C. 
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Po wystudzeniu wlewki wyjmowano, odcinano ich stopę i głowę oraz poddawano skórowaniu 
mechanicznemu do średnicy 49,5 mm i obcinano na długość około 100 mm. Na tak przygotowanym materiale 
dokonano pomiaru geometrii próbek, masy oraz wykonano badania makrostrukturalne stopu. W strukturze 
stopu wyróżniono wydłużone kryształy kolumnowe na powierzchni przekroju poprzecznego oraz niewielką 
strefę kryształów równoosiowych na powierzchni zewnętrznej wlewka (rysunek 1). Następnie wlewki o średnicy 
49,5 mm poddano wyciskaniu na zmodernizowanym układzie prasy hydraulicznej poziomej Kobo 2,5 MN. 
Zastosowane parametry do odkształcania przedstawiono w tabeli 1. Kolejnym krokiem była obróbka cieplna 
stopów.  

 
Rysunek 1. Makrostruktura po odlewaniu stopu CuFe2 

 

Tabela 1. Parametry zastosowane do odkształcania metodą KOBO 

Temp. nagrzewania 
wlewka, °C 

Temp. nagrzewania 
recypienta, °C 

Zakres siły 
nacisku, kN 

Częstotliwość, 
Hz 

Kąt obrotu 
matrycy, ° 

Stopień 
prerobu, % 

450 400 850-1100 4,5 8 70 

 

3 Wyniki badań i ich dyskusja 

Na podstawie badań przeprowadzonych z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego (rysunek 2) 
w mikrostrukturze stopu stwierdzono linie płynięcia materiału zgodnie z kierunkiem prowadzonego 
odkształcania. Natomiast na podstawie badań przeprowadzonych z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego 
(SEM) wykazano obecność drobnoziarnistej struktury o średniej średnicy ziaren około 1-3 μm, niezależnie od 
stanu wyjściowego materiału). Otrzymane wyniki wskazują na intensywne procesy rekrystalizacji zachodzące 
podczas odkształcania metodą KOBO. Wpływać na ten fakt może: wzrost temperatury podczas odkształcania, 
duży stopień przerobu, który sprzyja wzrostowi temperatury podczas odkształcania. Szczegółowe badania 
struktury z wykorzystaniem technik transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) tak odkształconego materiału 
dadzą jednoznaczną odpowiedź na temat mechanizmu rozdrobnienia struktury. 
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Rysunek 2. Mikrostruktura stopu CuFe2: a) w stanie po odlewaniu; b) w stanie po odlewaniu z intensywnym natryskiem wodnym 
podczas odkształcania KOBO; c) w stanie po przesycaniu 

Badania właściwości mechanicznych (rysunki 3-5) wykazały, że najkorzystniejsze właściwości 
wytrzymałościowe posiada stop poddany przesycaniu. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 𝑅𝑚=375 MPa a 
granica plastyczności 𝑅𝑒0,2 =263 MPa. Odnotowano twardość na poziomie 104HV1. Najlepsze właściwości 

plastyczne osiąga stop bezpośrednio po odlewaniu - wydłużenie wynosi A =29%. Właściwości fizyczne ocenione 
poprzez konduktywność elektryczną stopów rejestrowano na podobnym poziomie ok. 21MS/m niezależnie od 
przeprowadzonej obróbki cieplnej. 

 
Rysunek 3. Właściwości stopu CuFe2 w stanie bezpośrednio po odlewaniu 
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Rysunek 4. Właściwości stopu CuFe2 po odlewaniu z intensywnym natryskiem wodnym podczas odkształcania 

 

 
Rysunek 5. Właściwości stopu CuFe2 w stanie po przesycaniu 1000°C/3h/woda 

347

260

99,93

27,1
19,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Rm [MPa] Re0,2 [MPa] HV A [%] Konduktywność [MS/m]

375

263

104

22,45 16,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Rm [MPa] Re0,2 [MPa] HV A [%] Konduktywność [MS/m]



EFEKTY STRUKTURALNE NIEJEDNORODNOŚCI ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO ZA 
POMOCĄ WYCISKANIA ZE SKRĘTNĄ MATRYCĄ 

Strona | 426  

4 Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że proces KOBO umożliwia rozdrobnienie struktury 
stopu CuFe2 do poziomu drobnoziarnistego niezależnie od stanu wyjściowego materiału. Szczegółowe badania 
z wykorzystaniem techniki SEM/EBSD pozwolą na ilościowe określenie wielkości ukształtowanych ziaren. 
Stwierdzono niejednorodność odkształcenia plastycznego co wykazano na podstawie badań strukturalnych. 
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Rekrystalizacja metali jest jednym z najważniejszych procesów w inżynierii materiałowej, a objętość frakcji 
zrekrystalizowanej jest istotnym parametrem określanym podczas analizy tego procesu. W pracy 
przedstawione zostały dwie metody określania stopnia zrekrystalizowania materiału oparte o analizę danych 
EBSD (z ang. Electron Backscatter Diffriaction). Pierwszą z nich jest analiza map jakości obrazu (Image Quality 
- IQ). Parametr IQ w sposób ilościowy opisuje jakość uzyskanych wzorców (linii) Kikuchiego. Drugim natomiast 
sposobem jest analiza dezorientacji (lokalnych rotacji sieci krystalicznej), które występują pomiędzy 
sąsiednimi punktami pomiarowymi (mikroobjętościami) analizowanego obszaru materiału. Parametrem 
pozwalającym na ocenę stopnia zniekształcenia sieci krystalicznej wewnątrz poszczególnych ziaren jest 
parametr GAM (z ang. Grain Average Misorientation). Metodą, która pozwoliła zweryfikować poprawność 
otrzymanych wyników był pomiar mikrotwardości, który stanowi klasyczną i najczęściej stosowaną technikę 
określania stopnia rekrystalizacji, oraz na podstawie którego możliwe jest oszacowanie frakcji 
zrekrystalizowanej.  

1 Wprowadzenie 

Rekrystalizacja metali, występująca podczas wygrzewania materiału po zgniocie, jest jednym 
z najważniejszych procesów w inżynierii materiałowej i praktycznie wykorzystywanym w cieplno-mechanicznej 
obróbce tych materiałów. Umożliwia zmianę właściwości materiałów inżynierskich poprzez kształtowanie 
ziarnistej struktury produktu końcowego. Wielkość tych zmian jest zwykle bezpośrednio związana ze stopniem 
zrekrystalizowania materiału. Dlatego bardzo ważne jest jak najdokładniejsze oszacowanie frakcji 
zrekrystalizowanej, powstałej podczas cieplno-mechanicznej obróbki metali, w celu analizy właściwości 
wynikających ze struktury danego materiału. 

Klasyczną metodą pozwalającą na określenie stopnia zrekrystalizowania materiału jest analiza wyników 
pomiaru mikrotwardości [1], która maleje w miarę postępu procesu rekrystalizacji. Jednak sposób ten nie 
sprawdza się w momencie kiedy mamy do czynienia z próbką, w której stopień niejednorodności występujący 
w materiale jest większy niż wielkość odcisku wgłębnika. Kolejnym problemem jest to, że wartość 
mikrotwardości wewnątrz ziarna polikrystalicznej próbki nie tylko zależy od stopnia przebudowy struktury 
materiału, ale również od orientacji samego ziarna i tym samym zależność frakcji zrekrystalizowanej od 
mikrotwardości nie jest wystarczająco precyzyjna. 

Znaczny postęp w rozwoju technik dyfrakcji w mikroskopii elektronowej bazujących na analizie układów 
linii Kikuchiego, obecnych w obrazach dyfrakcyjnych elektronów wstecznie rozproszonych (z ang. Electron 
Backscattered Diffraction - EBSD), pozwolił na powstanie nowej metody określania stopnia zrekrystalizowania 
materiału. Metoda ta jest stosowana jako dodatkowa technika charakteryzacji w skaningowej mikroskopii 
elektronowej (z ang. Scanning Electron Microscope - SEM) i polega na analizie lokalnego stopnia zniekształcenia 
sieci krystalicznej. Mikroskopia obrazowania orientacji (z ang. Orientation Imaging Microscopy - OIM) dostarcza 
podstawowych informacji, które mogą służyć do dobrego opisu materiału. Zawierają one zbiór danych na temat 
topografii orientacji oraz rozmieszczenia ziaren w badanym polikrysztale i pozwalają na rozumienie 
podstawowych procesów zachodzących w materiale, takich jak odkształcenie, zdrowienie i rekrystalizacja, a tym 
samym pozwalają odróżnić ziarno odkształcone od zrekrystalizowanego. 

Zniekształcenie sieci krystalicznej materiału może być określane za pomocą metody EBSD na dwa sposoby. 
Jednym z nich jest analiza map jakości obrazu (Image Quality - IQ), na podstawie których wyznaczany jest 
parametr IQ, nazywany także kontrastem pasm (z ang. band contrast). Opisuje on w sposób ilościowy jakość 
otrzymanych wzorów (linii) Kikuchiego. Drugim sposobem jest analiza lokalnych dezorientacji (rotacji sieci 
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krystalicznej), która występuje pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi (mikroobjętościami) wewnątrz 
analizowanego obszaru materiału. 

2 Materiał i metodyka badań 

2.1 Przygotowanie materiału do badań 

Materiałem, który został wykorzystany do badań był nikiel o czystości 99,98%. Nominalny skład chemiczny 
materiału badawczego (zadeklarowaną przez producenta zawartość zanieczyszczeń) przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 14. Nominalny skład chemiczny badanego niklu (99,98%). 

Pierwiastek Ni C Co Cu Fe Pb S Zn 

[%wag.] reszta 0,002 0,0002 0,0001 0,001 0,0002 0,0002 0,0002 

 
Materiał do badań w stanie dostawy był postaci płyty o wymiarach 100 × 100 × 8 mm (szerokość × długość 

× grubość). Następnie został elektroerozyjnie pocięty na płytki o szerokości 20 mm i poddany obróbce 
plastycznej na zimno i cieplnej. 

Zasadniczą obróbkę plastyczną materiału przeprowadzono za pomocą zautomatyzowanego zestawu 
walcowniczego z klatką walcowniczą o konfiguracji sexto, wyposażonego w walce robocze z węglików 
spiekanych o średnicy 85 mm. Materiał został poddany walcowaniu na zimno do zgniotu końcowego 80%, 
uzyskanego w wyniku zastosowania wielokrotnych przepustów walcowniczych przy stałej orientacji próbki. 

Obróbkę cieplną odkształconych plastycznie próbek przeprowadzono w piecu komorowym, w atmosferze 
powietrza. Materiał po odkształceniu poddano jednogodzinnemu wygrzewaniu w temperaturze 500, 600, 700, 
800 i 900 °C, a następnie chłodzeniu w powietrzu po wyjęciu z pieca. Wartości temperatury wygrzewania po 
zgniocie zostały wybrane tak, aby określić temperaturę, w której zachodzi rekrystalizacja materiału. Kolejnym 
etapem było przeprowadzenie izotermicznego wygrzewania w temperaturze 550 °C (wybranej na podstawie 
wcześniej uzyskanych wyników) w czasie od 10 do 60 min (co 10 min). 

2.2 Charakterystyka struktury materiału 

Charakterystyka struktury badanego materiału, zarówno w stanie walcowanym jak i wygrzewanym, 
prowadzona była przy pomocy techniki EBSD. 

System dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (ang. Electron Backscatter Diffraction – EBSD) 
sprzężony ze skaningowym mikroskopem elektronowego Quanta 3D (FEG SEM) zastosowany był w celu analizy 
mikrostruktury, rozkładu granic ziaren oraz zniekształcenia sieci w odkształconym i dodatkowo wygrzewanym 
materiale badawczym. Przed analizą mikroskopową próbki zostały zainkludowane w żywicy termoutwardzalnej, 
a następnie poddane dokładnej preparatyce metalograficznej. Szlifowanie mechaniczne odbywało się przy 
pomocy papierów SiC o granulacji 600÷4000. Polerowanie mechaniczne prowadzone było na filcach polerskich 
z użyciem zawiesiny diamentowej 0,25–3 µm. Następnie przeprowadzono jednogodzinne polerowanie 
wykańczające każdej próbki z użyciem zawiesiny SiO2 0,06–0,1 µm w celu zminimalizowania wpływu jakości 
powierzchni próbki na otrzymane dane dyfrakcyjne. Analiza mikroskopowa prowadzona była na przekrojach 
wzdłużnych próbek (kierunek zgodny z kierunkiem walcowania). Dane dyfrakcyjne zebrane zostały z obszarów 
o rozmiarze ok. 150 × 150 µm, z krokiem pomiarowym 0,6 µm. Następnie otrzymane wyniki opracowano 
w programie OIM TSL Analysis 5.  

Charakter granic ziaren określany był przy zastosowaniu kąta dezorientacji w przedziale 2–15 ° dla granic 
wąskokątowych, natomiast kąt dezorientacji powyżej 15 ° przypisywany był granicom szerokiego kąta. 

2.3 Analiza lokalnych dezorientacji 

Bazując na wynikach EBSD wykonane zostały mapy, które pozwoliły oszacować zniekształcenie sieci 
krystalicznej poprzez przeprowadzenie analizy lokalnych zmian dezorientacji (ang. local misorientation changes), 
pozwalających na rozróżnienie ziaren zrekrystalizowanych od odkształconych [2], a tym samym na otrzymanie 
ilościowej informacji o frakcji zrekrystalizowanej. 
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W wyniku odkształcenia plastycznego dochodzi do tworzenia się niskokątowych granic dyslokacyjnych, 
oddzielających obrócone względem siebie mikroobjętości (podziarna) wewnątrz jednego ziarna. Podczas dużych 
odkształceń, w materiale następuje silne zniekształcenie ziaren, a sąsiednie mikroobjętości obrócone są 
względem siebie o kąt dezorientacji– od kilku do kilkunastu stopni. Wykazano, że wraz ze zwiększaniem stopnia 
zniekształcenia materiału polikrystalicznego wzrasta średnia wartość kąta dezorientacji [3]. Natomiast nowe, 
nieodkształcone ziarna powstałe podczas procesu rekrystalizacji są wolne od defektów, a średni kąt skręcenia 
wewnątrz tychże ziaren jest niewielki, poniżej 1 °. 

Jednym z parametrów, które pozwalają na analizę stopnia zniekształcenia sieci krystalicznej w metodzie 
EBSD, a co za tym idzie na rozróżnienie i ilościowe wyznaczenie udziału ziaren zrekrystalizowanych, jest parametr 
GAM [3], którego wartość liczbowa jest równa średniej dezorientacji pomiędzy każdą parą sąsiednich punktów 
pomiarowych wewnątrz ziarna. 

2.4 Analiza wskaźnika IQ 

Mapy IQ tworzone są poprzez mapowanie wskaźnika IQ, a następnie przypisywanie mu wartości 
wyrażonych w skali szarości (gdzie kolor biały oznacza najwyższą wartość, a czarny – najniższą) [4].  
Bazując na metodzie opisanej w pracy [5], na podstawie otrzymanych histogramów można w sposób ilościowy 
określić również stopień zrekrystalizowania materiału, który definiuje się jako minimalna objętość 
zrekrystalizowana Xmin.  

 
Rysunek 43. a) Przykładowe rozkłady wskaźnika IQ dla materiału: odkształconego, częściowo zrekrystalizowanego i w pełni 

zrekrystalizowanego; b) Schematyczne przedstawienie znormalizowanych rozkładów IQ dla materiału po odkształceniu i częściowo 
zrekrystalizowanego; oraz c) częściowo i całkowicie zrekrystalizowanego. 

Analiza stopnia zrekrystalizowania materiału za pomocą metody bazującej na wykorzystaniu parametru 
IQ wymaga zastosowania dwóch próbek referencyjnych: próbki odkształconej i całkowicie zrekrystalizowanej. 
Na rysunku 1a przedstawione zostały przykładowe rozkłady wskaźnika IQ. Dla materiału po odkształceniu 
(krzywa f(IQ)), widoczna jest przewaga niskich wartości wskaźnika IQ, dla materiału w pełni zrekrystalizowanego 
(krzywa h(IQ)) obserwuje się przewagę wysokich wartości tego wskaźnika, natomiast dla materiału częściowo 
zrekrystalizowanego (krzywa g(IQ)), widoczny jest rozkład bimodalny. Rozkłady parametru IQ powinny być 
znormalizowane w taki sposób, aby pole powierzchni pod każdą krzywą wyniosło jeden. 

Zaproponowany sposób analizy wskaźnika IQ opiera się na porównaniu rozkładu tego parametru dla 
próbki badanej (częściowo zrekrystalizowanej) z obiema próbkami referencyjnymi. W pierwszym etapie 
porównuje się rozkład wskaźnika IQ próbki odkształconej i próbki badanej (częściowo zrekrystalizowanej) 
(rysunek 1b).  
Na podstawie tego porównania możliwe jest obliczenie minimalnej części (frakcji) zrekrystalizowanej 𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛 
jako: 
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 𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛 = ∫ [𝑔(𝐼𝑄) − 𝑓(𝐼𝑄)]𝑑𝐼𝑄
𝑔(𝐼𝑄)>𝑓(𝐼𝑄)

 (1) 

gdzie całkowanie odbywa się po tych wszystkich wartościach parametru IQ, dla których funkcja g(IQ) 
przyjmuje wartości większe niż f(IQ). 

Drugim etapem jest porównanie rozkładów wskaźnika IQ, uzyskanego dla materiału częściowo i w pełni 
zrekrystalizowanego (rysunek 1c).  

Ciemny obszar na rysunku 1c (obszar A) odpowiada obszarom, które nie uległy jeszcze rekrystalizacji 
w materiale badanym (częściowo zrekrystalizowanym). Obszar ten stanowi minimalną objętość odkształconą XD, 
a więc dopełnienie do jedynki maksymalnej części zrekrystalizowanej: 

 𝑋𝐷 = 1 − 𝑋𝑅𝑚𝑎𝑥 = ∫ [𝑔(𝐼𝑄) − ℎ(𝐼𝑄)]𝑑𝐼𝑄
𝑔(𝐼𝑄)>ℎ(𝐼𝑄)

 (2) 

gdzie całkowanie odbywa się po tych wszystkich wartościach IQ, dla których g(IQ) przyjmuje wartości 
większe niż h(IQ). Dokonując przekształcenia możliwe jest otrzymanie maksymalnej części zrekrystalizowanej: 

 𝑋𝑅𝑚𝑎𝑥 = 1 − ∫ [𝑔(𝐼𝑄) − ℎ(𝐼𝑄)]𝑑𝐼𝑄
𝑔(𝐼𝑄)>ℎ(𝐼𝑄)

  (3) 

Można stwierdzić, że wykonując analizę metodą EBSD materiału po odkształceniu plastycznym, 
zrekrystalizowanego oraz częściowo zrekrystalizowanego, możliwe jest określenie zrekrystalizowanej frakcji 
materiału na podstawie równań 1 i 3 jako: 

 𝑋 ∈ 〈𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛, 𝑋𝑅𝑚𝑎𝑥〉  (4) 

Maksymalny błąd oszacowania części zrekrystalizowanej, wyznaczony na podstawie wartości granicznych 
𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛 i 𝑋𝑅𝑚𝑎𝑥 wynosi: 

 ∆𝑋 = 𝑋𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛 ≈ ∆𝑋𝑅  (5) 

Jeżeli zapis wartości pomiarowej zostanie zastosowany wraz z błędem jej wyznaczenia [1], to oszacowana 
frakcja zrekrystalizowana przyjmuje postać: 

 𝑋 = (𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑋 ∙ 𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛)−∆𝑋∙𝑋𝑚𝑖𝑛
+∆𝑋(1−𝑋𝑅𝑚𝑖𝑛)  (6) 

Część próbki ∆𝑋  zawiera punkty, których jednoznaczne przypisanie do stanu zrekrystalizowanego lub 
odkształconego jest niemożliwe. 

2.5 Pomiar mikrotwardości 

Badania mikrotwardości przeprowadzono za pomocą metody Vickersa stosując obciążenie 200gf (HV0,2) 
w czasie 10 s. Pomiar twardości wykonywany był na przekrojach wzdłużnych próbek, po 10 odcisków dla każdej 
z nich. Na podstawie otrzymanych wyników z pomiaru twardości możliwe było oszacowanie stopnia 
zrekrystalizowania materiału na podstawie następującego wzoru: 

 𝑋𝑉 =
𝐻𝑉𝑋−𝐻𝑉𝑅

𝐻𝑉𝑂−𝐻𝑉𝑅
  (7) 

gdzie 𝐻𝑉𝑂  oznacza twardość materiału po odkształceniu, 𝐻𝑉𝑅 − twardość materiału całkowicie 
zrekrystalizowanego, 𝐻𝑉𝑋 −twardość materiału częściowo zrekrystalizowanego, dla którego chcemy wyznaczyć 
stopień rekrystalizacji. 
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3 Wyniki i dyskusja 

3.1 Badania wstępne 

3.1.1 Analiza EBSD 

W celu ilościowego określenia udziału ziaren zrekrystalizowanych, w materiale wygrzewanym w czasie 
jednej godziny w temperaturze 500-900 °C, wykonano mapy lokalnego zniekształcenia sieci krystalicznej, 
reprezentowanego przez zmiany dezorientacji pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi wewnątrz 
poszczególnych ziaren (rysunek 2). 

 
Rysunek 44. Zestawienie map parametru GAM dla próbek niklu poddanego a) walcowaniu na zimno oraz walcowaniu na zimno 

i wygrzewaniu w temperaturze b) 500°C, c) 600°C, d) 700°C, e) 800°C i f) 900°C (analiza na przekrojach wzdłużnych). 

 

 
Rysunek 45. Mapy EBSD parametru IQ przedstawiające rozkład granic w obszarach zrekrystalizowanych (GAM<1) – kolor niebieski 

i odkształconych (GAM>1) – kolor czerwony. a) próbka walcowana i próbka walcowana i wygrzana w temperaturze b) 500°C, c) 600°C, 
d) 700°C, e) 800°C, f) 900°C. 
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Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że odkształcenie plastyczne poprzez walcowanie na 
zimno materiału badawczego powoduje uzyskanie wysokich wartości parametru GAM. Przeprowadzenie 
jednogodzinnego wygrzewania materiału po zgniocie w temperaturze 500 °C skutkuje uzyskaniem częściowo 
zrekrystalizowanej struktury (rysunek 2b). Można również zauważyć, że ziarna nieodkształcone nie są równo 
rozmieszczone w próbce. Jest to prawdopodobnie spowodowane obecnością licznych wtrąceń obecnych 
w materiale, które wprowadzają dodatkowe naprężenia wewnętrzne oraz powodują lokalizację odkształcenia, 
co czyni miejsca te preferowanymi do zarodkowania. Wygrzanie materiału w temperaturze 600–900°C 
powoduje uzyskanie prawie 100% udziału ziaren opisywanych parametrem GAM<1. Według przyjętego 
założenia oznacza to, że materiał posiada niemal całkowicie zrekrystalizowaną strukturę (rysunek 2c-f oraz 
rysunek 3c-f). 

Ponadto, porównanie otrzymanych wyników EBSD przedstawionych na rysunek 2 i rysunek 3 pozwala 
stwierdzić, że obszary zrekrystalizowane (GAM<1) cechują się odmiennym charakterem granic ziaren niż te, 
które uznane są za odkształcone (GAM>1). W przypadku nowych, nieodkształconych ziaren, które powstały 
podczas procesu rekrystalizacji, przeważają granice szerokiego kąta (oznaczone kolorem niebieskim), natomiast 
w ziarnach odkształconych dominują granice wąskiego kąta (kolor czerwony) (rysunek 3). Brak granic 
niskokątowych wewnątrz nowych, zrekrystalizowanych ziaren potwierdza fakt, iż są to indukowane 
odkształceniowo granice rotacyjne [6]. 

3.1.2 Pomiar mikrotwardości 

Wyznaczenie temperatury rekrystalizacji materiału było możliwe poprzez zbadanie zmiany twardości 
w zależności od zastosowanej temperatury wygrzewania. Rysunek 4 przedstawia zależność twardości materiału 
badawczego poddanego walcowaniu na zimno od zastosowanej temperatury wygrzewania (500, 600, 700, 800 
i 900 °C). 

Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że wartość temperatury rekrystalizacji TR określonej na 
podstawie pomiarów mikrotwardości (temperatura „punktu przegięcia” krzywych na rysunku 4) równa 550°C 
dobrze koreluje ze zmianami mikrostruktury materiału widocznymi na rysunku 3, które wskazują na to, że 
w badanym materiale przebudowa struktury zachodzi podczas wygrzewania w czasie jednej godziny 
w temperaturze między 500 a 600 °C. 

Bazując na wynikach badań otrzymanych za pomocą metody EBSD i pomiarów twardości, materiał został 
wygrzany w temperaturze 550 °C w czasie od 10 do 60 min celem dokładnego zbadania i ilościowej analizy zmian 
strukturalnych, jakie zachodzą podczas wygrzewania odkształconego na zimno czystego niklu. 

 
Rysunek 46. Zmiana twardości HV0,2 oraz obliczonego na tej podstawie stopnia zrekrystalizowania materiału (wzór 7) w funkcji 

temperatury wygrzewania badanego materiału po walcowaniu na zimno do zgniotu 80%. 
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3.2 Badania zasadnicze 

Dla dokładnego zobrazowania postępu procesu rekrystalizacji w badanym materiale wykonane zostały 
mapy parametru IQ z zaznaczonym rozkładem granic wąsko- i szerokokątowych, uzyskane dla materiału 
wygrzewanego w temperaturze 550 °C w czasie od 10 do 60 min (rysunek 5).  

W celu przeprowadzenia ilościowej analizy zmian struktury materiału podczas procesu rekrystalizacji, 
wykonane zostały mapy parametru GAM (rysunek 6). Na ich podstawie możliwe było obliczenie udziału ziaren 
zrekrystalizowanych, zgodnie z przyjętym kryterium [7], że nowopowstałe ziarna charakteryzują się wartością 
tego parametru mniejszą niż 1. Należy zwrócić uwagę na dużą zgodność danych widocznych na mapach 
parametru IQ (rysunek 5) i parametru GAM (rysunek 6). Obszary (ziarna) o wysokich (jasnych) wskaźnikach 
jakości uzyskanego obrazu w znacznym stopniu pokrywają się z obszarami cechującymi się parametrem GAM<1. 

 
Rysunek 47. Mapy EBSD parametru IQ przedstawiające rozkład granic ziaren w obszarach odkształconych i zrekrystalizowanych w niklu 

wygrzewanym w temperaturze 550°C w czasie a) 10, b) 20, c) 30, d) 40, e) 50 i f) 60 minut. Kolorem niebieskim oznaczono granice 
szerokokątowe, natomiast kolorem czerwonym granice niskokątowe. 
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Rysunek 48. Mapy EBSD parametru IQ przedstawiające rozkład granic ziaren w obszarach odkształconych i zrekrystalizowanych w niklu 
wygrzewanym w temperaturze 550°C w czasie a) 10, b) 20, c) 30, d) 40, e) 50 i f) 60 minut. Kolorem ciemnoniebieskim oznaczono ziarna 

o GAM<1, które przyjęto jako zrekrystalizowane. 

Na rysunku 7 przedstawiono zestaw histogramów wskaźnika IQ uzyskanych dla próbek niklu walcowanych 
na zimno, a następnie wygrzewanych w temperaturze 550 °C, w różnym czasie.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wraz ze zwiększaniem czasu wygrzewania próbek, 
maksimum zlokalizowane na wykresie w pobliżu wartości 0,4 stopniowo zanika. Dla materiału wygrzewanego w 
czasie 20 i 30 minut rozkład przyjmuje charakter bimodalny. Dla materiału wygrzewanego przez 40 min i 
dłuższym, możliwe jest zaobserwowanie powstania nowego maksimum dla wartości około 0,70. 
W tabeli 2 zestawione zostały obliczone na podstawie rozkładów IQ wartości parametrów, które umożliwiły 
wyznaczenie zmian udziału ziaren zrekrystalizowanych X [5]. 
 

 

Rysunek 49. Zestawienie histogramów parametru IQ dla walcowanych na zimno próbek niklu wygrzewanych następnie w temperaturze 
550 °C i w różnym czasie (oznaczonym na wykresie liczbą minut, gdzie „0” oznacza materiał w stanie odkształconym na zimno). 
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Tabela 15. Wyniki obliczonych wartości parametrów umożliwiających wyznaczenie zmian udziału ziaren zrekrystalizowanych X, według 
metody zaproponowanej w literaturze [5]. 

Czas wygrzewania 
w T=550°C 

[min] 

XRmin 
(równanie 1) 

XRmax 
(równanie 3) 

ΔX 
(równanie 5) 

X 
(równanie 6) 

odch. górna 
(równanie 6) 

odch. dolna 
(równanie 6) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,08 0,63 0,55 0,12 0,50 0,04 

20 0,41 0,53 0,12 0,46 0,07 0,05 

30 0,76 0,87 0,11 0,84 0,03 0,08 

40 0,79 0,89 0,10 0,87 0,02 0,08 

50 0,82 0,94 0,12 0,92 0,02 0,10 

60 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

 
Na rysunku 8 przedstawiony został wykres zmian twardości materiału w zależności od czasu wygrzewania 

i obliczony na podstawie równania 7 stopień zrekrystalizowania materiału. Spadek twardości próbki 
wygrzewanej w czasie 10 minut w temperaturze 550 °C przekłada się na wysoką (prawie 20%) wartość parametru 
XV, mimo iż wyniki badań strukturalnych (por. rysunek 5a) nie wskazują bezpośrednio na wystąpienie 
rekrystalizacji (udział powierzchniowy ziaren o parametrze GAM<1 dla tej próbki wynosił zaledwie 0.6%). Na tej 
podstawie można wnioskować, że spadek twardości, na skutek 10-minutowego wygrzewania materiału po 
zgniocie, spowodowany jest wystąpieniem statycznego zdrowienia, a nie faktycznym początkiem i rozwojem 
procesu rekrystalizacji. Z tego samego powodu zawyżona wydaje się być również wartość parametru Xv, która 
została zmierzona dla próbki wygrzewanej w czasie 20 minut. Dłuższe wygrzewanie próbek (30 minut i więcej) 
powoduje zwiększanie stopnia zrekrystalizowania materiału, jednak w stopniu mniejszym niż przy czasach 
krótszych. 

 
Rysunek 50. Zmiana mikrotwardości i obliczonego na tej podstawie udziału ziaren zrekrystalizowanych XV (wzór 7). 

Oszacowany stopień zrekrystalizowania materiału za pomocą trzech rozpatrywanych metod: mapowania 
parametru GAM, analizy wskaźnika IQ oraz pomiarów mikrotwardości, zestawiono na rysunku 9. 

Porównanie uzyskanych wyników wskazuje na to, że metoda oparta o analizę wskaźnika IQ daje wyniki 
zbliżone do wyników uzyskanych za pomocą metody bazującej na pomiarach mikrotwardości. Obie te metody 
wskazują na wyraźnie wyższy udział ziaren zrekrystalizowanych, na wczesnych etapach odbudowy struktury po 
zgniocie, niż to wynika z oceny zmian mikrostruktury metodą EBSD, która polega na mapowaniu zmian lokalnych 
dezorientacji. Analizując otrzymane wyniki z porównania histogramów IQ, można stwierdzić, że zmiana wartości 
tego parametru, powiązanego ze stopniem doskonałości sieci krystalicznej, odzwierciedla także efekty procesu 
anihilacji defektów sieciowych, które mają miejsce na etapie zdrowienia. Zmiany te są także prawdopodobnie 
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zbyt małe, aby mogły być „zarejestrowane” przez metodę opartą o analizę dezorientacji, które występują 
pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi wewnątrz analizowanego obszaru materiału (może to być 
spowodowane efektem ograniczonej kątowej zdolności rozdzielczej techniki EBSD). 

Brak „czułości” na proces zdrowienia metody opartej na analizie parametru GAM może być jej wadą bądź 
zaletą – w zależności od tego, czy zjawisko to powinno być uwzględniane w analizie, czy też nie. 

 
Rysunek 51. Porównanie zmian udziału ziaren zrekrystalizowanych obliczonego na podstawie wyników pomiarów mikrotwardości (XV), 

metodą EBSD z wykorzystaniem parametru GAM (GAM<1) oraz analizy rozkładów parametru IQ (X). 

4 Wnioski 

W artykule przedstawiony został sposób wykorzystania techniki EBSD do szacowania frakcji 
zrekrystalizowanej w niklu po walcowaniu na zimno i wygrzewaniu. Do tego celu wykorzystano dwie opisywane 
w literaturze metody szacowania stopnia zniekształcenia sieci krystalicznej– analizę lokalnych dezorientacji 
(reprezentowaną przez parametr GAM) oraz metodę opartą o analizę rozkładów parametru jakości obrazu 
dyfrakcyjnego (IQ). Jako metodę porównawczą zastosowano klasyczną metodę wyznaczania stopnia 
zrekrystalizowania materiału– pomiary mikrotwardości. 
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zarówno analiza lokalnych dezorientacji (mapowanie 
wartości parametru GAM), jak i analiza rozkładów wskaźnika IQ, umożliwiają przeprowadzenie ilościowej oceny 
zmian strukturalnych, jakie zachodzą w wyniku aktywowanych cieplnie procesów odbudowy struktury po 
zgniocie. Zawyżona względem wyników obserwacji struktury wartość frakcji zrekrystalizowanej zmierzona 
w pomiarach mikrotwardości i analizie parametru IQ jest prawdopodobnie efektem „objęcia” także zmian 
zachodzących podczas zdrowienia, na które z kolei nie jest „czuła” metoda pomiaru lokalnych dezorientacji. 
Warto zaznaczyć, że zaproponowany sposób wyznaczania stopnia rekrystalizacji za pomocą techniki EBSD zalicza 
się do metod nieniszczących i może być wykonywana przy okazji analizowania materiału techniką SEM. Wysoka 
wiarygodność wyników uzyskiwanych za pomocą każdego ze sposobów analizy danych pozyskiwanych metodą 
EBSD, wymaga zachowania dużej dokładności, staranności i powtarzalności podczas prowadzonej preparatyki 
metalograficznej. 
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WARTOŚĆ MATERIAŁOWA OBWODÓW DRUKOWANYCH 
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i Remediacji Gruntów 
Agnieszka Sobianowska-Turek – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii 
Odpadów i Remediacji Gruntów 

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), 
wśród których ok. 3,0% stanowią odpadowe obwody drukowane (PCB). Odpady te zawierają w swoim 
składzie wiele materiałów, w tym metale, takie jak np. złoto, miedź i srebro, które są możliwe do odzyskania 
przy wykorzystaniu odpowiednich technologii recyklingu.  
W pracy dokonano analizy ilościowo-jakościowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce 
oraz krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów PCB. Ponadto, 
scharakteryzowano obwody drukowane, oszacowano ilość poszczególnych metali przedstawiono metody 
recyklingu tego rodzaju odpadów.  

1 Wstęp 

Rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi 
współczesnego przemysłu. Szybki rozwój technologii, coraz wyższe oczekiwania konsumentów, a co za tym idzie 
ciągle rosnąca ilość produkowanych i wprowadzanych na rynek różnorodnych urządzeń, determinują wzrost 
ilości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, klasyfikowanych jako niebezpieczne. Odpady 
te są bardzo złożone – zawierają wiele materiałów i składników o różnych właściwościach, w tym również takie, 
które mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, np. ołów, rtęć i polibromowane 
bifenyle (PBB) [1]. Dlatego też odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (ZSEE) jest obecnie jednym z podstawowych zadań realizowanych w ramach ochrony 
środowiska naturalnego.  

2 Analiza ilościowo-jakościowa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem obwodów drukowanych 

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ich zbierania, odzysku i recyklingu, obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 11 
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [2]. Akt ten uchylił wcześniej obowiązującą 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. implementującą regulacje zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/19/UE [3]. Zgodnie z art. 88 ust. 1 obowiązującej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje Ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym [2]. 
Do tej pory sporządzono 9 takich raportów - za lata 2007 do 2015 [4-12] - zawierających, m.in.: informacje 
o masie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek polski oraz masie zebranego zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Rysunek 1. 
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Rysunek 1. Całkowita masa sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na polski rynek w latach 2007 – 2015 oraz 

całkowita masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w latach 2007 – 2015, opracowanie własne na 
podstawie [4-12]. 

Z udostępnionych danych wynika, że od 2012 roku odnotowuje się znaczny przyrost masy 
wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na polski rynek, co może być uwarunkowane stale 
rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów oraz coraz bardziej dynamicznym rozwojem technologii 
wytwarzania produktów elektrycznych i elektronicznych. Ze względu na wcześniej panujący kryzys gospodarczy 
i gorszą koniunkturę na rynku, w latach 2007 – 2011 zaobserwowano występowanie wahań masy 
wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto od 2007 r. obserwuje się stały wzrost masy 
zbieranych zużytych sprzętów, co w głównej mierze wynika z obostrzeń dotyczących minimalnych poziomów 
zbierania odpadowego sprzętu określonych w Dyrektywie [3]. 

W celach porównawczych, dane zbierane corocznie w Polsce znajdują odzwierciedlenie w statystykach 
dotyczących krajów Unii Europejskiej sporządzanych przez Eurostat – Rysunek 2. 
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Rysunek 2. Całkowita masa sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek europejski w latach 2007 – 2013 oraz 

całkowita masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie w latach 2007 – 2013, opracowanie własne na 
podstawie [13]. 

Podstawowym elementem wykorzystywanym przy produkcji różnego rodzaju układów elektrycznych 
i elektronicznych są obwody drukowane (ang. Printed Circuit Board, PCB). Rosnąca ilość sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzanego na polski rynek determinuje wzrost ilości płytek PCB, a co za tym idzie również 
ich odpadów. Według doniesień literaturowych [14-15] szacuje się, że obwody drukowane stanowią około 3,0% 
masy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacunkowe masy omawianych odpadów 
przedstawiono na rysunku 3, jednakże należy zaznaczyć, że w ostatnich latach coraz więcej sprzętów 
wprowadzanych na rynek zawiera wiele takich płytek, a więc masa ich odpadów może być wyższa. 
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Rysunek 3. Masa odpadów płytek drukowanych w Polsce w latach 2007 – 2015, opracowanie własne na podstawie [4-12]. 

3 Charakterystyka materiałowa obwodów drukowanych 

Obwód drukowany jest to płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami 
przewodzącymi) i punktami lutowniczymi, przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki 
obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są 
techniką trawienia. Obecnie do projektowania wykorzystuje się komputery i odpowiednie oprogramowanie typu 
CAD (np. OrCAD, Protel, Eagle, P-CAD, Autotrax, Easytrax) [16]. Obwód drukowany może być jednowarstwowy, 
dwuwarstwowy lub wielowarstwowy (z warstwami wewnętrznymi). Podzespoły elektroniczne na płytce 
montowane mogą być w sposób przewlekany lub powierzchniowy. Montaż przewlekany (ang. Through-Hole 
Technology, THT) polega na wprowadzeniu elektrycznych elementów poprzez przewlekanie ich wąsów przez 
przygotowane otwory płytki i lutowanie z przeciwnej strony płytki niż ta, na której znajduje się detal. Z kolei 
montaż powierzchniowy (ang. Surface Mount Technology, SMT) polega na lutowaniu podzespołów 
elektronicznych z tej strony płytki, z której znajduje się detal. 

3.1 Skład materiałowy odpadowych obwodów drukowanych 

Obwody PCB składają się z trzech głównych surowców, tj.: metali – tantalu i galu (pierwiastki ziem 
rzadkich), złota, srebra, platyny (metale szlachetne), miedzi (metal półszlachetny), a także chromu, ołowiu, rtęci, 
berylu, kadmu, cynku i niklu (metale niebezpieczne); materiałów organicznych – tworzyw sztucznych z 
domieszką związków zmniejszających polarność, papieru, polimerów z/lub bez domieszki chloru i bromu, nylonu 
i poliuretanu; materiałów ceramicznych (ceramiki) – nieorganicznych związków tlenu z krzemem, aluminium czy 
berylem, mikę oraz tytanek baru [17]. 

Przy wytwarzaniu obwodów drukowanych PCB stosuje się kilka rodzajów materiałów izolujących 
(laminatów). Często ich podłożem jest żywica epoksydowa wzmocniona włóknami szklanymi lub papier 
nasycony żywicą fenylową – Tabela 1. Laminaty te zawierają domieszkę związków organicznych zawierających 
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chlor lub brom ograniczających palność – retardanty, inhibitory spalania (ang. flame retardant, FR), na przykład 
pentabromofenolu (C6Br5OH). 

Tabela 1. Przykładowe materiały izolacyjne (laminaty) stosowane do produkcji PCB, za pracą [18- 19]. 

Typ laminatu Materiał izolacyjny 
Maksymalna temperatura 

pracy 

FR-2 papier, żywica fenolowa 105 °C 

FR-3 tkanina szklana, żywica epoksydowa 105 °C 

FR-4 tkanina szklana, żywica epoksydowa 130 °C 

CEM-1 papier, tkanina szklana, żywica epoksydowa 130 °C 

CEM-2 filc szklany, tkanina szklana, żywica epoksydowa 130 °C 

RCC miedziana folia, żywica epoksydowa 130 °C 

PD poliamid, włókno aramidowe 260 °C 

 
Ścieżki przewodzące wykonane są najczęściej z miedzi (Cu). Na powierzchni płytek nakłada się także 

elementy przewodzące z niklu (Ni), srebra (Ag), złota (Au), cyny (Sn) czy stopu cynkowo-ołowiowego (Zn-Pb). 
Również zamontowane elementy elektroniczne złożone są z wielu metali i związków chemicznych, np.: 
kondensatory elektroniczne zawierają tantal (Ta), układy scalone to mieszanina galu (Ga), indu (In), talu (Ti), 
krzemu (Si), germanu (Ge), arsenu (As), antymonu (Sb), selenu (Se) oraz telluru (Te), a obwody złącz i elementy 
ceramiczne to przede wszystkim tlenek glinu(III) (Al2O3), tlenek berylu(II) (BeO) i szkło. 

Na rysunku 4 zaprezentowano moduł pamięci PC DRAM z lokalizacją miedzi (Cu) i innych cennych metali 
tj. złota (Au), srebra (Ag) i palladu (Pd) [20]. Natomiast w tabeli 2 przedstawiono zawartości wcześniej 
wymienionych metali w różnych modelach modułów pamięci DRAM kilku producentów [20]. 

 
Rysunek 4. Budowa modułu pamięci PC DRAM z lokalizacją metali w niej zawartych, opracowanie własne na podstawie [20]. 

Tabela 2. Zawartości złota (Au), palladu (Pd), srebra (Ag) oraz miedzi (Cu) w różnych modelach modułów pamięci PC DRAM kilku 
producentów, wyniki eksperymentalne za pracą [20]. 
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Producent PC DRAM 
Rodzaj 

kontaktu 

Zawartość metali 

Au, mg Pd, mg Ag, mg Cu, mg 

Samsung KMM5361000G-7 złoto 20,80 3,43 133,00 3800,00 

Micron Technology MEMSIM016AAWW cyna 7,20 3,20 62,00 4800,00 

Discovery DISCOVERY S/N 1212772 złoto 10,50 1,49 7,40 2670,00 

Hyundai HYM76V16635HGT8-H E AA złoto 26,80 2,10 25,00 2360,00 

Infineon HYS64V16300GU-7.5-C2 złoto 17,50 1,60 13,50 2130,00 

 

4 Przetwarzanie odpadowych obwodów drukowanych 

Przetwarzanie odpadowych obwodów drukowanych ze względu na złożoną budowę, bardzo zróżnicowany 
skład materiałowy oraz brak standardów stanowi duże wyzwanie inżynierskie. Obecnie stosowane technologie 
recyklingu PCB ukierunkowane są na odzysk metali, które stanowią 28,0% wagowych obwodów drukowanych, 
pozostała część odpadów (tworzywa sztuczne i ceramika (72,0% wag.)), nie podlega recyklingowi i trafia na 
składowisko odpadów [17].  

Kompleksowy proces recyklingu obwodów drukowanych PCB powinien obejmować co najmniej trzy etapy, 
tj. obróbkę wstępną, obróbkę mechaniczną i odzysk materiałowy. Obróbka wstępna obejmuje analizę składu 
materiałowego, która pozwala na dobór odpowiedniej metody recyklingu, jak również dokonania analizy 
efektywności ekonomicznej wybranej metody. Do procesów wstępnych zaliczany jest także demontaż, którego 
celem jest oddzielenie części nadającej się do ponownego wykorzystania od części niebezpiecznych oraz 
zdemontowanie urządzeń na drobniejsze elementy składowe, nadające się do dalszego przetwarzania. Procesy 
obróbki mechanicznej to przede wszystkim jednostkowe operacje separacyjne z wykorzystaniem różnicy 
wymiarów, ciężaru właściwego czy właściwości magnetycznych odpadów. W kolejnym etapie obróbki 
mechanicznej zużyte PCB powinny być rozdrobnione do frakcji drobnych (granulatów), z których metodami 
fizyko-chemicznymi odzyskiwane są cenne materiały. Odzysk materiałowy obejmuje metody metalurgii 
chemicznej, pirometalurgicznej i/lub hydrometalurgicznej, których produktami są materiały do ponownego 
wykorzystania technologicznego [17]. 

5 Podsumowanie 

Ze względu na coraz większe ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym odpadów 
obwodów drukowanych, bardzo ważne jest opracowanie i powszechne stosowanie kompleksowego systemu 
gospodarki tymi odpadami, obejmującego nie tylko selektywną zbiórkę, ale także efektywne metody ich 
recyklingu.  

Najczęściej sprzęt elektroniczny i elektryczny, który nie nadaje się już do użytku stanowi duży problem dla 
jego posiadacza. Niska świadomość ekologiczna i nieznajomość zasad postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi przyczynia się do tego, że w wielu przypadkach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zawierający duże ilości obwodów drukowanych, trafia do pojemników na odpady zmieszane, czyli do strumienia 
odpadów komunalnych, a w efekcie na składowiska. Jest to niewłaściwy sposób postępowania, ponieważ źle 
zagospodarowane odpady niebezpieczne mogą stanowić duże zagrożenie, szczególnie dla środowiska 
naturalnego i zdrowia człowieka. Dlatego też, bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwa o korzyściach 
wynikających z odpowiedniej gospodarki odpadami, np. poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych 
i informacyjnych, nie tylko – jak obecnie w większości przypadków – dla dzieci, ale również lub przede wszystkim 
dla osób dorosłych. Dzięki takim działaniom większa ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
będzie mogła zostać poddana odpowiedniemu przetworzeniu.  

Na podkreślenie zasługuje również możliwość odzysku metali ze zużytych obwodów drukowanych, które 
stanowią źródło wartościowych surowców, możliwych do powtórnego wykorzystania. W tym kontekście, 
uwzględniając skalę zbieranych współcześnie odpadów elektrycznych i elektronicznych, oprócz niewątpliwie 
zasadniczego celu jakim jest ochrona środowiska naturalnego, należy również podkreślać aspekt ekonomiczny 
związany z recyklingiem odpadowych obwodów drukowanych.  
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METODY ODZYSKU METALI Z ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH 

Agnieszka Gurgul – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

Jedną z najszybciej rozwijających się branż współczesnego przemysłu jest produkcja urządzeń elektronicznych, 
co powoduje ciągły wzrost odpadów zawierających złożone komponenty elektroniczne. Odpady takie składają 
się z tworzyw sztucznych oraz metali (Cu, Al, Fe, Pb, Zn, Ag, Au, Pt, Pd), których odzysk jest kluczowy ze 
względu na intensywną eksploatacje zasobów naturalnych oraz ich wartość ekonomiczną. Artykuł 
przedstawia główne metody i technologie stosowane w odzysku metali z odpadów zawierających 
komponenty elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem metod pirometalurgicznych, 
hydrometalurgicznych i biometalurgicznych, porównuje je oraz ocenia ich efektywność i wpływ na 
środowisko.  

1 Charakterystyka odpadów elektronicznych na przykładzie obwodów drukowanych 

Ilość produkowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest obecnie wysoka i stale wzrasta, co jest 
wynikiem rosnącej konsumpcji oraz krótkiego cyklu życia tych urządzeń [1]. Nowoczesne urządzenia 
elektroniczne zawierają obwody drukowane (ang. PCB - Printed Circuit Boards), które składają się z zespolonych 
ze sobą elementów. Skład PCB jest zróżnicowany i zawiera tworzywa sztuczne, metale i elementy ceramiczne. 
Udział tworzyw sztucznych wynosi około 30%, są to głównie PE, PP oraz żywice epoksydowe. Elementy 
ceramiczne, które również stanowią około 30%, składają się głównie z tlenków krzemu, aluminium i wapnia. 
Zawartość metali wynosi około 40% (miedź: 10-27%, aluminium: 1,3-4,8%, ołów 1,0-4,2%, żelazo: 1,2-8,0%, cynk: 
0,2-2,2%, nikiel: 0,3-2,4%, cyna:1,0-5,3%, antymon: 0,06-0,4%, złoto: 80-1000 ppm, platyna: 4,6-30 ppm, srebro: 
110-3300 ppm, pallad: 10-290 ppm) [2]. Biorąc pod uwagę wartość rynkową wymienionych metali, okazuje się, 
że największy udział w wartości ekonomicznej PCB mają metale szlachetne oraz miedź (tabela 1).  

Tabela 1. Udział metali w budowie obwodów drukowanych PCB i ich wartość rynkowa [3] 

Metal Udział [%]  Udział w wartości PCB [%] 

Złoto 0,025 65,4 
Pallad 0,010 11,4 
Srebro 0,100 4,6 
Miedź 16,0 9,7 

Aluminium 5,0 1,1 
Żelazo 5,0 0,1 
Cyna 3,0 4,5 
Ołów 2,0 0,5 
Nikiel 1,0 2,4 
Cynk 1,0 0,2 

 
Recykling PCB w celu odzyskiwania Au, Pd, Ag i Cu jest najbardziej opłacalny z ekonomicznego punktu 

widzenia. Odzysk miedzi jest również istotny z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ udział tego metalu jest 
najwyższy w porównaniu z innymi metalami wchodzącymi w skład PCB.  

Substancje zawarte w PCB mogą być toksyczne dla środowiska i ludzi ponieważ zawierają m.in. związki 
bromu, substancje uniepalniające, metale ciężkie. Jeżeli odpady zawierające płyty obwodów drukowanych nie 
są odpowiednio przetwarzane, mogą one doprowadzić do skażenia gleb oraz wód. Z tego powodu odpady takie 
nie powinny być składowane na składowiskach odpadów, ale poddawane odpowiednim procesom recyklingu 
[4]. Ze względu na złożoną budowę, recykling odpadów PCB jest utrudniony, dlatego prowadzone są badania 
nad nowymi technologiami odzysku głównie metali z tego typu odpadów. W artykule przedstawiono metody 
pirometalurgiczne, hydrometalurgiczne i biometalurgiczne wykorzystywane w recyklingu odpadów 
elektronicznych zawierających PCB.  
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2 Metody pirometalurgiczne 

Metody pirometalurgiczne są powszechnie używane w metalurgii w celu przerobu rud metali. 
W metodach tych wykorzystywane są wysokie temperatury (powyżej temperatury topnienia otrzymywanego 
metalu). Odzysk metalu następuje poprzez jego wytopienie w odpowiednich piecach, możliwy jest również 
odzysk tlenków metali [5]. Metody pirometalurgiczne są obecnie również najważniejszym sposobem 
przetwarzania odpadów elektronicznych i obejmują m.in. procesy przetapiania i spopielania.  

2.1 Przetapianie  

Istnieje kilka technologii przetapiania odpadów elektronicznych w celu odzysku metali. Najczęściej 
przywoływaną w literaturze technologią jest ISASMELTTM [6]. Technologię tę stosuje firma Umicore N.V. w Belgii 
oraz firma Aurubis A.G. w Niemczech. Odpady elektroniczne są przetapiane w pionowym piecu razem ze złomem 
miedzionośnym i odpowiednimi topnikami. Od góry pieca wprowadzane są odpady oraz powietrze wzbogacone 
w tlen. W trakcie trwania procesu w temperaturze około 1200°C fazy ciekłe są mieszane z gazami procesowymi, 
co zapewnia szybki przebieg reakcji chemicznych. Po zakończeniu procesu ciekły metal i żużel są usuwane z pieca 
przez otwór w jego dolnej części. Ciekły metal stanowi miedź z rozpuszczonymi w niej metalami szlachetnymi. 
Następnie w procesie elektrolizy miedź zostaje oddzielona, a metale szlachetne pozostają w szlamie anodowym. 
Wydajność odzysku metali szlachetnych w tym procesie może sięgać 95% [7].  

2.2 Spopielanie 

W przeciwieństwie do przetapiania, w procesie spopielania unika się powstawania stopów i żużli. Proces 
ten może być wykorzystywany we wstępnym przetwarzaniu odpadów elektronicznych z wysoką zawartością 
metali szlachetnych, które następnie mogą być odzyskiwane w procesach hydrometalurgicznych. W skali 
laboratoryjnej proces ten został przeprowadzony w reaktorze ze złożem fluidalnym [8], które charakteryzuje się 
jednorodną temperaturą oraz stałym dostępem utleniacza, który jest niezbędny do prowadzenia procesu. 
W eksperymencie [8] płytka odpadów obwodu drukowanego PCB została spopielona w temperaturze 840-850°C 
oraz w stężeniu tlenu 6,2% obj. Proces spopielania spowodował wypalenie około 21% wprowadzonych odpadów 
elektronicznych. Niepalna pozostałość może zostać poddana obróbce chemicznej lub mechanicznej w celu 
odzysku pierwiastków. Po rozdrobnieniu mechanicznym próbki pozostałości po spopielaniu, poddano ją 
ekstrakcji kwasem siarkowym (VI) o stężeniach od 30 do 95% oraz po każdej ekstrakcji obliczono ubytek masy 
i przeprowadzono analizę zawartości metali w roztworze. Połączenie procesów spopielania i chemicznej 
ekstrakcji umożliwia usunięcia części organicznej odpadów i odzyskanie metalów z wysoką efektywnością 
(sięgającą około 97% dla Ag). 

3 Metody hydrometalurgiczne 

Metody hydrometalurgiczne są najczęściej wykorzystywane w odzysku metali szlachetnych z odpadów 
zawierających PCB. Odzyskiwanie metali z odpadów elektronicznych można podzielić na 3 etapy: przygotowanie 
surowca, odzysk metalu, rafinacja. Każdy z tych etapów składa się z procesów jednostkowych (Rysunek1).  
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Rysunek 1. Etapy w procesie hydrometalurgicznym. Opracowanie na podstawie [9] 

Proces ługowania może być przeprowadzany różnymi czynnikami ługującymi, które dobiera się na 
podstawie składu chemicznego surowca, koncentracji metalu czy wymagań technicznych [10]. Następnie 
powstające roztwory są poddawane procesom rozdzielenia i oczyszczania. W odzysku metali z odpadów 
elektronicznych najczęściej stosowanymi czynnikami ługującymi są: cyjanki, halogenki, tiosiarczany, tiomocznik. 
Ługowanie w roztworach cyjanków jest powszechnie stosowaną metodą hydrometalurgiczną odzyskiwania złota, 
ze względu na ich zdolność do tworzenia stałych kompleksów z Au (I) i (III). Mechanizm roztwarzania złota w 
roztworze cyjanków zostały przedstawione w poniższych reakcjach [11]:  

 4𝐴𝑢 8𝐶𝑁− → 4 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2−  + 4𝑒−  (1) 
 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒

− → 4𝑂𝐻−  (2) 

Tradycyjnie używanym roztworem w roztwarzaniu złota jest również woda królewska, która jest 
mieszaniną stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1. Roztwór ten roztwarza 
również inne metale szlachetne m.in. platynę i pallad. Mechanizm przebiegu reakcji wody królewskiej ze złotem 
jest następujący [11]:  
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 2𝐴𝑢 + 11𝐻𝐶𝑙 + 3𝐻𝑁𝑂3  → 2𝐻𝐴𝑢𝐶𝑙4 +  3𝑁𝑂𝐶𝑙 + 6𝐻2𝑂  (3) 

Następnie roztwory są poddawane procesom rozdzielania i oczyszczania. W celu oczyszczenia roztworów 
po ługowaniu wykorzystuje się najczęściej ekstrakcję, wytrącanie zanieczyszczeń w formie trudno 
rozpuszczalnych osadów, wymianę jonową lub krystalizację. Aby wydzielić czysty metal lub w formie jego 
związków chemicznych stosuje się cementację, elektrolizę i ekstrakcję.  

Syed [9] przedstawił technologię odzyskiwania złota z odpadowych obwodów drukowanych w procesie 
ługowania roztworem nadsiarczanu potasu i kwasu mrówkowego. Po wstępnej obróbce odpadów zawierających 
złoto, próbka została umieszczona w roztworze i gotowana przez 10 min. Nadsiarczan potasu jest związkiem 
silnie utleniającym metale, jednak nie utlenia on złota, które pozostaje w roztworze i może w ten sposób zostać 
następnie oddzielone od pozostałych metali np. w procesie filtracji. Porównując ługowanie nadsiarczanem 
potasu i cyjankami otrzymano zbliżone wyniki odzyskiwania złota. 

Procesy hydrometalurgiczne często wiążą się z używaniem substancji, które mogą być toksyczne dla 
środowiska, jednak prowadzone badania potwierdzają, że takie same wyniki można uzyskać stosując mniej 
toksyczne reagenty, co może wpłynąć na rozwinięcie bardziej bezpiecznych metod odzyskiwania metali 
z odpadów elektronicznych w procesach hydrometalurgicznych. 

4 Metody biometalurgiczne 

Mikroorganizmy są wykorzystywane w celu wymycia pierwiastków z ubogich rud (najczęściej metali). 
W tych procesach wykorzystuje się właściwości mikroorganizmów polegające na użyciu związków 
nieorganicznych jako źródła energii z jednoczesnym wydzieleniem kwasu i obniżeniem pH środowiska. W takich 
warunkach wiele substancji ulega rozpuszczeniu i możliwe jest ich odzyskanie (np. metali z rud). Metody te 
charakteryzują się zazwyczaj wysokimi kosztami ekonomicznymi, dlatego stosuje się je głównie do odzyskiwania 
cennych metali, które występują w niewielkich stężeniach. Odpady elektroniczne zawierające obwody 
drukowane PCB, zawierają również cenne metale i prowadzone są badania sprawdzające możliwości 
wykorzystanie mikroorganizmów w celu ich odzysku. W badaniach stosowane są różne szczepy bakterii, 
ponieważ wydajność procesów zależy głównie od aktywności biologicznej drobnoustrojów. Najczęściej 
stosowanymi metodami jest bioługowanie i biosorpcja.  

4.1 Bioługowanie  

Bioługowanie metali polega na upłynnieniu nierozpuszczalnych związków metali w procesach 
biochemicznych. Podczas procesu zachodzi szereg reakcji enzymatycznych, chemicznych i elektrochemicznych. 
Na wydajność tego procesu ma wpływ aktywność biologiczna drobnoustrojów, właściwości fizykochemiczne 
związków zawierających określone metale oraz warunki, w których proces jest przeprowadzany. Bioługowanie 
znalazło zastosowanie w odzyskiwaniu metali z rud siarczkowych tych metali. Można w ten sposób odzyskiwać 
Co, Mo, Ni, Pb i Zn z siarczków, ale obecnie najbardziej opłacalne jest odzyskiwanie Cu i Au z zastosowaniem 
tego procesu. Bioługowanie jest coraz częściej wykorzystywane w celu wyługowania metali z odpadów stałych, 
płynnych i gazowych. Stosuje się ten proces w celu zmniejszenia uciążliwości odpadów (np. usunięcia metali 
ciężkich) oraz odzyskiwania cennych metali z odpadów (np. Cu, Au).  

Istnieje kilka możliwych mechanizmów, w których mikroorganizmy mogą wyługować metal z jego rudy. 
Mikroorganizmy mogą m.in. utlenić minerał i rozpuścić metal według uproszczonej reakcji [11]:  

 𝑀𝑆 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 0,5 𝑂2 → 𝑀𝑆𝑂4 + 𝑆
0 +𝐻2𝑂  (4) 

 𝑆0 + 1,5 𝑂2 +𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4   (5) 

W etapie pośrednim jon Fe3+ jest czynnikiem utleniającym dla minerału, a rola mikroorganizmów polega 
na regenerowaniu Fe3+ z jonów Fe2+ [11]: 

 𝑀𝑆 + 2𝐹𝑒3+  → 𝑀2+ + 2𝐹𝑒2+ + 𝑆0   (6) 
 2𝐹𝑒2+ + 0,5 𝑂2 + 2𝐻

+ → 2 𝐹𝑒3+ +𝐻2𝑂   (7) 
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Bioługowanie siarczków metali oznacza, że bakterie wytwarzają kwas siarkowy, aby dostarczyć protony 
do hydrolitycznego rozkładu lub aby utrzymać jony metalu w stanie utlenionym. 

Badania nad wykorzystaniem procesu bioługowania w celu odzysku metali z odpadów elektronicznych 
koncentrują się głównie od odzyskiwaniu Cu i Au. Faramarzi [12] badał możliwość odzysku złota z odpadów PCB 
w procesach bioługowania. Rozdrobnione próbki obwodów drukowanych zostały poddane bioługowaniu 
w obecności bakterii C. violaceum. Badania te potwierdziły możliwość bioługowania Au z odpadów PCB. Inne 
badania potwierdziły skuteczność bioługowania metali używając mieszanin szczepów bakteryjnych 
(np. Thiobacillus ferrooxidans and T. thiooxidans) oraz grzybów (A. niger and P. simplicissimum) [13].  

4.2 Biosorpcja  

Biosorpcja jest procesem polegającym na usuwaniu substancji z wykorzystaniem materiałów 
biologicznych. Proces ten jest również stosowany w odzyskiwaniu metali z odpadów elektronicznych. 
Biosorbenty powinny charakteryzować się dużą zdolnością wiązania metali oraz posiadać rozwiniętą i reaktywną 
powierzchnię właściwą. Materiały do wytwarzania biosorbentów mogą być pochodzenia mikrobiologicznego, 
roślinnego i zwierzęcego, najczęściej jest to biomasa lub produkty pochodne. Do najczęściej stosowanych 
biosorbentów należą: bakterie, grzyby, algi, odpady przemysłowe, odpady rolnicze, materiały zawierające 
chitozan i celulozę [14].  

Biosorpcja metali jest złożonym procesem, w którym zachodzi fizyczna lub chemiczna adsorpcja 
na ścianach komórkowych. Proces ten może być także związany z metabolizmem komórek [15]. 
Wykorzystywanie metod biotechnologicznych, w tym biosorpcji, w odzysku metali szlachetnych z odpadów 
elektronicznych, jest intensywnie badane od kilkunastu lat [11]. Badania wskazują, że metoda biosorpcji znajduje 
zastosowanie dla Au (III), Pd (II) oraz Cu (II). W porównaniu do bioługowania, metoda bisorpcji ma kilka zalet: 
niskie koszty prowadzenia procesu, zmniejszenie objętości chemicznych i biologicznych osadów i wysoka 
wydajność odzyskiwania metali.  

5 Podsumowanie 

Recykling odpadów elektronicznych jest istotny ze względu na zawartość w nich metali, które można 
odzyskać i które mają wysoką wartość ekonomiczną. Najbardziej opłacalny jest odzysk metali szlachetnych oraz 
miedzi. Powszechnie używane metody odzysku metali stosowane w recyklingu odpadów elektronicznych dzielą 
się na: pirometalurgiczne, hydrometalurgiczne i biometalurgiczne. 

Tradycyjnie stosowane metody pirometalurgiczne charakteryzują się wysoką efektywnością odzysku 
metali, jednak ich stosowanie jest ograniczone wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz emisjami z instalacji 
do atmosfery. Metody te są jednak stosowane na skalę przemysłową m.in. w Belgii i Niemczech w firmach 
Umicore N.V. i Aurubis A.G. 

Metody hydrometalurgiczne wykorzystują kwaśne lub alkaliczne czynniki ługujące. Następnie odpady 
poddane są procesom fizykochemicznym, które prowadzą do rozdziału metali pomiędzy odpowiednie fazy. 
W porównaniu z procesami pirometalurgicznymi, procesy hydrometalurgiczne są mniej energochłonne, ale 
odpady po procesie są bardziej uciążliwe. Jednak prowadzone są badania na wykorzystaniem mniej uciążliwych 
reagentów, które pozwalają na uzyskiwanie porównywalnych wyników ługowania. 

Obiecującą technologią jest zastosowanie metod biohydrometalurgicznych, które jak dotąd były 
wykorzystywane głównie w uzyskiwaniu metali z ich rud. Wykorzystywanie mikroorganizmów w procesie 
bioługowania jest najczęściej stosowane do odzyskiwania Au i Cu. Dobór odpowiedniego szczepu 
mikroorganizmów, lub ich mieszaniny, umożliwia zmniejszenie uciążliwości odpadów oraz odzysk metali. 
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PROBLEMY RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO 

Agnieszka Gurgul – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

Rozwój ekonomiczny wiąże się ze wzrostem produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje 
zwiększenie wytwarzania odpadów ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Terminem ZSEE 
określa się wielko- i małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny 
i telekomunikacyjny, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Obecnie odpady zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego są jednym z najszybciej rozwijających się strumieni odpadów, a ich recykling 
wiąże się z wieloma problemami. Jednocześnie intensywna eksploatacja zasobów naturalnych oraz problemy 
środowiskowe powodują rosnącą potrzebę prowadzenia recyklingu tego strumienia odpadów. Artykuł 
analizuje główne bariery spotykane w procesie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz przedstawia główne konsekwencje braku odpowiednich instalacji do przetwarzania tego typu odpadów. 

1 Charakterystyka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Według Ustawy [1] sprzęt elektryczny i elektroniczny, to urządzenia, których działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych. Obecnie produkcja takich urządzeń 
rozwija się bardzo szybko, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem zużytego sprzętu, który należy poddać 
recyklingowi. Odpady te charakteryzują się złożoną budową i scaleniem elementów, ponadto część z tej grupy 
odpadów zawiera wbudowane w ich strukturę płyty obwodów drukowanych, które zawierają metale o wysokiej 
wartości ekonomicznej.  

1.1 Rodzaje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Według Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [2] sprzęt elektryczny 
i elektroniczny podzielony jest na sześć głównych kategorii, które zostały zaprezentowane w Tabeli 1.  

Tabela 1. Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego [2] 

Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

Przykłady sprzętu dla danej kategorii  

Sprzęt działający na zasadzie 
wymiany temperatury 

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt klimatyzacyjny, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny 
sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury 

płyny inne niż woda. 
Ekrany, monitory i sprzęt 

zawierający ekrany o powierzchni 
większej niż 100 cm2 

Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki. 

Lampy Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy 
fluorescencyjne,niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED). 

Sprzęt wielkogabarytowy 
(którykolwiek z zewnętrznych 

wymiarów przekraczający 50 cm) 

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty 
grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, 

wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i 
kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele 

fotowoltaiczne 
Sprzęt małogabarytowy (żaden z 

zewnętrznych wymiarów nie 
przekracza 50 cm) 

Odkurzacze, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt 
wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, 

kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, instrumenty muzyczne, sprzęt 
do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy.  

Małogabarytowy sprzęt 
informatyczny i telekomunikacyjny 

Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, 
telefony. 

 
Według przepisów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zbierany razem z innymi 

odpadami komunalnymi. Powinien być on zbierany selektywnie i przekazywany odpowiedniemu podmiotowi 
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uprawnionemu do zbierania tego typu odpadów. Do odbioru ZSEE jest również zobowiązany dystrybutor 
w punkcie sprzedaży, jeśli kupujący kupuje sprzęt pełniący te same funkcje. Państwa członkowskie UE powinny 
zapewnić wdrożenie zasady odpowiedzialności producenta i osiągnąć rocznie minimalny poziom zbierania, który 
od 2016 r. wynosi 45%. Poziom ten jest obliczany na podstawie całkowitej masy ZSEE zabranego w danym roku 
w państwie, wyrażony jako procentowa wartość średniej masy EEE (sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
wprowadzonej do obrotu w poprzednich trzech latach w tym państwie.  

1.2 Rynek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów 
produkcyjnych w Europie, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest jednym z najszybciej rosnących 
strumieni odpadów w UE, którego wzrost wynosi 3-5% rocznie [3]. W latach 2007-2013 ilość tego rodzaju sprzętu 
wprowadzana na rynek wahała się w przedziale 8-10 mln ton, jednocześnie zbiórka odpadów ZSEE utrzymywała 
się na poziomie ok. 3,5 mln ton. Odpady, które zostały zebrane zostały poddane procesom ponownego użycia 
i recyklingu. Rysunek 1 przedstawia zróżnicowanie sprzętu wprowadzanego na polski rynek w 2014 r.  

 
Rysunek 1. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na polski rynek w 2014r. [3] 

W 2014 roku w Polsce zostało wprowadzone na rynek 518 868 ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
natomiast zostało zebrane 143 256 ton odpadów ZSEE, czyli około 30%. Wzrost ilości tego typu odpadów jest 
związany z krótkim cyklem życia sprzętów. Przykłady średniego cyklu życia dla niektórych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych zostały przedstawione w Tabeli 2.  
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Tabela 2. Długość cyklu życia sprzętów elektrycznych i elektronicznych [4] 

Sprzęt Długość cyklu życia (lata) 

Telefon komórkowy 2 
Komputer 3 

Czajnik 3 
Telewizor 5 

Toster 5 
Pralka 8 

Lodówka 10 
Żelazko 10 

Zmywarka 10 

 

2 Problemy w recyklingu odpadów elektronicznych 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powinny być poddane recyklingowi ze względu 
na występujące w nich metale, które można odzyskać oraz toksyczne substancje, które po przedostaniu się do 
środowiska naturalnego mogą spowodować zanieczyszczenia gleby czy wód.  

Odpady ZSEE różnią się chemicznie i fizycznie od odpadów komunalnych i przemysłowych, dlatego 
powinny być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi odpowiednimi metodami. Efektywny recykling 
odpadów ZSEE jest jednak ograniczony barierami. Ze względu na brak odpowiednich instalacji, wysokie koszty 
i regulacje prawne, większość odpadów ZSEE obecnie jest składowana na składowiskach odpadów.  

2.1 Skład odpadów  

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego różnią się od innych odpadów złożonością 
materiałów, z których są zbudowane oraz ich scaleniem. Odpady te zwierają materiały, które mogą być 
odzyskane i ponownie wykorzystane (głównie metale) oraz substancje, które są toksyczne dla ludzi i środowiska, 
a także tworzywa sztuczne. Udział tworzyw sztucznych, żelaza, aluminium i miedzi w różnych rodzajach sprzętu 
został przestawiony na rysunku 2.  

 
Rysunek 2. Udział tworzyw sztucznych i metali w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [5] 
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Ponadto, wiele urządzeń, które były postrzegane jako "elektryczne", takie jak lodówki, czy pralki, staje się 
obecnie urządzeniami "elektronicznymi" z powodu występowania w nich mikroprocesorów [6]. Mikroprocesory 
i płyty obwodów drukowanych stosowane w takich urządzeniach charakteryzują się złożoną budową. Zawierają 
metale (w tym metale ziem rzadkich), których odzyskiwanie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia 
oraz tworzywa sztuczne, które mają wysoki potencjał energetyczny [7]. Średni skład odpadów odwodów 
drukowanych został przedstawiony w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Skład materiałowy obwodów drukowanych [8]. 

Materiał Średni udział Udział, wt. % (ppm) 

Cu metale – 40 wt. %  10 – 26,8 
Al 1,33 – 4,78 
Pb 0,99 – 4,19 
Zn 0,16 – 2,17 
Ni 0,28 – 2,35 
Fe 1,22 – 8,0 
Sn 1,0 – 5,28 
Sb 0,06 – 0,4 
Au 80 – 1000 ppm 
Pt 4,6 – 30 ppm 
Ag 110 – 3300 ppm 
Pd 10 – 294 ppm 

SiO2  15 – 41,86 

Al2O3 ceramika – 30 wt, % 6 – 6,97 
Alkalia i metale ziem alkalicznych (CaO) 

 
6 – 9,95 

Tytaniany, mika, itp. 3 
Polietylen tworzywa sztuczne – 30 wt.% 9,9 – 16 

Polipropylen 4,8 
Poliestry 4,8 

Żywice epoksydowe 4,8 
Polichlorek winylu 2,4 

Politetrafluoroetylen 2,4 
Nylon 0,9 

 
Złożony skład materiałowy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest istotną barierą 

w recyklingu tego typu odpadów. Aby odzyskać surowce z tych odpadów konieczne jest zastosowanie szeregu 
metod mechanicznych, metalurgicznych i termicznych.  

2.2 Zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska 

Recykling ZSEE wiąże się z ryzykiem wynikającym ze składu chemicznego tych odpadów. Odpady ZSEE 
oprócz metalowych komponentów zawierają również baterie, kondensatory, kineskopy, szkło. Ryzyko 
w procesie recyklingu wynika z obecności metali ciężkich (kadm, rtęć, ołów), środków zmniejszających palność 
i innych substancji organicznych. Niewłaściwy proces recyklingu lub termicznego przekształcania ZSEE może 
doprowadzić do skażenia środowiska, a także mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie [9]. Tabela 4 
przedstawia główne zanieczyszczenia, które występują w odpadach zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.  
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Tabela 4. Zanieczyszczenia występujące w odpadach ZSEE [10] 

Zanieczyszczenie Występowanie w odpadach ZSEE 

Polibromowany difenyloeter (PBDEs) 
Polibromowany bifenyl (PBBs) 

Środki zmniejszające palność 

Freony (CFC) Agregaty chłodnicze, pianki izolacyjne  

Bar (Ba) Pochłaniacze gazów w lamp katodowych (CRT) 

Kadm (Cd) Baterie, tonery do drukarek 

Chrom (Cr) Taśmy danych i dyskietki 

Miedź (Cu) Okablowanie 

Ind (In) Ekrany LCD 

Ołów (PB) CRTs, baterie 

Rtęć (Hg)  Świetlówki, baterie, przełączniki 

Nikiel (Ni) Baterie 

Srebro Okablowanie, przełączniki, obwody drukowane  

Metale ziem rzadkich Ekrany CRT, obwody drukowane  

 
Obecność wyżej wymienionych substancji stwarza zagrożenie uwolnienia ich do środowiska jeżeli proces 

recyklingu prowadzony jest w nieodpowiedni sposób. Substancje te mogą być toksyczne dla organizmów oraz 
części abiotycznej środowiska [11]. Również może to stwarzać zagrożenie dla osób pracujących w zakładach 
zajmujących się recyklingiem ZSEE [12]. W związku z gwałtownym rozwojem technologii, skład chemiczny ZSEE 
stale sie zmienia, co jeszcze bardziej utrudnia zaplanowanie procesu recyklingu.  

2.3 Problemy społeczne i gospodarcze  

Brak odpowiednich instalacji służących do przetwarzania ZSEE, wysokie koszty takiej działalności oraz 
trudności w spełnieniu wymagających regulacji prawnych mogą doprowadzić do zmniejszenia poziomów 
recyklingu tego typu odpadów, które w zamian zostają skierowane na składowisko odpadów lub eksportowane 
do krajów rozwijających się [4]. Składowanie tych odpadów na składowiskach może doprowadzić do migracji 
zanieczyszczeń do gleby i wód. Według badań 70% rtęci i kadmu na składowiskach odpadów w USA pochodzi 
z odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego [13]. Ponadto, składowanie ZSEE zawierającego surowce, 
które można ponownie wykorzystać, jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.  

Eksport odpadów do krajów rozwijających się może powodować ich przetwarzanie w prymitywny sposób, 
bez użycia odpowiedniej techniki oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. Stosowane metody obejmują 
spalanie oraz roztwarzanie w silnych kwasach. Takie przetwarzanie jest przyczyną silnego lokalnego 
zanieczyszczenia oraz migracji zanieczyszczeń do wód oraz łańcucha pokarmowego [4]. W rezultacie może 
wystąpić również zanieczyszczenie np. metalami ciężkimi produktów spożywczych co stanowi istotne zagrożenie 
dla ludzi [12]. Recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego eksportowanego do krajów 
rozwijających się, może również stwarzać zagrożenie dla ludzi, którzy pracują w tego typu instalacjach [14]. Do 
zatrucia toksycznymi substancjami może dojść poprzez kontakt odpadów ze skórą, wdychanie jak również 
poprzez kontakt ze skażoną wodą czy glebą. 

3 Podsumowanie 

Problem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) pojawił się wraz z rozwojem 
przemysłu elektronicznego w drugiej połowie XX wieku. Produkcja urządzeń elektronicznych stale rośnie, co 
wiąże się z dynamicznym wzrostem ilości odpadów które należy zagospodarować. Porównując dane z ostatnich 
kilku lat, widać zwiększenie efektywności zbiórki i recyklingu ZSEE, ale udział recyklingu nadal nie osiąga 
wyznaczonych przez UE poziomów, dlatego prowadzone są badania nad metodami odzysku metalicznych 
i niemetalicznych komponentów z tego typu odpadów w procesach, które nie stanowią zagrożenia dla 
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środowiska. Coraz częściej spotykane jest wykorzystanie procesów pirolizy i zgazowania do odzysku surowców i 
energii z tych odpadów [15]. 

Odpady ZSEE składają się z wielu złożonych materiałów, co powoduje problemy podczas procesu 
recyklingu. Nie mogą być one zbierane razem z innymi odpadami ze względu na zagrożenie dla środowiska jakie 
stanowią metale ciężkie (Pb, Cu, Al, Zn, Hg, Au, Cd, Ag), związki chromu i bromu (PCV, PBDE, PBB), które wchodzą 
w ich skład i łatwo przenikają do środowiska. Ponadto, produkcja nowoczesnych urządzeń elektronicznych 
wymaga użycia rzadkich i drogich surowców [4]. Niektóre elementy ZSEE mogą być wydzielone mechaniczne np. 
metalowe obudowy, jednak obecnie urządzenia elektroniczne są zbudowane w bardziej złożony sposób, 
zawierają obwody drukowane i podzespoły, co komplikuje sposób ich recyklingu. Aby zwiększyć efektywność 
gospodarki odpadami elektronicznymi i zapobiec eksportowi tego typu opadów do krajów rozwijających się, 
konieczne jest zastosowanie nowoczesnych metod recyklingu i odzysku surowców z odpadów ZSEE.  

4 Bibliografia 

[1] „Ustawa z dn. 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)”.  
[2] „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dn. 4.07.2012, w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE)”.  
[3] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-

_electrical_and_electronic_equipment.  
[4] B. H. Robinson, „E-waste: An assesment of global production and enviromental impacts,” Science of The 

Environment, pp. 183-191, 2 2009.  
[5] S. Haig, L. Morrish, R. Morton i S. Wilkinson, „Electrical product material. Overview of updated data within 

the Market Flows Model of Electronic,” Wrap UK, 2012.  
[6] B. R. Babu, C. A. Basha i A. K. Parande, „Electrical and electronic waste: a global environmental problem,” 

Waste Management & Research, 8 2007.  
[7] G. Martinho, P. Ana, S. Luanha i R. Rita, „Composition of plastics from waste electrical and electronic 

equipment (WEEE),” Waste Management, pp. 1213-1217, 2012.  
[8] P. T. Williams, „Valorization of Printed Circuit Boards from Waste Electri cal and Electronic Equipment by 

Pyrolysis,” Waste Biomass Valor, pp. 107-120, 2010.  
[9] O. Tsydenova i M. Bengtsson, „Chemical hazards associated with treatment of waste electrical and 

electronic equipment,” Waste Management, pp. 45-58, 2011.  
[10] S. Gupta, G. Modi, R. Saini i V. Agarwala, „A review on various electronic waste recycling techniques and 

hazards due to its improper handling,” International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), 
pp. 5-17, Maj 2014.  

[11] C. Wong, N. Duzgoren-Aydin, A. Aydin i M. Wong, „Evidence of excessive releases of metals from primitive 
e-waste processing in Guiyu, China,” Environ Pollut, pp. 62-72, 2007.  

[12] J. Fu, Q. Zhou i J. Liu, „High levels of heavy metals in rice (Oryza sativa L.) from a typical E-waste recycling 
area in southeast China and its potential risk to human health,” Chemosphere Vol. 71, pp. 1269-1275, 
2008.  

[13] H. Yong Kang i J. Schoenung, „Electronic waste recycling: A review of U.S. infrastructure and technology 
options,” Resources, Conservation and Recycling, pp. 368-400, 2005 Vol. 45.  

[14] X. Huo, L. Peng i X. Xu, „levated blood lead levels of children in Guiyu, an electronic waste recycling town 
in China,” Environ Health Perspect,, pp. 1113-1117, 2007 Vol. 115.  

[15] L. Long, S. Sun, S. Zhong, W. Dai, J. Liu i W. Song, „Using vacuum pyrolysis and mechanical processing for 
recycling waste printed circuit boards,” Journal of Hazardous Materials, pp. 626-632, 2010 Vol. 177.



 

Strona | 457  

OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY NA PODSTAWIE BADANIA 
ICH WYTRZYMAŁOŚCI KINEMATYCZNEJ 

Anna Sławińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Studenckie 
Koło Naukowe BioEnergia 
Maria Szwaj – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny,  
Studenckie Koło Naukowe BioEnergia 
dr inż. Arkadiusz Dyjakon – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład 
Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami 
mgr inż. Krzysztof Kawa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej 

W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości kinematycznej brykietów z biomasy (papier z niszczarki 
oraz trociny drzewne) przeprowadzonych zgodnie z wymogami normy PN-EN 15210-2 oraz dodatkowo 
w szerszym zakresie w zależności od prędkości obrotowej oraz czasu pracy komory testowej. Wykazano 
znaczne różnice wytrzymałości pomiędzy badanymi materiałami. Wg normy, trwałość brykietów z papieru 
z niszczarki oraz brykietu z trocin drzewnych wyniosły odpowiednio Du(papier) = 96,0% i Du(trociny) = 87,7%. 
Stwierdzono, że wzrost prędkości obrotowej komory testowej oraz wydłużenie czasu jej pracy powoduje 
spadek wytrzymałości kinematycznej brykietów. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w celu zminimalizowania 
strat materiału i utrzymania jego wysokiej jakości, istnieje konieczność kontrolowania zarówno 
odpowiedniego sposobu transportowania i przeładowywania brykietów, jaki i ilości prowadzonych czynności 
związanych z dostarczeniem paliwa do odbiorcy końcowego.  

1 Wprowadzenie 

Wykorzystanie biomasy jako paliwa jest w Polsce coraz bardziej rozpowszechnione. Wynika to w dużym 
stopniu z narzuconego przez Unię Europejską, poprzez przyjęcie „Pakietu 3x20”, obowiązku wypełnienia udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski do 2020 r., który powinien wynosić 15%. 
Dodatkowo, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, duży nacisk stawia się na rozwój lokalny poprzez 
wykorzystanie regionalnego potencjału energetycznego polskich wsi. Zwiększa się również świadomość 
ekologiczna ludności oraz chęć korzystania z alternatywnych rozwiązań energetycznych. 

Ważną zaletą biomasy jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz teoretycznie 
zerowy bilans emisji CO2 z jej spalania. Używanie biomasy odpadowej (z przemysłu, rolnictwa, leśnictwa itp.) 
umożliwia również eliminację problemu ze składowaniem odpadów, ponieważ zostaje ona efektywnie 
wykorzystana w celach energetycznych. Jednak dopiero od niedawna technologie przetwarzania biomasy 
pozwalające na zagęszczenie materiału (na przykład brykietowanie czy peletowanie) oraz odpowiednie metody 
spalania w kotłach specjalnie przystosowanych do skompaktowanej biomasy, zapewniają efektywne 
wykorzystanie zawartej w paliwie energii chemicznej [1]. Dodatkowo, ustabilizowanie określonej formy paliwa 
i jego właściwości fizyczno-chemicznych (kształtu, wielkości, trwałości, wilgotności, ciepła spalania itp.) 
umożliwiło zwiększenie jego konkurencyjności na rynku energetycznym kotłów automatycznych, zwłaszcza 
w odniesieniu do kotłów gazowych i olejowych. Ponadto, odpowiednia jakość paliwa biomasowego pozwala 
także na znaczne ograniczenie emisji gazów i pyłów powstających podczas procesu jej spalania [2]. Z tego 
względu, w kraju i za granicą, powstaje coraz więcej firm zajmujących się produkcją aglomeratu z biomasy. 
Rozwój energetyki biomasowej determinują także coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Surowcem do produkcji brykietu z biomasy może być każdy rodzaj rośliny lub odpadów pochodzenia 
organicznego. Na rynku występuje szeroki asortyment brykietów z biomasy rolnej (słoma, ziarna, nasiona, 
osłonki nasienne, łupiny), czy produkcyjno-przemysłowej (wierzba energetyczna, topola, platan, odpady po 
produkcji wyrobów z drewna itp.), a także ich mieszanek [3]. Szeroki wybór surowców umożliwia produkcję 
brykietów charakteryzujących się różnymi właściwościami mechanicznymi, które są jednymi z najważniejszych 
cech określających jakość brykietów. Z kolei, na jakość produkowanych brykietów największy wpływ ma rodzaj 
brykietowanych surowców oraz stopień ich zagęszczenia i zawartość wilgoci [4]. Duża wytrzymałość 
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kinematyczna oznacza, że brykiet jest bardziej trwały i mało podatny na uszkodzenia podczas transportu do 
odbiorcy oraz w transporcie wewnętrznym firmy produkującej. 

1.1 Właściwości charakteryzujące brykiety z biomasy  

Na rynku występują brykiety o różnych kształtach: walca, ośmiokąta z otworem w środku, kostki. W Polsce 
nie wprowadzono dotąd żadnych jednolitych norm jakości. Jednak według standardów niemieckich każdy 
z wymienionych rodzajów powinien charakteryzować się właściwościami takimi, jak: gęstość w granicach 1-1,4 
g/cm3, wilgotność poniżej wartości 12%, zawartość popiołu poniżej 1,5% oraz wartość opałowa ok. 17,5-19,5 
MJ/kg. Zaleca się także, aby brykiet posiadał wysoki współczynnik wytrzymałości kinematycznej. Dodatkowo, 
podczas procesu produkcji nie powinno się dodawać żadnego spoiwa, klejów, żywic, czy innych lepiszczy [1].  

1.2 Transport i magazynowanie brykietów  

Brykiet podlega procesom transportowym od momentu opuszczenia urządzenia brykietującego, 
pakowania, aż do chwili jego podania do komory paleniskowej urządzenia grzewczego. Przenoszony jest za 
pomocą przenośników do miejsca czasowego składowania lub od razu rozdzielany do opakowań docelowych o 
określonej wadze (rysunek 1). Nie można pominąć również załadunku do pojazdów transportujących brykiet do 
odbiorcy oraz samej trasy pokonywanej przez te pojazdy. W ostatniej fazie, podlega on także procesom 
magazynowania u użytkownika oraz bezpośredniego podawania do komory spalania. Podczas wszystkich 
wymienionych czynności materiał narażony jest na różnego rodzaju fizyczne oddziaływania zewnętrzne, takie 
jak: wstrząsy, drgania, uderzenia oraz niekiedy upadek. 

a) w opakowaniach [5] b) luzem [6] 

  

Rysunek 1. Sposoby magazynowania wyprodukowanego brykietu 

Ze względu na odległość od odbiorcy oraz ilość zamówionego materiału wykorzystuje się zazwyczaj pojazdy 
(rysunek 2) [7]: na dalekich dystansach wysokotonażowe (24 – 28 ton ładowności), na odległościach do około 
100 km niskotonażowe (7 – 16 t ładowności), a na krótkich dystansach nawet dostawcze (do kilku ton 
ładowności). 

a) ładowność: do kilku ton [8] b) ładowność: 7-16 ton [9] c) ładowność: 24-28 ton [10] 

   

Rysunek 2. Transport brykietów 
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W przypadku, kiedy materiał ma być przez dłuższy czas magazynowany lub transportowany producent 
powinien zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie, głównie przed wilgocią. Zawilgocenie materiału obniży 
jego wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu oraz obniży jego wartość opałową. 

1.3 Kotły do spalania brykietu 

Brykiet to wysoce energetyczne paliwo biomasowe, które sprawdza się zarówno w kominkach służących 
do ogrzewania domów jednorodzinnych, jak i elektrociepłowniach, czy firmach zajmujących się energetyką 
zawodową. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, produkt przede wszystkim powinien być dobrej jakości, czyli 
o wysokiej kaloryczności i gęstości energetycznej oraz odpowiednim stopniu sprasowania (bez osypywania się, 
rozłamywania, kruszenia). Jego wygodna forma kostek bądź walców, nie tylko ułatwia transport oraz późniejsze 
magazynowanie, ale również usprawnia proces podawania do kotła oraz zwiększa efektywność spalania. Stąd, 
istotna jest odporność brykietu na uszkodzenia podczas jego załadunku, przeładunku i transportu do miejsca 
docelowego [11]. Konsekwencją niskiej wytrzymałości brykietu mogą być straty nie tylko w samym materiale 
paliwowym, ale również spadek wydajności kotła i problemy eksploatacyjne, wynikające z jego przystosowania 
do spalania brykietu, a nie pyłu. 

Kotły opalane biomasą to urządzenia wsadowe wymagające okresowego lub ciągłego załadunku. 
Wyróżnia się kotły ze spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym oraz zgazowujące. Kotły ze spalaniem 
górnym stanowią najprostsze rozwiązanie. Proces spalania odbywa się w całej warstwie paliwa, a powstałe 
spaliny przepływają bezpośrednio znad paleniska do obszaru wymiany ciepła, co związane jest z krótkim czasem 
przebywania palnych części lotnych w obszarze komory paleniskowej, co wpływa na większą emisję tlenku węgla 
i niższą sprawność. W kotłach ze spalaniem dolnym biomasa spalana jest warstwowo, a ukierunkowanie 
przepływu spalin poprawia stopień wypalenia paliwa, efektywność cieplną oraz możliwości regulacyjne mocy 
kotła. Natomiast w kotle zgazowującym przebiega dwustopniowy proces spalania. Komora załadowcza 
połączona jest z komorą spalania za pomocą dyszy, przez którą przechodzą gazowe produkty pirolizy [4]. Brykiet 
może również być współspalany z drewnem kawałkowym lub innym paliwem. Konieczne jest jednak 
uwzględnienie zaleceń producentów urządzeń grzewczych w zakresie stosowania paliw zamiennych.  

Brykiet drzewny może być efektywnie spalany w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub 
automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania, co ze względu na 
komfort staje się coraz bardziej powszechne. Układ regulacji steruje procesem spalania oraz podawania paliwa. 
Sterownik dostosowuje intensywność procesu poprzez: ilość doprowadzanego paliwa i powietrza oraz natężenie 
przepływu nośnika ciepła w zależności od zadanej temperatury i wydatku wody wyjściowej. Ze względu na 
komfort obsługi coraz częściej stosowane są zasobniki paliwa, które automatyzują pracę kotła i ograniczają 
obsługę do uzupełniania zapasów paliwa i usuwania popiołu. Wyróżnić można podajniki ślimakowe, podajniki 
tłokowe lub szufladowe [4].  

1.4 Korzyści ze spalania brykietu 

Spalanie brykietu posiada wiele zalet w porównaniu z nieskompaktowaną formą surowców 
biomasowych oraz paliwami konwencjonalnymi. 

Ciepło podczas spalania kostki brykietu generowane jest przez dłuższy okres czasu. Wykorzystanie 
brykietu z biomasy obniża emisję związków takich, jak SO2, NOx i CO. Podczas spalania powstają niewielkie ilości 
popiołu, który nie zawiera szkodliwych substancji i może zostać wykorzystany jako nawóz [1]. 

Dodatkowo, sama forma paliwa ułatwia jego przechowywanie. Paliwo jest mniej wrażliwe na wilgoć oraz 
można je przechowywać przez długi czas. Wartość opałowa brykietu jest porównywalna z gorszej jakości węglem 
kamiennym. Producenci oferują szeroki wybór rodzajów brykietów, co pozwala na dopasowanie się do różnych 
modeli kotłów do spalania biomasy. Brykiet znajduje szerokie zastosowania zarówno w kominkach, kotłowniach 
indywidualnych, jak i w kotłowniach zasilających sieci grzewcze. Spalanie brykietu przyczynia się nie tylko do 
ochrony środowiska, ale również do rozwoju regionalnego poprzez wykorzystanie miejscowego i powszechnie 
dostępnego surowca do celów grzewczych oraz wzrostu dochodów małych firm w gminie zajmujących się 
produkcją i sprzedażą takiego paliwa [12].  
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Zanim jednak brykiet zostanie wykorzystany do celów grzewczych przez użytkownika końcowego podlega 
kilku procesom (rysunek 3), podczas których narażony jest na uderzenia i wstrząsy wpływające na obniżenie jego 
wartości rynkowej [4]. 

 
Rysunek 3. Fazy produkcji brykietu 

Proces brykietowania to ciąg zabiegów techniczno – technologicznych, w trakcie których z biomasy 
powstaje paliwo stałe, zwykle w formie cylindra o średnicy 50-60 mm i długości zależnej od konstrukcji 
brykieciarki (zwykle od kilku do kilkudziesięciu centymetrów). Należy zaznaczyć, że każdy etap produkcji brykietu 
wpływa na jego końcową jakość i wytrzymałość. Najważniejszymi parametrami wpływającymi na jego 
właściwości fizyczne to [13, 14]: rodzaj surowca, zawartość wilgoci, stopień rozdrobnienia, zawartość 
zanieczyszczeń stałych czy stopień zagęszczenia. 

2 Cel badań 

Celem badań było określenie wytrzymałości kinematycznej wybranych brykietów z biomasy zgodnie 
z wymogami normy PN-EN 15210-2 oraz dodatkowo zbadanie ich wytrzymałości w zależności od prędkości 
obrotowej oraz czasu pracy komory testowej. 

3 Metodyka badań 

Badanie wytrzymałości kinematycznej brykietu przeprowadzono dla dwóch rodzajów brykietu: brykietu 
z trocin drzewnych oraz brykietu z papieru z niszczarki. Brykiety zostały wyprodukowane w Instytucie Inżynierii 
Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wykorzystaniem brykieciarki firmy 
POR Ecomec SRL Standard (rysunek 4).  

 
Rysunek 4. Brykieciarka POR Ecomec SRL Standard 

Wykonano brykiety (rysunek 5) o średnicy D=65 mm, które charakteryzowały się zmienną wysokością 
zależną od ilości materiału podawanego do komory załadowczej przed jego zbrykietowaniem i podyktowaną 
konstrukcją w/w urządzenia. Ciśnienie robocze brykieciarki wynosiło 50 MPa. Zawartość wilgoci w badanych 
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surowcach wyznaczono za pomocą wago-suszarki Sartorius M150 (dokładność odczytu masy próbki: 1 mg, 
dokładność odczytu zawartości wilgoci w próbce: 0,01%, powtarzalność dla próbek od 5 g: ±0,05%). Dla 
brykietów z papieru zawartość wilgoci wynosiła 5,28%, a dla aglomeratu z trocin drzewnych 9,13%. 

a) papier z niszczarki b) trociny drzewne 

 
 

c) brykiet z papieru z niszczarki d) brykiet z trocin drzewnych 

  

Rysunek 5. Materiał badawczy przed i po brykietowaniu  

Próby przeprowadzono na stanowisku badawczym spełniającym wymogi polskiej normy PN-EN 15210-2. 
Jest to bęben z wewnętrzną półką oraz pokrywą zapobiegającą wysypaniu się materiału podczas badań 
(rysunek 6). Bęben napędzany jest silnikiem elektrycznym, którego czas pracy i prędkość obrotowa jest 
regulowana za pomocą falownika zintegrowanego z panelem sterującym. Masa jednorazowej próbki testowej 
brykietu (pozbawionej uszkodzonych elementów) umieszczanego w bębnie wynosi 2±0,1 kg. Masę brykietu 
kontrolowano za pomocą wagi laboratoryjnej SBS-LW-7500A, której dokładność wynosi 0,1 g. Przygotowaną 
próbkę umieszczono w komorze testowej, zabezpieczono pokrywą oraz wprawiono w ruch obrotowy. 
W pierwszej części badań testy wytrzymałości kinematycznej brykietu przeprowadzono zgodnie z normą, bęben 
obracał się z prędkością nPN=21 obr/min, a czas jego pracy wynosił tPN=5 min. W drugiej części badań 
przeprowadzono testy w szerszym zakresie: dla prędkości obrotowych n1=11 obr/min, n2=16 obr/min, n3=26 obr/min, 
n4=31 obr/min oraz dla czasu pracy bębna t1 = 10 min, t2 = 15 min, t3=20 min, t4=30 min, t5=60 min. Zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w normie, przeprowadzono po dwie próby dla każdego rodzaju brykietu. 
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a) Urządzenie testowe b) komora testowa c) schemat ideowy [PN-EN 15210-2] 

 
  

Rysunek 6. Urządzenie do badania wytrzymałości kinematycznej brykietów: 
1 – bęben, 2 – przegroda, 3 – silnik 

W celu oceny jakości brykietu pod względem jego wytrzymałości kinematycznej, po każdej próbie testowej 
i zatrzymaniu bębna, całą masę próbki przesiano przez sito o rozmiarze oczek d=2/3D (D - średnica badanego 
brykietu). Wsad pozostały na sicie również zważono za pomocą wagi laboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych 
wyników obliczono wskaźnik wytrzymałości kinematycznej określony wzorem [PN-EN 15210-2]: 

 𝐷𝑢 =  
𝑚𝑎

𝑚𝑏
×100% (1) 

gdzie: 
Du – wskaźnik wytrzymałości kinematycznej, %, 
ma – masa próbki po teście wytrzymałościowym, g, 
mb – masa próbki przed testem wytrzymałościowym, g, 
przy zaokrągleniu do 0,1% wartości średniej współczynnika trwałości brykietu oraz zachowaniu określonej 

powtarzalności uzyskanych wyników (Tabela 1). 

Tabela 1. Powtarzalność wyników  

Trwałość 
Maksymalna akceptowalna różnica pomiędzy uzyskanymi wynikami 

Różnica w powtórzeniach, % Krytyczna różnica w powtórzeniach 

Trwałość powyżej lub równa 97,5% 0,4 0,8 

Trwałość poniżej 97,5% 2,0 3,0 

 

4 Dyskusja wyników 

Wyniki przedstawiono odpowiednio w tabeli 2. Norma przewiduje dwa zakresy współczynnika trwałości. 
Zakres pierwszy obejmuje współczynniki Du ≥ 97,5%, dla których różnica w powtórzeniach nie powinna być 
większa niż 0,4%. Drugi zakres, to współczynniki trwałości o Du < 97,5%, dla których różnica w powtórzeniach 
nie powinna przekraczać 2% [15]. Analizując współczynnik trwałości z przeprowadzonych prób wg normy, 
wskaźniki trwałości brykietów z papieru z niszczarki oraz brykietu z trocin drzewnych wynoszące odpowiednio 
Du(papier)= 96,0% i Du(trociny)= 87,7% mieszczą się w zakresie, dla którego norma przewiduje różnicę prób do 2%. 
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Tabela 2. Tabela wyników wg PN 

Rodzaj brykietu 

Masa próbki przed 
badaniem 

Masa próbki po 
badaniu 

Współczynnik trwałości 
- Du 

Różnica w 
powtórzeniach 

g g % % 

Brykiet z papieru 
2003,1 1925,9 96,14 

0,26 
2004,3 1921,9 95,88 

Brykiet z trocin 
2085,2 1829,3 87,72 

0,03 
2090,1 1834,2 87,75 

 
Biorąc pod uwagę fakt, że brykiety nie uległy znacznemu zniszczeniu (rysunek 7), a wskaźniki trwałości Du 

są poniżej 97,5% (wg PN) można uznać, że są one średniej jakości. Należy jednak zwrócić uwagę, że trwałość 
brykietu wykonanego z papieru jest wyższa o 8,3% od brykietu z trocin drzewnych. Z uwagi jednak na różne 
rozdrobnienie badanych materiałów oraz zawartość wilgoci (dla brykietów z papieru wynosiła 5,28%, dla 
brykietów z trocin 9,13%) nie można uzyskanych wyników bezpośrednio porównywać. Jednak, jak wskazują inne 
badania, zbyt duża wilgotność materiału powoduje spadek trwałości kinematycznej brykietu [14]. Należy jednak 
podkreślić, że podczas testów nie stwierdzono większych ubytków i oddzielonych kawałków brykietu (rysunek 7), 
ubytki materiału były głównie na jego krawędziach, które uległy znacznemu zaokrągleniu. 

a) brykiet z papieru z niszczarki b) brykiet z trocin drzewnych 

  

Rysunek 7. Stan brykietu przed i po teście wytrzymałościowym 

Z praktycznego punktu widzenia interesujące było zbadanie wpływu prędkości obrotowej oraz czasu pracy 
bębna testowego na trwałość brykietów. Parametry te symulują bowiem w pewien sposób warunki jego 
załadunku, transportu czy rozładunku, zwłaszcza w przypadku przewozu brykietów luzem w naczepach i jego 
przechowywaniu w pryzmach. 

Badania trwałości brykietu w funkcji prędkości obrotowej (rysunek 8) bębna wykazały, że wartość 
współczynnika trwałości maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej bębna testowego. Próbka brykietu 
z papieru przy mniejszych prędkościach niż normowana spełnia wymogi jakościowe lub jest bliska wartości 
granicznej (współczynnik trwałości 97,5% dla 11 obr/min oraz 96% dla 16 obr/min), natomiast współczynnik 
trwałości brykietu z trocin drzewnych nie osiąga zadowalającej wartości (91% dla 11 obr/min oraz 89% dla 
16 obr/min). 

 
PRZED PO 

 
PRZED PO 
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Rysunek 8. Trwałość brykietu w funkcji prędkości obrotowej bębna 

Badania trwałości brykietu w funkcji czasu pracy bębna (rysunek 9) wykazały, że wraz ze wzrostem czasu 
pracy bębna wzrasta ubytek materiału. Przy wzroście prędkości obrotowej komory testowej (do 20 obr/min) 
zaobserwowano nagły ubytek materiału, po tym czasie pracy wykresy przybrały łagodniejszy charakter, co 
świadczy, że po osiągnięciu pewnego stopnia rozdrobnienia brykiety będą charakteryzować się mniejszym 
ubytkiem masy w funkcji czasu. Analizując współczynnik trwałości z przeprowadzonych prób można stwierdzić, 
że próbka brykietu z papieru dla czasu pracy bębna równego 5 min i 21 obr/min spełnia wymogi normy, a jej 
współczynnik trwałości osiąga 96,01%. Jednak przy dłuższym czasie pracy komory testowej niż normowany, 
brykiet z papieru nie spełnia wymogów jakościowych i przekracza wartość krytyczną o 0,49%. Brykiet z trocin nie 
osiągnął współczynnika trwałości kinematycznej nawet w normowanych warunkach pracy komory testowej. 

 
Rysunek 9. Trwałość brykietu w funkcji czasu pracy bębna 

Przy dłuższym czasie pracy komory testowej (60 min) współczynnik trwałości dla biomasy z papieru 
osiągnął wartość na poziomie 79,72%, co stanowi spadek trwałości kinematycznej brykietu, aż o 16,29% 
w porównaniu do czasu pracy zgodnego z normą. Dla brykietu z trocin spadek ten jest znacznie większy - 23,64%. 
Wartości te stanowią podstawę do stwierdzenia, że występuje efekt amortyzacji tzn. w pewnym momencie czas 
pracy bębna nie będzie miał już większego znaczenia dla stopnia zniszczenia materiału, gdyż odłamane drobiny 
brykietu będą amortyzować wstrząsy, tym samym obniżając stopień ubytku materiału. 
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5 Podsumowanie 

Brykiet z papieru charakteryzuje się większą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne niż brykiet 
z trocin drzewnych. Dla nPN= 21 obr/min i tPN=5 min. (zgodnie z PN), trwałość brykietu z papieru wynosi 96,0%, 
a z trocin 87,7%. Wydłużenie czasu pracy bębna i jego prędkości obrotowej powoduje wzrost ubytku materiału 
(spadek trwałości) do pewnego stopnia. Prawdopodobnie przy dłuższym czasie pracy komory testowej 
rozdrobniony materiał amortyzuje wstrząsy i uderzenia obniżając stopień jego zniszczenia. Podobnego efektu 
można oczekiwać także w rzeczywistych warunkach transportu brykietu. 

Biopaliwa stałe oferowane przez producentów na rynku paliw powinny przechodzić procedurę badania 
współczynnika trwałości kinematycznej zanim zostaną dopuszczone do obrotu handlowego, gdyż ich dobre 
wyniki są gwarancją jakości paliwa. Nie należy pominąć również pomiarów wilgotności materiałów przed 
procesem brykietowania, gdyż wilgotność ma znaczący wpływ na ostateczną jakość brykietów [16]. 
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Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami 

Konieczność produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
sprawia, że także w dużych miastach poszukuje się lokalizacji i przestrzeni dla aplikacji rozwiązań 
ekologicznych. Jednym ze sposobów przyjaznego dla środowiska wytwarzania energii elektrycznej jest 
zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Celem pracy była koncepcja i analiza możliwości montażu paneli PV 
w przestrzeni miejskiej na rondzie Reagana we Wrocławiu dla pokrycia zapotrzebowania na energię 
elektryczną przez sygnalizację świetlną. Obliczenia wykazały, że wykorzystując zadaszenie przystanku 
komunikacji miejskiej na rondzie Reagana możliwe jest wyprodukowanie ponad 140 MWh energii 
elektrycznej w skali roku, co pokrywa potrzeby energetyczne sygnalizacji świetlnej w wysokości 214%. 
W efekcie, uzyskano rozwiązanie plus-energetyczne, przy jednoczesnym rocznym potencjale do ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla w wysokości ponad 116 Mg.  

1 Wstęp 

Ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie publicznych dróg i ulic w Polsce wynosi około 
1500 GWh [1]. Chociaż jest to wartość stosunkowo mała, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na energię 
w innych gałęziach gospodarki, to do jej wytworzenia niezbędne jest spalenie około 630 tys. Mg węgla 
kamiennego, co przekłada się na emisję do atmosfery dwutlenku węgla w ilości 1,25 mln Mg rocznie. W związku 
z koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych [2] oraz innych zanieczyszczeń do środowiska 
naturalnego, poszukuje się rozwiązań alternatywnych produkcji energii elektrycznej do zasilania urządzeń, 
w tym także sygnalizacji świetlnej czy innych elementów użyteczności publicznej występujących 
w aglomeracjach miejskich.  

Jednym ze sposobów jest wykorzystanie źródeł odnawialnych, do których zalicza się: energię wody, 
biomasy, wiatru czy słońca. Z uwagi na specyfikę miasta, zastosowanie wybranych źródeł energii odnawialnej 
może być ograniczone [3]. 

 
Rysunek 1. Schemat działania ogniwa PV [4] 
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Przy budowie instalacji oraz produkcji energii elektrycznej w przestrzeniach miejskich należy wziąć pod 
uwagę nie tylko względy ekonomiczne, ale również architektoniczne, wizualne czy estetyczne. Istotnym 
kryterium jest również funkcjonalność, poziom emisji hałasu oraz ochrona środowiska. Kryteria te mogą być 
spełnione przez panele fotowoltaiczne (tzw. panele PV), które przetwarzają bezpośrednio energię słońca 
w energię elektryczną (rysunek 1). 

Miejscem ich montażu mogą być niezagospodarowane przestrzenie miejskie. W zabudowie dużych miast 
znajdują się budynki o różnym charakterze, których bryła daje możliwość zamontowania na ich dachach bądź 
ścianach paneli PV w różnej formie (rysunek 2). Takie rozwiązania stwarzają warunki efektywnego 
zagospodarowania powierzchni w celu wykorzystania energii odnawialnej i jednoczesnej redukcji emisji CO2. 

a
) 

 

b
) 

 
c
) 

 

d
) 

 
Rysunek 2. Przykładowe miejsca zainstalowania paneli fotowoltaicznych w przestrzeniach miejskich [5-8]: 

a) centrum kongresowe, b) dworzec kolejowy c) markizy na fasadzie szpitala, d) supermarket 

Inne miejsca dla montażu instalacji fotowoltaicznej to zadaszenia parkingów czy przystanki komunikacji 
miejskiej. Panele montuje się również przy tablicach reklamowych, znakach drogowych, pojemnikach na odpady, 
a nawet wiatach do ładowania pojazdów elektrycznych (rys. 3). Należy jednak podkreślić, że niezbędnym 
warunkiem umożliwiającym zastosowanie paneli PV jest właściwe nasłonecznienie powierzchni, na której 
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planuje się ich instalację. W aglomeracji miejskiej, gdzie występuję często wysoka, nierównomiernie usytuowana 
zabudowa, duże znaczenie ma jej wpływ na zacienienie powierzchni roboczej paneli PV. 

Nie mniej jednak, pomimo wielu ograniczeń, w każdym mieście można znaleźć odpowiednie miejsca 
sprzyjające wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.  

a) znaki drogowe b) oświetlenie miejskie 

  
c) stacja ładowania samochodów elektrycznych d) przystanek autobusowy 

  

Rysunek 3. Przykłady zastosowania instalacji PV w miejscach zurbanizowanych [9-12] 

Interesującą w tym względzie lokalizacją nadającą się do instalacji paneli fotowoltaicznych jest znajdujące 
się w centrum Wrocławia rondo Reagana (rysunek 4), które z uwagi na obecność w pobliżu wielu uczelni 
wyższych jest ważnym skrzyżowaniem i punktem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta. 

 
Rysunek 4. Rondo Reagana we Wrocławiu [13] 
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Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania przestrzeni zabudowy ronda Reagana pod kątem 
instalacji paneli fotowoltaicznych, których zadaniem jest zasilanie sygnalizacji świetlnej (rysunek 5) 
zainstalowanej na tym węźle komunikacyjnym. 

 

 

 
 

 

 

 

Rysunek 5. Przykładowe sygnalizatory zamontowane na rondzie Reagana [14] 

2 Założenia projektowe instalacji PV dla ronda Reagana we Wrocławiu 

Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń instalacji fotowoltaicznej przyjęto następujące założenia 
projektowe: 

• panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na zadaszeniu przystanków komunikacji miejskiej 
znajdujących się na rondzie Reagana, 

• panele PV będą produkować energię elektryczną niezbędną do zasilania urządzeń, których lista 
i zapotrzebowanie energetyczne przedstawiono w tabeli 1, 

Tabela 1. Zapotrzebowanie energetyczne sygnalizatorów i osprzętu zamontowanych na rondzie Reagana we Wrocławiu [15] 
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Szafa sterownicza sygnalizacji świetlnej nr 1 1 3000 0,3 900 24 21,6 

Szafa sterownicza sygnalizacji świetlnej nr 2 1 1000 1 1000 24 24,0 

Sygnalizator 3x300 25 24 0,666 400 24 9,6 

Sygnalizator 3x200 13 24 0,666 208 24 5,0 

Sygnalizator 2x200 40 16 0,5 320 24 7,7 

Sygnalizator 4x100 10 32 0,75 240 24 5,8 

Licznik (repetytor MPK) 9 20 1 180 24 4,3 

System ITS* 1 - - 4629 24 111,1 

     Suma 189,0 

*ITS - zintegrowany system wspierający działanie CZRiTP (Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym) zawierający kamery, 
detektory ruchu, układy sterowania, systemy kontroli i inne 

• powierzchnia zadaszenia ronda Reagana wynosi ok. 2000 m2, 

• w projekcie zastosowano panel fotowoltaiczny LG300N1C-A3, którego podstawowe dane techniczne 
zawarto w tabeli 2, 

Tabela 2. Dane techniczne panelu fotowoltaicznego LG300N1C-A3 [16] 
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Parametr Wartość 

Moc maksymalna 300 Wp 

Typ panelu monokrystaliczny 

Napięcie Vmpp (dla MPP) 32 V 

Natężenie Impp (dla MPP) 9,40 A 

Napięcie obwodu otwartego Uoc 39,8 V 

Natężenie prądu zwarcia Isc 9,98 A 

Sprawność 18,3% 

Temperaturowy zakres pracy od -40 oC do 90 oC 

Wymiary 1640 x 1000 x 35 mm 

Waga 16,8 kg 

 

• dla płaskiego montażu paneli PV, wartość współczynnika związanego z odchyleniem modułu od 
płaszczyzny poziomej wynosi Z2=0,9 (tabela 4), 

• współczynnik strat wynikających z otaczającej infrastruktury powodującej zacienienie instalacji 
wynosi Z4= 0,85, 

• współczynnik strat związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej i jej przesyłem do sieci 
elektroenergetycznej wynosi Z5= 0,9, 

• instalacja nie posiada układu magazynowania energii (bilansowanie produkcji i zużycia energii 
elektrycznej odbywa się poprzez dwukierunkowy licznik energii). 

W oparciu o wymiary zadaszenia ronda Reagana dokonano symulacji montażu paneli fotowoltaicznych. 
W efekcie stwierdzono, że koncepcyjny układ na rondzie Reagana (rysunek 6) pozwala na montaż 724 sztuk 
paneli PV.  

 
Rysunek 6. Rondo Reagana we Wrocławiu z koncepcyjnym układem paneli PV 
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3 Metodyka badawcza 

Dla wykonania analizy zaproponowanej koncepcji niezbędne jest wykonanie odpowiednich obliczeń 
celem wyznaczenia następujących wielkości: 

• znamionowa moc instalacji fotowoltaicznej NPV: 

 jPVPV NnN   (1) 

gdzie: 
NPV - znamionowa moc instalacji fotowoltaicznej, kW, 
nPV - założona ilość paneli PV, szt., 
Nj - znamionowa moc jednostkowa panelu PV (w warunkach STC), kWP·szt-1, 

• dzienna ilość produkowanej energii elektrycznej przez instalację PV: 

 54321_ ZZZZZNE PVPVEL    (2) 

gdzie: 
EEL_PV - ilość wytworzonej energii elektrycznej, kWh·dzień-1, 
Z1 - średnia liczba godzin słonecznych (tabela 3) w odniesieniu do położenia (geograficznej lokalizacji) 

i miesiąca w roku (znormalizowana do STC), h·dzień-1, 
Z2 - współczynnik związany z odchyleniem paneli fotowoltaicznych od płaszczyzny poziomej w danym 

rejonie (tabela 4), 
Z3 - współczynnik związany z temperaturą modułu (tabela 5), 
Z4 - współczynnik zacienienia instalacji fotowoltaicznej, 
Z5 - straty związane z przetwarzaniem energii elektrycznej i jej przesyłem do sieci elektroenergetycznej. 

• uniknięta emisja CO2 wynikająca z zastąpienia paliwa kopalnego do produkcji energii elektrycznej 
przez instalację fotowoltaiczną: 

 2_2 COPVEL

i

CO WEE   (3) 

gdzie: 
Ei

CO2 - emisja uniknięta CO2 do atmosfery wskutek zastąpienia i-tego paliwa kopalnego, kgCO2, 
WCO2 - wskaźnik emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa kopalnego (dla 

węgla kamiennego WCO2=831 k gCO2·MWh-1 [17]), kgCO2MWh-1. 

• stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez panele PV: 

 %100
_


inst

PVEL

PV
E

E
S  (4) 

gdzie: 
SPV - stopień pokrycia energii elektrycznej przez instalację PV, %, 

Einst - dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną przez obiekt, kWhdzień-1. 
Do wykonania obliczeń wykorzystano ponadto odpowiednie współczynniki (tabele 3-5) uwzględniające 

liczbę godzin słonecznych, pochylenie oraz temperaturę pracy paneli PV.  
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Tabela 3. Współczynnik Z1 określający średnią liczbę godzin słonecznych w odniesieniu do położeniai miesiąca w roku (znormalizowany 
do STC) [18] 

 

Tabela 4. Współczynnik Z2 związany z odchyleniem modułu od płaszczyzny poziomej w danym rejonie [19] 

 

 

Tabela 5. Współczynnik Z3 związany z temperaturą panelu fotowoltaicznego [20] 

 

4 Dyskusja wyników 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla rozpatrywanej koncepcji zasilania sygnalizacji świetlnej na 

rondzie Reagana wynosi około 189 kWhdzień-1 (Tabela 1). Na podstawie przyjętych założeń i danych zawartych 

w tabelach 3-5 (średnia wartość Z1=2,78 hdzień-1, średnia wartość Z2=0,9 oraz średnia wartość Z3=0,944) 
obliczono, że średnia ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji PV (w przypadku wykorzystania całej 

powierzchni zadaszenia na rondzie Reagana) wynosi około EEL_PV=384 kWhdzień-1, a w skali roku EEL_PV=141 MWh.  
Przy czym należy zaznaczyć, że z uwagi na zmienne nasłonecznienie w ciągu roku, ilość produkowanej 

energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach jest zmienna, co przedstawiono na rysunku 7. Z rysunku 7 
wynika, że tylko w okresie zimowym (w miesiącach listopad, grudzień i styczeń) produkcja energii elektrycznej 
jest poniżej dziennego zapotrzebowania przez sygnalizację świetlną. W pozostałym okresie instalacja 
fotowoltaiczna wytwarza więcej energii elektrycznej. Stąd, stopień pokrycia zapotrzebowania na energię 
elektryczną w bilansie rocznym wyniósł 203%.  

W odniesieniu do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, należy dodać, że pełne wykorzystanie 
powierzchni zadaszenia ronda Reagana powoduje w skali roku obniżenie emisji o około 116 MgCO2. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Z1, h·dzień-1 0,71 1,38 2,38 3,68 4,92 4,9 5,03 4,27 2,8 1,87 0,84 0,53 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Z3 1,00 1,00 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,88 0,90 0,94 0,97 0,99 
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Rysunek 7. Średnia dobowa produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach dla rozpatrywanej koncepcji montażu instalacji 

fotowoltaicznej na rondzie Reagana (pełne wykorzystanie powierzchni zadaszenia) 

Nadwyżka produkcji energii elektrycznej stwarza potencjał do zasilania energią elektryczną także innych 
urządzeń znajdujących się na rondzie Reagana (np. wind, tablic ogłoszeniowych, automatów biletowych i innych). 

W przypadku ograniczenia wielkości instalacji do rozmiarów pokrywających jedynie zapotrzebowanie na 
energię elektryczną przez sygnalizację świetlną, obliczenia wykazały, że liczba paneli fotowoltaicznych powinna 
wynosić jedynie 356 sztuk. Rozkład produkcji energii elektrycznej w odniesieniu do zapotrzebowania 
przedstawia rysunek 8. Przy takim wariancie, okresowa nadprodukcja energii elektrycznej występuję tylko 
w okresie letnim, w okresie zimowym jest z kolei wyraźny spadek wydajności instalacji PV. 

 
Rysunek 8. Średnia dobowa produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach dla rozpatrywanej koncepcji montażu instalacji 
fotowoltaicznej na rondzie Reagana (wykorzystanie powierzchni zadaszenia tylko do wysokości zapotrzebowania na energię elektryczną 

przez sygnalizację świetlną) 
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5 Podsumowanie i wnioski 

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w niezagospodarowanych przestrzeniach miejskich jest możliwe 
i wydaje się być przyszłościowym rozwiązaniem. Wybrane miejsca, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł 
energii, mogą stać się samowystarczalne energetycznie, a nawet plus-energetyczne, co pozwala na zasilane 
także innych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dla miasta takie rozwiązania mają nie tylko wymiar 
środowiskowy (ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza CO2), są ważne także z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju i bilansu wykorzystania lokalnych potencjałów energetycznych. Mają ponadto aspekt 
społeczny, pokazując działania pro-ekologiczne ze strony władz miasta.  

Na podstawie analizy wykorzystania ronda Reagana jako miejsca do konwersji energii słonecznej 
w energię elektryczną przy pomocy paneli PV można sformułować następujące wnioski końcowe: 

• wykorzystanie zadaszenia na rondzie Reagana do montażu instalacji fotowoltaicznej (724 paneli 
PV) może zapewnić wytworzenie energii elektrycznej w ilości ponad 140 MWh rocznie,  

• analizowana koncepcja instalacji PV z nadmiarem pokrywa zapotrzebowanie na energię 
elektryczną przez sygnalizację świetlną na rondzie Reagana (stopień pokrycia wynosi 203%) dzięki 
czemu możliwe jest zasilanie także innych obiektów czy urządzeń elektrycznych, 

• rondo Reagana jest interesującym i dobrym przykładem pokazującym możliwość wykorzystania 
paneli fotowoltaicznych w przestrzeniach miejskich, 

• zastosowanie paneli fotowoltaicznych może przyczynić się do rocznego ograniczenia emisji CO2 
o około 116 Mg.  
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PROJEKT STANOWISKA DO BADNAIA ŚMIGŁOWEJ TURBINY 
WODNEJ 

Katarzyna Niezgoda – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, 
Studenckie Koło Naukowe "BioEnergia" 
Arkadiusz Dyjakon - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, 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. Głównymi źródłami energii są: 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. 

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 TWhrok-1, jednak pod względem 

technicznym zasoby możliwe do eksploatacji wynoszą około 14 400 TWhrok-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 jednym 
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 GWhrok-1, a zasoby możliwe do 

eksploatacji oceniane są na około 11 950 GWhrok-1. Największy potencjał energii wodnej występuje w dorzeczu 

Wisły i wynosi 9 270 GWhrok-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. 

Konieczność ochrony środowiska naturalnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
(zwłaszcza CO2) oraz decentralizacji i rozproszenia energetyki małej mocy powoduje, że na rynku pojawia się 



PROJEKT STANOWISKA DO BADNAIA ŚMIGŁOWEJ TURBINY WODNEJ 

Strona | 477  

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, która niezależnie od 
głębokości na jakiej jest zanurzona generuje prąd elektryczny (rysunek 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. 

 

 
Rysunek 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 (rysunek 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.  

 
Rysunek 2. Turbina Gorlova [6] 
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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 
(rysunek 3).  

 
Rysunek 3. Podwoda elektrownia z wykorzystaniem Seabased [7] 

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 
(rysunek 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]. 

 
Rysunek 4. Elektrownia Oyster [8] 
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2 Projekt stanowiska badawczego  

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

 
Rysunek 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 

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

 

 
Rys. 7. Komora robocza stanowiska badawczego (opracowanie własne) 
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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 następujący sposób: 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 dm3s-1. Po ustabilizowaniu się pracy turbiny wodnej dokonywano pomiaru napięcia i natężenia prądu 
elektrycznego zmieniając obciążenie turbiny wodnej za pomocą opornicy dekadowej. Obciążenie turbiny było 

w zakresie od 1 do 1000 . Podobnie, powtórzono pomiary dla strumienia przepływu wody o wartości q2= 0,44 

dm3s-1 oraz q3= 0,53 dm3s-1. 
Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono: 

a) moc włożoną Nw 

   (1) 

gdzie: 
Nw - moc włożona, W, 

w - prędkość strumienia wody, ms-1, 

qv - strumień objętościowy przepływu, m3s-1, 

 - gęstość wody ( = 1000 kgm-3), kgm-3. 

b) moc uzyskaną Nu: 

  (2) 

gdzie: 
Nu - moc uzyskana, W, 
U - napięcie elektryczne, V, 
I - natężenie elektryczne, A. 

c) sprawność wytwarzania energii elektrycznej ηtg: 

    (3) 

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

 
Rysunek 8. Charakterystyka prądowo-napięciowa śmigłowej turbiny wodnej (opracowanie własne) 

Podobna zależność występuje również w przypadku wyników mocy uzyskanej w funkcji zadanego 
obciążenia (rysunek. 9). Zwiększenie strumienia przepływu wody powoduje wzrost mocy uzyskanej. W badanym 

zakresie obciążenia turbiny wodnej, maksymalna moc występuję przy wartości rezystancji wynoszącej R=1 . 
Zwiększenie obciążenia skutkowało zmniejszeniem mocy uzyskanej. Niestety, nie zbadano pracy turbiny przy 

obciążeniach z zakresu R=0-1 , 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.  
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Rysunek 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 0,046% uzyskano dla strumienia przepływu 

q2=0,44 dm3s-1 (rysunek 10). Dla wyższego natężenia przepływu wody (q3=0,53 dm3s-1) sprawność była niższa 
i wynosiła niewiele ponad 0,035%. Zatem, w rozpatrywanym przypadku, uzyskiwanie wyższej mocy dla 
większego przepływu wody nie skutkuje jednoczesnym wzrostem sprawności przetwarzania energii wody na 
energię elektryczną. Uzyskane sprawności są bardzo niskie, co wynika w głównej mierze ze skali modelu, 
niewielkiego pola powierzchni oddziaływania strumienia wody na łopatki turbiny oraz trudnościami 
w dopasowaniu odpowiedniej prądnicy do warunków pracy. Nie mniej jednak wykonany model dobrze 
odwzorowuje pracę turbiny wodnej pod względem jakościowym. 

 
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 
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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=0,66 mW dla strumienia wody q3=0,53 dm3s-1. Natomiast 

maksymalną sprawność osiągnęła dla natężenia przepływu q2=0,44 dm3s-1. Pomimo uzyskiwanych bardzo 
niskich sprawności (poniżej 1%), pod względem jakościowym model funkcjonuje prawidłowo i zachowuje 
charakterystykę zbliżoną do turbin wodnych pracujących w warunkach rzeczywistych. W tym aspekcie uzyskane 
wyniki potwierdziły poprawność wykonania stanowiska do badania śmigłowej turbiny wodnej. 

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. 
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WPŁYW RODZAJU I GRUBOŚCI IZOLACJI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE BUDYNKU 

Klaudia Urbańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Studenckie 
Koło Naukowe BioEnergia, e-mail: klaudia.urbanska12@gmail.com 
Dr inż. Arkadiusz Dyjakon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład 
Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, e-mail: arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl 

W związku z koniecznością globalnego ograniczenia zapotrzebowania na energię, emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz poprawy efektywności energetycznej, poszukuje się rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu 
końcowego zużycia energii w wielu dziedzinach, także w budownictwie usługowym. Jednym ze sposobów 
poprawy efektywności energetycznej budynków są działania ograniczające straty ciepła przez przegrody 
zewnętrzne. W pracy 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. Omówiono najefektywniejsze sposoby izolacji cieplnej zakładu 
samochodowego, koszty modernizacji mikroprzedsiębiorstwa oraz poziom przewidywanych oszczędności. 
W rozpatrywanym przypadku zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego o 20% spowodowało redukcję 
z zużyciu energii o około 26 kWh·m-2·rok-1, co w przypadku ogrzewania olejem opałowym przyniosło 5455,87 zł 
oszczędności w skali roku. W przypadku zastosowania takich materiałów izolacyjnych, jak styropian, wełna 
mineralna czy płyta PIR, zwrot nakładów termoizolacyjnych nie przekroczył 2,5 roku.  

1 Wstęp 

Ze względu na stale wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną i ciepło, konieczne stało się rozwijanie technologii bardziej przyjaznych środowisku oraz sposobów 
ograniczających finalne zużycie energii. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię jest 
poprawa efektywności energetycznej budynków, na przykład poprzez przeprowadzenie działań 
termomodernizacyjnych. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego zużycie energii 
w gospodarstwach domowych stanowi około 27% krajowej podaży energii [1]. Natomiast Agencja Ochrony 
Środowiska USA podaje, że prawie 30% energii w budynkach jest zużywane w sposób nieefektywny lub wprost 
niepotrzebny [2]. Oznacza to, że prawie 13% światowego zużycia energii jest bezpowrotnie tracone z powodu 
wysokich strat energetycznych budynków. Efektywność energetyczna, jako główne narzędzie do realizacji 
polityki energetycznej Polski, będzie priorytetowo traktowana w następnych latach i należy spodziewać się 
znacznych inwestycji w tym obszarze. Wynika to w dużej mierze z polityki energetycznej Unii Europejskiej, która 
zakłada odejście w przyszłości od energetyki konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz 
poprawy efektywności energetycznej. Do głównych działań mających na celu realizację polityki energetycznej 
Polski należą działania wspierające wzrost efektywności energetycznej, obowiązkowe świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla budynków i mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu lub wynajmu, a także 
wprowadzenie kredytów preferencyjnych i dotacji na działania w zakresie oszczędności energii [3]. 

Jednym z kluczowych dokumentów Unii Europejskiej jest długoterminowa Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju, której głównym celem jest zaspokojenie potrzeb współczesnych pokoleń bez pozbawiania możliwości 
zaspokojenia swoich potrzeb przyszłym pokoleniom [4]. W związku z tym, powinno się dokładać wszelkich starań 
w celu zminimalizowania zużycia surowców i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Do działań pośrednio 
wpływających na te parametry jest poprawa efektywności energetycznej budynków, a w konsekwencji 
zmniejszenie ich energochłonności i emisyjności. Efektywność energetyczna jest rozumiana, jako stosunek 
uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych 
warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub 
instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu [5]. Na zmniejszenie wartości tego parametru można wpływać 
poprzez modernizację instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, ale także 
poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku. 

mailto:klaudia.urbanska12@gmail.com
mailto:arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl
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Nowopowstające budynki powinny spełniać warunki techniczne obowiązujące w danym roku pod 
względem wartości zapotrzebowania na energię pierwotną. Warunki techniczne określają w efekcie wielkości 
standardowe, które stanowią minimalny wymóg, który musi zostać spełniony żeby budynek został dopuszczony 
do użytkowania. Zmiany obowiązujących norm na przestrzeni lat przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło na przestrzeni lat [6] 

Lata budowy Orientacyjny wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną 

- kWh·m-2·rok-1 

Do 1967 240-350 

1967-1985 240-280 

1986-1992 160-200 

1993-1997 120-160 

1998-2008 90-120 

2008 -2014 90-120 

 
Budynki o niższym zużyciu energii od standardowego zwyczajowo dzieli się na: 

• budynki energeooszczędne – zwyczajowo tym określeniem definiowany jest budynek, którego 
zapotrzebowanie na ciepło jest znacznie niższe, niż wymagane przez obowiązujące przepisy. 
W polskim prawie często określa się tak budynki o zapotrzebowaniu na ciepło i wentylację na 
poziomie 40 kWh·m2·rok-1, spełniają one wtedy tzw. standard NF40 i są nazywane również 
niskoenergetycznymi.  

• budynki niskoenergochłonne – to takie, które mają niższe zapotrzebowanie na energię od 
standardowych, ale także są przyjazne użytkownikowi i otoczeniu. Elementem wyróżniającym jest 
niska ilość energii potrzebna do powstania i użytkowania budynku w trakcie całego cyklu życia, 
obejmuje to wszelkie procesy prowadzące do uzyskania surowców i materiałów, produkcję 
gotowych materiałów, budowa, a następnie proces użytkowania aż do likwidacji [7, 8].  

• budynki pasywne – to budynki charakteryzujące się zużyciem energii na poziomie 15 kWh·m2·rok-
1. Ponadto przegrody przezroczyste w takim budynku powinny charakteryzować się 
współczynnikiem U mniejszym od 0,7 W·m-2·K-1, natomiast przegrody nieprzezroczyste 
0,15 W·m-2·K-1. W celu osiągnięcia takich parametrów stosuję się bardzo dobrej jakości okna oraz 
montuje się grube warstwy materiałów izolacyjnych. Bardzo często stosowane są instalacje OŹE, 
a praktycznie zawsze systemy rekuperacji oraz wentylacji mechanicznej wykorzystujące gruntowe 
wymienniki ciepła czy pompy ciepła. W Polsce, budynki pasywne powinny osiągnąć tzw. standard 
NF15 [7, 8].  

• budynki niemal zeroenergetyczne – to budynki o bardzo niskich zapotrzebowaniu na energię, nie 
wymagające dostarczania energii na potrzeby ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 
oświetlenia oraz zasilania urządzeń elektrycznych z konwencjonalnych źródeł. Energia 
dostarczana do budynku powinna pochodzić z odnawialnych źródeł energii i być wytwarzana na 
miejscu lub w pobliżu. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 
wszystkie nowe budynki do końca 2020 roku powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu 
energii [9]. 

W celu określenia energochłonności budynku korzysta się często ze wskaźników zapotrzebowania na 
energię. Wyróżnia się:  

• wskaźnik EP – określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a 
w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 
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gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczony według 
przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków [10],  

• wskaźnik EK – roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń 
o regulowanej temperaturze powietrza wyrażone w kWh·m-2·rok-1 [11]. 

• wskaźnik EU – roczne zapotrzebowanie energii użytkowej dla ogrzewania, wentylacji 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest miarą efektywności energetycznej budynku. 
Wskaźnik EU uwzględnia ponadto wszystkie straty ciepła przez przegrody, wentylację oraz zyski 
ciepła. Duża wartość EU oznacza, że budynek jest energochłonny [12]. 

2 Metodyka badawcza 

Obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną, dla budynku zakładu samochodowego (rysunek 1) 
znajdującego się w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzono zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

 
Rysunek 1. Budynek zakładu samochodowego 

Źródło: Opracowanie własne 

W budynku wydzielono dwie strefy, jedna z nich obejmuje warsztat i stację kontroli pojazdów, a druga 
salon sprzedaży wraz z biurami. Dzięki temu było możliwe obliczenie strat ciepła przez ściany zewnętrzne, które 
są różne dla zdefiniowanych stref. Do oceny ścian zewnętrznych wykorzystano opór cieplny R każdej warstwy 
w przegrodzie, opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni Rsi, opór przejmowania ciepła na 
zewnętrznej powierzchni Rse oraz współczynnik przenikania ciepła U. Parametry ścian zewnętrznych 
przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Parametry ścian zewnętrznych zakładu samochodowego 

 

Grubość 
warstwy d 

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła λ 

Opór 
cieplny R 

Opór 
cieplny 

Rsi 

Opór 
cieplny 

Rse 

Zastępczy 
opór 

cieplny Rt 

Zastępczy 
współczynnik 

przenikania ciepła U 

m W·m-1·K-1 m2·K·W-1 m2·K·W-1 m2·K·W-1 m2·K·W-1 W·m-2·K-1 

Przegroda S1    0,13 0,04 

4,09 0,24 

Tynk na siatce 0,01 1 0,01   

Styropian 0,1 0,04 2,5   

Pustak ceramiczny 0,25 0,18 1,39   

Tynk gipsowy 0,005 0,25 0,02   

Przegroda S2    0,13 0,04 

2,5 0,39 
Tynk gipsowy 0,005 0,25 0,32   

Cegła pełna 0,25 0,77 0,02   

Styropian 0,08 0,04 2   

Źródło: Opracowanie własne 

Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości wybranych parametrów na wartość współczynnika 
zapotrzebowania na energię pierwotną EP. Obliczenia przeprowadzono zgodnie ze wzorem: 

  (1) 

gdzie: 
C – bezwymiarowy parametr określający poziom wrażliwości, -, 
EP – wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną, kWh·m-2·rok-1, 
ΔEP – różnica w zapotrzebowaniu na energię pierwotną między zapotrzebowaniem początkowym, 

a zapotrzebowaniem po zmianie jednego parametru, kWh·m-2·rok-1, 
p – wartość początkowa zmienianego parametru, 
Δp – parametr po zwiększeniu wartości o 10%. 
Kolejnym krokiem było porównanie wpływu materiałów izolacyjnych o różnej grubości na 

zapotrzebowanie energetyczne budynku. Wybrane materiały zestawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Wybrane materiały izolacyjne 

Materiał 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 

W·m-1·K-1 

Styropian 0,04 

Wełna mineralna 0,032 

Płyta PIR 0,0235 

Włókna konopne 0,0396 

Aerogel 0,015 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanej charakterystyki energetycznej budynku założono przewidywaną redukcję 
zapotrzebowania na energię pierwotną na poziomie 20% w celu spełnienia Warunków Technicznych dla 
budynków podlegających przebudowanie i modernizacji. Przeprowadzono także analizę kosztów modernizacji 
wybranymi materiałami z uwzględnieniem ich kosztów (bez kosztów robocizny). W ostatnim kroku obliczono 
przewidywane oszczędności i prosty okres zwrotu inwestycji przy założeniu ogrzewania budynku olejem 
opałowym. 
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3 Wyniki i dyskusja  

Na podstawie projektowych parametrów ścian zewnętrznych przeprowadzono charakterystykę 
energetyczną budynku. Zapotrzebowanie energetyczne budynku przed termomodernizacją przedstawiono 
w tabeli 4. 

Tabela 4. Zapotrzebowanie energetyczne budynku przed modernizacją 

Parametr Jednostka Wartość 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Qh,nd, kWh·rok-1 73823 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk, kWh·rok-1 102041 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Qp, kWh·rok-1 105436 

Wskaźnik EU, kWh·m-2·rok-1 102,67 

Wskaźnik EK, kWh·m-2·rok-1 129,55 

Wskaźnik EP, kWh·m-2·rok-1 133,86 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analizy uzyskanych wartości wynika, że budynek ma dość wysokie zapotrzebowanie na energię 
pierwotną, nie spełnia m.in. warunków technicznych, zgodnie z którymi budynki po modernizacji powinny 
osiągnąć wartość wskaźnika EP na potrzeby przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i wentylacji 
maksymalnie 110 kWh·m-2·rok-1. Z tego względu założono przewidywaną redukcję zapotrzebowania na poziomie 
20%. Przewidywane parametry budynku po termomodernizacji przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Zapotrzebowanie energetyczne budynku po modernizacji 

Parametr Jednostka Wartość 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Qh,nd, kWh·rok-1 58337 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk kWh·rok-1 82297 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Qp kWh·rok-1 83718 

Wskaźnik EU kWh·m-2·rok-1 83,01 

Wskaźnik EK kWh·m-2·rok-1 104,48 

Wskaźnik EP kWh·m-2·rok-1 106,29 

Źródło: Opracowanie własne 

Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości, która pozwoliła określić, który parametr w największym 
stopniu wpływa na wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP. Wyniki zestawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Analiza wrażliwości wskaźnika EP 

Parametr 
p Δp EP1 EP2 ΔEP C 

m m kWh·m-2·rok-1 kWh·m-2·rok-1 kWh·m-2·rok-1 - 

Grubość warstwy izolacji d 0,1 0,01 

133,86 

108,69 25.17 1,88 

Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji λ 0,04 0,004 99,38 34,48 10,84 

Powierzchnia ścian zewnętrznych Af 540,7 54,1 110,94 22,92 1,71 

Ciepło właściwe materiału izolacyjnego Cw 1450 145 109,19 24,67 1,84 

Stosunek powierzchni okien do powierzchni 
ścian zewnętrznych 

0,168 0,0168 126,79 7,07 0,52 

Źródło: Opracowanie własne  
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Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że największy wpływ na wartość wskaźnika EP ma 
współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego oraz jego grubość. Z tego względu w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania energetycznego budynku kierowano się przede wszystkim doborem rodzaju izolacji oraz 
optymalizacją jej grubości. Wyniki przedstawiono na rysunku 2.  

 

 
Rysunek 2. Wpływ grubości izolacji d na współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że przyrost grubości izolacji do wartości około 0,15 m 
ma znaczny wpływ na zmniejszenie wartości współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP, 
natomiast dalsze zwiększanie grubości materiału w coraz mniejszym stopniu przekłada się na zyski energetyczne 
w budynku. Stąd podczas optymalizacji działań termomodernizacyjnych w zakładzie samochodowym brano pod 
uwagę przedział grubości do 0,15 m. Zauważono także, że najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla aerogelu i płyty 
PIR, a najmniejszą redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną uzyskano przy izolacji ścian włóknami 
konopnymi. W celu określenia opłacalności działań termomodernizacyjnych przeanalizowano wybrane 
materiały pod względem początkowych kosztów inwestycyjnych. Wyniki przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Porównanie kosztów izolacji różnymi materiałami 

Źródło: Opracowanie własne 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że mniej popularne i nowoczesne materiały izolacyjne, takie jak 
włókna konopne czy aerogel wymagają zdecydowanie wyższych nakładów inwestycyjnych w porównaniu do 
popularnego styropianu czy wełny mineralnej. Należy zaznaczyć, że stosunkowo niski koszt izolacji wełną 
mineralną jest częściowo wynikiem pominięcia kosztów robocizny, które w praktyce są o około 10-20% wyższe 
od kosztów montażu np. styropianu (41 zł·m-2 dla wełny mineralnej i 36 zł·m-2 w przypadku styropianu [13]). 

Następnie porównano oszczędności z przeprowadzonej inwestycji przy założeniu redukcji 
zapotrzebowania na energię pierwotną o 20% w zależności od źródła energii w budynku. Wyniki zestawiono 
w tabeli 7. 

Tabela 7. Roczne oszczędności w zależności od źródła energii w budynku 

Źródło energii 

Jednostkowy 
koszt energii, 

złkWh-1 

Oszczędność 
energii, 

kWh·m-2·rok-1 

Powierzchnia 
budynku, 

m2 

Roczne 
oszczędności, 

zł 

Węgiel 0,1003 

26,77 540,69 

1451,91 

Gaz ziemny 0,1242 1798,60 

Olej opałowy 0,3769 5455,87 

Energia elektryczna 0,55 7961,60 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analizy uzyskanych danych wynika, że największe oszczędności osiągnie się w przypadku ogrzewania 
budynku energią elektryczną i olejem opałowym. Ze względu na istniejącą instalację centralnego ogrzewania 
w budynku wykorzystującą olej opałowy, dalsze obliczenia wykonano dla tego paliwa. W tabeli 8 przedstawiono 
okres zwrotu inwestycji przy założonej redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną na poziomie 20%, 
w zależności od użytego materiału izolacyjnego przy ogrzewaniu budynku olejem opałowym.  
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Tabela 8. Okres zwrotu inwestycji w zależności od użytego materiału 

Rodzaj izolacji Grubość izolacji, m Koszt izolacji, zł Oszczędności modernizacji, zł Okres zwrotu, lata 

Płyta PIR 0,1 11810,9 

5455,86 

2,16 

Włókna konopne 0,15 9245,94 7,29 

Wełna mineralna 0,1 5904,17 1,08 

Styropian 0,15 13468,8 2,47 

Aerogel 0,05 74075,6 13,58 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najbardziej opłacalna jest izolacja ścian przy użyciu 
wełny mineralnej, styropianu oraz płyt PIR ze względu na najkrótszy okres zwrotu inwestycji. Jednak należy 
podkreślić, że uwzględnienie jedynie kosztów surowców (materiałów) nie pokazuje całkowitych rzeczywistych 
kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Uzyskane wyniki pokazują także, że użycie materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła 
wpływa na możliwość zastosowania cieńszej warstwy izolacji, co skutkuje niższymi kosztami zakupu materiałów 
przy zachowaniu tego samego efektu energetycznego.  

Należy jednak mieć na uwadze możliwość występowania różnic w parametrach poszczególnych 
materiałów dostępnych na rynku, co w znaczący sposób może wpływać na uzyskane wartości. Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę nie tylko koszty inwestycji, ale także aspekt ekologiczny, zasadnym jest rozważenie 
wykorzystania naturalnych materiałów do izolacji budynku, jak np. włókna konopne. Biorąc powyższe pod uwagę 
należy pamiętać, aby tego typu działania modernizacyjne zawsze rozpatrywać w kategorii studium przypadku, 
gdyż preferencje inwestora mogą być skoncentrowane nie tylko na efekcie ekonomicznym, ale na aspektach 
środowiskowych, społecznych, a nawet upodobaniach własnych. 

4 Podsumowanie 

Działania termomodernizacyjne w znaczny sposób wpływają na poprawę efektywności energetycznej 
budynku ze względu na ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Przeprowadzając modernizacje 
ścian zewnętrznych istotny jest dobór materiału izolacyjnego ze względu na różne współczynniki przewodzenia 
ciepła. Dzięki optymalizacji grubości izolacji możliwe jest dobranie rozwiązania, które nie tylko będzie 
korzystanie wpływało na zapotrzebowanie energetyczne budynku, ale także będzie umożliwiać ograniczenie 
kosztów inwestycyjnych. Ważne jest także uwzględnienie aspektu ekologicznego. Naturalne materiały izolacyjne, 
takie jak włókna konopne, mimo, że nadal wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych mogą być tańsze 
w przyszłości z uwagi na ich właściwości bardziej przyjazne środowisku. 

Analiza różnych wariantów termomodernizacyjnych wykazała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem 
w przypadku zakładu samochodowego jest izolacja wełną mineralną o grubości 0,1 m. W porównaniu do innych 
materiałów, teoretycznie tańszych, jak np. styropian, można było osiągnąć niższy koszt inwestycyjny (przy 
zachowaniu tego samego efektu energetycznego) poprzez izolację cieńszą warstwą, ale o niższym współczynniku 
przewodzenia ciepła. 

Zatem, biorąc pod uwagę przedsięwzięcia termomodernizacyjne należy zwrócić uwagę zarówno na koszt 
materiałów, ale także na parametry zastosowanej izolacji.  
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Włókna bazaltowe z uwagi na znakomite właściwości termiczne i mechaniczne znalazły zastosowanie 
w produkcji różnorodnego asortymentu tekstylnego. Surowiec ten ze względu na bardzo dobrą odporność 
przed działaniem wysokich temperatur, znalazł zastosowanie w wyrobach tekstylnych chroniących przed 
czynnikami gorącymi. Niniejszy artykuł stanowi rozważania dotyczące możliwości aplikacji wybranych powłok 
poprzez zastosowanie procesów fizycznego-PVD (ang. Physical Vapour Deposition) lub chemicznego CVD (ang. 
Chemical Vapour Deposition) osadzania związków chemicznych w postaci fazy gazowej na powierzchnię 
tkaniny bazaltowej w celu poprawy właściwości ochronnych. 

1  Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować na rynku tekstylno-odzieżowym rozwój nowych technik 
i technologii związanych z produkcją coraz bardziej innowacyjnych wyrobów. Nowe technologie w branży 
odzieżowej mają zapewnić użytkownikowi przede wszystkim komfort użytkowania i funkcjonalność 
w określonych warunkach. Włókna bazaltowe ze względu na świetne właściwości termiczne i mechaniczne 
znalazły zastosowanie w odzieży i jej elementach, chroniących przed czynnikami gorącymi. Ze względu na 
możliwość wykorzystania zmodyfikowanych tkanin bazaltowych w części dłoniowej rękawicy ochronnej 
głównym celem prezentowanego projektu jest poprawa odporności na ciepło kontaktowe. Z uwagi na grupę 
docelową, którą stanowią pracownicy hut szkła i metali, a także osoby pracujące w zawodach powiązanych 
z termiczną obróbką materiałów, dodatkowym aspektem badań jest poprawa właściwości termicznych 
i mechanicznych rękawic chroniących przed działaniem wysokich temperatur. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Politechniką Łódzką w swoich badaniach także zastosował 
modyfikację tkaniny bazaltowej poprzez powleczenie w postaci folii aluminiowej do zastosowań w rękawicach 
chroniących przed wysokimi temperaturami. W wyniku analizy przeprowadzonych badań ze względu na niską 
odporność na ciepło kontaktowe i pęknięcia na szwach spowodowanych procesem konfekcjonowania, 
zmodyfikowane tkaniny nie znalazły zastosowania w części dłoniowej rękawicy. Jednakże opracowana podczas 
badań struktura rękawic ochronnych bazująca na wykorzystaniu aluminizowanych tkanin bazaltowych znalazła 
zastosowanie w części wierzchniej rękawicy ochronnej [1-3]. 

Badania związane z tematyką zagadnienia były prowadzone przez Instytut Architektury Tekstyliów na 
Politechnice Łódzkiej, gdzie powierzchnię tkaniny bazaltowej powleczono folią aluminiową w celu zastosowania 
jej na odzież chroniącą przed czynnikami gorącymi [4]. 

2 Opis obiektu badań – włókna bazaltowe 

Tkaniny wytworzone z przędz bazaltowych wyróżniają się doskonałą odpornością na działanie czynników 
termicznych oraz mechanicznych (tabela 1). Z tego względu tkaniny bazaltowe znajdują zastosowanie w odzieży 
chroniącej przed działaniem wysokich temperatur i mogą zostać wykorzystane do konstrukcji rękawic 
chroniących przed czynnikami gorącymi. Nowy surowiec mineralny, który stanowią włókna bazaltowe w branży 
włókienniczej stosowany jest przede wszystkim do wytwarzania wyrobów technicznych, odzieży odpornej na 
czynniki termiczne i mechaniczne oraz jej elementów. Włókna te wytwarzane są w procesie topnienia skały 
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bazaltowej, który zachodzi w temperaturze powyżej 14500C. Otrzymane włókna stanowią alternatywę dla 
niektórych włókien wysokosprawnościowych. Dodatkową zaletą jest niższy koszt ich produkcji w porównaniu z 
włóknami aramidowymi i szklanymi, które również wykorzystuje się do produkcji odzieży chroniącej przed 
działaniem wysokich temperatur [5]. 

Włókna bazaltowe charakteryzują się: 

• wysoką odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur, 

• niepalnością, 

• brakiem zapachu,  

• odpornością na zabrudzenia, 

• dobrą odpornością na działanie chemikaliów (zasad i kwasów), 

• są bezpieczne dla człowieka i przyjazne dla środowiska,  

• odpornością na korozję, na promieniowanie UV i na działanie mikroorganizmów, 

• niskim wydłużeniem, 

• wysoką wytrzymałością i modułem Younga, 

• dobrą odpornością na ścieranie w stosunku do innych tworzyw, 

• dobrą wytrzymałością zmęczeniową, 

• odpornością na drgania, 

• wyroby wykonane z tych włókien nie emitują żadnych toksycznych produktów w reakcji 
z powietrzem lub wodą, 

• nie wymagają żadnych chemicznych dodatków w procesie produkcyjnym,  

• bez zastosowania odpowiedniego powleczenia tkaniny bazaltowe mogą wywoływać podrażnienia 
oczu, dróg oddechowych, a przede wszystkim powodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry 
[5-9]. 

Tekstylia bazaltowe stosuje się do wzmocnień betonu oraz w wytwarzaniu kompozytów. Ponadto można 
wykorzystać je w postaci materiałów filtracyjnych głównie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym 
i naftowym. Dodatkowo tkaniny z włókien bazaltowych znajdują zastosowanie, jako izolacja akustyczna, 
termiczna i kurtyny ognioodporne. Służą, jako wzmocnienia nawierzchni dróg, natomiast wykonane z nich 
geowłókniny i siatki znajdują zastosowanie w budownictwie przy konstrukcjach betonowych [6]. Tkaniny 
bazaltowe są ciekawym rozwiązaniem technologicznym głównie dla producentów odzieży i rękawic ochronnych 
ze względu na koszt wytworzenia i charakteryzujące je właściwości ochronne. Zastosowanie modyfikacji 
powierzchni tkanin bazaltowych w dotychczasowych badaniach polegało na naniesieniu folii aluminiowej, 
konsekwencją zastosowanej obróbki była poprawa określonych właściwości termicznych i mechanicznych 
tkaniny [7]. 

Tabela 1. Porównanie właściwości mechanicznych wybranych włókien  

Właściwości Włókno bazaltowe E-Glas Carbon Aramid 

Zakres temperatur roboczych 
(0C) 

600 380 500 250 

Gęstość (g/cm3) 2,6-2,8 2,5-2,6 1,8 1,5 

Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa) 

4100-4840 3100-3800 3500-6000 2900-3400 

Moduł Younga (GPa) 93,1-110 72,5-75,5 230-600 70-140 

Wydłużenie przy zerwaniu 3,1 4,7 1,5-2,0 2,8-3,6 

 

3 Opis obiektu badań – rękawice ochronne 

Wykonywanie pracy w gorącym mikroklimacie związane jest z narażeniem pracowników na różnorodne 
niebezpieczeństwa, tj.: 
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• rozpryski stopionego szkła lub metali, 

• odpryski gorącego szkła, metalu i żużla, 

• kontakt z płomieniem, 

• kontakt z różnymi gorącymi przedmiotami, 

• silne promieniowanie cieplne, które może powodować zagrożenie skóry oraz oczu. 

Powyżej wymienione czynniki mogą powodować wypadki na określonych stanowiskach pracy. Warunki 
mikroklimatu gorącego występujące na stanowisku pracy mogą wywołać u pracownika hipotermię organizmu, 
która może powodować zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego, a także 
przewodu pokarmowego. Dodatkowo warunki mikroklimatu gorącego panujące podczas wykonywania pracy 
często prowadzą do odwodnienia pracowników. 

W celu zapobiegania różnego typu zagrożeniom, na które narażony jest pracownik pracujący w warunkach 
mikroklimatu gorącego, stosowane są określone środki ochrony indywidualnej: sprzęt służący do ochrony twarzy 
i oczu, odzież ochronna, rękawice ochronne oraz obuwie ochronne.  

Rękawice stosowane w warunkach mikroklimatu gorącego na określonym stanowisku pracy mają przede 
wszystkim skutecznie chronić ręce użytkownika przed gorącem oraz ogniem. Wymienione czynniki mogą 
występować w postaci: ciepła konwekcyjnego lub kontaktowego, stopionego metalu, ognia, ciepła 
promieniowania oraz drobnych rozprysków przetopionych metali. Zatem można wyróżnić pewne branże, 
w których może wystąpić zagrożenie w postaci narażenia rąk pracowników na działanie czynników ognia lub 
gorąca: 

• odlewnictwo, w tym wykonywanie stopów metali oraz odlewów z metali, 

• koksownie, 

• hutnictwo, głównie produkcja stali i żelaza, 

• przemysł mechaniczny związany ze spawaniem, cięciem na gorąco i zgrzewaniem metali, 

• przemysł szklarski i ceramiczny 

• wybrane gałęzie przemysłu chemicznego. 

Do produkcji rękawic, których głównym zadaniem jest ochrona rąk przed czynnikami gorącymi 
wykorzystuje się różnorodne materiały oraz układy materiałów. Są to przede wszystkim włókniny, dzianiny oraz 
tkaniny z przędzy z włókien Twaron, Basofil, Kevlar, Nomex, Preox, a także skóry termoodporne, przędza 
bawełniana oraz tkaniny z przędzy aramidowej aluminiowanej.  

Rękawice ochronne charakteryzują się różnymi właściwościami ochronnymi w zależności od: użytej 
przędzy do ich wytworzenia, zastosowanej liczby nitek, masy liniowej, splotu, a także warstw materiałów użytych 
do ich konstrukcji. Rękawice ochronne są elementem odzieży, w którym trudność sprawia zachowanie 
równowagi pomiędzy zagwarantowaniem użytkownikowi równocześnie właściwości użytkowych oraz 
ochronnych. Rękawice zapewniające wyższy poziom ochrony rąk w aspekcie wyższej odporności termicznej są 
konstruowane z kilku warstw różnorodnych materiałów, co znacząco wpływa wówczas na zdolność 
wykonywania ruchów palcami. Rodzaj wykonywanych czynności przez użytkownika, precyzja ich wykonania, 
a także możliwość chwytu są głównymi czynnikami, które powinny być wzięte pod uwagę przy właściwym 
doborze rękawic ochronnych. W wielu branżach przemysłowych stosowane są konstrukcje rękawic z długim lub 
krótkim mankietem, ze względu na to, że w trakcie wykonywania poszczególnych czynności zawodowych przez 
pracownika pewne części kończyny górnej narażone są na działanie wysokich temperatur. Kolejnym bardzo 
ważnym aspektem dotyczącym poprawnego doboru rękawic ochronnych jest dopasowanie ich wielkości do rąk 
użytkownika. Jest to istotny czynnik, ponieważ za bardzo dopasowane rękawice nie zapewniają odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej oraz mogą powodować przetarcia skóry, natomiast luźne rękawice mogą spadać z ręki, 
przez co będą utrudniały wykonywanie poszczególnych prac zawodowych [10]. 

4 Metodyka badań 

Inżynieria powierzchni stanowi część inżynierii materiałowej jest dyscypliną naukową obejmującą swym 
zasięgiem technicznym oraz naukowym zagadnienia, które powiązane są z wytworzeniem warstw na 
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powierzchni wybranego materiału, a także pod jego powierzchnią. Wytworzone warstwy powierzchniowe 
charakteryzują się innymi właściwościami niż materiał, który został przekazany do powierzchni rdzenia zarówno 
w postaci cieczy, gazu albo ciała stałego [11]. 

Rozróżniamy trzy grupy obróbki powierzchniowej: 

• obróbka powierzchniowa, która zmienia własności warstwy wierzchniej nie powodując zmiany 
składu chemicznego i umożliwiająca zmianę mikrostruktury, 

• obróbka powierzchniowa dyfuzyjna inaczej cieplno – chemiczna, przy jej zastosowaniu wdrażane 
są pierwiastki, aby zmienić skład chemiczny warstwy wierzchniej, a także jej mikrostrukturę. 
W wyniku zastosowania tego rodzaju obróbki bardzo często zmianie ulega również struktura 
krystaliczna warstwy wierzchniej, 

• obróbka powierzchniowa w wyniku zastosowania, której na powierzchni przedmiotu 
otrzymujemy warstwę nowego materiału inaczej powłokę, która charakteryzuje się innym 
składem chemicznym niż podłoże, oraz innymi własnościami i strukturą. 

Głównym czynnikiem naniesienia nowego materiału jest przede wszystkim zdolność do utworzenia 
połączenia pomiędzy pokryciem, a podłożem. Jakość uzyskanego połączenia zależy od przygotowania 
powierzchni podłoża przed procesem naniesienia powłoki. Poprzez termin powlekanie rozumiemy naniesienie 
na określone podłoże warstwy, charakteryzującej się zupełnie innymi właściwościami, strukturą, oraz składem 
chemicznym niż powlekany materiał [12]. 

O właściwościach użytkowych szeregu produktów oraz ich elementów decydują przede wszystkim 
właściwości (rysunek 1) i struktura warstw powierzchniowych. 

 
Rysunek 1. Najważniejsze właściwości eksploatacyjne warstwy powierzchniowej  

Wśród technik, które rozważane są w prezentowanej pracy w celu modyfikacji powierzchni tkaniny 
bazaltowej przeznaczonej na część dłoniową rękawicy ochronnej, przyczyniających się do zwiększenia trwałości 
powierzchni materiałów możemy wyróżnić proces PVD (ang. Physical Vapour Deposition) – fizycznego osadzania 
związków chemicznych z fazy gazowej oraz CVD (ang. Chemical Vapour Deposition) – chemicznego osadzania 
związków chemicznych z fazy gazowej [13].  

Proces fizycznego osadzania związków chemicznych z fazy gazowej polega na wytworzeniu powłoki na 
wybranym podłożu poprzez naniesienie fizyczne atomów, cząsteczek lub jonów określonych związków 
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chemicznych. Proces odbywa się w próżni 10-5÷10 Pa. Ze względu na sposób osadzania materiału wyróżniamy 
następujące techniki tego procesu: napylanie, rozpylanie i naparowanie [12]:  

W procesie PVD wyróżniamy następujące etapy: 

• przejście nanoszonego materiału w stan pary, 

• transport materiału w stanie pary do powierzchni przedmiotu, 

• kondensacji materiału na przedmiocie i wzroście powłoki [12]. 

Napylarki, które są nowoczesnymi urządzeniami technologicznymi służącymi do nanoszenia powłok PVD, 
pozwalają na precyzyjną regulację składu chemicznego i procesu, a także właściwości i struktury powłoki. Istotny 
wpływ na strukturę otrzymanej powłoki w przedstawionych technikach fizycznego osadzania z fazy gazowej mają 
zmiany określonych parametrów tj. ciśnienie gazu, temperatura podłoża oraz energia bombardujących jonów, 
które wspólnie z wybranymi cechami podłoża: mikrostrukturą i składem chemicznym opisują właściwości 
mechaniczne tworzonych powłok. Powstałe w wyniku zastosowania fizycznego osadzania związków 
chemicznych z fazy gazowej powłoki charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
odpornością na działanie wysokich temperatur, mniejszą szybkością zużycia oraz redukcją występowania 
procesu korozji. 

Współcześnie powstałe, w wyniku zastosowania procesu PVD powłoki znalazły zastosowanie przed 
wszystkim w mikroelektronice, energetyce, optyce, biomedycynie, budowie maszyn, a także w przemyśle 
budowalnym, kosmicznym i samochodowym. W procesie tym połączenie pomiędzy podłożem, a powłoką 
zazwyczaj jest adhezyjne, jest tym silniejsze im czystsza jest pokrywana powierzchnia [13]. 

Proces chemicznego osadzania związków chemicznych z fazy gazowej polega na wytworzeniu powłoki na 
skutek reakcji chemicznej w fazie gazowej, umiejscowionej na powierzchni podgrzanego przedmiotu. W procesie 
tym źródłem nanoszonej substancji jest głównie gaz lub też ciało stałe. Możemy wyróżnić następujące etapy 
zachodzące podczas tego procesu: 

• wytwarzanie lotnego związku, 

• transport gazu do miejsca osadzania, 

• reakcję chemiczną konieczną do wytworzenia warstwy na podłożu [12]. 

Proces zachodzi w temperaturze 900-11000C, w atmosferach gazowych zawierających zazwyczaj pary 
związków chemicznych metalu, który jest zasadniczym składnikiem wytworzonej warstwy. 

Składniki atmosfery aktywowane są cieplnie lub poprzez zastosowanie plazmy. Wyróżniamy następujące 
procesy, w których wykorzystuje się aktywacje w sposób cieplny: pod ciśnieniem atmosferycznym APCVD (ang. 
atmospheric pressure) oraz realizowane pod obniżonym ciśnieniem PLCVD (ang. low pressure CVD). W procesie 
chemicznego osadzania związków chemicznych z fazy gazowej osadza się głównie ceramiki, metale oraz warstwy 
diamentopodobne i diamentowe. Stosowane są także odmiany procesu CVD, które wykorzystują wyładowanie 
jarzeniowe np. PACVD (ang. plasma assisted CVD), w którym możliwe jest obniżenie temperatury procesu. 
Połączenie wykorzystania plazmy i możliwość zastosowania niższej temperatury pokrywania powoduje lepszą 
przyczepność powłoki do podłoża. Procesy CVD zachodzą w wysokim temperaturach gwarantujących 
prawidłowy przebieg reakcji chemicznych, w celu wytworzenia warstwy [11]. Stosowanie odpowiednio wysokich 
temperatur jest przyczyną pojawiania się zniekształceń i deformacji na stalowych wyrobach, dlatego po 
zakończeniu procesu przeważnie stosuje się obróbkę cieplną. Jednakże wysoka temperatura towarzysząca 
procesowi przyczynia się do silnego połączenia pomiędzy podłożem, a powłoką. Możliwe jest utworzenie 
kruchych faz międzykrystalicznych, które powodują istotne pogorszenie mechanicznych właściwości 
wytworzonych powłok. Poprzez zastosowanie chemicznego osadzania związków chemicznych z fazy gazowej 
otrzymujemy powłoki azotków, tlenków, węglików oraz węglikoazotków, które są antykorozyjne oraz 
antyścieralne. Powłoki powstałe w wyniku procesu CVD stosowane są przy wytwarzaniu narzędzi skrawających 
i służących do obróbki plastycznej na gorąco, jak i na zimno [12].  
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5 Podsumowanie 

Wybór procesów służących do obróbki powierzchni tkaniny bazaltowej do produkcji elementów odzież, 
a dokładniej części dłoniowej rękawicy chroniącej przed działaniem wysokich temperatur związany jest przede 
wszystkim z dostępnością technologii. Dotychczasowe badania poruszające wybraną tematykę wskazują na 
potencjał zastosowania procesów fizycznego i chemicznego osadzania związków chemicznych z fazy gazowej. 
W rozważaniach dotyczących możliwości aplikacji wybranych powłok modyfikujących tkaniny bazaltowe głównie 
kierowano się właściwościami ochronnymi, kosztami wykonania naniesienia powłoki oraz równomiernością 
powleczenia na całej powierzchni tkaniny, co ma znaczący wpływ przy wykonywaniu badań dotyczących 
właściwości ochronnych przed wysokimi temperaturami. Procesy fizycznego i chemicznego osadzania związków 
chemicznych z fazy gazowej nie powodują destrukcji tkanin bazaltowych. Zastosowanie procesów PVD i CVD do 
modyfikacji wytypowanej tkaniny umożliwia otrzymywanie powłok o różnych właściwościach 
charakteryzowanych przez parametry strukturalno – fizyczne. 
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According to the progress of civilization, an intensification of environmental pollution may be observed. The 
increase in the amount of exhaust gases, wastes, as well as the use of chemical substances (in excess) leads 
to local and global scale environmental pollution, which has an adverse effect on plants, animals and human 
health. 
The aim of the article is to present the environmental risks associated with the activities of the cement 
industry. Applied technologies are the source of danger dust and other compounds which are classified as 
carcinogenic. The presence of such pollutants may affect the biodiversity of the surrounding environment, as 
indicated in microbiological analysis and by Rapidtoxkit biotest. Therefore, the pollutants should be 
eliminated in the process of a necessary, environmentally friendly action. Moreover, the opportunities, 
advantages and disadvantages of potential methods applied in bioindication research are characterized in 
order to evaluate their effectiveness in the environmental risk assessment.  

1 Introduction 

As it is known, cement may be considered as toxic substance due to its properties and composition. 
Cement and dust from cement production and transport origin could cause the risk of eyes injuries and skin 
irritation [1]. The example of a harmful compound of cement substrates and products is chromium VI, which 
together with a high pH of 12.5 may cause sensitizing effects, allergic reactions, mentioned skin irritation etc. 
[2]. Predominantly, the unfavourable impact of cement on human health is measured and tested in case of 
the working environment and exposure of workers. Although the influence on workers should not be neglected, 
the other issue, which is worth a further consideration is the impact of cement industry on surroundings. 

The state of environment may be assessed by set of biotests. This approach allows to reveal the real 
impact of industry to surrounding nature, as not the concentrations / doses of chemical contaminations are 
measured, but the whole response of ecosystem, i.e. actual changes and disorders in flora and fauna may be 
found [3]. The concentration of pollutants, even if their properties are known to be toxic, is not always strongly 
correlated with the biocoenosis response, as indicated in the case of polycyclic aromatic hydrocarbons: 
the relationship between their overall concentration in soil samples and the results of Phytotoxkit F 
and Ostracodtoxkit F tests was statistically significant only in few cases [4], indicating the influence of synergistic 
and antagonistic effects of pollutants on biocoenoses in ecosystems. 

There is a plethora of organisms of different trophic levels which are commonly used in biotests, for 
example: Vibrio fischeri, Scenedesmus sp., Chloerella sp., Lemna minor, Daphnia magna, many protozoans, 
oligochaete, crustaceans, mollusks and fish [5; 6], but still, the proper choice of biotests and the composition of 
a biotest set for ensuring the experiment reliability is a challenge. In the purpose of testing the impact of 
leachates of Portland cement (with and without of plasticizers) to water environment, Selenastrum 
capricornutum and Daphnia magna were used [7]. Daphnia magna was also the chosen organism for 
the assessing of the aquatic toxicity of leachate from concrete [8]. Portland cement was tested with salmonid 
fishes, alike [9]. The toxicity of soil samples contaminated with heavy metals by mining activity were tested with 
Phytotoxkit (Sinapis alba, Lepidium sativum, Sorghum saccharatum) and Microtox (Vibrio fischeri) 
and the biotests’ results were compared with chemical analysis of samples [10]. 

The localisation of the investigated area was chosen, because of closely neighbourhood of Family Gardens. 
The assumption was made that if the terrain between the company buildings and Family Gardens is 
contaminated, also the area of the gardens may be influenced by this cement industry representative. 

Although commonly used in investigations of cement leachates impacts on water environment biotest 
organisms are Daphnia magna [7; 8], the application of these crustaceans is justified only in aquatic environment 
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or if the water source is localised in close neighbourhood of an investigated area [11]. Therefore, the chosen 
biotests and methods in this study were: 

• Rapidtoxkit, which is dedicated to water samples and soil extracts investigations, and provide 
reliable and fast results [12] 

• Microbiological analyses including incubation of soil microorganisms on selective media in aerobic 
and anaerobic conditions [13] 

• Biotest with Eisenia fetida organisms, as this test is commonly used in soil toxicity investigations 
[14, 15, 16]. 

2 Materials and methods 

2.1 Sampling of soils 

Soil samples were taken from the neighbourhood of the cement industry company. As the influence of 
winds on cement particulates distribution was taken into account, the sampling points were chosen 
in the purpose of demonstration of the real impact of industry on the surrounding environment (Figure 1). 
Thereby, the sampling points no. 1, 2 and 3 should be consider as background, while 4, 5 and 6 as the terrain 
altered by cement dust. Sample no. 7 was taken from the puddle contaminated with cement and subjected to 
microbiological analyses. However, it is worth to mention that because of frequently transport of substrates 
and products to and from the company buildings, also the points 1, 2 and 3, located near the road, may be 
contaminated.  

 
Fig. 52. Sampling points 

2.2 Soil extracts preparation 

As the applied research method was Rapidtoxkit system, there was a necessity to prepare the water 
extracts. The extract which were subsequently subjected to toxicity investigations were prepared with distilled 
water in ratio 1:1 and those which were subjected to microbiological assessments were prepared with sterile 
saline solution in ratio 1:9, i.e. 10 g of soil and 90 ml of sterile saline solution. Samples were shaken for 3 d 
and 2 h, respectively. 



ENVIRONMENTAL HAZARDS ASSOCIATED WITH THE CEMENT INDUSTRY 

Strona | 503  

2.3 Toxicity investigations by Rapidtoxkit 

To ensure the sufficient visibility of tested organisms, the water samples were filtrated through paper 
membranes. All the subsequent steps were performed in accordance with manufacturer’s instructions [17]. 
Briefly, the cysts of Thamnocephalus platyurus were hatched in the hatching vessel in the final volume of 10 ml 
standard freshwater for 34 h at 25oC and 4000 lux in the laboratory incubator (see Figure 2 [17]). Afterwards, 
the test tubes were filled with standard water and sampling waters and 0.5 ml of larval suspension were 
transferred into each test tubes. The solutions were placed in the incubator set at 25oC, for one hour in darkness. 
Then, the suspension of red microspheres was added to each test tube and the kit was incubated at 25oC for 
another 30 minutes and after that samples were fixed with fixative and ready to binocular observations. The test 
organisms were counted in order: the total number of larvae in the well and the number of larvae with clearly 
coloured digestive tracts and the numbers were scored in the respective columns and rows on the Result Sheet.  

 
53. Rapidtoxkit test preparations [own elaboration based on 17] 

2.4 Microbiological analyses 

In order to evaluate the microbiocoenoses of the samples, the saline solution extracts were inoculated 
on various agar media, including: 

• Sabouraud agar with chloramphenicol (BTL), which should inhibit bacteria and allow to detect 
fungi, 

• MacConkey agar (Merck), which should allow to detect Lac+/Lac- Gram-negative bacteria, 

• Czapek-Dox agar (Merck), which is dedicated to soil bacteria, 

• nutrient agar (Biocorp). 

The obtained extracts were diluted with a 1:10 dilution factor and 100 μl of solution was inoculated on 
each agar plate (in duplicate). The Sabouraud agar plates were incubated at 26oC, the MacConkey and Czapek-
Dox agar plates at 37oC and the nutrient agar plates at 22oC for 48 h. 

Simultaneously, for anaerobic culture, 1 ml of diluted inoculum solution (100 μl of saline extract and 900 
μl of sterile saline solution) was covered with nutrient agar and the plates were incubated at 28oC. For detection 
of anaerobic and capable of producing spores strains, 1 ml of diluted inoculum solution (100 μl of saline extract 
and 900 μl of sterile saline solution) was heated for 15 min at 80oC at first and then covered with nutrient agar 
and incubated at 28oC, alike. 
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2.5 Shortened biotest with Eisenia fetida 

The acute toxicity was estimated by measuring the weight of Eisenia fetida. 5 biotest organisms were 
weighed and placed in 500 g of each soil samples. After 14 d their weighs were measured again and the biomass 
losses were calculated. Non-contaminated sample of soil was used as a control sample. 

3 Results and discussion 

3.1 Toxicity investigations by Rapidtoxkit 

The results of Rapidtoxkit are presented in Table 1. 

Tab. 16. The results of Rapidtoxkit test 

Sample Replicate Total number of organisms Number of coloured organisms % coloured organisms 

Control 

1 23 22  

2 17 17  

total 40 39 A = 97.5 

Test water 1 

1 24 18  

2 21 16  

total 45 34 B = 75.6 

Test water 2 

1 29 24  

2 21 14  

total 50 38 B = 76 

Test water 3 

1 23 12  

2 27 20  

total 50 32 B = 64 

Test water 4 

1 ? ?  

2 15 ?  

total 15 ? B = ? 

Test water 5 

1 15 ?  

2 14 5  

total 29 ? B = 35.7 

Test water 6 

1 32 16  

2 10 6  

total 42 22 B = 52.4 

 
The percentage inhibition of particle uptake was calculated as in the presented formula: 

 
𝐴−𝐵

𝐴
∗ 100%  (1) 

and the results are as follow: 
Sample 1: 22.5 % 
Sample 2: 22.0 % 
Sample 3: 34.4 % 
Sample 4: n/d (too high turbidity of the sample) 
Sample 5: 63.4 % 
Sample 6: 46.3 % 
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As it is given by manufacturer: 30% inhibition of particle uptake is suggested as “a threshold signal” for 
the presence of “unwanted” compounds in the water sample, which should trigger further attention and action. 
Therefore, samples no. 5 and 6 might be regarded as potentially toxic, sample no. 3 also as potentially toxic, 
but very close to a threshold signal, and samples no. 1 and 2 as non-toxic, what indeed corresponds with 
the assumptions made in this study. The critical issue of this investigations was the turbidity of sample no. 4, 
which did not allow to count the tested organisms, despite applied filtration of samples through paper 
membranes. This indicates, that Rapidtoxkit may be not the best solution for the soil samples investigations. 
As it was mentioned above, the kit is dedicated to water samples, but the manufacturer allows to test soil water 
extracts by Rapidtoxkit. Nevertheless, in case of more contaminated samples, the observation of tested 
organisms may be complicated. Moreover, there is an assumption, that not every toxic compound is able to be 
extracted to water in water extracts procedure and then pass the paper membrane. Therefore, some toxic 
compounds may be lost in these two steps of sample preparations. 

3.2 Microbiological analyses 

The microbiological analyses showed no significant differences between microbiocoenoses of the samples 
in the case of Sabouraud, Czapek-Dox and nutrient agar media, which were fully covered with microorganisms 
of various morphologies, what indicates, that many species of fungi and bacteria were present in the soil samples. 
Moreover, all the samples were plenty of anaerobic species and anaerobic species able to produce spores. In any 
case, the exception was the sample no. 7, which consisted of evidently less cfu, but as this sample was taken 
from different source (the puddle), these discrepancies are obvious (it is worth to note that Czapek-Dox agar is 
dedicated to soil bacteria species). 

The evident differences were observed only for MacConkey agar. In this case, sample no. 1 and 3 revealed 
over a dozen of characteristic for Lac+ (utilizing the lactose), pink colonies in duplicate, while the other plates 
revealed single cfu in only one of duplicated plates. Sample no. 7 remained empty. 

In general, there were no discrepancies between duplicated plates in any case. 
The obtained microbiocoenoses do not allow to conclude about the influence of cement dust 

on microorganisms. 

3.3 Shortened biotest with Eisenia fetida 

The results of biomass losses of Eisenia fetida organisms are presented in Table 2. The % biomass losses 
of organisms from samples taken from the area suspected of cement contamination is higher than those 
from samples regarded as background, but to confirm the results, the test should be repeated with higher 
number of tested organisms. 

Tab. 17. Biomass loss of tested organisms 

Sample no. % biomass loss 

1 7 

2 2 

3 13 

4 11 

5 14 

6 11 

K 4 

 

4 Conlusions 

To sum up, the main conclusions are as follow: 
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• this preliminary assessment may indicate the unfavourable influence of the cement industry 
on surrounding environment and the close localisation of Family Gardens should be taken into 
consideration 

• the choice of a proper biotest depends on a given object of investigations and types of samples 
(water, soil, air); the biotests which were chosen in this study seem to be an appropriate solution, 
as their results confirmed the assumptions made on the basis of the characteristic of the tested 
area, but at the same time, the mentioned turbidity issues may be the hindrance in soil extracts 
investigations by Rapidtoxkit system 

• the intake of samples should comply the background pollutants 

• to assess the ecotoxicology of samples, the set of several biotests should be implemented, as the 
results of various biotests may complement each other. 
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Budowa skóry u wszystkich ssaków jest podobna. Zazwyczaj zbudowana jest z trzech głównych stref. Może 
mieć różny stosunek naskórka, skóry właściwej oraz warstwy podskórnej, w zależności od lokalizacji różni się 
także grubością. Nikiel jest mikroelementem niezbędnym do życia. W organizmie pełni szereg ważnych funkcji. 
Wraz z rozwojem przemysłu zauważono wzrost jego stężenia w środowisku. Ma to negatywny wpływ na 
organizmy człowieka, zwierząt i roślin. Nikiel najłatwiej przedostaje się do organizmu przez skórę. Jedną z dróg 
przedostawania się niklu do komórek są transportery DMT (ang. divalent metal transporter). Celem 
przeprowadzenia badań była ocena wpływu jonów niklu na przeznabłonkowy potencjał izolowanych 
fragmentów skóry w warunkach zahamowanego toru transportu jonów chlorkowych. Doświadczenia 
wykonano stosując metodę Ussinga. Komora Ussinga pozwala na pomiar parametrów elektrofizjologicznych 
narządów zbudowanych z tkanki nabłonkowej, dodatkowo umożliwia pomiar parametrów w warunkach 
modyfikowanych przez blokery transportu jonów, substancje odżywcze i/lub leki. Badania przeprowadzono 
na 46 fragmentach skóry króliczej pochodzącej od 5 zwierząt doświadczalnych. Uzyskane wyniki pozwalają na 
stwierdzenie, że wartości elektrycznego potencjału spoczynkowego i przeznabłonkowego, w tkankach 
poddanych działaniu krótko- i długotrwałemu jonów niklu różnią się statystycznie (p<0,05). Podawany 
długotrwale wpływa na transport sodowy w keratynocytach, komórkach immunokompetentnych oraz 
zakończeniach włókien nerwowych. Z uwagi na udział transportu jonów sodowych w powstawaniu reakcji 
alergicznych można postulować, że zmiany w jego przepływie mogą zachodzić pod wpływem niklu. 
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń można stwierdzić, że nikiel modyfikuje transport sodowy. 

1 Budowa skóry 

Budowa skóry u wszystkich ssaków jest podobna. Zazwyczaj zbudowana jest z trzech głównych stref. 
Może mieć różny stosunek naskórka, skóry właściwej oraz warstwy podskórnej, w zależności od lokalizacji różni 
się także grubością [1]. 
Naskórek zbudowany jest z pięciu warstw: 

1. rogowej - zbudowana z martwych komórek, jest barierą uniemożliwiającą ucieczkę wody 
z tkanek głębokich skóry właściwej; 

2. jasnej - chroniącej głębsze strefy przed promieniami UV, występuje tylko w okolicach 
grubej skóry; 

3. ziarnistej - zawiera ziarnistości keratohialiny, będące produktem w procesie wytwarzania 
keratyny; 

4. kolczastej - zawiera desmosomy, zapewniające spójność komórek; 
5. podstawnej (rozrodczej) - w niej zachodzą podziały komórkowe i synteza nowych 

keratynocytów, występują w niej komórki Langerhansa, komórki Merkla i melanocyty. 

Skóra właściwa, w której wyróżniono dwie warstwy: 

• brodawkową - zawierającą brodawki nerwowe, w których znajdują się włókna nerwowe, 
przewody gruczołów i splot podbrodawkowy; 

• siateczkową - zawierająca zbito utkany kolagen, jest mniej unaczyniona od poprzedniej. 
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Tkanka podskórna leży pod warstwą siateczkową. Zbudowana jest z komórek tłuszczowych 
(adipocytów). Jest izolatorem cieplnym i magazynem składników odżywczych [1, 2, 3]. 

1.1 Nikiel 

Nikiel jest mikroelementem niezbędnym do życia. W organizmie pełni szereg ważnych funkcji, np. jest 
składnikiem metaloenzymów wpływających na homeostazę ustroju. Nikiel jest szeroko spotykany w biosferze. 
Obok tlenu, żelaza, magnezu i krzemu jest najczęściej występującym pierwiastkiem na Ziemi. Możemy go znaleźć 
zarówno w litosferze, biosferze, a także hydrosferze [4]. Wraz z rozwojem przemysłu zauważono wzrost jego 
stężenia w środowisku. Ma to negatywny wpływ na organizmy człowieka, zwierząt i roślin. Udowodniono, że 
70% ludności zetknęło się z negatywnym skutkami dziania niklu, ujawniającym się głównie jako alergiczne 
zapalenie skóry. Wykazano, że wywołuje reakcje alergiczne oraz nowotwory [4]. 

Nikiel w warunkach naturalnych występuje w stałym stanie skupienia, w kolorze srebrzystobiałym. 
Najczęściej spotykany jest w postaci jonowej na drugim stopniu utlenienia. Tworzy nierozpuszczalne w wodzie 
węglany, tlenki oraz siarczki. Może wchodzić także w skład chlorków, azotanów i siarczanów, które są 
rozpuszczalne w wodzie [4, 7]. 

Jednym z najczęściej opisywanych związków niklu, ze względu na swoją toksyczność, jest karbonylek niklu. 
Niebezpieczny jest dzięki formie lotnej w jakiej występuje [5, 8]. 

Szeroko używanym w przemyśle jest chlorek niklu. Występuje w postaci żółtych kryształów. Jest bardzo 
dobrze rozpuszczalny w wodzie i wielu innych rozpuszczalnikach. Sól NiCl2 używany jest jako absorbent 
amoniaku w pochłaniaczach masek gazowych [4]. 

Nikiel najłatwiej przedostaje się do organizmu przez skórę, 55-75% jest absorbowane po upływie doby od 
naniesienia. Część cząsteczek wyłapywanych jest przez komórki Langerhansa, które następnie przemieszczają 
się do węzłów chłonnych. Pyły są trudno rozpuszczalne, dlatego 75-80% wdychanego przez układ oddechowy 
Ni zostaje gromadzone w płucach i nie trafia do krwioobiegu. 

Pyły często usuwane są przez system śluzówkowo-rzęskowy i następnie połykane. Przez układ pokarmowy 
wchłaniane jest ok. 10% tego pierwiastka. Niezaabsorbowany nadmiar pierwiastka usuwany jest z kałem. Na 
wchłanianie Ni ma wpływ także stężenie innych metali. Przykładem takiej zależności jest zwiększone wchłanianie 
podczas niedoboru żelaza i/lub zwiększonego zapotrzebowania na ten mikroelement. Nieswoiste transportery 
DMT (ang. divalent metal transporter) znajdujące się w błonach enterocytów jelita cienkiego, w wyniku braku 
żelaza zaczynają transportować inne pierwiastki dwuwartościowe, w tym nikiel, co zwiększa jego stężenie 
w organizmie [5, 9]. 

1.2 Transport jonów 

Opisywany wpływ niklu na transport jonów, dotyczył interakcji z kanałami wapniowymi. Dzięki nim 
przedostaje się do komórki, konkurując z wapniem o miejsce. Dodatkowo został zaproponowany jako 
selektywny bloker kanałów wapniowych niskonapięciowych typu T. Jednakże badania na sklonowanych 
wysokonapięciowych kanałach wapniowych wykazały, że podtypy α1E, są również blokowane przy 
mikromolowych stężeniach NiCl2 [11]. Niezdolność kationu Ni3+ do makroskopowej dezaktywacji kanałów 
sugeruje, że napięciozależne kanały wapniowe (VGCC z ang. voltage-gated calcium channel) mogą się zamykać 
lub inaktywować przy obłożeniu przez jednego z antagonistów (np. Ni3+, La3+). To z kolei oznacza, że 
w warunkach fizjologicznych przy nieobecności antagonisty, w tym jonów niklu, co najmniej jeden z jonów Ca2+ 
pozostaje uwięziony w zamkniętym lub inaktywowanym kanale [12]. 

Celem przeprowadzenia badań było sprawdzenie czy jony niklu podane w roztworze zawierającym 

inhibitor toru transportu jonów chlorkowych wpływają na transport jonów, przede wszystkim sodowych, 

w izolowanych fragmentach skóry zwierzęcia doświadczalnego.  

2 Metodyka 

Doświadczenia wykonano stosując metodę Ussinga. Komora Ussinga pozwala na pomiar parametrów 
elektrofizjologicznych narządów zbudowanych z tkanki nabłonkowej dodatkowo umożliwia pomiar parametrów 
w warunkach modyfikowanych przez blokery transportu jonów, substancje odżywcze i leki. Metoda została 
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opracowana w 1950 roku przez duńskiego biologa Hansa Henriksona Ussinga do badania zjawiska aktywnego 
transportu jonów w skórze żaby. Komora zaprojektowana przez H. Ussinga pozwala na prowadzenie badań 
zjawiska osmozy, pomiaru potencjału spoczynkowego naturalnych i sztucznych membran, czy ruchu aparatów 
szparkowych w liściach. 

Aparat składa się z dwu współosiowych komór, pomiędzy którymi umieszczono badaną tkankę. Komory 
skręcono przy pomocy śrub, całość uszczelniono gumowymi uszczelkami z zaciskami, półkomory wypełniono 
płynem doświadczalnym. Aparatura wyposażona jest w dwie pary elektrod chlorosrebrowych doprowadzonych 
przy pomocy polietylenowych mostków zanurzonych w roztworze KCl. Ich potencjał kontrolowano przed każdym 
badaniem, a ewentualne odchylenia korygowano potencjometrem w przedwzmacniaczu EVC 4000. 

Badania przeprowadzono na 46 fragmentach skóry króliczej pochodzącej od 5 zwierząt doświadczalnych. 
Zwierzęta pochodziły ze zwierzętarni Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach. 

W celu przeprowadzenia badań stosowano następujące odczynniki: 

• RH - płyn Ringera, pH 7,4 izoosmotyczny płyn stanowiący środowisko reakcji, o składzie: [Na+] 147,2mM; 
[K+] 4,0mM; [Ca2+] 2,2mM; [Cl-] 155,6mM; Hepes (N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N`-[2 ethanesulfonicacid]) 
10,0mM; 

• B - (kwas 3-bylyloamino-2-fenoksy-5-sulfamoilobenzoesowy), roztwór bumetanidu w płynie Ringera 
o stężeniu 100 mM, zastosowany jako bloker przepływu jonów chlorkowych hamując działanie 
kotansportera K+-Na+ -2Cl-, 

• NIB - roztwór chlorku niklu o stężeniu 100 µM rozpuszczonego w bumetanidzie, główna substancja badana. 

Przed prowadzeniem badania inkubowano tkankę w roztworze bumetanidu lub niklu z bumetanidem 
przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Uszczelki komór smarowano maścią silikonową. Tkanki układano na 
bibule i w sposób poziomy umieszczano w adapterze, gdzie płynem komorowym był roztwór B i/lub NIB. 
Następnie prowadzono stymulacje mechaniczno-chemiczne roztworami NIB w kierunku prostopadłym do 
badanych fragmentów. Stymulacje były wykonywane co 5 minut i trwały 15 sekund. Po każdej przepuszczano 
przez tkankę prąd o stałym natężeniu, w celu sprawdzenia stanu skóry. Podczas wszystkich czynności program 
rejestrował zmiany elektrofizjologiczne skóry. Mierzono: 

• PD (z ang. potential difference) - przeznabłonkowa różnica potencjału w stanie stacjonarnym, mV, 

• dPD (z ang. disapears potential difference) - zmiana przeznabłonkowego potencjału elektrycznego w czasie 
stymulacji mechaniczno-chemicznej, mV, 

• PDmin (z ang. minimal potential difference) - najniższa wartość przeznabłonkowego potencjału 
elektrycznego mierzonego podczas stymulacji, mV, 

• PDmax (z ang. maximal potential difference) - najwyższa wartość przeznabłonkowego potencjału 
elektrycznego mierzonego podczas stymulacji, mV, 

• R (z ang. resistance) - przeznabłonkowy opór elektryczny w czasie przepływu prądu o natężeniu 10 μA, 
Ω/cm2.. 

Parametry elektrofizjologiczne odczytano przy pomocy programu AcqKnowledge 3.8.1, następnie 
zestawiono w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono używając 
programu: StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA. Zastosowano nieparametryczny test U Manna-Whitney'a przyjmując 
poziom istotności p < 0,05. 

3 Wyniki 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że potencjał stacjonarny (PD) fragmentów skóry 
króliczej po inkubacji w roztworze blokera toru transportu jonów chlorkowych: bumetanidu (0 mV) oraz po 
inkubacji w roztworze z dodatkiem niklu w roztworze bumetanidzie (-0,5 mV) był istotnie statystycznie różny. 
Różnica zmiany przeznabłonkowego potencjału elektrycznego (dPD) w tkankach inkubowanych w bumetanidzie 
(0 mV) oraz w tkankach inkubowanych w bumetanidzie z jonami niklowymi (0 mV) były istotnie statystycznie 
różne. Dla parametrów najniższego (PDmin) i najwyższego (PDmax) potencjału elektrycznego zmierzonych 
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podczas stymulacji nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Opór elektryczny w czasie przepływu prądu 
przez tkankę w obu materiałach nie różnił się istotnie statystycznie (Tabela 1). 

Tabela 1. Parametry elektrofizjologiczne izolowanych tkanek skóry króliczej w warunkach zahamowanego toru transportu jonów 
chlorkowych oraz po dodaniu jonów niklu. Przedstawiono medianę oraz kwartyl 25 i 75. 

Roztwór inkubacyjny 
(30 minut) 

Roztwór 
stymulacyjny 

Warunki eksperymentalne (stymulacja 15 sekund) Opór 
elektryczny 

PD (mV) dPD (mV) PDmin (mV) PDmax 
(mV) 

R (Ω/cm2) 

Faza absorpcji 
jonów sodowych 

B  
(n=46) 

Ni-B 0 0 -0,225 0,165 1445 

-0,32 0,12 0,00 0,00 -0,82 0,00 -0,24 0,4 154 6402,5 

Długotrwałe 
drażnienie jonami 

niklu w fazie 
absorpcji jonów 

sodu 

Ni-B 
(n=46) 

Ni-B -0,5 0 -0,93 0 908 

-1,87 -0,16 0,00 0,00 -2,44 0,00 -1,74 0,4 615,75 1178 

Test Manna-
Whitney'a (p) 

B vs. Ni-B < 0,001 0,0328 0,1308 0,0527 0,2451 

 

4 Wnioski 

Nikiel modyfikuje transport jonów sodowych w skórze zwierząt doświadczalnych. Podawany długotrwale 
wpływa hamująco na transport jonów sodu w komórkach budujących skórę. Udowodniono, że kanały sodowe 
są obecne na powierzchni keratynocytów, komórek immunokompetentnych oraz zakończeniach włókien 
nerwowych [17, 21], gdzie współuczestniczą w tworzeniu potencjału, a zmiany w transporcie jonów biorą udział 
w odpowiedzi na bodźce docierające ze środowiska zewnętrznego, między innymi alergeny i hapteny, w tym 
metale ciężkie. Wydaje się, że u podłoża patomechanizmu powstawania podrażnień, a także odczynów 
alergicznych w reakcjach na nikiel zaburzenia w transporcie jonów sodowych mogą mieć znaczenie. 

5 Dyskusja 

W związku z ciągłą ingerencją człowieka w środowisko naturalne i zaburzaniem równowagi w przyrodzie, 
która powoduje zauważalny wzrost stężania niklu w biosferze, konieczne jest określenie szczegółowego wpływu 
tego pierwiastka na organizmy żywe. Do ustroju Ni w największym stopniu przedostaje się przez skórę, ze 
względu na jej dużą powierzchnię oraz dostępność niklu w postaci lotnej. Organ ten jest najczęstszym miejscem 
widocznego działania opisywanego pierwiastka. Prowadzi się z tego powodu wiele badań o problematyce 
negatywnego wpływu Ni. Największa liczba prac dotyczy zmian w funkcjonowaniu komórek 
immunokompetentnych i nadwrażliwości na ten pierwiastek [4, 7, 13, 14, 15, 16]. 

Nikiel penetruje tkankę skórną i aktywuje keratynocyty, co prowadzi do uwalniania cytokin takich jak 
interleukina 1 (IL-1) i czynnik martwicy nowotworu α (z ang. tumor necrosis factor α, TNF α). Następnie nikiel 
ulega przytwierdzeniu do białek głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC, z ang. major 
histocompatibility complex) obecnych na powierzchni komórek Langerhansa i dendrytycznych, które są 
pobudzane przez cytokiny uwalniane z sąsiednich keratynocytów [17]. 

Budowa skóry umożliwia wybiórczy przepływ jonów, powodujący powstanie spolaryzowanej, elektrycznej 
warstwy podwójnej. W wyniku tego zjawiska uzyskuje się przeznabłonkową różnicę potencjałów. Głównymi 
jonami biorącymi udział w tym procesie są: Na+, Cl-, K+ [18, 19, 20]. Innowacyjnym podejściem jest badanie 
wpływu niklu na biopotencjały skóry. Sód, jako kation występujący w największym stężeniu w przestrzeni 
pozakomórkowej, jest uznawany jako czynnik biorący udział w generowaniu przeznabłonkowej różnicy 
potencjałów, wspomaga proces wzrostu i różnicowania keratynocytów oraz pozostałych komórek naskórka.  
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W całym ciele gospodarka tego pierwiastka jest ściśle regulowana przez pracę pompy sodowo potasowej, 
w połączeniu z wyspecjalizowanymi kanałami sodowymi, kotransporterami i akwaporynami, które 
współuczestniczą w regulacji stężenia sodu za pośrednictwem transportu wody. 

Obniżenie stanu nawodnienia może powodować wzrost zewnątrzkomórkowego stężenia sodu, co 
prowadzi do zwiększenia przepływu sodu, kierującego proces na szlak transdukcji sygnału procesów zapalnych, 
co ma szczególne znaczenie w tkance skórnej.  

W przepływie sodu w keratynocytach pośredniczą nabłonkowe kanały sodowe (ENaC, z ang epithelium 
Na channel). Napływ sodu powoduje zwiększone wydzielanie prozapalnych cytokin, które aktywują fibroblasty 
za pośrednictwem cyklooksygenazy 2 (COX-2) i/lub prostaglandyny E2 (PGE2). Blokada kanałów sodowych 
powoduje zmniejszenie aktywacji markerów produkowanych przez fibroblasty i syntezy kolagenu [21]. 
Przedstawione dane (Tab. 1) oraz wyniki doświadczeń przedstawione przez innych naukowców udowodniają 
wpływ niklu na transport jonów w tkankach ssaków [11, 12, 21]. 

W zaprezentowanych badaniach wykazano wpływ jonów niklu na przeznabłonkową różnicę potencjału 
w warunkach zablokowania toru transportu jonów chlorkowych (Tab. 1). w związku z tym, że mierzone 
potencjały zależą w głównej mierze od absorpcji sodu i sekrecji chlorków, zastosowanie blokady jednego z jonów 
(np. sekrecji chlorków) wywołuje zwiększony przepływ drugiego z jonów (tj. absorpcję sodu). Uzyskane dane 
mogą świadczyć o wpływie jonów niklu na zmiany w transporcie jonów sodowych. Dodatkowo w literaturze 
opisywane jest oddziaływanie niklu z kanałami wapniowymi [11, 12]. Jony niklu mogą wpływać na skórę zwierząt 
doświadczalnych zaburzając transport wielu jonów poprzez oddziaływanie z białkami transportowymi. Wydaje 
się, że zmiany w transporcie jonów sodowych mogą być przyczyną aktywacji keratynocytów oraz komórek 
immunokompetentnych, co może leżeć u podłoża pojawiającej się nadwrażliwości i/lub alergii na ten metal. 
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W ostatnich latach obserwuje się znaczne nasilenie ruchów antyszczepionkowych. Kontrowersje budzi 
stosowany w niektórych szczepionkach tiomersal (organiczny związek rtęci używany jako środek 
konserwujący oraz zapobiegający zanieczyszczeniu drobnoustrojami szczepionek w wielodawkowych 
fiolkach). Wokół tej substancji i jej potencjalnej toksyczności narosło wiele mitów. Dotyczą one przede 
wszystkim związku tiomersalu ze zwiększonym ryzykiem poważnych powikłań neurologicznych oraz 
występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród uodpornianych dzieci. Pomimo licznych badań, 
w których udowodniono bezpieczeństwo szczepionek z tiomersalem, nadal budzą one niepokój wśród 
rodziców. Celem niniejszej pracy była weryfikacja krążących w środkach masowego przekazu mitów na temat 
szczepień w oparciu o naukowe publikacje z ostatnich lat zgodnie z zasadami EBM (evidence based medicine 
– medycyna oparta na faktach).  

1 Wstęp 

Szerokie stosowanie szczepień ochronnych stanowi niezmiernie ważne ogniwo w walce z chorobami 
zakaźnymi. Dzięki nim można zapobiegać coraz większej liczbie chorób infekcyjnych, wywoływanych zarówno 
przez bakterie, jaki i wirusy. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom 
zakaźnym u ludzi, szczepienie ochronne to „preparat biologiczny, zawierający drobnoustroje lub ich elementy 
pozbawione działania chorobotwórczego, wprowadzony do organizmu w celu uzyskania uodpornienia”. Warto 
zaznaczyć, że dzięki szczepieniu zmniejsza się zarówno ryzyko zachorowania na dana chorobę zakaźną, jak 
i wystąpienia poważnych powikłań i komplikacji. Celem programów szczepień ochronnych jest nie tylko 
zapobieganie, ale także, jeśli jest to możliwe, eliminacja i eradykacja choroby. W Polsce kwestie doboru 
szczepionek oraz terminów ich podawania czy odstępów między dawkami reguluje uaktualniany co roku 
Program Szczepień Ochronnych.  

W epidemiologii chorób zakaźnych istnieje pojęcie „odporności zbiorowiskowej” (ang. herd immunity), 
która polega na zaszczepieniu wysokiego odsetka osób na danym terenie i uzyskaniu przez nie odporności 
indywidualnej przeciwko chorobom, w których rezerwuarem zarazka jest człowiek, dzięki czemu dochodzi do 
zahamowania krążenia drobnoustroju i objęciem ochroną także osób nieszczepionych (rysunek 1).  

 
Rysunek 1. Mechanizm odporności zbiorowiskowej 
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2 Ruchy antyszczepionkowe 

W ostatnich latach obserwuje się nasilenie tzw. ruchów antyszczepionkowych, rozpowszechniających 
teorie o nieskuteczności lub szkodliwości szczepień oraz braku potrzeby szczepienia wobec malejącej 
zapadalności na daną chorobę. Jako przyczyny spadku zaufania do szczepień wymieniane są brak doświadczeń 
zachorowania i odczuwania następstw przebycia choroby zakaźnej w obliczu poprawy sytuacji epidemiologicznej 
w większości chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Wraz z rosnącym odsetkiem osób zaszczepionych spada 
liczba chorych, a dana choroba zaczyna być postrzegana jako zjawisko historyczne, które zniknęło z otoczenia 
człowieka i nie stanowi zagrożenia. Powyższe przekonanie z jednoczesnym skupianiem się na niepożądanych 
odczynach poszczepiennych może prowadzić do odmowy wykonania szczepienia u dziecka. Z kolei spadek osób 
zaszczepionych poniżej 80% może spowodować nawrót epidemii [1,2]. Zmiany w sytuacji epidemiologicznej 
danej choroby w zależności od wykonawstwa szczepień i ich akceptacji, które mogą powtarzać się cyklicznie, 
ilustruje rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Wykonawstwo szczepień i ich akceptacja a sytuacja epidemiologiczna choroby 

Spór wokół szczepień ochronnych toczy się od lat, a kontrowersje budzi zarówno skuteczność 
jak i bezpieczeństwo szczepionek. Szczególne nasilenie aktywności ruchów antyszczepionkowych obserwuje się 
od lat 90. XX wieku. Z danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wynika, że w Polsce 
liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień z roku na rok rośnie [3]. Przeciwnicy szczepień 
rozpowszechniają zarzuty dotyczące zbyt wczesnego podawania szczepionek, zbyt dużej ich liczby i szkodliwości 
zawartych w szczepionkach składników. Najczęściej przytaczają hipotezy o związku szczepionek 
z występowaniem autyzmu u dzieci, nadmiernym obciążeniu układu odpornościowego dużą liczbą szczepionek 
czy toksycznym działaniu tiomersalu na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto wskazują, że ryzyko wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych jest nieporównywalnie większe niż korzyści odnoszone dzięki 
zaszczepieniu. 
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3 Niepożądane odczyny poszczepienne 

Szczepionki, tak jak inne produkty lecznicze, mogą wywoływać działania niepożądane. Ze względu na to, 
że podaje się je przede wszystkim zdrowym dzieciom, oczekuje się od nich lepszego profilu bezpieczeństwa niż 
od innych preparatów stosowanych w medycynie. Szacuje się, że próg społecznej tolerancji dla występowania 
działań niepożądanych w przypadku leków wynosi od 1:1 do 1:100, natomiast dla preparatów szczepionkowych 
1:100 000 [4]. 

Niepożądane odczyny poszczepienne (w skrócie NOP) to niepożądane objawy czasowo związane 
z podaniem szczepionki, występujące w ciągu 4 tygodni od jej podania (wyjątek stanowi szczepionka BCG, 
przeciwko gruźlicy, dla której okres ten jest wydłużony). Odczyny te mogą być przypadkowo występującymi 
w tym samym czasie zaburzeniami zdrowia, mogą wynikać z indywidualnej reakcji organizmu na podanie 
szczepionki, działania samej szczepionki (np. uczulenia na jej składniki), nieprawidłowego wykonania szczepienia 
lub wady preparatu. Warto podkreślić, że związek pomiędzy wystąpieniem NOP a wykonaniem szczepienia nie 
jest związkiem przyczynowo-skutkowym, ma natomiast charakter czasowy. W Polsce kwestie rozpoznawania i 
zgłaszania NOP reguluje m.in. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. 

Niepożądane odczyny poszczepienne można podzielić na ciężkie, poważne i łagodne [5]. Z danych 
dotyczących monitorowania NOP w ramach nadzoru epidemiologicznego w Polsce wynika, że do najczęściej 
zgłaszanych należą objawy takie jak zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania szczepionki oraz gorączka, 
które zgodnie z klasyfikacją zawartą w wyżej wymienionych aktach prawnych zaliczają się do grupy łagodnych 
odczynów poszczepiennych [3,4,6]. Rzadko lub bardzo rzadko rejestrowane są odczyny poważne lub ciężkie 
[3,4,6]. W 2015 r. ciężkie NOP, czyli zagrażające życiu, wymagające hospitalizacji w celu ratowania zdrowia lub 
prowadzące do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej bądź kończące się śmiercią, stanowiły około 
0,1% wszystkich zgłoszonych NOP [3]. Z dostępnych danych statystycznych wynika, że liczba rejestrowanych NOP 
w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie około 2000 przypadków rocznie [3], a ryzyko wystąpienia NOP jest 
szacowne na poziomie 1 odczyn na 10 000 zaszczepionych osób [4]. 

4 Szczepienia w świetle zasad EBM 

Zasady EBM (ang. evidence based medicine), a więc medycyny opartej na faktach, oznaczają, że wszystkie 
informacje na temat diagnostyki, leczenia i prewencji chorób odzwierciedlają aktualne i wiarygodne dane 
naukowe. Najbardziej wartościowych dowodów dostarczają randomizowane badania kliniczne. Skuteczność 
populacyjną szczepionek potwierdzają opisowe badania epidemiologiczne. Korzystne zmiany w sytuacji 
epidemiologicznej choroby zakaźnej, obserwowane od kilkudziesięciu lat od wprowadzenia masowych szczepień, 
opisywane w powyższych badaniach są niekwestionowane, nawet jeśli nie dostarczają satysfakcjonujących 
dowodów w świetle EBM. Natomiast w przypadku dowodów na temat bezpieczeństwa stosowanych 
szczepionek, wiarygodność tych dowodów bywa podważana wraz z pojawianiem się nowych hipotez 
o szkodliwych następstwach szczepień. Należy zaznaczyć, że według wakcynologów prawidłowo zaplanowane 
i przeprowadzone badania epidemiologiczne (kliniczno-kontrolne czy prospektywne kohortowe) stanowią 
wystarczającą odpowiedź na stawiane pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, a ich analiza oraz 
usystematyzowanie pod względem rodzaju badań i testowanych hipotez umożliwia sformułowanie właściwych 
wniosków w zakresie bezpieczeństwa szczepień [1]. 

5 Związki rtęci w szczepionkach i ich potencjalny wpływ na zdrowie 

Rtęć jest metalem ciężkim, występującym w trzech postaciach – pierwiastka metalicznego, soli 
nieorganicznych oraz związków organicznych. Toksyczność rtęci jest złożona, zależy zarówno od jej postaci, jaki 
i wielkości dawki, wieku osoby eksponowanej czy drogi wniknięcia.  
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5.1 Tiomersal w szczepionkach 

Tiomersal, czyli 2-(etylortęciomerkapto)salicylan sodu, to organiczny związek rtęci, który w organizmie 
metabolizowany jest do etylortęci i tiosalicylanu. Ze względu na wykazywane właściwości antyseptyczne 
i przeciwgrzybicze stosowany jest w produktach farmaceutycznych, w tym w niektórych szczepionkach, 
w początkowym etapie produkcji lub jako środek konserwujący w końcowym produkcie [7]. 

 
Rysunek 3. Tiomersal 

5.2 Szczepionki zawierające tiomersal 

Zdecydowana większość obecnie dostępnych i stosowanych preparatów nie zawiera tiomersalu. Obecnie 
w Polsce jedyną szczepionką zawierającą tiomersal jest DTP (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi) [7]. 

 
Rysunek 4. Zawartość tiomersalu w dostępnych w Polsce szczepionkach 

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienie DTP jest obowiązkowe. Podstawowe szczepienie 
DTP składa się z czterech dawek: trzech podstawowych w 2, 3-4 i 5-6 miesiącu życia oraz czwartej dawki 
uzupełniającej w 16-18 miesiącu życia. Ze względu na przerwy między kolejnymi dawkami i potwierdzone szybkie 
i efektywne usuwanie etylortęci z organizmu oraz brak zdolności do kumulacji w organizmie, przyjęcie czterech 
dawek szczepionki DTP w pierwszych dwóch latach życia dziecka, nie powoduje negatywnego wpływu na jego 
zdrowie. Dlatego też często podnoszone w środowiskach antyszczepionkowych hasła o „sumowaniu dawki rtęci” 
u uodpornianych dzieci są bezpodstawne [1,7,8]. 

5.3 Różnice między etylortęcią a metylortęcią 

Hipoteza o toksycznym wpływie etylortęci zawartej w szczepionkach opiera się na biologicznym 
podobieństwie etylortęci i metylortęci. Metylortęć to związek wysoce toksyczny, który posiada zdolność do 
adsorpcji i kumulacji w mózgu. Osoby kwestionujące bezpieczeństwo szczepionek zawierających tiomersal 
często powołują się na zalecenia wydane w 1999 roku przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. 
FDA) dotyczące wycofania tiomersalu ze szczepionek. Należy podkreślić, że w przeprowadzonych od tego czasu 
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badaniach, potencjalne szkodliwe skutki stosowania tych szczepionek nie zostały potwierdzone. Warto 
zaznaczyć, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku profil toksykologiczny etylortęci nie był znany 
i oczekiwano, że przypomina ten obserwowany dla metylortęci. Obecnie wykazano, że metabolit tiomersalu, 
a więc etylortęć różni się w zakresie właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych od toksycznej 
metylortęci [7-10]. 

Cecha  Metylortec̨ ́ Etylortec̨ ́ 

Toksycznosć ́ wysoka  niska  
Zdolnosć ́do kumulacji w organizmie  tak  nie  

Progi dla efektów neurotoksycznych w zwiaz̨ku 
z narazėniem  

200 μg/L  1000 μg/L do 2000 μg/L  

Okres biologicznego półtrwania  70-75 dni  3-7 dni  

 
Komitet Doradczy Światowej Organizacji Zdrowia ds. Bezpieczeństwa Szczepionek (GACVS) (ang. the 

Global Advisory Committee on Vaccine Safety) dokonał przeglądu badań farmakokinetycznych oraz 
epidemiologicznych dotyczących tiomersalu opublikowanych w okresie od 2002 do 2008 roku. Badania 
właściwości farmakokinetycznych przeprowadzone wśród dzieci, w tym urodzonych przedwcześnie oraz z niską 
masą urodzeniową, pozwoliły ustalić, że czas półtrwania etylotręci wynosi od 3 do 7 dni, związek ten jest 
efektywnie wydalany z organizmu wraz z kałem, nie wykazuje zdolności do akumulacji, a jego zawartość 
w organizmie wraca do poziom wyjściowego w ciągu 30 dni od wakcynacji. Prawidłowe pod względem 
metodologicznym badania epidemiologiczne przeprowadzone w różnych krajach nie wykazały związku pomiędzy 
narażeniem na tiomersal w szczepionkach a występowaniem zaburzeń układu nerwowego [8]. 

5.4 Zapadalność na autyzm a tiomersal w szczepionkach 

Pod pojęciem autyzmu kryje się klinicznie heterogenna grupa zaburzeń określanych jako „zaburzenia ze 
spektrum autyzmu” (ang. autism spectrum disorders – ASD) [11]. Pierwszy opis autyzmu pochodzi z początku 
XIX wieku. Jednak dopiero w 1943 roku uważany za „ojca autyzmu” Leo Kanner opisał 11 przypadków dzieci 
z cechami charakterystycznymi dla tej jednostki chorobowej [12]. Mianem „autyzmu wczesnodziecięcego” 
określił on zespół objawów, takich jak: brak zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, zaburzenia 
w komunikacji werbalnej, zachowania stereotypowe [12]. 

Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych klasyfikacją ICD-
10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) oraz klasyfikacją 
zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – 5) autyzm, podobnie jak zespół Aspergera, zespół Retta czy zespół Hellera, 
zaliczany jest do schorzeń z grupy tzw. całościowych zaburzeń rozwoju (ang. pervasive developmental disorder, 
PDD) [12-14]. 

„Zaburzenia ze spektrum autyzmu” to jedne z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych [13]. Badania 
przeprowadzone w latach 60. XX wieku przez V. Lotter w Wielkiej Brytanii określały częstość występowania 
autyzmu na 4-6 przypadków na 10000 [12]. Analizy z lat 90. XX wieku wskazywały na 10-20 na 10000 [12]. 
Badania epidemiologiczne przeprowadzone w XXI wieku wskazują na rosnącą chorobowość ASD [14], ocenianą 
na 1% w populacji ogólnej [13,14]. Według najnowszych doniesień WHO na ASD cierpi 1 na 160 dzieci [15]. 

Etiopatogeneza zaburzeń ze spektrum autyzmu, pomimo wielu badań, wciąż pozostaje niewyjaśniona. 
Sugeruje się, że etiopatogeneza ASD jest wieloczynnikowa, a wpływ na ujawnienie się schorzenia mają 
prawdopodobnie zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i czynniki środowiskowe [12]. Początkowo 
sugerowano „psychogenne pochodzenie” tej jednostki chorobowej, czego odzwierciedleniem były m. in. 
koncepcja „zimnej matki” Kannera [12]. Obecnie wiadomo, że brak kontaktu emocjonalnego między matką 
a dzieckiem jest objawem, a nie przyczyna autyzmu [13]. Także „teorie pierwotnego deficytu psychologicznego” 
nie wyjaśniają przyczyn zachowań stereotypowych oraz niskiego ilorazu inteligencji chorych [12]. Na wystąpienie 
choroby mogą mieć wpływ m. in. różnice w warunkach życia płodowego i porodu dzieci autystycznych i zdrowych, 
przebyte infekcje podczas ciąży i porodu (cytomegalia, opryszczkowe zapalenie mózgu, różyczka) oraz leki 
przyjmowane przez matkę podczas ciąży [13]. Prowadzone są także badania dotyczące roli stresu oksydacyjnego 
w rozwoju klinicznych objawów autyzmu [16]. 
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Genetyczne podłoże ASD potwierdza się u ok. 25-35% pacjentów [13], przemawia za tym także częstsze 
występowanie „zaburzeń ze spektrum autyzmu” wśród bliźniąt monozygotycznych niż heterozygotycznych oraz 
fakt, że obecność autyzmu u dziecka zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia potomstwa z ASD [13]. 
Mechanizm powstania zaburzeń z grupy ASD jest złożony, prawdopodobnie odpowiada za niego wiele genów 
[13]. U chorych stwierdza się aberracje chromosomowe (chromosomy markerowe, translokacje, inwersje, 
delecje, duplikacje) w kariotypie ocenianym metodą klasyczną [13]. Najczęściej są to dodatkowy izodicentryczny 
chromosom 15 pochodzenia matczynego, interstycjalne duplikacje, triplikacje regionu 15q11q13 [13]. Za czynnik 
etiologiczny zaburzeń autystycznych uważa się także zmiany liczby kopii fragmentów DNA (CNVs, ang. copy-
number variants) oraz mutacje genów powstające de novo [13]. 

Od kiedy w 1999 roku zaczęto wycofywać szczepionki z tiomersalem w USA i wielu państwach Europy 
pojawiła się możliwość weryfikacji hipotezy o jego potencjalnej neurotoksyczności. W przeprowadzonych 
badaniach zaobserwowano, że częstość występowania przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu rośnie, 
podczas gdy liczba szczepionek z tiomersalem stosowanych na świecie zmniejsza się z roku na rok. Rosnąca w 
ostatnich dziesięcioleciach liczba przypadków autyzmu może wynikać ze zmiany kryteriów stosowanych do 
rozpoznania choroby oraz większej uwagi związanej z jej diagnostyką. Dostępne i wiarygodne badania naukowe 
pokazują niezależnie, że autyzm nie ma żadnego związku ze szczepionkami zawierającymi tiomersal. 

Badania przeprowadzone w Danii i Szwecji pokazują, że współczynniki zapadalności na autyzm w okresie 
powszechnego stosowania szczepionek z tiomersalem (w latach 1980-1990) były stabilne. Od czasu zaprzestania 
stosowania w tych krajach preparatów zawierających tiomersal w 1992 roku, do roku 2000 obserwowano 
wzrostowy trend zachorowalności na autyzm [17].  

Podobne wyniki dostarczają obserwacje w grupie ponad 27 tysiąca kanadyjskich dzieci, w których 
dokonano oceny ekspozycji na tiomersal oraz zapadalności na całościowe zaburzenia rozwoju w poszczególnych 
latach życia na podstawie dokumentacji medycznej i historii szczepień. Badanie potwierdziło brak zależności 
między występowaniem autyzmu a zaszczepieniem preparatem zawierającym tiomersal. Najwyższa zapadalność 
na zaburzenia ze spektrum autyzmu występowała w grupach, które nie otrzymały szczepionek z tiomersalem 
[18]. 

Pirce i wsp. w przeprowadzili kliniczno-kontrolne badanie, w którym hipoteza o związku między 
narażeniem na tiomersal w szczepionkach a występowaniem autyzmu u dzieci eksponowanych nie znalazła 
potwierdzenia [19]. 

5.5 Tiomersal – reakcje alergiczne po szczepieniu  

Tiomersal obecny w szczepionkach w dopuszczalnych stężeniach może wywołać reakcje alergiczne. 
Objawiają się one zaczerwienieniem i obrzękiem w miejscu wstrzyknięcia, które ustępują w ciągu kilku dni od 
podania szczepionki. Reakcje te są uważane za łagodne [8]. W Europie uczulonych na ten związek jest około 1-5% 
zaszczepionej młodzieży i osób dorosłych [7]. 

6 Podsumowanie 

Oprócz łagodnych odczynów miejscowych i reakcji alergicznych nie udowodniono toksyczności zawartego 
w szczepionkach tiomersalu. Stanowiska organizacji eksperckich oraz badania epidemiologiczne wskazują brak 
związku pomiędzy tiomersalem zawartym w szczepionkach a rozwojem zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
Przeprowadzone prawidłowo pod względem metodologicznym badania kliniczno-kontrolne i kohortowe nie 
potwierdziły związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem szczepionek zawierających tiomersal 
a zwiększonym ryzykiem występowania zaburzeń rozwoju układu nerwowego czy całościowych zaburzeń 
rozwoju, w tym autyzmu. Zależność dawka-efekt również nie znalazła potwierdzenia.  

Należy podkreślić, że ryzyko związane ze zgonem i poważnymi powikłaniami w wyniku zachorowania 
osoby niezaszczepionej na chorobę zakaźną znacznie przewyższa potencjalne ryzyko negatywnych konsekwencji 
związanych z immunizacją szczepionkami zawierającymi tiomersal.  
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Wstęp. Nieodpowiednie przygotowanie pacjenta do badań jest jedną z głównych przyczyn powstania błędów 
laboratoryjnych. Błędy powstałe w fazie przedanalityczej mogą być przyczyną nawet 70% nieprawidłowych 
wyników, czego skutkiem może być nieprawidłowa diagnoza postawiona przez lekarza prowadzącego, 
a w konsekwencji złe postępowanie terapeutyczne i pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. 
Cel pracy. Celem przeprowadzonej ankiety było sprawdzenie poziomu wiedzy pacjentów na temat 
prawidłowego przygotowywania się do podstawowych badań laboratoryjnych, weryfikacji błędów w ich 
postępowaniu oraz zbadanie na ile istnieje potrzeba przeprowadzenia programów edukacyjnych. 
Materiał i metodyka. Grupę badaną stanowiło 150 pacjentów, którzy zgłosili się w miesiącu kwietniu do 
trzech punktów pobrań przy laboratoriach diagnostycznych we Wrocławiu. Pacjenci odpowiadali na pytania 
zawarte w anonimowej ankiecie. Formularz składał się z dwóch części zawierających 17 szczegółowych pytań. 
Wyniki. Przedstawione wyniki opracowano z wykorzystaniem programu Microsoft Excel. Wśród badanych, 
znaczna część osób zadeklarowała wysoki poziom wiedzy na temat prawidłowego przygotowania się do 
badań laboratoryjnych. Mimo to, w grupie znalazły się osoby nieprzygotowane odpowiednio do badań. 
Wnioski. Wiedza pacjentów na temat prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych jest 
niewystarczająca. Pacjenci są niedoinformowani, a wina leży głównie po stronie lekarzy, diagnostów 
laboratoryjnych i pielęgniarek. Należy rozpowszechniać informacje o prawidłowym przygotowaniu się do 
badań, aby wyeliminować wpływ czynników przedlaboratoryjnych na wyniki analiz. 

1 Wprowadzenie 

Podjęcie prawidłowych decyzji terapeutycznych opiera się na analizie pełnego obrazu stanu zdrowia 
pacjenta. Informacje na postawie których tworzy się obraz kliniczny pochodzą z badań przedmiotowych, 
podmiotowych i badań dodatkowych, w tym badań laboratoryjnych. Niestety obraz kliniczny, opracowany na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych, może zostać zafałszowany w przypadku wystąpienia błędów 
analitycznych [1]. Błędy analityczne mogą powstawać na każdym etapie procesu diagnostycznego. Szacuje się, 
że nawet 70% nieprawidłowych wyników jest skutkiem błędów powstałych w tak zwanej w fazie 
przedanalitycznej. Przyczyną może być złe przygotowanie pacjenta, nieprawidłowe pobranie materiału, błędna 
identyfikacja próbki, niewłaściwe warunki transportu. Obowiązujący system kontroli jakości i wytyczne 
dotyczące prawidłowego wykonania fazy przedanalitycznej i poanalitycznej wdrożone są do laboratoriów celem 
zapewnienia użyteczności badań laboratoryjnych. Powszechnie przyjęte standardy przygotowania pacjenta do 
badań laboratoryjnych obejmują szereg wytycznych, których spełnienie warunkuje otrzymanie prawidłowych 
wyników oznaczanych parametrów [2, 3]. Spośród badań laboratoryjnych, najpowszechniejszymi są: ocena 
ilościowa i jakościowa elementów morfotycznych krwi, oznaczenia wybranych parametrów biochemicznych w 
surowicy lub osoczu, jak również badanie ogólne moczu. W większości laboratoriów pacjenci mogą uzyskać 
informacje na temat prawidłowego przygotowania się do badań. Prawidłowe przygotowanie do badań musi 
uwzględniać również rodzaj oznaczanych parametrów. Istnieją jednakże ogólne zalecenia, które pozwolą 
pacjentowi na prawidłowe przygotowanie się do badań. A mianowicie, badanie krwi powinno odbywać się po 
spełnieniu przez pacjenta następujących warunków (schemat podstawowych zasad postępowania 
przedstawiono na Rysunku 1): 
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• na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 7:00 a 10:00. W przypadku badań 
pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia; 

• pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania 
posiłków i płynów. Po przespanej nocy, której nie poprzedzał intensywny wysiłek fizyczny; 

• w przypadku przyjmowania leków, pacjent powinien skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w 
dniu pobrania; 

• przy monitorowaniu stężenia leku, krew powinno się pobrać przed kolejną dawką; 

• krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego 
bezpośrednio przed badaniem; 

• w wyjątkowych wypadkach dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody bez dodatków; 

• nie należy nadużywać alkoholu przed pobraniem materiału – spożycie alkoholu, w zależności od jego 
nasilenia i czasu trwania może wpływać na wiele wyników badań; 

• pacjent powinien powstrzymać się od palenia papierosów na minimum 1 godzinę przed badaniem; 

• stres psychiczny – jego wpływ na wyniki badań laboratoryjnych jest zwykle niedoceniony, a szereg 
czynników zmienia się pod jego wpływem. W dniu pobrania materiału nie należy się denerwować i 
śpieszyć; 

• obecnie w większości laboratoriów krew pobierana jest z wykorzystaniem aspiracyjno-próżniowego 
systemu pobierania krwi [4, 5]. 

 
Rysunek 1. Ogólny schemat zasad prawidłowego przygotowywania się pacjenta do badań laboratoryjnych krwi. 

Pobieranie moczu do badania ogólnego obejmuje następujące zalecenia: 

• przed przystąpieniem do badań należy zachować dotychczasową dietę;  

• badania należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu; 
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• mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia, po uprzedniej porannej toalecie: pierwszą porcję 
moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego 
pojemnika. Pojemnik na mocz powinien być jednorazowy; jeśli próbka jest przeznaczona do badań 
mikrobiologicznych pojemnik powinien być sterylny (obydwa rodzaje pojemników są dostępne w 
aptekach). 

• pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem; 

• mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie; 

• istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach 
dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania [4, 5]. 

Analiza moczu może również obejmować oznaczenia w dobowej zbiórce moczu. Standardy prawidłowego 
przygotowania się pacjenta do tego rodzaju badania obejmują: 

• przed wykonaniem badania pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką 
o pojemności ok. 2,5 litra oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu; 

• zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej 
godzinie; 

• pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety; 

• kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej 
przygotowanego pojemnika; 

• podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu; 

• po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość; 

• porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu; 

• pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem; 

• na pojemniku zanotować zmierzoną dobową objętość moczu (w mililitrach); 

• pojemnik należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie; 

• badanie traci wartość diagnostyczną jeśli zbiórka nie zostanie przeprowadzona prawidłowo 
np. pominięto jedną mikcję moczu, wówczas badanie należy powtórzyć w innym terminie; 

• podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny [4, 5]. 

Nieznajomość wyżej wymienionych wytycznych jest przyczyną otrzymania błędnych wyników analiz, co 
może skutkować nieprawidłową diagnozą, a co za tym idzie nieskutecznym leczeniem pacjenta. 

2 Cel pracy 

Badania ankietowe miały na celu sprawdzenie zarówno wiedzy pacjentów na temat prawidłowego 
przygotowania się do badań laboratoryjnych, jak również porównanie tej wiedzy z faktycznym sposobem ich 
przygotowania się do badań. Na podstawie otrzymanych wyników chciałyśmy określić, czy istnieje potrzeba 
przeprowadzania programów edukacyjnych na temat prawidłowego przygotowania się pacjenta do badań 
diagnostycznych. 

3 Materiał i metodyka 

Badania przeprowadzono za pomocą anonimowych, dobrowolnych ankiet wypełnianych przez pacjentów 
oczekujących na pobranie materiału do badań laboratoryjnych. Kwestionariusz składał się z 17 pytań, które 
podzielono na dwie części. Pierwsza część zawierała pytania o dane demograficzno-społeczne. W drugiej części 
pytania dotyczyły informacji na temat prawidłowego przygotowania się do badań oraz sprawdzały postępowanie 
ankietowanych przed przyjściem do punktu pobrań. Badania ankietowe przeprowadzono w trzech wrocławskich 
placówkach: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Dolnośląskim Centrum Chorób 
Płuc oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Uzyskane wyniki opracowano i przedstawiono 
z wykorzystaniem programu Microsoft Excel 2013. 
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4 Wyniki 

Grupę ankietowanych reprezentowało 150 pacjentów, po 50 osób z każdej z objętych badaniami placówki. 
Wśród badanych znaczną większość stanowiły kobiety (71%). Najliczniejszą grupę tworzyli respondenci 
w przedziale wiekowym od 26 do 40 roku życia (30%) oraz pacjenci powyżej 61 roku życia (29%). Ankietowani 
poniżej 18 roku życia stanowili najmniejszą grupę (2%) (Rysunek 2). 

 
Rysunek 2. Udział liczbowy ankietowanych pacjentów z poszczególnych grup wiekowych 

Ponad połowę ankietowanych (58%) reprezentowały osoby pracujące, a osoby na emeryturze lub rencie 
stanowiły 25%. Na pytanie: „Jak często ankietowani wykonują badania laboratoryjne”, połowa respondentów 
odpowiedziała, że wykonuje je kilka razy w roku, natomiast jedna czwarta ankietowanych odpowiedziała, że 
wykonuje badania laboratoryjne raz w roku. Minimum raz w miesiącu badania wykonuje kilkanaście procent 
respondentów. Spośród badań laboratoryjnych wykonywanych przez ankietowanych najczęściej wymieniane 
były kolejno: morfologia krwi pełnej (86%), pomiar stężenia glukozy (33%), oznaczanie poziomu hormonów 
(31%) oraz próby wątrobowe (22%). 

Na pytanie o wiedzę dotyczącą prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych 84% 
ankietowanych zadeklarowało, że wie jak się przygotować do badań. Natomiast 16% respondentów uznało, że 
nie posiada dostatecznej wiedzy na ten temat. Spośród pacjentów, którzy zadeklarowali, że wiedzą jak 
przygotować się do badań laboratoryjnych, aż 12 osób spożyło posiłek przed badaniem, a 9 osób przyjęło płyny, 
takie jak kawa, herbata czy mleko (Rysunek 3). Najczęściej wymieniane posiłki przyjmowane przez pacjentów 
przed badaniem laboratoryjnym, to kanapka, jajecznica, owoce czy też zupa mleczna. 
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Rysunek 3. Liczba pacjentów, którzy spożyli, lub nie, posiłek przed badaniem 

Spośród wszystkich pacjentów 10 osób spożyło używki przed badaniem laboratoryjnym. Trzy osoby 
zapaliły papierosa, a 7 osób dzień przed badaniem wypiło piwo. Na pytanie o przyjmowane leki przed stawieniem 
się do punktu pobrań 35% ankietowanych przyznało się, że przyjęło leki. Wśród wymienianych farmaceutyków 
były leki obniżające ciśnienie tętnicze, obniżające stężenie cholesterolu, tabletki antykoncepcyjne, leki 
moczopędne, leki stosowane w niedoczynności tarczycy. W oczekiwaniu na badania jedna trzecia pacjentów 
przyznała, że przed pobraniem materiału odczuwała stres. Zdecydowana większość ankietowanych (81%) na 
badania laboratoryjne oczekiwało w pozycji siedzącej, 11,5% w pozycji stojącej. W przypadku kilku osób (7,5%) 
materiał pobrano bezpośrednio po ich przyjściu do punktu pobrań. 

Jeśli chodzi o badanie ogólne moczu i świadomość pacjentów w zakresie prawidłowego przygotowania się 
do tego badania, to należałoby zacząć od tego, że znaczenie pojęcia „środkowy strumień moczu” znało jedynie 
64% respondentów. Na pytanie, w jaki sposób pobiera się i transportuje mocz, 84% ankietowanych 
odpowiedziało, że mocz pobiera się do specjalnego plastikowego pojemnika na mocz zakupionego w aptece, 
a 57% ankietowanych wie, że mocz na badanie mikrobiologiczne pobiera się do specjalnego jałowego pojemnika. 
Nieprawidłową odpowiedź, wskazującą, że mocz można pobrać do dowolnego czystego pojemnika (np. słoika), 
zaznaczyło tylko 2% pacjentów. 

Sprawdzono także wiedzę na temat czasu dostarczenia próbki moczu do laboratorium. Prawidłową 
odpowiedź, że mocz dostarcza się do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania, zaznaczyło 70% ankietowanych. 
Aż 26% twierdzi, że mocz można dostarczyć do laboratorium w tym samym dniu, niezależnie od czasu, który 
upłynął od pobrania materiału. 4% spośród ankietowanych uważa, że mocz może być przechowywany 
w lodówce i dostarczony w ciągu 2-3 dni od pobrania (Rysunek 4). 
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Rysunek 4. Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych dotyczących czasu transportu próbki moczu do laboratorium od momentu jej 

pobrania 

Wśród pacjentów którzy zadeklarowali, że wiedzą jak się przygotować do badań laboratoryjnych tylko 55% 
osób odpowiedziało prawidłowo na wszystkie pytania dotyczące pobierania próbki moczu do badań. 

5 Dyskusja 

Prawidłowe przygotowanie się pacjenta do badań laboratoryjnych pozwala na zmniejszenie błędów 
powstałych w fazie przedanalitycznej, które niosą za sobą ryzyko otrzymania fałszywego wyniku [2]. To właśnie 
w tej fazie, według piśmiennictwa, powstaje aż 68,2% błędów analitycznych [6]. Jak się okazuje, istotnym 
problemem jest brak wystarczającej wiedzy pacjentów na temat prawidłowego przygotowania się do badań 
laboratoryjnych, która może częściowo wynikać z przekazywania im w laboratoriach informacji w sposób 
nieprecyzyjny i niezrozumiały. Inną kwestią jest również niezapamiętanie przez pacjenta wskazówek podanych 
przez personel medyczny [7]. Wyniki naszych badań pokrywają się z powyższymi danymi, potwierdzając je, gdyż 
wśród 126 ankietowanych przez nas osób, które zadeklarowały wysoki poziom wiedzy na temat przygotowania 
się do badań, zaledwie 20% respondentów udzieliło poprawnej odpowiedzi na wszystkie zawarte w ankiecie 
pytania, a aż 16% badanych nie posiadało wiedzy na temat prawidłowego przygotowania się do badań, co jest 
wynikiem zarówno zaskakującym, jak i niesatysfakcjonującym. Skutkiem nieprawidłowego przygotowania się 
pacjenta do badań jest konieczność powtórzenia analizy. Pacjent musi powtórnie zgłosić się do laboratorium, co 
naraża go na ponowny stres, a często też na dodatkowe koszta związane np. z dojazdem do punktu pobrań, czy 
też, w przypadku badań płatnych, na powtórne zapłacenie za wykonanie oznaczeń. Z kolei laboratorium 
zobowiązane jest do pokrycia dodatkowych, powtórnych kosztów analizy w przypadku badań refundowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Spożycie posiłku przed pobraniem materiału do badań powoduje podwyższenie stężenia glukozy, 
trójglicerydów, bilirubiny oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej [3]. W grupie badanej 
u prawie 10% pacjentów wyniki oznaczeń wymienionych wcześniej parametrów mogą być zafałszowane. 
6% ankietowanych otrzymało wynik nieprawidłowy, ponieważ przed przyjściem do laboratorium wypili kawę, 
herbatę lub mleko. Kofeina zawarta w kawie i herbacie powoduje około 3-krotny wzrost stężenia wolnych 
kwasów tłuszczowych [3]. Stosowane używki (u 15% ankietowanych) wpływają na wynik oznaczenia poziomu 
kwasów tłuszczowych, adrenaliny, kortyzolu, aldosteronu. U długotrwałych palaczy z kolei rośnie liczba krwinek 
białych we krwi oraz stężenie lipoprotein [3]. Zafałszowanie otrzymanego wyniku badań laboratoryjnych 
powoduje zwiększona aktywność fizyczna zarówno bezpośrednio przed pobraniem materiału do badania, jak 
i w dniu poprzedzającym przystąpienie do badań. Nie bez znaczenia jest też zaniechanie kilkunastominutowego 
odpoczynku przed wejściem do pomieszczenia zabiegowego, gdyż wydatnie wpływa to na zmianę wartości 
oznaczanych parametrów [8]. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas ankiet, prawie 20% pacjentów przed 
pobraniem materiału do badań nie przyjmuje pozycji siedzącej. Często pacjenci do punktu zabiegowego udają 
się zaraz po wejściu do laboratorium lub, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc siedzących w poczekalni, 
oczekują na pobranie materiału biologicznego w pozycji stojącej. 
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Przedstawiony przez nas problem wymaga zwrócenia większej uwagi na uświadamianie pacjentom w jaki 
sposób powinni się przygotowywać do badań laboratoryjnych w sposób prawidłowy, który pozwalałby na 
otrzymywanie wiarygodnych wyników oznaczanych parametrów. Niedostateczna wiedza pacjentów na temat 
przygotowania się do badań laboratoryjnych niestety nie budzi dostatecznego zainteresowania wśród lekarzy, 
pielęgniarek, czy diagnostów, którzy to, z racji wykonywanego zawodu i posiadanej wiedzy, powinni 
uświadamiać pacjentów o konieczności zachowania określonych zasad postępowania przed udaniem się do 
laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych. Zastanawiający jest również fakt, iż w punktach pobrań, 
gabinetach lekarskich, czy poczekalniach brakuje ulotek dla pacjentów zawierających podstawowe informacje 
dotyczące prawidłowego przygotowania się do badań. 

6 Wnioski 

Obserwowane przez nas częste wykonywanie badań laboratoryjnych przez pacjentów z różnych grup 
wiekowych, świadczy o wzroście świadomości społeczeństwa, jak ważne dla ich zdrowia są rutynowe badania, 
wliczając w to również badania profilaktyczne. Niestety nadal, mimo iż wielu pacjentów uważa, że wie jak 
przygotować się do badań laboratoryjnych, jest to wyłącznie wiedza teoretyczna, która często nie jest stosowana 
w praktyce, gdyż zdarzają się sytuacje, że pacjent na badania nie zgłasza się na czczo. Jak się więc okazuje pacjent 
XXI wieku, mimo, jak wydawałoby się, powszechnych możliwości łatwego dostępu do różnych informacji, nie 
jest uświadomiony na tyle, by prawidłowo przygotować się do badań laboratoryjnych, a jego wiedza z tej 
dziedziny jest niezadawalająca. Konsekwencją braku wiedzy lub niedostatecznej wiedzy z tego zakresu 
ma bezpośrednie przełożenie na otrzymywane wyniki badań laboratoryjnych, co w konsekwencji, może 
prowadzić do niewykrycia istniejącej choroby lub wprowadzenia nieprawidłowego leczenia. Laboratorium 
diagnostyczne, zgodnie z regulacjami prawnymi w Polsce, ma obowiązek przeszkolenia zarówno personelu 
medycznego, jak i pacjentów z zakresu prawidłowego pobrania i dostarczenia materiału biologicznego do badań. 
Placówka zdrowia jest również zobowiązana do przygotowania materiałów informacyjnych, które mają na celu 
pomóc w prawidłowym przygotowaniu się do badań [9]. Koniecznością staje się także szerokie 
rozpowszechnianie informacji na temat wpływu czynników przedlaboratoryjnych na wyniki badań 
diagnostycznych, np. poprzez kampanie społecznościowe, czy też spoty reklamowe.  
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W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, modelowych, kości żuchwy poddanej zabiegowi 
jednostronnej częściowej lub całkowitej marginektomii. Zabieg marginektomii polega na operacyjnym 
usunięciu fragmentu kości objętej zmianami nowotworowymi. Następnie kość wzmacnia się lub zastępuje 
wielooczkowym implantem płytkowym. Biorąc pod uwagę fakt, iż pacjent, po resekcji kości jest najczęściej 
poddawany radio- lub chemio- terapii, nie zawsze lekarze decydują się na zastosowanie w trakcie leczenia, 
zabezpieczenia kości za pomocą implantu. W opisanych badaniach zastosowano poliuretanowe modele kości 
żuchwy ludzkiej, które odwzorowują prawidłową geometrię kości z podziałem na część korową i gąbczastą. 
Porównano wpływ zastosowania wielooczkowej płytki rekonstrukcyjnej na wielkości przemieszczeń 
w analizowanych obszarach kości dla 2 sposobów obciążenia (symetrycznego i niesymetrycznego), 
odpowiadających odpowiednio za proces odgryzania i żucia pokarmów. Modele obciążano na maszynie 
wytrzymałościowej. Pomiar przemieszczeń w obszarze resekcji kości wykonano bezdotykowo, w oparciu 
o system cyfrowej korelacji obrazu (DIC) do zdarzeń szybkozmiennych. System ten pozwala na pomiar 
przemieszczeń w 3 kierunkach. Analizie poddano 4 jednakowe obszary, dla każdego analizowanego przypadku 
w obrębie miejsca resekcji, bądź mocowania implantu. Badania wykazały, że w obszarze resekcji dochodzi do 
wzrostu przemieszczeń struktur kostnych. Zaobserwowano pozytywny wpływ zastosowania płytek 
wielooczkowych w modelach po częściowej marginektomii, uzyskane wyniki dla tych modeli były najbliższe 
wynikom uzyskiwanym dla modelu referencyjnego - niezmienionego chorobowo.  

1 Wstęp 

Kość żuchwy, jest największą, pojedynczą kością i wchodzi w skład układu stomatognatycznego. Układ ten 
jest zespołem wzajemnie współpracujących narządów oraz tkanek jamy ustnej i części twarzoczaszki 
oddziałujących na siebie w sposób bezpośredni lub pośredni. Odpowiedzialny jest nie tylko za pobieranie 
pokarmu, żucie, wstępne trawienie i połykanie, ale odpowiada także za właściwą artykulację dźwięków oraz 
wyrażanie emocji [1], [2]. Ze względu na złożoność funkcjonowania układu stomatognatycznego, z badawczego 
punktu widzenia, istnieje wiele problemów koniecznych do rozwiązania przed przystąpieniem do badań. Między 
innymi dobór wartości sił obciążających poszczególne obszary kości żuchwy. Dane przedstawione w literaturze 
dotyczące maksymalnej siły zgryzu są bardzo zróżnicowane. Pochodzące dane z badań Michalskiego i zespołu 
[3], Milewskiego [4] oraz Chladka [5] posiadały wspólny przedział wartości maksymalnej siły zgryzu. Na tej 
podstawie dobrano wartości obciążeń zadawanych w badaniach. Dla obciążenia symetrycznego – 150N, a dla 
niesymetrycznego – 340 N, co stanowi 60% maksymalnej wartości siły otrzymanej podczas odgryzania 
i rozgryzania pokarmu.  

Zmiany nowotworowe w obrębie twarzoczaszki stanowią ok. 8% wszystkich diagnozowanych 
nowotworów. Większość zmian nowotworowych usuwa się chirurgicznie, a następnie pacjenta podaje się 
chemio- i radioterapii. Zabieg chirurgicznego usunięcia zmian nowotworowych w obrębie kości żuchwy nosi 
nazwę marginektomii. Takie usunięcie fragmentu kości żuchwy wiąże się z osłabieniem całej struktury 
wchodzącej w układ stomatognatyczny, co w konsekwencji może prowadzić to do zaburzenia funkcji gryzienia, 
żucia, mowy czy nawet zmian estetyki twarzy – wszystko zależy od wielkości resekowanego odcinka. Miejsca 
osłabione wzmacnia się specjalnie dedykowanym implantem płytkowym, wielooczkowym, który pozawala na 
poddanie się pacjenta chemio- i radioterapii, a także stanowi pomost w późniejszym procesie rekonstrukcji 
kości [6].  

2 Metoda 

Przeprowadzono badania doświadczalne na poliuretanowych modelach kości żuchwy. Modele SYNBONE® 
o numerze katalogowym 8596 [7], zachowują prawidłową geometrię kości żuchwy i uwzględniono podział na 
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warstwy: korową i gąbczastą. W badaniach wykorzystano 4 modele (Rysunek 1): model prawidłowy 
anatomicznie (model A), model po częściowej resekcji (model B), model po częściowej resekcji wzmocniony 
implantem 8-oczkowym (model C), model po całkowitej resekcji zespolony implantem 11-oczkowym (model D). 
W celu wzmocnienia modelu po częściowej i całkowitej resekcji użyto płytki wielooczkowej Modus® Reco 2.5 
firmy MEDARTIS®. Płytka ta ma na celu długotrwałą stabilizację miejsca resekcji, umożliwia także na mocowanie 
przeszczepów rekonstrukcyjnych.  

 
Rysunek 1. Modele żuchwy: a) prawidłowa, b) po częściowej resekcji, c) po częściowej resekcji z płytką wielooczkową, d) po całkowitej 

resekcji z płytką wielooczkową 

Model obciążano na maszynie wytrzymałościowej Instron®5944 i poddawano obciążeniu ciągłemu, aż do 
uzyskania przyjętej wartości maksymalnej w zadanym sposobie podparcia (Rysunek 2). Sposób obciążania 
przyjęto taki jak autorzy Szust i Stróżyk [8] opierający się na modelu obciążeniowym Amstronga. 

Podparcie w układzie symetrycznym realizowane na siekaczach, natomiast w układzie niesymetrycznym 
model podparto na trzonowcach. Do rejestrowania zachodzących zmian na modelach wykorzystano system 
cyfrowej korelacji do zdarzeń szybkozmiennych Dantec Q-400 High Speed. Uzyskane wartości przemieszczeń, 
poddano obróbce wykorzystując program Istra 4D, analizie poddano 4 wybrane obszary o średnicy 8 mm 
(Rysunek 3). Dla każdego modelu analizowano obszary jednakowo rozmieszczone.  

 
Rysunek 2. Model podparcia: a) symetrycznego; b)niesymetrycznego 
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Rysunek 3. Model żuchwy po częściowej resekcji wraz z zaznaczonymi, analizowanymi obszarami 

3 Wyniki 

Z przeprowadzonych badań otrzymano serię ciągłych danych zależności pomiędzy zadaną siłą a funkcją 
przemieszczania. Analizie poddano tylko dane dotyczące wcześniej wyznaczonych obszarów, najbardziej 
narażonych na pękanie czy mikrouszkodzenia. Na podstawie charakterystyk przemieszczenie-siła wyznaczono 
linię trendu i współczynnik determinacji (Rysunek 4-11) w dwóch różnych sposobach podparcia 
odpowiadających funkcją naturalnym: odgryzaniu i gryzieniu (przeżuwaniu). 

 
Rysunek 4. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia symetrycznego dla obszaru 1 
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Rysunek 5. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia symetrycznego dla obszaru 2 

 

 
Rysunek 6. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia symetrycznego dla obszaru 3 
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Rysunek 7. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia symetrycznego dla obszaru 4 

 

 
Rysunek 8. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia niesymetrycznego dla obszaru 1 
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Rysunek 9. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia niesymetrycznego dla obszaru 2 

 

 
Rysunek 10. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia niesymetrycznego dla obszaru 3 
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Rysunek 11. Charakterystyka przemieszczenia całkowitego dla obciążenia niesymetrycznego dla obszaru 4 

 

 
Rysunek 12. Porównanie średnich wartości przemieszczeń całkowitych przy maksymalnym obciążeniu symetrycznym F=150N 
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Rysunek 13. Porównanie średnich wartości przemieszczeń całkowitych przy maksymalnym obciążeniu niesymetrycznym F=340N 

Dokonano porównań zachodzących deformacji w obrębie wybranych obszarów dla wszystkich 
analizowanych modeli (Rysunek 12-13). Na wykresach nie zaznaczono słupków błędów, ze względu na bardzo 
małe odchylenie od wartości średniej (Δx≈0,0001mm). 

4 Dyskusja 

W pracy przeanalizowano różne sposoby zaopatrzenia trzonu kości żuchwy po zabiegu marginektomii. 
Uzyskane wyniki pokazują, że pozostawienie osłabionej kości po częściowej marginektomii bez zabezpieczenia 
może przyczyniać się do pęknięcia kości żuchwy. Zaobserwowano pozytywny wpływ zastosowania płytek 
wielooczkowych w modelach po częściowej marginektomii (model C), uzyskując wartości przemieszczeń 
najbardziej porównywalne z wartościami uzyskanymi dla modelu niezmienionego chorobowo (model A). Błąd 
względny modelu C w odniesieniu do modelu referencyjnego dla warunków obciążenia wynosi ok. 23%, 
a obciążenia niesymetrycznego ok. 15%. Warto jednak zauważyć, że zaopatrzenie płytką wielooczkową modelu 
po całkowitej marginektomii (model D) dawało wartości przemieszczeń najbardziej różniące się od 
modelu A (uzyskane wartości różniły się o ok. 107% w obciążeniu symetrycznym i o ok. 81%), jednak 
zastosowanie takiego implantu pozwala pacjentom na przywrócenie ciągłości kości żuchwy oraz względnie 
normalne funkcjonowanie, aż do czasu przeszczepu fragmentu kości. Znaczące różnice uzyskane dla modelu po 
całkowitej resekcji wynikają także faktu, że brak w modelu odwzorowania mięsni układu stomatognatycznego, 
co sprawia dużo mniejszą stabilność całego modelu. Dla wszystkich modeli zaobserwowano występowanie 
zależności liniowej pomiędzy wartość przykładanej siły obciążającej, a rejestrowaną wartością przemieszczenia 
– współczynnik determinacji (R2) linii trendu na poziomie ponad 90%.  

Badania potwierdziły także fakt, że zastosowanie podparcia modelu na zębach trzonowych daje lepsze 
rezultaty niż na siekaczach, dla modelu niewzmocnionego płytką rekonstrukcyjną. Odnosząc ten fakt do 
rzeczywistych warunków wyniki wydają się być słuszne. Chory, u którego dokonano resekcji fragmentu kości 
żuchwy i nie wprowadzono płytki wzmacniającej, powinien gryźć pokarm zębami znajdującymi się po przeciwnej 
stronie żuchwy niż miejsce ubytku. Zastosowanie elementu stabilizującego w postaci płytki wielooczkowej 
pozwala na obustronne symetryczne gryzienie i nieobciążanie tylko jednej strony. Potwierdziły to wyniki 
uzyskane dla obciążenia symetrycznego z podparciem na siekaczach.  

Badania prowadzone na standaryzowanych modelach żuchwy pozwalają na nieinwazyjne 
przestudiowanie wielu przypadków oraz zaproponowanie i skonfrontowanie nieograniczonej liczby rozwiązań. 
Liczbę rozwiązań ograniczać tylko może dostępność różnorakich form płytek rekonstrukcyjnych czy metod 
rekonstrukcji. 
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CAŁA PRAWDA O PUERH – HERBATA JAKIEJ NIE ZNAMY 
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Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością  

Wśród najpopularniejszych i najczęściej kupowanych herbat w Polsce znajdują się herbaty czarne i zielone, a 
zaraz za nimi Puerh. Ta ostatnia jest łatwo dostępna i obecna na półkach sklepowych już od kilkunastu lat. Na 
jej opakowaniach oraz na stronach internetowych można przeczytać, iż jest to tradycyjna herbata czerwona 
produkowana w Chinach, która podlega długiemu procesowi fermentacji. W ten sposób powstaje produkt, 
który dzięki swojemu bogatemu składowi korzystnie wpływa na działanie układu pokarmowego oraz 
wspomaga odchudzanie. Nazywana jest „zabójcą tłuszczu”. To właśnie dzięki tej właściwości zyskała swoją 
popularność. Jej specyficzny „ziemisty” smak oraz zapach sprawiły, że dla większości konsumentów jest ona 
niezdatna do picia. Dlatego najczęściej jest dostępna z dodatkami aromatyzującymi. Czy to wszystko jest aby 
na pewno prawdą? Czy konsumenci wiedzą co tak naprawdę piją? Sięgając do źródeł naukowych nie 
uzyskamy wszystkich odpowiedzi, ponieważ od wielu lat powiela się te same błędne lub niepełne informacje 
o tym rodzaju herbaty.  

1 Wprowadzenie 

Za ojczyznę herbaty uważa się powszechnie Chiny, chociaż naukowcy nie są w tej kwestii do końca zgodni. 
Niewątpliwie to właśnie tej kraj znajduje się w czołówce producentów herbaty. O tytuł lidera konkuruje jedynie 
z Indiami. W roku 2012 najwięcej surowca do produkcji herbaty, bo aż 1700 tysięcy ton, zebrano w Chinach. 
Stanowiło to około 35 procent zbiorów na całym świecie. W Indiach ilość materiału była mniejsza o 700 tysięcy 
ton [1]. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na ten produkt (herbata jest drugim po wodzie najczęściej 
spożywanym napojem), uprawy krzewu herbacianego Camellia sinensis prowadzone są w wielu innych krajach 
azjatyckich, przede wszystkim na Sri Lance, w Wietnamie, Indonezji czy Japonii – a obecnie występują również 
w Afryce (Kenia) czy Ameryce Południowej (Argentyna). Jednak tylko Chiny produkują wszystkie rodzaje herbaty. 
W roku 1978 profesor Chen Chuan przedstawił w swojej pracy naukowej 6 typów herbaty, które otrzymywane 
są z tego samego surowca, ale różni je proces produkcyjny [2]. Skrócony podział, często pojawiający się 
w zasobach internetowych, obejmuje herbatę zieloną (niefermentowana), typu oolong (półfermentowana) oraz 
czarną (fermentowana). Ten podział funkcjonuje teoretycznie w Polsce, dlatego herbaty Oolong i Pu-erh 
wrzucane są do jednej grupy – herbat czerwonych. Co oczywiście wprowadza konsumenta w błąd, ponieważ te 
herbaty są zupełnie różne. 

Wszystkie rodzaje herbaty są dostępne w naszym kraju, ale nie we wszystkich sklepach. Herbaciarnie, jako 
sklepy specjalistyczne, oferują wszystkie 6 rodzajów w wielu odmianach. Z kolei hipermarkety czy dyskonty 
ograniczają się do herbat najpopularniejszych wśród konsumentów. Herbata Pu-erh jest trzecią najczęściej 
spożywaną herbatą w Polsce, zaraz za czarną i zieloną. Najczęściej występuje w formie aromatyzowanej, ze 
względu na jej silny i specyficzny zapach. Informacje na temat tego produktu różnią się między sobą, w zależności 
od ich źródła. Najczęściej konsument zapoznaje się z produkem poprzez jego opis na opakowaniu lub z zasobów 
internetowych. Informacje te są częściowo nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub po prostu niezgodne 
z prawdą [3]. W celu weryfikacji przekazywanych informacji, należało w pierwszej kolejności zapoznać się 
z treściami najłatwiej dostępnymi dla konsumenta. W tym celu przejrzano opakowania Puerha różnych firm oraz 
strony internetowe herbaciarń. Poniżej przedstawiono kilka wybranych opisów tejże herbaty: 

• "Czerwona herbata Pu-erh od ponad 1700 lat wytwarzana jest w południowochińskiej prowincji 
Yunnan. (…) Herbata Pu-erh posiada silny, charakterystyczny zapach, ziemistokorzenny smak oraz 
intensywny czerwonobrązowy kolor naparu" [4a]. 

• "Pu-Erh - herbata czerwona jest uprawiana na południu Chin. Jej nazwa pochodzi od leżącego tam 
miasta pu-er. Ludność na granicy prowincji Yunnan i Tybetu piła herbatę Pu-Erh już w czasach 
dynastii Tang (VII-X wiek). Szczególne warunki atmosferyczne i jakość gleby w tym regionie, 
a także wyjątkowy proces produkcji, czynią herbatę czerwoną unikalną w skali światowej. 
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W odróżnieniu od innych herbat Pu-Erh długo dojrzewa i dzięki temu staje się łagodniejsza oraz 
bogatsza w smaku" [4b]. 

• "Znakomita, wysokiej jakości herbata czerwona produkowana z najlepszych gatunków krzewów 
herbacianych prowincji Ynnan w Chinach. Wytwarzana metodą tradycyjną w postaci prasowanych 
kostek" [4c]. 

• "Chińczycy mianem herbaty czerwonej określają zieloną, zawilgoconą, herbatę Pu Erh, którą 
poddaje się procesowi fermentacji w celu nadania jej głębszej, ciemniejszej barwy. Gotowy napar 
posiada mocną, czerwonobrązową barwę i nabiera charakterystycznego, korzenno-ziemistego 
zapachu i posmaku" [5]. 

• "Przygotowywany w procesie półfermentacji Pu-erh potrzebuje kilku lat by trafić do naszych 
domów. Gotowy napar posiada mocną, czerwonobrązową barwę i nabiera charakterystycznego, 
korzennoziemistego zapachu i posmaku" [6]. 

• "Ma lekko ziemisty smak i aromat. Daje ciemnobrunatny, gęsty napar. Herbata ta zwana jest 
herbatą "postfermentowaną” lub „dojrzewajacą". (…) Pochodzi ona z Chin, głównie z prowincji 
Yunnan oraz z Tajwanu. (...) Proces produkcyjny przebiega w wilgotnej i ciepłej atmosferze przez 
okres od kilkunastu tygodni do kilkudziesięciu lat (im dłużej tym uzyskuje się bardziej wartościowy 
produkt). W tym czasie listki herbaty poddawane są fermentacji nieenzymatycznej, czyli 
długotrwałemu wystawieniu liści na działanie pierwotniaków. Zmienia się kolor liści na brunatno 
brązowy, a herbata uzyskuje ziemisto - korzenny aromat o lekko dymnym smaku" [7]. 

• "Pu-erh to herbata czerwona, czyli połowicznie fermentowana. Jest to jedna z najwartościowszych 
herbat zdrowotnych. Pochodzi z liści drzewa Qingmao, którego kolebką uprawy jest prowincja 
Yunnan" [8]. 

Powyższe opisy zostały skrócone tylko do tych zagadnień, do których autor chciałby się odnieść w dalszej 
części. Chcąc podzielić się całą prawdą o herbacie Puerh, należałoby poświęcić temu tematowi zdecydowanie 
więcej miejsca. Dlatego też postanowiono skupić się na najważniejszych i podstawowych informacjach, z którymi 
konsument ma styczność. Dodatkowo na samym końcu bardzo ogólnie poruszono temat aspektów zdrowotnych, 
które są specyficzne dla tego rodzaju herbaty. 

2 Rodzaj i nazewnictwo 

W ramach przypomnienia: herbata wytwarzana jest z liści i pąków krzewu herbacianego Camellia sinensis. 
Jeśli surowiec pochodzi z innej rośliny, to mamy do czynienia z herbatką. Tak więc Yerba Mate czy Rooibos są 
herbatkami. Tak samo jak wszelkie napary ziołowe. Puerh jest oczywiście herbatą a nie herbatką. W błąd może 
wprowadzać informacja, iż produkt ten wytwarzany jest z liści drzewa Quingmao – czyli nie znanej nam rośliny. 
Informacja o wspomnianym drzewie nie jest do końca prawdziwa. Roślina ta faktycznie istnieje i znajduje się 
w Chinach w prowincji Yunnan. Liczy sobie setki lat i ma kilkadziesiąt metrów wysokości. Jej liście faktycznie są 
wykorzystywane do produkcji herbaty. Jednakże jest to krzew herbaciany, który bez opieki człowieka osiągnął 
tak imponujące rozmiary. Co roku daje niewielkie ilości surowca, które przeznacza się do produkcji jedynie 
tradycyjnej Puerh. Liście tej rośliny są dużo większe i różnią się składem biochemicznym od liści uzyskanych 
z powszechnie występujących upraw tarasowych. Nie wszyscy miłośnicy i znawcy tej herbaty cenią sobie właśnie 
ten surowiec. 

Jak wspomniano już we wstępie, powszechnie obowiązująca klasyfikacja herbat, została stworzona przez 
profesora Chen Chuana (1908-1999). Podział ze względu na sposób obróbki liści krzewu herbacianego, obejmuje 
6 rodzajów herbat: białe, zielone, żółte, szmaragdowe, czerwone i czarne. Zapoznając się z informacjami 
o produkcie zamieszczonymi na jego opakowaniu, należałoby stwierdzić, iż Puerh jest hrbatą czerwoną. Na 
półkach sklepowych również znajduje się ona w takiej kategorii. Okazuje się, że według obowiązującego podziału, 
herbata którą nazywamy czerwoną, jest w rzeczywistości rodzajem herbat czarnych. Różnica ta wynika zapewne 
z faktu, iż w Azji przynależność do odpowiedniej grupy nałatwiej jest określić przez ocenę barwy suszu herbaty. 
W Polsce ocenia się z kolei barwę naparu. Dlatego herbaty określane mianem herbat czerwonych (w Polsce), 
w Azji będą należały do grupy herbat czarnych i odwrotnie. Wedłu twórcy obowiązującej klasyfikacji, herbaty 
czerwone przechodzą oksydację na poziomie 90%. Natomiast herbaty czarne to herbaty późno fermentowane, 
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nazywane też dojrzewającymi, które przechodzą proces fermentacji nieenzymatycznej przy udziale 
drobnoustrojów. Żaden inny rodzaj herbaty nie przechodzi takiej obróbki. Należy więc pamiętać o tym, chcąc 
dokonać zakupu w specjalistycznym sklepie [2]. 

3 Surowiec wykorzystywany do produkcji 

W zależności od rodzaju Puerha, surowiec wykorzystywany do jego produkcji może się różnić pod 
względem: wieku rośliny z której jest pozyskiwany, oraz sposobu założenia upraw. Plantacje są obecnie 
najczęściej wykorzystywanym typem upraw krzewu herbacianego, ponieważ pozwalają uzyskać z jednej 
jednostki terenu największą możliwą ilość surowca. System ten pozwala wykorzystać zbocza gór. Krzewy 
sadzone są bardzo gęsto w długich szeregach. Ich wysokość jest stale kontrolowana poprzez regularne 
przycinanie. Niestety w tym systemie stosowane są pestycydy i nawozy sztuczne. Herbaty z tego surowca, uznaje 
się bardzo często za gorsze. Jednak dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest zaspokojenie popytu na produkt 
jakim jest herbata [9]. Najbardziej cenionym surowcem do produkcji herbaty Puerh są liście z formy drzewiastej 
krzewu herbacianego (Ancient Tea Gardens). Takie drzewa liczą sobie kilkadziesiąt a nawet setki lat. Dawniej 
były uprawiane na plantacjach. Jednak na skutek braku opieki, pozostawione same sobie, stały się roślinami 
dziko rosnącymi. Ze względu na ograniczoną ilość takich liści, surowiec ten jest drogi. Dlatego też wykorzystuje 
się go do produkcji jedynie tradycyjnej Puerh. W celu utrzymania takiego rodzaju upraw, zakładane są nowe 
ogrody herbaciane. Krzewy sadzone są pośród innej naturalnej roślinności. Ingerencja człowieka ogranicza się 
do minimum, ponieważ rośliny nie są kształtowane (nie są przycinane) oraz nie są nawożone. Jest to nowy trend, 
do którego zachęcają lokalne władze Chin. Takie działania mają na celu odtworzenie lokalnych ekosystemów 
[9,10]. Ostatni rodzaj surowca, największy rodzaj liścia, pozyskiwany jest z dziko rosnących drzew. Rośliny te 
zostały setki lat temu zasadzone przez człowieka lub stanowią ich dzikie hybrydy. Rosną losowo, bez interwencji 
człowieka, głęboko w lasach gór prowincji Yunnan. Są bardzo wysokie – osiągają nawet kilkadziesiąt metrów 
wysokści. Swoim wyglądem nie przypominają krzewów herbacianych, dlatego ciężko jest je zlokalizować. 
Niektórzy eksperci twierdzą, że taki materiał nie nadaje się do produkcji herbaty. Jednak nadal można spotkać 
Puerha uzyskanego z takiego surowca [10]. 

4 Metody produkcji 

Tradycyjna Puerh była – i nadal jest – wytwarzana z surowca uzyskiwanego z Ancient Tea Gardens. Na 
pierwszym etapie materiał poddawany jest dehydratacji oraz zmiękczeniu, a następnie prasowaniu. Tak 
przygotowane dyski, ciastka lub cegiełki – to najczęściej wybierane kształty – pakowane są w papier 
i umieszczane w magazynie. W miejscu tym panuje ściśle określona temperatura oraz wilgotność powietrza. 
Warunki te mogą być stałe przez cały proces dojrzewania lub podzielone na dwa etapy: najpierw „magazyn 
mokry” a następnie „magazyn suchy”. To zależy od producenta oraz jego receptry wytwarzania danej wersji 
herbaty. Podczas składowania, na skutek podwyższonej temperatury oraz wilgotności, dochodzi do naturalnego 
procesu fermentacji. Zmiany w surowcu mają zachodzić powoli i łagodnie, dlatego etap ten trwa zazwyczaj 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Od momentu umieszczenia materiału w magazynie, człowiek jest 
odpowiedzialny jedynie za utrzymanie stałych warunków otoczenia. Wszelkie niepożądane zmiany istotnie 
wpływają na surowiec, który może ostatecznie zostać zniszczony [11, 12]. 

Najważniejszym i tym samym charakterystycznym etapem w produkcji oryginalnej i tradycyjnej Puerh jest 
właśnie wieloletni proces powolnego dojrzewania. Ta metoda stwarzała jednak wiele problemów [13]. Dlatego 
też w XX wieku w fabryce w Kunming (Chiny) opracowano metodę, dzięki której cały proces produkcyjny herbaty 
Puerh można było skrócić do zaledwie dwóch miesięcy. Istotne było, aby znacząco przyspieszyć proces 
fermentacji. W metodzie Wodui wstępnie przygotowany surowiec pozostaje w formie niesprasowanej. Do takiej 
sypkiej formy dodaje się wodę oraz odpowiednią mieszankę mikroorganizmów i wszystko przykrywa się kocami. 
W tym przypadku stosy herbaty są regularnie mieszane, aby zapewnić podwyższoną temperaturę i wilgotność 
w całej objętości materiału i aby uniknąć jego zagrzewania. Proces ten kończy się sterylizacją liści w momencie, 
gdy osoba nadzorująca przebieg tego etapu potwierdzi uzyskanie odpowiedniego stopnia fermentacji. Dopiero 
po oczyszczeniu herbaty może ona zostać sprasowana – proces ten przebiega w taki sam sposób jak w przypadku 
tradycyjnej Puerh. Tą metodą otrzymuje się Puerha sztucznie fermentowanego. Celem nowej metody było 
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skrócenie czasu produkcji oraz uzyskanie produktu identycznego z oryginałem. Niestety ostatecznie nowa wersja 
tej herbaty okazała się być zupełnie nowym produktem [11].  

5 Rodzaje herbaty Puerh 

Niewiele osób wie, że herbata Puerh ma kilka wersji. Udając się do hipermerketu czy dyskontu, na 
odpowiedniej półce znajdziemy produkty o tej samej nazwie „herbata Pu-erh”. Na opakowaniach również nie 
ma informacji na temat jej rodzajów. Co gorsza nawet w herbaciarniach, które są sklepami specjalistycznymi, 
zajmującymi się tylko herbatami (lub herbatami i kawami), nie ma tak naprawdę żadnego wyboru. Zdarza się, że 
sprzedawca wspomni o wersji „Superior”. Jednak to nadal nie to.  

Przede wszystkim Puerha dzielimy na dwa rodzaje: Raw (tradycyjny) i Ripe (sztucznie postarzany). Podział 
ten jest podyktowany różnymi metodami ich produkcji – zagadnienie to omówiono w punkcie 4. Dodatkowo 
istotna jest wersja Vintage Raw Puerh – wyróżnia ją czas leżakowania (Rysunek 1).  

Jak już wspomniano, wersja Raw produkowana jest nadal z surowca pozyskiwanego z Ancient Tea Gardens. 
Ilość surowca pozwala na kontynuowanie ręcznej produkcji. Po zakończeniu kilkuletniego procesu fermentacji, 
oryginalny Puerh trafia do sprzedaży, ale nie nadaje się od razu do spożycia. Chińczycy kupując tę wersję Puerha, 
mają na uwadze jego dalsze leżakowanie. Przechowują go w odpowiednich warunkach i dopiero po kilku latach 
go próbują. Dzieje się tak, ponieważ zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego herbata ta ma mocny 
i wyrazisty smak, czuć w nim dużo goryczy. Można by go porównać do mocnej herbaty zielonej. Długotrwały ale 
jednocześnie delikatny proces fermentacji naturalnej nie zmienia istotnie barwy liści a tym samym barwy naparu. 
Susz przybiera głównie barwę zieloną – w różnych odcieniach. Napar jest słomkowy lub żółty. W lekkim 
i orzeźwiającym zapachu wyczuć można cięższe tony. Taka herbata nie jest pożądana wśród swoich wielbicieli. 
Dopiero po kilkuletnim przechowywaniu smak i zapach łagodnieją, stają się bardziej lekkie i miękkie. Im więcej 
czasu minie od zakupu tej wersji do jej konsumowania, tym lepiej. Można również kupić Raw Puerh, którego 
proces fermentacji i dalszego leżakowania trwał nawet kilkadziesiąt. W tym czasie susz ciemnieje, napar 
przybiera barwę mocno pomarańczową a nawet lekko brązową – zależy od ostatecznego wieku herbaty oraz 
sposobu parzenia. W smaku nie czuć tak zdecydowanej goryczy. Ostre aromaty złagodniały i powstały nowe. 
Wrażenia smakowe takiej wersji są bardziej bogate i można wyczuć lekko „ziemisty” aromat, który jest podobno 
charakterystyczny dla tej wersji. Specjaliści określają go bardziej jako smak gleby. Puerh, który przeszedł 
odpowiednio długi czas leżakowania i złagodniał nazywany jest Vintage Puerh. 

Z kolei wersja Ripe produkowana jest z wykorzystaniem maszyn. Ogromne ilości surowca, pozyskiwanego 
z plantacji, nie pozwalają na powolną produkcję ręczną – surowiec nie zostałby na czas przetworzony i by się 
zepsuł. Po zakończeniu fermentacji, poddaniu materiału sterylizacji można ją spasować lub pozostawić w wersji 
sypanej. Po wprowadzeniu na rynek, produkt ten jest gotowy do spożycia. Jego liście są zdecydowanie 
ciemniejsze niż w wersji tradycyjnej. Dominuje ciemny brąz. Napar również jest dużo ciemniejszy. Z kolei zapach 
na pewno jest wyrazisty, ale nie ostry ani nie drażniący. W tej wersji zarówno w zapachu jak i smaku wyczuwala 
jest „ziemistość” produktu, ale różni się ona zdecydowanie od „ziemistości” w Raw Puerh.  
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Rysunek 1. Prezentacja różnic w wyglądzie suszu i naparu (A) Raw Puerh, (B) Ripe Puerh, (C) Vintage Raw Puerh (czas parzenia: 5 min) 

Herbata Puerh dostępna w sklepach i herbaciarniach to zawsze wersja sztucznie postarzana, czyli Ripe 
Puerh. Otrzymywana jest z taniego surowca, proces produkcyjny trwa krótko, przez co produkt końcowy jest 
tani. Jej droższa wersja Superior – dostępna jedynie w herbaciarniach – to również wersja Ripe, ale po 
zakończeniu procesu produkcyjnego poddana została dodatkowemu leżakowaniu – zazwyczaj trwa on 3 lub 5 
lat. Zabieg ten ma na celu złagodzenie aromatu sztucznie fermentowanej wersji. Czy jednak przeciętny 
konsument zdoła odczuć różnicę? 

6 Aspekty zdrowotne 

Przeglądając zasoby internetowe w kierunku zagadnień zdrowotnych, płynących ze spożycia herbaty 
Puerh, należy liczyć się z powielanymi twierdzeniami, które nie zawsze mają pewne potwierdzenie naukowe. 
Najwięcej informacji na ten temat można znaleźć w płatnych czasopismach branżowych, które są niedostępne 
dla większości społeczeństwa. Najwięcej badań nad herbatą przeprowadza się oczywiście w Chinach oraz Japonii. 
Niestety spora część ich wyników nie jest tłumaczona nawet na język angielski – więc można uznać, że jest 
niedostępna. Przygotowując materiał do teg opracowania, autorowi nie udało się znaleźć publikacji, 
zawierających potwierdzone właściwości zdrowotne Raw Puerh. Mając jednak wiedzę na temat składu herbaty 
zielonej oraz wersji Ripe Puerh, można jedynie teoretycznie rozpatrywać skład oraz właściwości wersji 
tradycyjnej. 

Głównymi składnikam herbaty, wykazującymi działanie zdrowotne, są: polifenole (katechiny, flawonoidy), 
alkaloidy (kofeina, teobromina, teofilina), lipidy, węglowodany, aminokwasy (teanina) oraz witaminy (C, E, B, K) 
[14]. Najistotniejszym obecnie obiektem badań są polifenole, ponieważ to im przypisuje się największy 
prozdrowotny charakter. Potwierdzono, iż dzięki zwiększaniu wydajności antyoksydacyjnej krwi, pomagają 
bronić organizm przed wolnymi rodnikami, które w ostatecznym etapie mogą prowadzić do chorób 
nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych. Dodatkowo korzystnie wpływają na układ sercowo – naczyniowy, 
wspomagają walkę z otyłością, a także wykazują działanie przeciwzapalne oraz stymulujące system 
immunologiczny [15]. Jednak w trakcie fermentacji większość tych składników ginie – ulegają rozpadowi lub 
uczestniczą w dalszych przemianach. Herbaty fermentowane charakteryzuje mała ilość związków prostych i duża 
zawartość związków złożonych. Reakcje zachodzące przy udziale mikroorganizmów nie zostały jeszcze do końca 
poznane, stąd też skład tak otrzymywanych herbat nie jest całkowicie poznany. Znaleźć można publikacje, 
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w których na podstawie badań stwierdzono, że herbata Puerh (cały czas jest mowa o wersji Ripe) charakteryzuje 
się niskim poziomem EGCG (najsilniejszej katechiny) oraz EGC, a innych katechin nie wykryto [16]. Z drugiej 
strony dostępne są takie opracowania, w których wykryto wszystkie pozostałe katechiny w większych ilościach 
niż w innych publikacjach [17, 18]. Jeśli jednak chodzi o ogólną ilość polifenoli i ich zdolność do wymiatania 
wolnych rodników, to jest to nadal przedmiot badań. Wiadomo, że większość katechin jest na niskim poziomie, 
galusanu epigalokatechiny (najsilniejszej katechiny) jest bardzo mało, ale za to zdolność wymiatania jest 
zadziwiająco wysoka. Ta zależność ma związek ze specyficznym procesem produkcyjnym, w którym pod uwagę 
należy również brać metabolity drobnoustrojów. Spośród związków złożonych, wykrytych w Puerh 
i potwierdzonych kilkukrotnymi badaniami podaje się: statyny (stosowane w leczeniu hiperlipidemii) [19], nowy 
związek amidowy N-(3,4-dihydroksybenzyl)-3,4–dihydroksybenzamid – ze zględu na swoją budowę 
przypuszczalnie wykazuje silne działanie przeciwutleniające [20], puerynę A i B (2 nowe pochodne flawan-3-oli) 
[9], a także teadenol A mający pośrednio wpływ na regulację masy ciała [17]. Kolejne badania donoszą o nowo 
odkrytych związkach obecnych w tej herbacie. Przez swoje specyficzne właściwości a także właściwości 
przeciwutleniające substancje te mają wpływ na ostateczny potencjał zdrowotny herbaty Puerh. Yeng i inni 
wykazali, że im dłuższej trwa fermentacja, tym więcej w herbacie Puerh powstaje związków polifenolowych 
i statyn [12]. Możliwe iż ta prawidłowość odnosi się również do pozostałych związków. 

7 Podsumowanie 

Puerh oficjalnie należy do rodzaju herbat czarnych, ponieważ przechodzi fermentację nieenzymatyczną z 
udziałem drobnoustrojów. Herbata ta występuje w 3 odmianach: tradycyjnej Raw Puerh, szcztucznie postażanej 
Ripe Puerh (nieudana podróbka) oraz wersji Vintage lub Aged. Tradycyjna Puerh nadal wytwarzana jest z liści 
dużych i wiekowych krzewów herbacianych (w formie drzewiastej). Jest zdecydowanie droższa niż nowa wersja 
tej herbaty, którą produkuje się z liści pozyskanych z plantacji. Mimo iż ten rodzaj herbaty przechodzi 
fermentację, podczas której ilość katechin zostaje drastycznie zmniejszona, to zawiera ona związki bardziej 
złożone, które również pozytywnie wpływają na organizm człowieka. Swój wyjątkowy skład Puerh zawdzięcza 
grzybom i pleśniom. Należy pamiętać, że wszystkie substancje występują w naparach w niewielkich ilościach. 
Jednak przyjmowane regularnie mają większe znaczenie dla organizmu. 
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Marka jest jednym z głównych czynników determinujących wybór ketchupu. Konsumenci są bardzo do niej 
przywiązani, ponieważ utożsamiają z nią określony poziom jakości produktu. Często okazuje się, że gdy 
wybieramy produkt kierując się tylko smakiem, nie posiadając informacji o marce produktu, wybór pada na 
inny produkt niż ten, na który zwykle się decydujemy znając jego markę. Wielu producentów poprzez zabiegi 
marketingowe skupia się na kreowaniu silnej i rozpoznawalnej marki swoich produktów. 
Celem projektu było poznanie preferencji konsumentów odnośnie ketchupów oraz porównanie pożądalności 
cech sensorycznych ketchupu wytworzonego domowym sposobem z wybranymi ketchupami znanych marek 
oraz marki własnej sieci handlowej. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia czy umieszczenie informacji o marce 
produktu ma wpływ na postrzeganą jakość sensoryczną ketchupu. W celu realizacji celu badań 
przeprowadzono badanie sondażowe oraz konsumencką ocenę pożądalności ketchupów w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie 53 badanym podano zakodowane próbki ketchupów (3 próbki dostępne na rynku 
i 1 próbkę przygotowana według domowej receptury). W drugim etapie ankietowanym podano te same 
próbki, ale z informacją o marce produktu. Zastosowano 7 stopniową skalę hedoniczną i oceniono 
pożądalność barwy, zapachu, konsystencji, smaku i pożądalność ogólną.  

1 Wstęp 

Pomidor jest jednym z najważniejszych warzyw uprawianych na całym świecie [1]. Do Europy został 
przywieziony dopiero w wieku IX. Początkowo był uprawiany jako roślina ozdobna, a obecnie jest kluczowym 
surowcem przemysłu spożywczego. Zawarte w pomidorach polifenole: kwas chlorogenowy i kwas p-
kumarynowy, spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko powstawania nowotworów. Występują w nich 
również związki hamujące powstawanie rakotwórczych nitrozamin. Pomidory regulują trawienie, działają 
antytoksycznie, przeczyszczająco i lekko moczopędnie [2]. Spożywa się je głownie jako świeże owoce, a po 
przetworzeniu jako produkty takie jak: sok, przecier i sos [3]. 

 Ketchup jest sosem warzywnym, który zaliczany jest do przypraw mokrych bądź sosów zimnych [4]. 
W Polsce cieszy się on dużą popularnością przez cały rok, głównie ze względu na szerokie możliwości jego 
zastosowania. Dodawany jest najczęściej do produktów typu fast food, potraw mięsnych, grillowanych lub do 
kanapek [5]. Według danych Euromonitora w 2016 roku Polacy wydali na zakup ketchupów ok. 509,9 mln zł [6]. 
Ketchup jest źródłem witamin, antyoksydantów i składników mineralnych [ 4].  

 Panujący na rynku trend na żywność o prozdrowotnych właściwościach powoduje rozszerzenie oferty 
ketchupów o te, które w swoim składzie zawierają mniej syntetycznych związków chemicznych [6]. Wpływa na 
to również coraz częstsze zwracanie uwagi na skład produktów.  

2 Cel i metodyka 

2.1 Cel 

Celem projektu było poznanie preferencji konsumentów odnośnie ketchupów oraz porównanie 
pożądalności cech sensorycznych ketchupu wytworzonego domowym sposobem z wybranymi ketchupami 
znanych marek oraz marki własnej sieci handlowej. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia czy umieszczenie 
informacji o marce produktu ma wpływ na postrzeganą jakość sensoryczną ketchupu. 
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2.2 Metoda 

Badanie preferencji konsumentów na rynku ketchupów przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz 
ankiety internetowej wśród 547 respondentów. Dominowały osoby w wieku 18-30 lat (94,1%) zamieszkałe 
w miastach (77,7%). Ocenę pożądalności cech sensorycznych ketchupów wybranych na podstawie badań 
ankietowych oraz ketchupu przygotowanego według domowej receptury przeprowadzono w dwóch etapach na 
grupie 53 osób. W pierwszym uczestnikom podano zakodowane próbki ketchupów (3 dostępne na rynku 
i 1 przygotowaną według domowej receptury). W drugim, badanym podano te same próbki, ale z informacją 
o marce produktu. Zastosowano 7 stopniową skalę hedoniczną i oceniono pożądalność barwy, zapachu, 
konsystencji, smaku i ogólną. Ocenie poddano ketchup znanej marki A i B, ketchup marki własnej sieci handlowej 
C oraz domowy, których składy przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Wykaz składników badanych ketchupów 

Ketchup 
znanej marki A 

Ketchup 
znanej marki B 

Ketchup 
marki własnej C 

Domowy 

Pomidory 198g Pomidory 135g Pomidory 233g Pomidory 216g 

Cukier 35g Cukier 25,3g Cukier 32g Cukier 18,6g 

Sól 3,2g Sól 2,4g Sól 2,8g Sól 0,7g 

Ocet spirytusowy Kwas octowy Ocet spirytusowy Ocet jabłkowy 

Skrobia 
modyfikowana 

Skrobia 
Modyfikowana 

Skrobia modyfikowana 
kukurydziana 

Skrobia modyfikowana 

Aromat naturalny Aromaty Aromat naturalny Brak 

 Cynamon  Gałka muszkatołowa 

   Papryka słodka 

   Pieprz 

 
Badanie zostało przeprowadzone z udziałem studentów kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dokonano również analizy statystycznej otrzymanych wyników 
w programie Statistica 12.0.  

3 Wyniki 

Przeprowadzone badania sondażowe pozwoliły stwierdzić, że najczęściej wybieranymi markami są: 
Pudliszki, Kotlin i Tortex. Marki, które cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem to: Hellmann’s, Kamis oraz 
Winiary. Najważniejszymi kryteriami jakimi kierują się ankietowani podczas wyboru tego sosu to: smak, marka 
i skład. Z kolei, w najmniejszy sposób na ich wybór wpływa opakowanie, reklama oraz opinia innych osób. 
Większość ankietowanych miała okazję spróbować domowego ketchupu, jednak nie potrafili określić, czy jest 
on ich zdaniem wyższej jakości niż ten dostępny na półkach sklepowych.  

Na podstawie badań sensorycznych stwierdzono, że ketchup marki własnej sieci handlowej C oraz 
ketchup znanej marki A w badaniach, gdy próbki były zakodowane nie różnią się statystycznie istotnie pod 
względem pożądalności barwy, zapachu, konsystencji, smaku oraz pożądalności ogólnej (Tabela 2). Ketchup B 
jest słabiej oceniany we wszystkich aspektach z wyjątkiem zapachu względem ketchupu C. Ketchup 
przygotowany według receptury domowej jest znacznie gorzej oceniany we wszystkich możliwych kryteriach 
względem ketchupu marki własnej sieci handlowej C i otrzymał oceny na poziomie 2,1-3,2 w skali 7-stopniowej 
(Wykres 1).  
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Tabela 2. Podsumowanie 1 etapu badań sensorycznych (próbki zakodowane) 

Ketchup Pożądalność barwy 
Pożądalność 

zapachu 
Pożądalność 
konsystencji 

Pożądalność 
smaku 

Pożądalność ogólna 

C 5,5 a 4,2 a 5,3 a 5,2 a 5,3 a 

A 5,5 a 4,3 a 5,3 a 4,7 ab 4,8 a 

B 4,6 b 3,5 ab 4,4 b 4,0 bc 4,0 b 

Domowy 2,8 c 2,8 b 2,1 c 3,2 c 2,7 c 

Objaśnienia: wyniki podane jako wartość średnia; a, b, c – grupy jednorodne w obrębie kolumn różnią się istotnie statystycznie 
(p<0,05). 

 
Wykres 1. Ocena pożądalności cząstkowej i ogólnej zakodowanych próbek ketchupu 

W badaniach, w których konsumenci znali markę, stopień lubienia barwy, zapachu, smaku i konsystencji 
ketchupów A, B i C był na tożsamym poziomie (Tabela 3). Pod względem pożądalności ogólnej ketchup znanej 
marki B oceniono niżej niż ketchup marki A, natomiast w przypadku ketchupu marki własnej sieci handlowej C 
i znanej marki A stwierdzono ten sam stopień lubienia. Ketchup domowy różni się od wszystkich pozostałych 
statystycznie istotnie pod względem barwy, zapachu, konsystencji oraz pożądalności ogólnej. W kwestii smaku 
nie odnotowano istotnej różnicy względem ketchupu B (Wykres 2).  

Tabela 3. Podsumowanie 2 etapu badań sensorycznych (próbki niezakodowane) 

Ketchup Pożądalność barwy 
Pożądalność 

zapachu 
Pożądalność 
konsystencji 

Pożądalność smaku 
Pożądalność 

ogólna 

A 5,0 a 4,5 a 5,1 a 5,0 a 5,0 a 

C 5,0 a 4,0 a 5,0 a 4,7 a 4,5 ba 

B 4,9 a 4,1 a 4,9 a 4,1 ab 4,1 b 

Domowy 3,0 b 3,1 b 2,4 b 3,4 b 3,2 c 

Objaśnienia: wyniki podane jako wartość średnia; a, b, c – grupy jednorodne w obrębie kolumn różnią się istotnie statystycznie 
(p<0,05). 
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Wykres 2. Ocena pożądalności cząstkowej i ogólnej ketchupów próbek odkodowanych 

Ketchup znanej marki A był ogólnie bardziej pożądalny w testach, gdy konsumenci znali markę, jednak 
został on wtedy słabiej oceniony pod względem barwy i konsystencji (Wykres 3). Ketchup B został wyżej 
oceniony w każdym z kryteriów, gdy konsumenci znali markę (Wykres 4). W przypadku ketchupu C marki własnej 
sieci handlowej stwierdzono odwrotną zależność, gdyż wiedza o marce produktu spowodowała spadek ocen, co 
było szczególnie widoczne w przypadku oceny pożądalności ogólnej (zmiana z 5,3 na 4,5) (Wykres 5) Ketchup 
przygotowany według receptury domowej również osiągnął lepsze noty, kiedy konsumenci wiedzieli, że jest to 
produkt przygotowany w warunkach domowych (Wykres 6). 

 
Wykres 3. Porównanie ocen próbek jawnych i kodowanych – ketchup A 
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Wykres 4. Porównanie ocen próbek jawnych i kodowanych ketchup B 

 

 
Wykres 5. Porównanie ocen próbek jawnych i kodowanych – ketchup C 
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Wykres 6. Porównanie ocen próbek jawnych i kodowanych ketchup domowy 

Z przeprowadzonych badań wynika, że największą pożądalnością ogólną w testach z próbkami 
odkodowanymi charakteryzował się ketchup znanej marki A, natomiast w testach z próbkami zakodowanymi 
ketchup marki własnej sieci handlowej C. W obu badaniach najniższe oceny otrzymał ketchup przygotowany 
według domowej receptury.  

4 Podsumowanie 

Badania wykazały, że marka, jak i znajomość marki ma wpływ na ocenę cech sensorycznych ketchupów. 
Kiedy była ona znana badanym, większość ketchupów została oceniona wyżej niż w testach ślepych, z wyjątkiem 
ketchupu marki własnej sieci handlowej. Marka własna sieci handlowej może być postrzegana jako gorszej 
jakości, dlatego też ten ketchup uzyskał wyższe oceny w testach ślepych. Podejrzewać można, że konsumenci 
przy wyborze ketchupu mimo deklaracji nie kierują się swoimi preferencjami dotyczącymi smaku tylko ulegają 
wpływowi opinii publicznej i działaniom marketingowym znanych firm.  

Pomimo panującego trendu jakim jest moda na zdrową żywność, badani nie postrzegali ketchupu 
domowego lepiej niż te, które są dostępne w sklepach. Może to być przejaw przyzwyczajenia do produktu 
i preferowanie produktów sprawdzonych marek z którymi utożsamiają określony poziom jakości. Przygotowany 
według domowej receptury ketchup cechował się dużo niższą zawartością cukru, soli ani nie posiał w swoim 
składzie aromatów. Należałoby podjąć badania mające na celu sprawdzenie czy świadomość różnic w składzie 
produktów spowodowałaby zmianę postrzegania jakości ketchupów.  
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ANALIZA STANU I STRUKTURY POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ 
W POLSCE W LATACH 2007-2016 

Magdalena Gajownik – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Przeprowadzono analizę stanu oraz struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2016. 
W badaniach uwzględniono dane dotyczące ogólnej liczby świń oraz udziału poszczególnych grup 
produkcyjno-użytkowych w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce. Ponadto przeanalizowano również 
procentowy udział pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach. Stwierdzono spadek 
pogłowia trzody chlewnej, a o stanie i strukturze pogłowia trzody chlewnej decydują względy ekonomiczne, 
a w pierwszej kolejności efektywne wykorzystanie paszy. Zużycie paszy na jeden kilogram przyrostu tucznika 
w znacznym stopniu wpływa na opłacalność produkcji, ponieważ koszty paszy są głównym składnikiem 
kosztów produkcji żywca. 

1 Wstęp 

Z ekonomicznego punktu widzenia produkcja zwierzęca jest ważnym działem produkcji rolniczej. Według 
wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2014 r. liczyło 11 mln 240 tys. sztuk, czyli o 2,2 proc. więcej (o 245 
tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W stosunku do danych z czerwca 2014 r. 
pogłowie trzody spadło o 483 tys. sztuk tj. o 4,1 proc. 

Do poziomu 943,5 tys. sztuk zmniejszyło się stado loch na chów w porównaniu z końcem listopada 2013 r. 
(spadek o 11,6 tys. sztuk, czyli o 1,2 proc.). W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. 
sztuk (o 6,5 proc.), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9 proc. 

Według wstępnych danych pogłowie trzody chlewnej końcu listopada 2013 r. liczyło 10994,4 tys. sztuk, 
wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,2%. Zmniejszyła się liczebność 
większości grup struktury stada trzody chlewnej, przy czym najbardziej spadła populacja pogłowia trzody 
chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,7%, w tym loch prośnych (o 5,8%). Odnotowano natomiast wzrost 
pogłowia trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,5%). 

W stosunku do listopada 2012 r. w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem: 

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

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

W końcu listopada 2013 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10994,4 tys. sztuk i było niższe o 137,8 
tys. sztuk (o 1,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2012 r., a w porównaniu z liczebnością stada 
świń w końcu lipca 2013 r. – niższe o 168,1 tys. sztuk, tj. o 1,5% 

Z kolei udział produkcji żywca wieprzowego w produkcji żywca rzeźnego wynosił 13,1% z jednoczesną 
tendencją spadkową (GUS 2012). Zaobserwowano wysoki udział mięsa wieprzowego w spożyciu mięsa ogółem. 
W roku 2010 przy ogólnym spożyciu mięsa wynoszącym około 74 kg/osobę, przeciętny Polak spożył 42,6 kg 
wieprzowiny (GUS 2012). Mimo tak wysokiego spożycia mięsa wieprzowego przypadającego na jednego 
mieszkańca pogłowie trzody chlewnej w ostatnich latach bardzo spadło. 

Celem pracy była analiza stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce.  
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2 Materiały i metody 

W pracy przeprowadzono analizę stanu oraz struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Materiał do 
badań stanowiły dane z lat 2007-2016 zebrane przez Główny Urząd Statystyczny. W analizach uwzględniono 
materiały dotyczące: 

• pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2016 

• struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce według grup produkcyjno- użytkowych w latach 
2007-2016 

• procentowego udziału pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach w latach 
2007-2016 

• przyczyn spadku liczby loch w latach 2007-2016 

• produkcji żywca rzeźnego ogółem w latach 2012-2016 roku. 

3 Wynik badań 

Na rysunku 1 przedstawiono stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2016. Z danych tych 
wynika, ze w 2007 roku pogłowie trzody chlewnej było najwyższe w porównaniu do innych lat. W roku 2008-
2009 nastąpił spadek pogłowia świń do ilości 14022,9 tyś. sztuk. W kolejnych latach odnotowywano nieznaczne 
wahania wielkości pogłowia trzody chlewnej w kraju. Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku 
pogłowia loch. Od 2007 roku do roku 2010 ich liczba ulegała systematycznemu zmniejszeniu. 

 
Rysunek nr 1. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2016. (Opracowanie własne na podstawie danych GUS) 

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w 
czerwcu 2016 r. wynosił:  

• prosięta o wadze do 20 kg – 27,0%, 

• warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,4%,  

• trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 36,7%,  

• trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,9%, w tym: 
o lochy na chów razem – 7,8%, 
o w tym lochy prośne – 5,3%. 

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2015 r. 
zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 0,6 p. proc.) i grupy 
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trzody chlewnej przeznaczonej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,4 p. proc.), natomiast zwiększył się udział 
prosiąt (o 0,1 p. proc.) oraz warchlaków (o 0,8 p. proc), co przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunke nr 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej i loch w czerwcu 2015 r. i 2016 r.  

Przy nieco zwiększającym się pogłowiu macior prośnych oraz prosiąt nadal występuje duży import 
młodych świń o wadze do 50 kg. Do czerwca import ten wyniósł 2 438,2 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym 
okresie 2015 r. o 2,7%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,9 kg. 

W I półroczu 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,29 zł i była o 0,7% 
niższa od notowanej w analogicznym okresie 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,32 zł , wykazując 
spadek 3,6% stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych kształtowała się 
w omawianym okresie na poziomie 62,55 zł za 1 dt, tj. o 3,9% niższym od notowanej w analogicznym okresie 
roku 2015, a na targowiskach wynosiła 66,73 zł, za 1 dt. i była o 1,7% wyższa od rejestrowanej w I półroczu ub. 
r. W czerwcu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,90 zł w skupie, a na targowiskach 4,51 zł, 
tj. odpowiednio o 10,6% więcej i o 0,2% mniej niż w czerwcu 2015 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła 
w czerwcu br. 62,23 zł za 1 dt i była wyższa o 0,5% od notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach 
targowiskowych kształtowała się na poziomie 66,02 zł za 1 dt, tj. o 4,3% wyższym od rejestrowanej w czerwcu 
2015 r. W 2016 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej 
ceny żyta była na poziomie 8,2 (w czerwcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla 
tuczu świń, tj. co najmniej 10–11. 

W efekcie tego procesu zmniejszyła się liczba urodzonych prosiąt, a tym samym odchowanych tuczników, 
co pociągnęło za sobą kolejne konsekwencje. Niedobór żywca wieprzowego na rynku uzupełniany był importem 
mięsa z innych krajów, którego opłacalność była zależna od kursu euro w stosunku do złotego [Knecht, Środoń 
2011 b]. 

Rysunek nr 3 przedstawia ilość sztuk świń na 100 ha użytków w latach 2007-2016 we wszystkich z 16 
województw. Największą liczbę pogłowia trzody chlewnej odnotowano w województwie wielkopolskim, bo aż 
211,8 sztuk świń na 100 ha użytków rolnych. Najmniej pogłowia świń jest w województwie dolnośląskim (24.5), 
w. podkarpackim (29,8 ), oraz w. lubuskim (30,3). 
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Rysunek nr 3. Ilość sztuk świń na 100 ha użytków w latach 2007-2016. (Opracowanie własne na podstawie danych GUS). 

Na taką sytuację w chowie trzody chlewnej w Polsce oraz w 16 województwach miało wpływ niska 
opłacalność produkcji żywca wieprzowego wynikająca przede wszystkim z wysokich cen zbóż i pasz. Co prawda 
ceny żywca wieprzowego w skupie i na rynkach w 2011 r. były wyższe niż w 2010 r., ale przy jednocześnie 
skokowo rosnących cenach zbóż nie wpłynęły na w sposób istotny na poprawę opłacalności tuczu. Analizując 
strukturę pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007 -2016 (tab. 1 ) zauważono, że od roku 2007 do roku 
2009 udział prosiąt w strukturze pogłowia utrzymywał się na poziomie około 31%. Od roku 2010 udział prosiąt 
w pogłowiu świń spadł a w 2011 roku wyniósł 27,2%. Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej 
wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk (o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym 
okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%. 
Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do 
poziomu 943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. 
W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych 
o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9%. W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno 
–użytkowych w grudniu 2014 r. 

W 2013 r. wyprodukowano 5205,6 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 73,4 tys. ton, (tj. o 1,4%) mniej niż 
w 2012 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła1) produkcja ogółem wyniosła 3906,4 tys. ton 
i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 49,4 tys. ton, tj. o 1,2%. 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2013 r. 4584,3 tys. ton żywca, tj. o111,3 tys. ton 
(o 2,4% mniej) niż w 2012 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,1% produkcji krajowej. (tab.2) 

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2013 r. według gatunków wyniosła: 

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Produkcja żywca rzeźnego - ogółem w 2013 r. według województw w Polsce. (Opracowanie z GUS) 

 
(Pełny zakres tablic wynikowych zawierających dane o produkcji poszczególnych produktów zwierzęcych według województw, 
sektorów własnościowych i grup użytkowników opublikowano w Internecie pod nazwą „Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej 

w 2013 r. – tablice wynikowe.”) 

 



ANALIZA STANU I STRUKTURY POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE W LATACH 2007-2016 

Strona | 554  

Tabela 2. Trzoda chlewna w Polsce według grup produkcyjno- użytkowych w latach 2007- 2014 

 

Przedstawione zmiany powyżej w strukturze stada trzody chlewnej są ściśle związane z opłacalnością 
produkcji trzody chlewnej. Powodami są między innymi ceny trzody chlewnej i zbóż ( żyta i jęczmienia). Po ich 
poprawie pod koniec 2009 roku rok 2010 rozpoczął się od spadku opłacalności. Jedynym plusem było to, że cena 
prosiąt wzrosła. Z kolei w roku 20011 wysokie ceny zbóż, a tym samym i pełnoporcjowych mieszanek paszowych 
spowodowały, że tucz świń oparciu o pasze z zakupu był całkowicie nieopłacalny [Knecht, Środoń 2011a]. Jak 
zostało podkreślone przez Borecka [2004] niska opłacalność produkcji trzody chlewnej może także wynikać 
z niskich cen uzyskiwanych za surowce pochodzenia zwierzęcego. W większości przypadków rolnicy mają mały 
wpływ na kryteria określania i wielkość cen oraz skup i przetwórstwo produktów rolnych. Skutecznym 
rozwiązaniem mogłoby być w tym przypadku tworzenie grup producenckich. Proces ten przebiega jednak powoli. 
W drugiej połowie 2011 roku w całym kraju zarejestrowanych było 141 grup producenckich rolników 
zajmujących się produkcją żywca wieprzowego, z czego aż 82 w woj. wielkopolskim i 17 w woj. kujawsko- 
pomorskim [Ziętara 2012]. W analizowanych okresie województwa te zajmowały dominującą pozycję w chowie 
i hodowli trzody chlewnej w Polsce. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w końcu 
listopada 2013 r. zmniejszył się udział 

prosiąt (o 1,3 p. proc.), warchlaków (o 0,1 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej 
przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg 
i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,7 p. proc.). Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również 
prosiąt rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia 2014 r. import ten 
wyniósł 5012,1 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. o 7,1%, a przeciętna waga żywa 
1 zaimportowanej sztuki wynosiła 43 kg. 

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 m-cy 2014 r. wynosiła 65,52 zł/1 dt i była o 12,1% niższa 
od notowanej w analogicznym okresie 2013 r. W grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali 
w skupie 64,77 zł, tj. o 9,4% mniej niż w grudniu 2013 r. 

Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2014 r. wynosiła 
73,93 zł za 1 dt i była niższa (o 10,3%) od średniej ceny notowanej za 12 miesięcy 2013 r., a w grudniu 2014 r. za 
1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 65,66 zł, tj. o 15,3% mniej niż w grudniu roku poprzedniego. 

W 2014 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej 
ceny żyta była na poziomie 7,4 - 7,3 (w grudniu) i nadal utrzymywała się poniżej poW końcu lipca 2007 r. 
pogłowie trzody chlewnej ukształtowało się na poziomie 331,5 tys. szt (co stanowiło 1,8% pogłowia trzody 
chlewnej w kraju) i było wyższe o 3,6 tys. szt (o 1,1%) od stanu w końcu lipca 2006 r., a w porównaniu z końcem 
marca 2007 r. – wyższe o 31,3 tys. szt (o 10,4%). W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia trzody 
chlewnej wyniósł 323,3 tys. szt, tj. o 4,7 tys. szt (o 1,5%) więcej niż przed rokiem i o 31,5 tys. szt (o 10,8%) więcej 
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niż w marcu 2007 r. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 97,5% pogłowia trzody chlewnej województwa. 
Pogłowie loch na chów wyniosło 29,0 tys. szt i w ciągu roku zwiększyło się o 0,7 tys. szt (o 2,5%). W porównaniu 
ze stanem w końcu marca 2007 r. zwiększyło się o 2,3 tys. szt (o 8,5%). W końcu lipca 2007 r. udział 
poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w strukturze stada trzody chlewnej wyniósł: - prosięta o wadze 
do 20 kg – 27,4% (w 2006 r. – 29,6%), - warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 23,7% (w 2006 r. – 26,3%), - trzoda 
chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,0% (w 2006 r. – 35,2%), - trzoda chlewna o wadze 
50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 9,0% (w 2006 r. – 8,9%), - w tym lochy na chów – 8,7% (w 2006 r. – 
8,6%), - w tym lochy prośne – 5,3% (w 2006 r. – 5,1%). W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej w 
końcu lipca 2006 r. zmniejszył się udział warchlaków (o 2,6 pkt.) i prosiąt (o 2,2 pkt.), natomiast wzrósł udział 
trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 4,8 pkt.), loch 55 prośnych (o 0,2 pkt.) oraz loch 
i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,1 pkt.). W końcu lipca 2007 r. obsada trzody 
chlewnej na 100 ha użytków rolnych wyniosła 43,2 szt (w 2006 r. – 41,8 szt), wobec 112,1 szt w kraju (w 2006 r. 
– 118,3 szt). Wśród gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną: - 22,1% posiadało 1 sztukę 
(w lipcu 2006 r. – 6,8%), - 30,5% posiadało 2 sztuki (11,3%), - 13,2% posiadało 3-4 sztuki (42,0%), - 10,5% 
posiadało 5-9 sztuk (9,9%), - 13,2% posiadało 10-19 sztuk (16,1%), - 10,5% posiadało 20 i więcej (13,9%). 

 
Rysunek 3. Struktura gospodarstw indywidualnych i pogłowia trzody chlewnej według skali chowu trzody chlewnej w 2007 r. (stan z 

końca lipca). (Opracowanie własne z danych GUS) 

W porównaniu z końcem lipca 2006 r. obniżył się odsetek gospodarstw utrzymujących 3-4 sztuki (o 28,8 
pkt.), 20 sztuk i więcej (o 3,4 pkt.) oraz gospodarstw utrzymujących 10-19 sztuk (o 2,9 pkt.). Wzrósł udział 
gospodarstw posiadających 2 sztuki, 1 sztukę oraz 5-9 sztuk (odpowiednio: o 19,2 pkt., 15,3 pkt. i 0,6 pkt.). 

Z ogólnego pogłowia trzody chlewnej utrzymywanego w gospodarstwach indywidualnych – 2,7% stanu 
znajdowało się w gospodarstwach posiadających 1 sztukę (w 2006 r. – 0,6%), 7,5% – w gospodarstwach 
utrzymujących 2 sztuki (w 2006 r. –2,1%), 5,7% – w gospodarstwach z 3-4 sztukami (przed rokiem – 14,8%), 8,4% 
– w gospodarstwach z 5-9 sztukami (w 2006 r. – 6,1%), 21,0% – w gospodarstwach z 10- 19 sztukami (w 2006 r. 
– 20,0%), 25,3% – w gospodarstwach utrzymujących 20-49sztuk (w 2006 r. – 29,5%), 29,3% stanu pogłowia 
trzody chlewnej było w gospodarstwach utrzymujących 50 sztuk i więcej (w 2006 r. – 26,9%). W końca lipca 2007 
r. spośród gospodarstw indywidualnych utrzymujących lochy na chów: 

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

• 21,8% posiadało 2 sztuki (w 2006 r. – 28,5%), 
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• 18,6% posiadało 3-4 sztuki (w 2006 r. – 16,3%), 

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

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

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

W porównaniu z końcem lipca 2006 r. zwiększył się odsetek gospodarstw utrzymujących 1 lochę – 
o 4,3 pkt., 3-4 sztuki – o 2,3 pkt., 5-9 loch – o 0,4 pkt. oraz 20 loch i więcej – o 0,1 pkt. Natomiast obniżył się 
odsetek gospodarstw utrzymujących 2 lochy – o 6,7 pkt. oraz 10-19 loch – o 0,1 pkt. 

Na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 
tys. sztuk (o 2,2%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada 
świń w czerwcu 2014 r. – niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1%. 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2%) do 
poziomu 943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2%) do 634,8 tys. sztuk. 
W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5%), w tym macior prośnych o 
54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9%. 

4 Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce stwierdzono, 
że w latach 2007-2016 nastąpiło zmniejszenie pogłowia świń w Polce. Coraz mniej zwierząt było przeznaczane 
na dalszy chów- liczba loch w Polsce w lipcu wyniosła 1 177 300, podczas gdy w lipcu 2007 roku stado 
podstawowe loch w naszym kraju liczyło 1 866 400 samic. Województwie zajmującym pierwsze miejsce w Polsce 
w chowie i hodowli trzody chlewnej jest województwo wielkopolskie, w którym w 2014 roku utrzymywano 
32,5% krajowego pogłowia trzody chlewnej. W okresie 2007-2016 największy spadek krajowego pogłowia trzody 
chlewnej odnotowano w województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim. 
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