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VI Wrocławska Konferencja
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych
PUZZEL 2017

Publikacja elektroniczna dostępna na stronie konferencji Puzzel
http://www.puzzel.plusuj.pl

O KONFERENCJI
W dniach 1-2 kwietnia 2017 Budynek Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii stał się miejscem
szóstej edycji Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel.
Organizatorami wydarzenia zostali członkowie Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych wrocławskich
uczelni wyższych w tym: SKN Biotechnologów „Przybysz” działające przy Uniwersytecie Wrocławskim;
KN Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących „EtaKsi” oraz KN Materiałoznawstwa im. prof. Rudolfa
Haimanna z Politechniki Wrocławskiej. Uniwersytet Przyrodniczy reprezentowało Studenckie Koło Naukowe
„BioEnergia” i SKN „OrgChem”, a Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Studenckie Koło Naukowe
„Biomarkery w diagnostyce medycznej”. Nasze wydarzenie zostało wsparte patronatem honorowym
Dziekanów i Rektorów naszych uczelni.
Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów popularno-naukowych zaproszonych gości. Tegoroczni
prelegenci w osobach dr. Tomasza Rożka oraz. dr. hab. Katarzyny Piekarskiej wygłosili otwierające wykłady
honorowe.
W trakcie wydarzenia uczestnicy wygłosili ponad 120 referatów w blokach tematycznych dotyczących
medycyny, nauk przyrodniczych i biotechnologii oraz inżynierskich takich jak architektura, a także wzięli udział
w trzech sesjach posterowych prezentując wyniki swoich badań, biorąc udział w ciekawych dyskusjach oraz
nawiązując kontakty, które wprzyszłości poskutkują realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć, czy projektów.
Wszystkie prace były oceniane przez komitet naukowy, który dzielił się również z uczestnikami popartymi
doświadczeniem uwagami dotyczącymi dalszego rozwoju projektów uczestników.
Prace, które zyskały największe uznanie, wśród komitetu naukowego zostały nagrodzone wartościowymi
upominkami, których gro zawdzięczamy sponsorom.
Dzięki zaangażowaniu zarówno organizatorów jak i samych uczestników tegoroczna edycja Konferencji Puzzel
zakończyła się powodzeniem i kolejny raz uczestnicy utwierdzili nas w przekonaniu, że Konferencja Puzzel
na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń studenckich odbywających się w naszym regionie, a swoim
zasięgiem obejmuje nie tylko granice kraju.
Wszyscy chętni uczestnicy zostali zaproszeni do współtworzenia po raz pierwszy monografii pt. Puzzel 2017
Postępy nauk technicznych ścisłych.
Już dziś zapraszamy, więc wszystkich chętnych za rok do udziału w konferencji Puzzel 2018

O GOŚCIACH HONOROWYCH
Tomasz Rożek dr n. fiz.
Puzzel 2017 – wykład inauguracyjny pt. O skalach we wszechświecie
Doktor nauk fizycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a także dziennikarz,
popularyzator nauki. Jest autorem i prowadzącym program telewizyjny Sonda2, współzałożycielem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl i pomysłodawcą stowarzyszenia Śląska Kawiarnia
Naukowa. Współpracował z wieloma czasopismami, tj. „Focus” „National Geographic”, „Wiedza i życie”. Wydał
kilka książek popularno-naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły fizyki cząstek elementarnych.

Katarzyna Piekarska dr hab.,
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
Puzzel 2017 – wykład honorowy pt. Biomonitoring genotoksyczności pyłowych zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego.
Profesor Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Kierownik Zakładu Biologii
Sanitarnej i Ekotechniki oraz kierownik Laboratorium Biotechnologii Środowiska. Do jej zainteresowań
naukowych należą ochrona powietrza i ekologia.

PATRONAT
VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 jest objęta patronatem
medialnym:
•
•
•
•
•
•

portalu branży biotechnologicznej Biotechnologia.pl
miesięcznika studenckiego PWr ŻAK,
portalu studentews.pl,
czasopisma Otwarta Innowacja,
portalu naukowo-technicznego klaster.plusuj.pl,
związanej z klastrem Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Konferencję wspierają również:
•
•
•
•
•
•
•

Polpharma,
EurX,
Wrocławskie Centrum Badań EIT+,
RootInnovation,
Fundacja MANUS,
Skillum,
Samorząd Studencki UMW.

POLPHARMA - SPONSOR GŁÓWNY

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku
farmaceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła
międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Grupa Polpharma należy obecnie do grona 20 największych
firm generycznych na świecie. Zatrudnia łącznie ok. 7500 osób, z czego ponad 4300 w Polsce.
Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 650 produktów. Firma produkuje leki generyczne, dzięki
czemu udostępnia szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod terapii. Wytwarza
leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Ma wiodący udział w kluczowych
obszarach terapeutycznych w Polsce. Specjalizuje się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii.
Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC). Grupa Polpharma
inwestuje znaczące środki w rozwój nowych produktów. Prowadzi własne prace badawczorozwojowe oraz współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Inwestuje
również w rozwój leków biopodobnych. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stworzyła
najnowocześniejsze laboratorium biotechnologiczne w Polsce. Polpharma wdraża innowacyjne
rozwiązania we wszystkich obszarach swojego działania. W roku 2013 została uhonorowana Nagrodą
Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność”. Zajęła także pierwsze miejsce na liście najbardziej
innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk. Polpharma dba o jakość produktów na każdym etapie ich rozwoju, produkcji,
magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania swoich leków.
Wszystkie obiekty produkcyjne spełniają najwyższe międzynarodowe standardy Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Good Manufacturing Practice - GMP). Firma stosuje nowoczesne technologie, które
zapewniają bezpieczeństwo produktów, pracowników oraz środowiska naturalnego. Zasady działania
Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma dba o to, by realizować swoje cele
biznesowe w sposób etyczny, z uwzględnieniem potrzeb i opinii swoich interesariuszy oraz
w poszanowaniu środowiska naturalnego. Polpharma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej
i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca również swoich pracowników do
wolontariatu na rzecz potrzebujących. W 2001 roku założyła Naukową Fundację Polpharmy, której
celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej
działalności Fundacja przyznała 68 grantów na realizację projektów badawczych. Prowadzi także
program stypendialny dla doktorantów uczelni medycznych. Polpharma przeznaczyła na działalność
statutową Fundacji blisko 20 mln zł.

WYSTĄPIENIA REFERATOWE

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 10:00-12:00, SALA A,
SESJA REFERATOWA NR 1
Potencjał turystyczny dawnych
sowiogórskiej kolei zębatej

obszarów

kolejowych

na

przykładzie

Angelika Kosieradzka, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Problemy współczesnego małego miasta na przykładzie wybranych miast do 10
tys mieszkańców w województwie dolnośląskim
Milena Stettner, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury/Katedra Urbanistyki i Procesów
Osadniczych

Szanse i zagrożenia rewitalizacji wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego
na przykładzie wybranych zespołów osiedlowych
Jarosław Zawadzki, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

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, Katedra Współdziałania
Budowli z Podłożem

Co z czego i dlaczego? Mała rzecz o Wirtualnej Rzeczywistości
Małgorzata Budlewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Historii
Architektury, Sztuki i Techniki

Analiza wartości współczynnika intensywności naprężeń w warunkach I modelu
pękania betonu
Anna Bernatowicz, Politechnika Białostocka,

Wczoraj i dziś - reklama w przestrzeni publicznej
Monika Płuciennik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Obciążenie wspornikowej konstrukcji tarasu widokowego wiatrem – porównanie
podejść obliczeniowych
Adam Sterniuk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownitwa Lądowego i Wodnego

Mury - problemy uszkodzeń i metody napraw na podstawie inwentaryzacji
budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
Ewelina Kania, Politechnika Krakowska,

Diagnostyka Stanu Nawierzchni jako niezbędny element jakości dróg
Sebastian Kowerski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 13:00-15:00, SALA A, SESJA
REFERATOWA NR 2
Optimization of the cross section width of the beam using simulated annealing
Mateusz Kaczmarek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Materiały stosowane w infrastrukturze kolejowej
Dawid Toporczyk, Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im.
doc. Rudolfa Haimanna
Anna Kostecka, Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc.
Rudolfa Haimanna
Dominika Grygier, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa,
Wytrzymałości i Spawalnictwa

Sposób doboru materiału budowlanego
odkrywkowej iłów w Krakowie

w rekultywacji

terenu

kopalni

Jakub Zięba, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Katedra Współdziałania Budowli
z Podłożem

Skarpy i zbocza w ujęciu stateczności ogólnej
Magdalena Moskal, Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania
Budowli z Podłożemka
Elżbieta Pilecka, Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania
Budowli z Podłożem

Optymalizacja uprawy kukurydzy na ziarno
Sebastian Krasuski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Systemy napowietrzania w sekwencyjnych reaktorach porcjowych
Artur Błoniarz,
i Architektury

Politechnika

Rzeszowska,

Wydział

Budownictwa,

Środki czystości stosowane na pływalniach jako
zanieczyszczenia wody basenowej związkami fosforu

Inżynierii

Środowiska

potencjalne

źródło

Emilia Stańkowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Agnieszka Włodyka-Bergier, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wpływ niezrównoważonego nawożenia na środowisko glebowe
Magdalena Ossowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Żywienia Roślin

Wykorzystanie geostatystyki do szacowania rozkładu temperatur na hałdzie
aktywnej termicznie
Adrian Zarychta, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wykorzystanie techniki drukowania 3D do stworzenia modelu dla muzeów
Beata Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Historia zapisana w kościach wymarłego płaza Metoposaurus krasiejowensis wnioski wyciągnięte z analizy histologicznej
Elżbieta M. Teschner, Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biosystematyki
Dorota Konietzko-Meier, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 15:00-17:30, SALA A, SESJA
REFERATOWA NR 3
Algorytmy inspirowane naturą w problemie optymalizacji trasy
Martyna Maria Sieczkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk
Ścisłych, Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF

Chronograf Cyfrowy
instrumentu

-

proces

projektowania,

konstrukcji

i testowania

Dominik Bejma, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dynamika sieci kryształów mieszanych pojedynczych warstw dichalkogenków
metali przejściowych - obliczenia z zasad pierwszych
Joanna Kutrowska-Girzycka, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów
Techniki

Fraktale binarne, czyli co ma wspólnego matematyk i żółw
Czubaj Paulina, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych,
Instytut Matematyki i Fizyki, Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF

Kilka słów o prostej Simsona
Anna Zabłocka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Komputerowy system automatycznej kalibracji kamery
Jakub Warczarek, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Komputerowej

Matematyka w tworzeniu nowych modeli origami
Andrzej Kokosza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki
i Informatyki

Modelowanie własności optycznych układów nano-cząstek
z wykorzystaniem metody elementów skończonych

metalicznych

Katarzyna Kluczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Odtwarzanie przedmiotu w mikroskopii z zastosowaniem wirów optycznych
Mateusz Szatkowski, Politechnika Wrocławska, Katedra Optyki i Fotoniki
Agnieszka Popiołek-Masajada, Politechnika Wrocławska, Katedra Optyki i Fotoniki
Jan Masajada, Politechnika Wrocławska, Katedra Optyki i Fotoniki

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Magdalena Figiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Reakcje jądrowe i rozpady egzotycznych nuklidów
Joanna Peszka, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Redukcja złożoności obliczeniowej algorytmu odwijania fazy
Michał M. Placek, Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział
Podstawowych Problemów Techniki

Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej
Anna Futa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Wstęp do Fizyki Kondensatu Polarytonów Ekscytonowych
Andrzej Opala, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur i KN Nanoinżynierii NANOIN

Zachowanie cząstek naładowanych w wysokich polach magnetycznych
Bartosz Kuśmierz, Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Teoretycznej

Zastosowanie sieci typu LPWAN w Inteligentnych Budynkach
Natalia Graczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

NIEDZIELA, 02.04.2017, GODZINY 9:00-11:30, SALA A, SESJA
REFERATOWA NR 4
Analiza przyczyn uszkodzeń wałka atakującego i koła talerzowego mechanizmu
różnicowego samochodu osobowego klasy WRC
Mateusz Dziubek, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Badania nad wpływem zawartości aluminium na charakterystykę wydzieleń
grafitu w żeliwie aluminiowym
Paulina Kordas, Politechnika Częstochowska,
Materiałów, Katedra Odlewnictwa

Wydział

Inżynierii

Produkcji

i Technologii

Badanie wybranych własności napoin na stali S700MC wykonanych metodą MMA
Piotr Michalak, Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Studentów Spawalnictwa
Elektrohefajstos
Viktoria Hoppe, Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Materiałoznawstwa im. doc.Rudolfa
Haimanna
Piotr Białucki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny,Katedra Materiałoznawstwa,
Wytrzymałości i Spawalnictwa

Materiały kompozytowe zawierające polimery przewodzące jako sensory gazów
Jagoda Barczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Sylwia Golba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Anna Toniarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach

Mikroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na
powierzchnie błotnika samochodów osobowych
Michał Łyczkowski, Politechnika Wrocławska, SKN Materiałoznawstwa im. Doc. Rudolfa Haimanna
Dominika Grygier, Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości
i Spawalnictwa

Nowe materiały żarotrwałe typu γ -γ`na bazie kobaltu
Damian Migas, Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach
Grzegorz Moskal, Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach

Ocena efektywności eksploatacyjnej
odśrodkowej SANDVIK CV117

elementów

wymiennych

kruszarki

Michał Otremba, Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im.
doc. Rudolfa Haimanna
Wojciech
Niemczykowski,
Politechnika
Wrocławska,
Studenckie
Koło
Naukowe
Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna

Proces wytwarzania polikrystalicznych nanowarstw złota oraz aluminium
Przemysław Sadowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Warstwy kompozytowe zbrojone TiC
Łukasz Szymański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakówie, Wydział Odlewnictwa
Ewa Olejnik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakówie, Wydział Odlewnictwa
Sylwia Żymankowska - Kumon, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakówie, Wydział Odlewnictwa
Dariusz Drożyński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakówie, Wydział Odlewnictwa
Tomasz Tokarski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakówie, Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii

Właściwości i struktura stali wysokomanganowej
statycznemu oraz dynamicznemu rozciąganiu

X55MnAl25-5

Karolina Kowalczyk, Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach
Anna Śmiglewicz, Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach
Magdalena Jabłońska, Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach

Wpływ domieszek montmorylonitu na proces starzenia poliwęglanu
Magdalena Fryc, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauki o Materiałach
Tomasz Flak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauki o Materiałach
Andrzej Swinarew, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauki o Materiałach

poddanej

Wpływ odkształcenia plastycznego na właściwości i strukturę stali TRIP
Daniel Dobras, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, SKN Materiałoznawstwa im. doc.
Rudolfa Haimanna
Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa,
Wytrzymałości i Spawalnictwa

Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) do analizy
procesów aktywowanych cieplnie w niklu po walcowaniu na zimno
Ewa Pęczek, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wrocławskie Centrum
Badań EIT+
Wojciech Polkowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut
Odlewnictwa
Dariusz Zasada, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,

Zgrzewanie tarciowe wybranej stali
Piotr Kordas, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
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Algorytm Backrub w symulacjach układów polimerowych przy użyciu metody
Monte Carlo
Aleksander Kuriata, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Andrzej Sikorski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Dominik Gront, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów
miedzi(II) z roztworów wodnych
Irmina Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Aleksandra Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Analiza widm emisyjnych rutyny w jej alkoholowych roztworach
Anna Taraba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
Magdalena Szaniawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk
Międzyfazowych
Katarzyna Szymczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk
Międzyfazowych

Anodowa regeneracja elektrod z ekspandowanego grafitu po utlenianiu fenolu
wspomagana ozonem
Agnieszka Bąkowicz, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
Piotr Krawczyk, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Ciecze jonowe jako nowe deterenty pokarmowe
Damian Kaczmarek, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Tomasz Rzemieniecki, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Tomasz Klejdysz, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Different methods of limonene oxidation over heterogeneus catalysts
Mariusz Malko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Elektrochemiczna aktywacja powierzchni stałej elektrody bizmutowej metodami
in-situ i ex-situ
Krystian Węgiel, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki

Hydrodeoksygenacja 1,3-dimetoksybenzenu
porowatych z grupy SBA

z zastosowaniem

materiałów

Paulina Dębek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Agnieszka Feliczak-Guzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Morfoliniowe ciecze jonowe z anionem herbicydowym - synteza i właściwości
Agnieszka Biedziak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Kamil Czerniak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Oddziaływanie daptomycyny z modelową błoną biologiczną bakterii Gramdodatniej
Dorota Konarzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Sławomir Sęk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Soczewki kontaktowe hydrożelowe, a silikonowo-hydrożelowe – porównanie
Sylwia Stiler, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej
- InBio
Magdalena Fryc, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Biomedycznej - InBio
Barbara Kornafel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Biomedycznej - InBio
Sylwia Golba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Zakład
Biomateriałów

Zastosowanie techniki dyfrakcji laserowej w badaniu stabilności formulacji
kosmetycznych zawierających krocynę
Marta Dąbrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia
Chemii Stosowanej
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,Pracownia
Chemii Stosowanej
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Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania ciekłych jonowych matryc do
oznaczeń ilościowych leków
Paulina Kobylis, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Aleksandra Ostachowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Magda Caban, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Epoxidation of allyl glycidyl ether with t-butyl hydroperoxide over the Ti-MWW
catalyst in 2-propanol medium
Marika Walasek, Zachodniopomorski
Technologii Chemicznej Organicznej

Uniwersytet

Technologiczny

w Szczecinie,

Instytut

Hybrydowa matryca na bazie grafenu i klasterów złota do kotwiczenia enzymów
Maciej Dzwonek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Agnieszka Więckowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Sulfonowane mezoporowate krzemionki jako kwasowe katalizatory reakcji
estryfikacji kwasu mirystynowego
Sylwia Jarmolińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Agata Wawrzyńczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Synteza czwartorzędowych soli 1-alkilochininy
Tomasz Rzemieniecki, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Damian Kaczmarek, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Synteza i właściwości kompleksotwórcze receptorów soli zawierających 3,4diaminocyklobut-3-en-1,2-dion oraz 18-koronę-6
Dominika Załubiniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Synteza i właściwości monometalicznych monokompleksowych mostkowanych pochodnymi pirenu

i binuklearnych

związków

Dawid Zych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Krystian Pożoga, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Aneta Kurpanik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Agata Frankowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Dżastin Zimny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Stanisław Krompiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii

Synteza oraz właściwości cieczy jonowych na bazie kwasu galusowego
Kamil Czerniak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Agnieszka Biedziak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Termodegradowalne nanożele sieciowane za pomocą hybrydy DNA jako
potencjalne nośniki leków przeciwnowotworowych
Wioletta Liwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Zbigniew Stojek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Ewelina Zabost, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

The influence salt crystallization properties on the surface membranes
Patrycja Wesołowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Transport jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) jako
metoda separacji jonów La(III) i Ce(III)
Adam Makówka, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów, Katedra Chemii
Beata Pośpiech, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów, Katedra Chemii

Woltamperometryczne oznaczanie kwasu galusowego z użyciem ceramicznej
elektrody węglowej modyfikowanej grafenem
Justyna Robak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Barbara Burnat, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Wpływ kadmu i ołowiu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz
woltamperometryczna procedura umożliwiająca ich oznaczanie w próbkach wód
naturalnych
Katarzyna Domańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Analitycznej
i Analizy Instrumentalnej
Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii
Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
Ilona Sadok, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy
Instrumentalnej
Anna Miłkowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Irmina Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Aleksandra Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Przemysław Aksamitowski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zastosowanie sorbentu polimerycznego impregnowanego pirydynoketoksymem
w procesie usuwania jonów metali
Kinga Filipowiak, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Źródła krzemionki wykorzystywane w syntezie mezoporowatych materiałów
krzemionkowych
Małgorzata Skibińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład
Krystalografii

NIEDZIELA, 02.04.2017, GODZINY 09:00-11:30, SALA B, SESJA
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Analiza
właściwości
konformacyjnych
estrów
kwasu
1H-pirazolo-5karboksylowego z zastosowaniem metod spektroskopowych (FTIR, NMR)
Monika Porada, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Dawid Siodłak, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Anna Kusakiewicz-Dawid, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Badania fotokrystalograficzne in situ w kryształach kompleksów miedzi i niklu
Sylwia Kutyła, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Katarzyna Jarzembska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Radosław Kamiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Badaniu kinetyki i mechanizmu bezpośredniego
w cząsteczce dehydrogenazy fruktozy

przeniesienia

elektronu

Michał Kizling, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Identyfikacjia i oznaczenie
techniką LC-MS/MS

wybranych

terpenów

w tymianku

i rozmarynie

Monika Wadelska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Joanna Zembrzuska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Inżynieria krystaliczna diamin i alkoholi – krystalizacja, badania fizykochemiczne
i teoretyczne kokryształów2,2-dimetylo-1,3-propanodiaminy
Grzegorz Cichowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Łukasz Dobrzycki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Michał Cyrański, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Roland Boese, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Optymalizacja procedury dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem
nanorurek węglowych jako sorbentu do izolacji i wzbogacania wybranych
farmaceutyków i ich metabolitów z próbek wodnych
Aleksandra Jakubus, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Klaudia Godlewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Hanna Męczykowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Monika Paszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych porowatych materiałów
grafenowych
Barbara Szczęśniak, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział
Nowych Technologii i Chemii

Oznaczanie zawartości polifenoli w owocach
Magdalena Szaniawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk
Międzyfazowych
Anna Taraba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
Katarzyna Szymczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zjawisk
Międzyfazowych

Pochodne naftalenodiimidów – synteza iwłaściwości fizykochemiczne
Mateusz Korzec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Chemii Polimerów
Ewa Schab-Balcerzak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Chemii Polimerów

Preparation of activated carbons from biomass for CO2 adsorption
Katarzyna Lewicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Preparation of TiO2/chitosan based materials and their photocatalytic activity
Maja Rejek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii
Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Joanna Grzechulska-Damszel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Antoni W. Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Wpływ cyklodekstryny na oddziaływanie leku przeciwnowotworowego z DNA
Agata Krzak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Olga Święch, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Maciej Majdecki, Państwowa Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej
Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
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Degradacja ibuprofenu w warunkach testu statycznego z osadem czynnym
w zależności od temperatury prowadzenia procesu
Magdalena Wawrzyniak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
i Elektrochemii Technicznej, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Joanna Zembrzuska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
i Elektrochemii Technicznej, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Anna Zając, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut
Inżynierii Środowiska
Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
Izabela Kruszelnicka, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Instytut Inżynierii Środowiska

Formalna synteza podofilotoksyny z wykorzystaniem fotocyklizacji w warunkach
przepływowych
Kamil Lisiecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Krzysztof Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Piotr Roszkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Identyfikacja lotnych związków organicznych wytwarzanych przez grzyby
entomopatogeniczne
Aleksandra Ostachowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Paulina Kobylis, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy
Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Marek Gołębiowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Membrany
chitozanowe
preparatyka,
w kondensatorze elektrochemicznym

modyfikacja

oraz

aplikacja

Krzysztof Nowacki, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Izabela Stępniak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Modyfikacja powierzchni elektrod EQCM termoczułym
i nieusieciowanym poli(N-izopropyloakrylamidem)

usieciowanym

Kamil Marcisz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Marcin Karbarz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Zbigniew Stojek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Nowe kompleksy platyny (0) z supersterycznymi N-heterocyklicznymi ligandami
karbenowymi i ich zastosowanie w reakcji hydrosililowania oraz homodimeryzacji
acetylenów
Małgorzata Bołt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Chemii
Metaloorganicznej
Patrycja Żak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Chemii Metaloorganicznej
Jan Lorkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Chemii Metaloorganicznej
Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Krystalografii
Cezary Pietraszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Chemii
Metaloorganicznej

Ocena
przydatności
różnych
bezwodników
halogenowanych
kwasów
karboksylowych w analizie aglikonów glikoalkaloidów steroidowych za pomocą
chromatografii gazowej
Anna Topolewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska
Łukasz Piotr Haliński, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska
Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska

Rozpuszczalność celulozy w cieczach jonowych z anionami karboksylanowymi
Dawid Kasprzak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Maciej Galiński, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych receptora soli zawierającego
N-benzo-aza-18-koronę-6
Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Piotr Piątek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Wpływ temperatury i przepływu fazy wodnej na wydajność
farmaceutyków z wody z zastosowaniem cieczy jonowych
Hanna Męczykowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Aleksandra Jakubus, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii
Magda Caban, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

ekstrakcji
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Heterofenantriszafiryny - synteza i właściwości
Marcin Małecki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Izolacja i identyfikacja związków fenolowych oraz ocena aktywności biologicznej
miodu manuka
Natalia Stanek, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Izabela Jasicka-Misiak, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska, Wydział chemiczny

Plastiki przewodzące prąd - czy to możliwe?
Anna Chudoba, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej

Profil związków lotnych wybranych polskich miodów odmianowych
Ewa Makowicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Izabela Jasicka-Misiak, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Rozpoznanie
molekularne
nitrobenzoilo)asparaginowym

w solach

brucyny

z kwasem

N-(3-

Agata Białońska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Zbigniew Ciunik, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Emilia Ganczar, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Usuwanie fosforanów z roztworu wodnego z wykorzystaniem modyfikowanych
biosorbentów
Dawid Skrzypczak, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Wpływ temperatury na parametry struktury helikoidalnej wybranych mieszanin
antyferroelektrycznych
Anna Drzewicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Chemii

Wybrane zagadnienia procesu transferu elektronu w roztworach albuminy osocza
krwi ludzkiej
Karolina Radomska, Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Marian Wolszczak, Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Zastosowanie elektrody modyfikowanej
elektrochemiczny czujnik glukozy

filmem

biopolimerowym

jako

Monika Figiela, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
Izabela Stępniak, Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Zastosowanie metod chemometrycznych w kontekście kontroli jakości środków
ochrony roślin
Patrycja Marczewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Marek Miszczyk, , Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice
Marlena Płonka, , Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice
Dorota Kronenbach-Dylong, , Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział
Sośnicowice
Katarzyna Bober, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Mieczysław Sajewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
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Analiza wpływu przeciążeń generowanych w warunkach laboratoryjnych na
budowę i funkcjonowanie żywych komórek i organizmów
Dawid Przystupski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej

Biotechnologiczne strategie przemysłu tekstylnego
Katarzyna Czyżewska, Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej

Interactions of essential oils and entomopathogenic fungi
Anna Litwin, University of Lodz, Department of Industrial Microbiology and Biotechnology
Sylwia Różalska, University of Lodz, Department of Industrial Microbiology and Biotechnology

Kannabinoidy, endokannabinoidy i nowotwory
Paweł Śledziński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Agnieszka Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Joanna Zeyland, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii

Mechanizm przerzutowania nowotworów
Monika Sztandera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN "Bakcyl"
Kinga Nakonieczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN "Bakcyl"

Molekularna analiza markera męskości szparaga MSM1 w izogenicznych liniach
ogórka
Agata Bieńkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Jakub Wojciechowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Paweł P. Woźniak, Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej

Rosliny zamiast antybiotyków?
Ewelina Łojewska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin

Sprzężony kwas linolowy (CLA) jako środek o wielokierunkowym działaniu
terapeutycznym
Magdalena Rychlicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Marta Czarnecka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Natalia Niezgoda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Anna Gliszczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii

Współczesne podejście do kwestii alergenów pokarmowych
Marta Słowianek, Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii Żywności
Joanna Leszczyńska, Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii Żywności
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Hodowle mieszane bakterii oraz szczepów Brochothrix thermosphacta
Angelika Kunikowska, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej

Interdyscyplinarność
sposobem
na
remediację
środowiska,
czyli
mikrobiologiczno-chemiczny system usuwania arsenu z zanieczyszczonych wód
Klaudia Dębiec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Witold Uhrynowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Jan Krzysztoforski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Aleksandra Skłodowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Łukasz Drewniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Investigation of biosurfactants and oxidoreductive enzymes co-production by
Bacillus sp. IM 13
Anna Kuśmierska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Katarzyna Paraszkiewicz, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Biotechnologii
Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Mikroorganizmy uczestniczące w biodegradacji związków chloroaromatycznych
Wojciech Smułek, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Amanda Pacholak, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ocena możliwości wykorzystania analizy obrazu do badania oznak życiowych
Daphnia Magna w badaniach toksykologicznych
Wiktoria Wojtkiewicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Zbigniew Ziembik, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Problemy diagnostyczne w rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude
Katarzyna Górka, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra
Biosystematyki

Symbioza rizobiów oraz Fabaceae (roślin bobowatych)
Kinga Nakonieczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Monika Sztandera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"

Transformacja mikrobiologiczna jako metoda do otrzymywania flawonoidów
z ugrupowaniem katecholowym
Sandra Sordon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Anna Madej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Jarosław Popłoński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Tomasz Tronina, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Agnieszka Bartmańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Ewa Huszcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Wpływ ekstraktu z Sapindus mukorossi na biodegradację izomerów
chlorotoluenu przez bakterie środowiskowe poddane stresowi metabolicznemu
Amanda Pacholak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Wojciech Smułek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wzrost bakterii w postaci biofilmu na folii polietylenowej (PE) oraz próby jej
degradacji
Mateusz Noszka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Julia Kilisch, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Paulina Domagała, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Alicja Wawrzeń, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
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Lizofosfatydylocholina
cywilizacyjnych

jako

związek

terapeutyczny

w leczeniu

chorób

Marta Czarnecka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Magdalena Rychlicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Natalia Niezgoda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności,
Katedra Chemii
Anna Gliszczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii

Niekonwencjonalne zastosowanie biopestycydów
Ewa Kozłowska, Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Natalia Hoc, Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii, SKN "OrgChem"
Monika Dymarska, Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Edyta Kostrzewa-Susłow, Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Tomasz Janeczko, Uniwesytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Wpływ gamma-dekalaktonu na wzrost i aktywność lipolityczną drożdży Yarrowia
lipolytica
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
Jolanta Małajowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności

Wpływ siewu oraz jego terminu na rozwój pszenżyta jarego
Rafał Niemyjski, Uniwesrytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Studenckie Koło Inżynierii
Rolniczej

Wpływ substratu z alg morskich na stopień zabezpieczenia roślin przed stresem
suszy
Monika Grzelak, SGGW w Warszawie, WOBiAK
Natalia Kuźma, SGGW w Warszawie, WOiIAK
Radosław Łaźny, SGGW w Warszawie, WOBiAK

Wpływ ziołowych ekstraktów zawierających związki o wysokiej aktywności
biologicznej na kiełkowanie nasion wybranych gatunków chwastów
występujących w uprawie rumianku pospolitego (Chamomilla recutitata L.)
Grzegorz Pijanowski, Szkoła Główna Gospodarstwa
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Wiejskiego

w Warszawie,

Wydział

Występowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae u płazów ze szczególnym
uwzględnieniem prewalencji Escherichia coli oraz Salmonella sp
Mateusz Dróżdż, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Mikrobiologii
Gabriela Cieniuch, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Mikrobiologii
Katarzyna Miętka, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Mikrobiologii
Gabriela Bugla-Płoskońska, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Mikrobiologii
Radosław Ratajszczak, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu,

Zastosowanie lamp LED w mikrorozmnażaniu serduszki okazałej
Magdalena Hajzer, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Dominika Rymarz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Natalia Miler, uczelniaUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Zastosowanie nanocząstek do dezynfekcji nasion wybranych gatunków roślin
Emilia Michałowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, SKN ExPlant
Daria Garczyńska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, SKN ExPlant
Izabela Liśkiewicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, SKN ExPlant
Patryk Brudnicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, SKN ExPlant
Natalia Miler, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, SKN ExPlant

Śniadeckich
Śniadeckich
Śniadeckich
Śniadeckich
Śniadeckich

Zastosowanie preparatów zawierających nanocząstki do przedłużania trwałości
kwiatów ciętych róż i narcyzów
Emilia Żmuda, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Klaudia Żygadło, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Natalia Miler, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Zostać czy uciec - czyli ptasi dylemat na przykładzie Remiza
Klaudia Wala, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Związek pomiędzy zjadliwością bakterii Klebsiella pneumoniae a jej opornością
na faga KP36
Maciej Basczok, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
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Aktualne trendy w procesie
cząsteczek in silico

otrzymywania

nowych

leków-

modelowanie

Julia Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Analiza właściwości celulozy bakteryjnej wykorzystanej do immobilizacji drożdży
Saccharomyces cerevisiae
Anna Żywicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra
Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
Karol Fijałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra
Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Antibacterial activity of commercial sunscreens containing titanium dioxide
Daria Kądziołka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Agata Markowska-Szczupak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Antoni W. Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Gatunki inwazyjne jako źródło zagrożeń parazytologicznych na przykładzie szopa
pracza (Procyon lotor,L)
Kinga Leśniańska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Impregnacja celulozy bakteryjnej substancjami przeciwdrobnoustrojowymi
wytwarzanymi przez Streptomyces spiroverticillatus
Dorota Peitler, Zachodniopomorski Uniwersytet
Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej

Technologiczny

w Szczecinie,

Katedra

Niesporczaki - organizmy, które przetrwają koniec świata
Aleksandra Buchaj,
i Biotechnologii

Uniwersytet

Marii

Curie-Skłodowskiej

w Lublinie,

Wydział

Biologii

Ogólna rola i funkcje opakowań żywności
Patrycja Hurman, Uniwesrytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Studenckie Koło
Inżynierii Rolniczej

Zwalczanie nadostrego odrzucenia ksenoprzeszczepów poprzez modyfikacje
genetyczne
Natalia Mazurkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Agnieszka Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
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The influence of nitrogen modified titanium dioxide on enzymatic activity of
Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis
Paulina Rokicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Agata Markowska-Szczupak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Antoni W. Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Biologiczna aktywność nowo syntezowanych kationowych surfaktantów
dwugłowych C(n)DAPA oraz C(n)TAPA wobec wybranych drobnoustrojów
Emil Paluch, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Agata Piecuch, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Ewa Obłąk, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska, Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej
Łukasz Lamch, Politechnika Wrocławska, Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej

Czy metka ma znaczenie?
Elżbieta Wątor, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Degradacja troponiny-T post mortem a kształtowanie się końcowej kruchości
mięsa
Magdalena Górska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Nauk
Weterynaryjnych, Zakład Anatomii Zwierząt
Dorota Wojtysiak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Nauk
Weterynaryjnych, Zakład Anatomii Zwierząt

Detekcja reaktywnych form tlenu oraz pomiar aktywności enzymów
antyoksydacyjnych u wybranych szczepów Trichoderma poddanych działaniu
alachloru
Justyna Nykiel - Szymańska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Biotechnologii
Paulina Siewiera, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Sylwia Różalska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Mirosława Słaba, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Interakcje kapsaicyny z receptorami TRPV1
Jakub Knurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Jakościowa analiza produktów hydrolizy triacylogliceroli katalizowanej przez
enzymy lipolityczne drożdży Yarrowia lipolytica w hodowli okresowej
Aleksandra Zielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Agata Fabiszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności

Molekularni kurierzy, czyli wykorzystanie peptydów w terapii celowanej
Karolina Wojtyna, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Samodzielne Laboratorium
Bakteriofagowe
Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Samodzielne
Laboratorium Bakteriofagowe

Oddziaływanie tributylocyny (TBT) na profil fosfolipidowy, skład kwasów
tłuszczowych i przepuszczalność błon komórkowych wybranych grzybów
mikroskopowych
Paulina Siewiera, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Justyna Nykiel-Szymańska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Biotechnologii, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Przemysław Bernat, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Wpływ hydrofobowego źródła węgla na syntezę enzymów lipolitycznych przez
szczep drożdży Yarrowia lipolytica ATCC 90812
Katarzyna Kozik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Agata Bieńkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Agata Fabiszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności
Anna Kundys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 13:00-15:00, SALA D, SESJA
REFERATOWA NR 2
Analiza wpływu niskotoksycznych leków pochodzenia naturalnego na komórki
raka jajnika na przykładzie kurkuminy
Dominika Chrzanowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Biochemii Lekarskiej
Dawid Przystupski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Justyna Mączyńska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Jolanta Saczko, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej

Disputed paternity testing - lack of mother's profile analysis as a reason for
issuing incorrect opinion
Dominika Pluta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Miron Tokarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Ewa Janiszewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Paulina Czechowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Karolina Cukierska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej

Technik
Technik
Technik
Technik
Technik

Metody diagnostyki molekularnej zmian cytogenetycznych w ostrej białaczce
szpikowej
Anna Mistarz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski

Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat prawidłowego przygotowywania się
do podstawowych badań laboratoryjnych
Joanna Kokot, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Śląskich

we

Wrocławiu,

Wydział

Ocena występowania „oporności” na leczenia przeciwpłytkowe w przebiegu
choroby wieńcowej
Katarzyna Leszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Hematologicznej
Kinga Nowacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Hematologicznej
Joanna Pawlus, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Hematologicznej

Poprawa skuteczności transportu cisplatyny metodą elektroporacji – badania in
vitro na hodowli pierwotnej komórek raka trzustki
Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Justyna Mączyńska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Adam Rzechonek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika
Chirurgii Klatki Piersiowej
Piotr Błasiak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej
Julita Kulbacka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Jolanta Saczko, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

The search for new compounds, which block mechanism of bacterial resistance, in
group of arylidenoimidazolone derivatives
Aneta Kaczor, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Technologii i Biotechnologii
Środków Leczniczych
Karolina Witek, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Technologii
i Biotechnologii Środków Leczniczych
Gniewomir Latacz, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Technologii
i Biotechnologii Środków Leczniczych
Katarzyna Kieć-Kononowicz, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Technologii
i Biotechnologii Środków Leczniczych
Jadwiga Handzlik, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Technologii
i Biotechnologii Środków Leczniczych

Wpływ nadciśnienia tętniczego oraz lokalizacji tętniaka na czułość
baroreceptorów tętniczych u osób po krwotoku podpajęczynówkowym
z pękniętego tetniaka
Agnieszka Uryga, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Inżynierii Biomedycznej
Agnieszka Kazimierska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Magdalena Kasprowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Małgorzata Burzyńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej
Terapii

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 15:00-17:30, SALA D, SESJA
REFERATOWA NR 3
Assessment of diagnostic accuracy of nanopore DNA sequencing technology
Miron Tokarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Izabela Pielka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Dominika Pluta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Ewa Janiszewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej
Paulina Czechowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej

Technik
Technik
Technik
Technik
Technik

Badania modelowe kości żuchwy po częściowej resekcji
Anna Wybraniec, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa,
Wytrzymałości i Spawalnictwa

Ciężka niewydolność prawokomorowa u pacjentki
jednokomorowym po zespoleniu glenna - opis przypadku

z sercem

pierwotnie

Ewelina Marciniewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zakład radiologii
ogólnej zabiegowej i neuroradiologii Wrocław
Paulina Najgrodzka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pediatrii
Immunologii i reumatologii Wieku Rozwojowego Wrocław
Magdalena Makowska-Donajska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Długotrwały wpływ jonów niklu na parametry elektrofizjologiczne fragmentów
skóry in vitro
Aldona Gajek, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Wiktoria Giersig, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Iga Hołyńska-Iwan, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

Konserwanty w szczepionkach a zdrowie dzieci - fakty i mity
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny
Małgorzata Chowaniec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Higieny
Agata Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny

Laboratoryjne metody diagnostyczne przydatne w analizowaniu biomarkerów
narażenia organizmu na czynniki toksyczne, ze szczególnym uwzględnieniem
zanieczyszczeń powietrza
Karolina Cukierska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło
Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej
Paulina Czechowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło
Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej
Dominika Pluta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło
Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej

Lewoskrętna witamina C - fakt czy mit?
Hanna Sikorska-Szaflik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Magdalena Urbanik-Piszczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Jowita Halupczok-Żyła, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Makrofagi jako obrońcy naszego układu immunologicznego
Justyna Łopatecka, Uniwersytet Wrocławski, Biotechnologia

Metody kształcenia studentów kierunków medycznych z procedur higienicznych
Agata Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny

Obrazowanie
MR
zespołu
niedociśnienia
wewnątrzczaszkowego
charakterystyczne objawy radiologiczne i diagnostyka różnicowa

–

Marta Michali-Stolarska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii
Natalia Grochowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydzial lekarskostomatologiczny
Joanna Bladowska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii

Wirus grypy - mały sprawca wielkich szkód
Magdalena Urbanik-Piszczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Hanna Sikorska-Szaflik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Jowita Halupczok-Żyła, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Wykorzystanie
cytotoksyczności
przeciwnowotworowych

komórek

NK

w terapiach

Małgorzata Grudzień, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium
Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
Andrzej Rapak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Immunobiologii
Molekularnej Nowotworów
Leon Strządała, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Immunobiologii
Molekularnej Nowotworów

Wypadł mi zdrowy ząb – co zrobić by go uratować?
Natalia Grochowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kierunek
Lekarsko-Dentystyczny
Marta Michali- Stolarska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii

Wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem twardziny układowej
Małgorzata Chowaniec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Higieny
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny

Zastosowanie USG płuc w diagnostyce zmian zapalnych, opis przypadku ultradźwięki zamiast RTG
Paulina Najgrodzka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika
Pediatrii Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego Wrocław
Ewelina Marciniewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zakład radiologii
ogólnej zabiegowej i neuroradiologii Wrocław
Magdalena Makowska-Donajska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

NIEDZIELA, 02.04.2017, GODZINY 9:00-11:30, SALA D, SESJA
REFERATOWA NR 4
"Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia"* – ile wiemy o HIV?
*Henry de Bracton
Ewa Janiszewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Dominika Pluta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski
Miron Tokarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Autoregulation of blood flow in glaucoma
Agnieszka Kazimierska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Agnieszka Uryga, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Inżynierii Biomedycznej
Magdalena Kasprowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Monika Danielewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Cała prawda o Puerh - herbata jakiej nie znamy
Kaja Karwowska, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Choroba IgG4-zależna - czy nadal pozostaje nieznaną jednostką chorobową?
Jowita Halupczok-Żyła, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Hanna Sikorska-Szaflik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Magdalena Urbanik-Piszczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Flora bakteryjna i otyłość – jak powiązane są bakterie jelitowe z rozwojem
otyłości?
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Jowita Halupczok-Żyła, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Magdalena Urbanik-Piszczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Hanna Sikorska-Szaflik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Grzyby wielkoowocnikowe - cenny element diety czy zagrożenie dla zdrowia?
Katarzyna Żyłka, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,
Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Inhibitory kinazy ALK w kontekście neuroblastoma i innych nowotworów
Przemysław Kaczówka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski

Interferencja RNA - przyszłość czy mrzonka?
Paulina Czechowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, SKN Medycyny
Molekularnej i Komórkowej
Karolina Cukierska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, SKN Medycyny
Molekularnej i Komórkowej
Miron Tokarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Technik
Molekularnych

Wytłoki jabłkowe jako prozdrowotny dodatek produktów glutenowych
Marek Kruczek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Anna Areczuk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Barbara Drygaś, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno Rolniczy
Jarosław Korus, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Magdalena Krystyjan, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 10:00-12:00, SALA E, SESJA
REFERATOWA NR 1
Charakterystyka bakterii nitkowatych z osadu czynnego pochodzącego z czterech
różnych oczyszczalni ścieków województwa łódzkiego
Olga Andrzejczak, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Ewa Liwarska- Bizukojć, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inzynierii
Środowiska

Efektywność energetyczna osadów ściekowych przeznaczonych do wytwarzania
biogazu w oczyszczalni ścieków
Dawid Chełkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Krzysztof Pilarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Michał Brzoski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Katarzyna Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów

Metody odzysku metali z odpadów elektronicznych
Agnieszka Gurgul, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Odcieki z zakładów gospodarowania odpadami i możliwości ich wykorzystania
Monika Langner, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego jako substraty do produkcji biogazu
rolniczego w Polsce
Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Weronika Andrzejewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów

Projekt technologiczny instalacji do przetwarzania pofermentu powstałego na
bazie obornika kurzego
Katarzyna Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Michał Brzoski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Dawid Chełkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów

Tolerancja ekologiczna traw na skażenie metalami Cu i Zn
Jakub Topolski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli

Wpływ modyfikacji fotokatalizatorów na zmiany toksyczności wody zawierającej
bisfenol A poddanej naświetlaniu promieniowaniem UV
Piotr Zawadzki, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Edyta Kudlek, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Mariusz Dudziak, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych

Wpływ stałego pola magnetycznego na oczyszczanie ścieków i przeróbkę osadów
ściekowych
Anna Hajduk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Inżynierii Środowiska
Marcin Dębowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Inżynierii Środowiska
Marcin Zieliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Inżynierii Środowiska

Wykorzystanie danych ALS do określania potencjału solarnego dachów domów
mieszkalnych
Piotr Piotrowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej,
Katastru i Fotogrametrii

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 13:00-15:00, SALA E, SESJA
REFERATOWA NR 2
Czy marka ma wpływ na jakość ketchupu?
Pamela Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SKNTŻ Spectrum
Izabella Matuszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SKNTŻ Spectrum
Paulina Misiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SKNTŻ Spectrum

Czynniki poubojowe decydujące o jakości mięsa kulinarnego
Milena Chodźko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, student

Czynniki wpływające na skład i jakość mleka krowiego
Urszula Ostaszewska,
Przyrodniczy

Uniwersytet

Przyrodniczo-Humanistyczny

w Siedlcach,

Wydział

Kolorymetryczne oznaczenie barwy jako wyróżnika jakości miodów odmianowych
Patrycja Sowa, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
Agata Bieniek, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
Monika Wesołowska, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
Małgorzata Dżugan, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności

Nowoczesne
mlecznych

rozwiązania

technologiczne

wykorzystywane

w chowie

krów

Daniel Radzikowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego
Magdalena Kamila Gajownik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział
Przyrodniczy

Ocena struktury krystalicznej miodów odmianowych pochodzących z terenu
województwa podkarpackiego
Sylwia Swacha, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
Małgorzata Dżugan, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności

Plonowanie kukurydzy uprawnej na kiszonkę na przykładzie gospodarstwa
rolnego
Magdalena Moczulska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, student

Preparaty enzymatyczny w przemyśle mięsnym
Olga Kinga Gajownik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy

NIEDZIELA, 02.04.2017, GODZINY 9:00-11:30, SALA E, SESJA
REFERATOWA NR 4
Environmental hazards associated with the cement industry
Mirela Wolf, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej
i Ekotechniki
Agata Siedlecka, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii
Sanitarnej i Ekotechniki

Ocena jakości pelletów z biomasy na podstawie badania ich wytrzymałości
kinematycznej
Anna Sławińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN BioEnergia
Maria Szwaj, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN BioEnergia
Arkadiusz Dyjakon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Zakład
Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

=Otrzymywanie i charakterystyka węgli aktywnych z biomasy
Jarosław Serafin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Potencjał energetyczny biomasy rolniczej wykorzystanej na cele biogazowe na
terenie wybranej gminy
Michał Brzoski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Damian Janczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Dawid Chełkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Katarzyna Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów

Proces ciągłej fermentacji metanowej - jak to zrobić w skali laboratoryjnej?
Marta Cieślik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności
Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Michał Brzoski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów

Termiczna przeróbka paliw stałych a możliwości ograniczania emisji rtęci
z energetyki węglowej
Maciej Cholewiński, Politechnika Wrocławska, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin
i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych
Wiesław Ferens, Politechnika Wrocławska, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin
i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych

Wpływ stałego nośnika na biodegradację węglowodorów przez mikroorganizmy
środowiskowe
Agata Zdarta, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Wojciech Smułek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wpływ warunków uprawy bobiku (Vicia faba L.) na pszczoły
Mateusz Kęsy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Zmiany jakości wód powierzchniowych w wyniku rolniczej działalności człowieka
na przykładzie zlewni Nidzica
Rafał Bielecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii Zakład
Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

WYSTĄPIENIA POSTEROWE

SOBOTA, 01.04.2017, GODZINY 10:00-12:00, SESJA
POSTEROWA NR 1 – HOL KEBB UWR
Aktywność cyklooksygenazy w mózgu szczurów poddanych pre- i postnatalnej
ekspozycji na fluor
Karolina Dec, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Agnieszka Łukomska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Anna Cichoń, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Karolina Jakubczyk, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Izabela Gutowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka

Analysis of polyphenolic compounds in extracts from honey
Alina Sowa, Wroclaw Medical University, Department of Pharmacognosy
Karel Šmejkal, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic,
Department of Natural Drugs
Irena Mażol, Wroclaw Medical University, Department of Pharmacognosy
Zbigniew Sroka, Wroclaw Medical University, Department of Pharmacognosy

Bierne narażenie na dym tytoniowy a ryzyko nowotworzenia
Agata Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny

Charakterystyka i ocena cytotoksyczności psich komórek NK
Małgorzata Grudzień, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium
Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
Andrzej Rapak, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Immunobiologii
Molekularnej Nowotworów
Ewa Zioło, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Immunobiologii
Molekularnej Nowotworów
Leon Strządała, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Immunobiologii
Molekularnej Nowotworów

Charakterystyka uzębienia ludzi z epoki późnego neolitu w oparciu o szczątki
kostne z okolic Wrocławia
Aleksandra Całkosińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Anna Leśków, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii
i Diagnostyki Środowiskowej
Małgorzata Tarnowska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia
Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej

Czy choroby przyzębia mogą mieć wpływ na termin porodu?
Natalia Grochowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kierunek
Lekarsko-Dentystyczny
Marta Michali- Stolarska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii

Czy dieta bezglutenowa jest odpowiednia dla seniorów?
Sylwia Sady, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe
Żywności Spectrum
Maria Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie
Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Marlena Grzybek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie
Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Dawid Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie
Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Angelika Majewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie
Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Agata Jankowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie
Towaroznawstwa Żywności Spectrum

Towaroznawstwa
Koło

Naukowe

Koło

Naukowe

Koło

Naukowe

Koło

Naukowe

Koło

Naukowe

Early treatment protocol in children with cleft lip and palate
Anna Pelc, Uniwersytet Medyczny in. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Dorota Kustrzycka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Enzymy powszechnie stosowane w diagnostyce laboratoryjnej
Natalia Galant, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki
Medycznej
Mateusz Pięt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład WIrusologii i Immunologii
Adrian Zając, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii

Farmaceutyki w środowisku wodnym i ich wpływ na zdrowie człowieka
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny
Agata Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny
Małgorzata Chowaniec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Higieny

Fluor jako czynnik wpływający na syntezę prostaglandyny E2 (PGE2) w nerkach
szczurów poddanych pre- i postnatalnej ekspozycji na ten pierwiastek
Adrianna Kamińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Karolina Dec, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Agnieszka Łukomska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Anna Głuszyk, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Aleksandra Rosengart, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Izabela Gutowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka

Fragariae folium – surowiec o istotnym działaniu prozdrowotnym
Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Farmakognozji
Alicja Kucharska, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Technologii Owoców, Warzyw
i Nutraceutyków Roślinnych
Anna Sokół-Łętowska, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Technologii Owoców, Warzyw
i Nutraceutyków Roślinnych
Izabela Fecka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Farmakognozji

Hematoonkologia a zagrożenie osteoporozą
Anna Wysoczańska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Aleksandra Ślęzak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Benita Wiatrak, Uniwersytet Medyczny im. Pisatów Sląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Kornelia Gajek, Uniwersytet Medyczny im. Pisatów Sląskich we Wrocławiu, Katedra
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

i Zakład
i Zakład
i Zakład
i Klinika

Hipoksja
i zakwaszenie
nowotworowego

mikrośrodowiska

jako

mediatory

przerzutu

Mateusz Pięt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład WIrusologii i Immunologii
Natalia Galant, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Adrian Zając, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Anatomii Porównawczej
i Antropologii

Jak pacjenci z rybią łuską pomagają nam lepiej rozumieć atopowe zapalenie
skóry, czyli rzecz o mutacjach w genie filagryny
Alicja Woś, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I Katedra i Klinika Pediatrii,
Alergologii i Kardiologii
Joanna Połomska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I Katedra i Klinika
Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Anna Skiba, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I Katedra i Klinika Pediatrii,
Alergologii i Kardiologii

Komputerowe zarządzanie stadem krów mlecznych na terenie województwa
lubelskiego
Magdalena Kamila Gajownik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział
Przyrodniczy

Kumulacja fluoru w nerkach szczurów poddanych ekspozycji na ten pierwiastek
oraz jego wpływ na całkowitą zdolność antyoksydacyjną tkanki
Aleksandra Rosengart, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM
Anna Głuszyk, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM
Adrianna Kamińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM
Karolina Dec, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM
Agnieszka Łukomska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM
Izabela Gutowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii i Żywienia
Człowieka PUM

Masseter muscle tone and signs of occlusal parafanction in oral cavity of
dentistry students
Joanna Owczarek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Periodontologii, Zakład Patologii Jamy Ustnej
Victoria Haassengier, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pediatrii Społecznej

Metody badań metaloproteinaz w materiałach biologicznych
Aleksandra Franczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Monika Waloszczyk, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Marta Zok, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej
Dominika Tamulska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Agnieszka Sapa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Analityki
Medycznej

Metody obiektywnej oceny drożności nosa w praktyce klinicznej
Hanna Sikorska-Szaflik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Magdalena Urbanik-Piszczek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Najsilniejsze trucizny świata - tetrodotoksyna
Małgorzata Tarnowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna
Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej
Anna Leśków, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia
Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej
Aleksandra Całkosińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Nasiona chia – superfood czy superbiznes?
Olga Władyka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Obustronny guz Wilmsa u 3 letniego chłopca, opis przypadku
Paulina Najgrodzka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika
Pediatrii Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Ewelina Marciniewicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład
Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii
Magdalena Makowska-Donajska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Ocena sensoryczna mleka koziego i jego permeatu po mikrofiltracji
Łukasz K. Kaczyński, Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Katedra Technologii Mleczarstwa
Dorota Cais-Sokolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa

Ocena wpływu substancji pochodzących z zielonej herbaty na komórki raka
jajnika
Dawid Przystupski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Dominika Chrzanowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Biochemii Lekarskiej
Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Justyna Mączyńska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Jolanta Saczko, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Biochemii Lekarskiej
Małgorzata Sieradzka, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biochemii Ogólnej
Justyna Jaworska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biochemii Ogólnej
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biochemii Ogólnej
Paweł Nowak, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biochemii Ogólnej

Opis przypadku: Obraz TK szkliwiaka szczęki u 38-letniej kobiety
Marta Michali-Stolarska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii
Natalia Grochowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydzial lekarskostomatologiczny
Joanna Bladowska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii

Oporność wielolekowa nowotworów i charakterystyka białek transportowych
Aleksandra Ślęzak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Anna Wysoczańska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Benita Wiatrak, Uniwesytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Podstaw Nauk Medycznych
Kornelia Gajek, Uniwesytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Oporność wielolekowa w kontekście terapii nowotworowej
Katarzyna Szczepankiewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
Monika Pluta, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny

i Zakład
i Zakład
i Zakład
i Klinika

Osteoporoza u mężczyzn – niedoceniany problem
Małgorzata Chowaniec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Higieny
Anna Kawalec, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład
Higieny

Plejotropowe działanie Witaminy D a konsekwencje zdrowotne jej niedoboru
Agnieszka Gorlo, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika
Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
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Barbara Kornafel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
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Człowieka
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Człowieka
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Człowieka
Izabela Gutowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Biochemii
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Rozpoznawanie astmy wczesnodziecięcej w świetle aktualnej wiedzy medycznej
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Splicing regulation by Epithelial Splicing Regulatory Proteins in colorectal cancer
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Stabilność połączeń adhezyjnych naturalnych i syntetycznych klejów tkankowych
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Renata Wawrzaszek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Sushi jako dodatkowe źródło fluoru w diecie. Zawartość fluoru w popularnej
japońskiej potrawie
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Tests to assess the mutagenicity of environmental pollution
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Użycie detektora metalu do celów namierzania masowych grobów I i II wojny
światowej
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Wpływ palenia papierosów na aktywność N-acetylo-β-D-glukozaminidazy
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Wpływ soku z młodych pędów buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) na ekspresję
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Małgorzata Jabłońska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Badanie aktywności katalizatorów miedziowych w reakcji kaskadowej
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UŚ
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Badanie elektroanalitycznych właściwości kwasu syryngowego przy użyciu
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Justyna Robak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Barbara Burnat, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
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Biphenyl and terphenyl derivatives with long conjugated π electron system
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Charakterystyka strukturalna mieszaniny polimerowej Ecoflex/PLA
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typu Metal-Organic Framework
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Filip Formalik, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Biomedycznej
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Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie
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Elektrochemiczna redukcja grupy nitrowej jako źródło sygnału analitycznego
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Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Extracting natural limonene from waste orange peels and obtaining oxygenated
derivatives from this compound on the Ti-MCM-41 catalyst
Alicja Gawarecka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej
Agnieszka Wróblewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Fosfonopeptydy jako inhibitory ludzkiej proteazy HAT
Monika Milewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
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Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
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Monika Retajczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
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Kamil Czerniak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Agnieszka Biedziak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Montmorillonite as catalyst in oxidation process of limonene with hydrogen
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Adrian Antosik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej. Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych

Mounting mass based on silicone pressure-sensitive adhesives
Adrian 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

Naturalne źródła przeciwutleniaczy
Ewelina Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Dominik Szczukocki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Barbara Krawczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Karolina Czarny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Iwona Drelich, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

New tridentate NCN-coordinating ligands based on pyrene structure: synthesis,
photophysical properties and DFT theoretical studies
Aneta Kurpanik, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Dawid Zych, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Krystian Pożoga, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Agata Frankowska, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii
Stanisław Krompiec, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii

Nie tylko medycyna estetyczna – czyli o innych zastosowaniach kolagenu
Agata Wojna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Maciej Ostrowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Katarzyna Frątczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Niebiańskie pianki - aerożele jako materiał przyszłości
Lucyna Litke, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Numeryczne Rozwiązanie Otwartego Dyssypacyjnego Równania GrossaPitajewskiego dla Dwuwymiarowego Kondensatu Polarytonów Ekscytonowych
Andrzej Opala, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur i KN Nanoinżynierii NANOIN

Octany allilowe w syntezie bioaktywnych związków fosforoorganicznych
Mateusz Jackowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Odkrywamy skład olejków eterycznych z drzew cytrusowych
Iwona Drelich, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Dominik Szczukocki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Barbara Krawczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska
Karolina Czarny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

Oznaczanie alkaloidów zawartych w Chelidonium
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Majus

L.

metodą

Aleksandra Główka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Chemii
Stosowanej
Matylda Resztak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
i Farmakokinetyki
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracowanie Chemii Stosowanej

Pentapeptydowe substraty z nienaturalnymi aminokwasami jako narzędzie
w badaniu specyficzności substratowej ludzkiego proteasomu 20S
Mikołaj Żmudziński, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Wioletta Rut, Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny
Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny

Platynowe i nieplatynowe katalizatory do redukcji tlenu
znaczeniu w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych

o potencjalnym

Barbara Szewczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Krzysztof Miecznikowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Aleksandra Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Irmina Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Poli(ciecze jonowe) – synteza oraz zastosowanie w procesie flokulacji
Kamil Czerniak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Agnieszka Biedziak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Tomasz Rzemieniecki, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Damian Kaczmarek, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Problemy recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Agnieszka Gurgul, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Projekt technologiczny zamkniętego systemu produkcji biomasy glonów
z wykorzystaniem płynnych produktów odpadowych
Anna Hajduk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra InżynieriiŚrodowiska
Marcin Dębowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra InżynieriiŚrodowiska
Marcin Zieliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra InżynieriiŚrodowiska
Paweł Marcinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra InżynieriiŚrodowiska

Przyszłość medycyny - ciecze jonowe z farmakologicznym komponentem
Justyna Mandziak, Politechnika Wrocławska,
Weronika Piontek, ,
Joanna Feder-Kubis, Politechnika Wrocławiska,

Ratunek dla studenta, czyli kilka słów o kofeinie
Maciej Ostrowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Agata Wojna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Katarzyna Frątczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Significance and use of 3-allyloxy-1,2-propanodiol
Marika Walasek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej

Sulfoniowe sole organiczne jako nowe środki ochrony roślin
Anna Turguła, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Damian Kaczmarek, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Tomasz Rzemieniecki, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Synteza i właściwości esterquatów amoniowych z anionem karboksylanowym
Michał Niemczak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Agnieszka Biedziak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej
Kamil Czerniak, Politechnika Poznańska, Zakład Technologii Chemicznej

Synteza i właściwości niezwykłych tricyklicznych struktur klatkowych
Aleksandra Skoczeń, Uniwerystet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Naukowe Koło
Chemików

Synteza
i zastosowanie
w procesie
alkilopirydynokarboksyimidoamidów

ekstrakcji

N’-hydroksy-N-

Przemysław Aksamitowski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul.
Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Irmina Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul.
Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Aleksandra Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych
Adrian Przybylak, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul.
Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Karolina Wieszczycka, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul.
Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Kinga Filipowiak, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul.
Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Aleksandra Wojciechowska, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Grzegorz Framski, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej, Poznań

Synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne materiałów mezoporowatych
typu SBA-16 zawierających pallad
Paulina Dębek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Agnieszka Feliczak-Guzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Synteza, charakterystyka oraz
zawierających grupę fosfonową

zastosowanie

α-podstawionych

akrylanów

Marta Maślanka, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorgaanicznej

Synthetic dyes in activated sludge - methods of removing using microorganisms
Olga Andrzejczak, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

System uprawy, a zawartość fenolokwasów w różnych rodzajach mąk
Anna Przybylska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii
Kinga Stuper-Szablewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii
Juliusz Perkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii

Tetrazole w chemii koordynacyjnej
Agata Mrowiec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Janusz Szklarzewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

The consequences of the use of road salt on the example of surface water – good
and bad sides
Magda Piątek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Studenckie Koło
Naukowe Kalcyt

The influence of process parameters on the performance of membrane
distillation
Patrycja Wesołowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Technologii
Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

The use of microwaves in organic chemistry
Monika Retajczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej
Edyta Makuch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej

Ubikwityna i jej rola w degradacji białek
Monika Pluta, Uniwersytet Rzeszowski,
Katarzyna Szczepankiewicz, Uniwersytet Rzeszowski,
Krzysztof Szczupiel, Uniwersytet Rzeszowski,

Właściwości adsorpcyjne sieci metalo-organicznych (MOFs) względem CO2
Sylwia Szeligowska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Właściwości i zastosowanie ftalocyjanin
Łukasz Kołodziej, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Joanna Nackiewicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Wpływ modyfikowanych fotokatalizatorów na efektywność
strumieni wodnych zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia

oczyszczania

Piotr Zawadzki, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Edyta Kudlek, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Mariusz Dudziak, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytuy Inżynierii
Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych

Wpływ pH wody na kiełkowanie i wzrost Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra)
Jakub Topolski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli

Wpływ promieniowania UV na skórę człowieka podczas popularnych zabiegów
kosmetycznych
Katarzyna Frątczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Agata Wojna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Maciej Ostrowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Wpływ zawartości polilaktydu na wybrane właściwości mieszaniny poliestrowej
PLA/PBAT przeznaczonej do produkcji worków na odpady
Zuzanna Grodzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Urszula Chojnacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Anna Kundys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
Agata Fabiszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności

Wykrywanie narkotyków we krwi metodą LC/MS/MS
Monika Hołub, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Małgorzata Jabłońska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Małgorzata Bednarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Wyznaczanie stałych spektroskopowych dla cząsteczki NaH na podstawie metody
FS-CCSD (2, 0)
Artur Lisoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Chemii Teoretycznej
Monika Musiał, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Chemii Teoretycznej

Zastosowanie materiałów typu KIT-5 oraz KIT-6 modyfikowanych grupami
sulfonowymi jako katalizatorów reakcji alkilowania Friedla-Craftsa
Sylwia Jarmolińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Agata Wawrzyńczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Zastosowanie mediatora - metoda umożliwiająca
analitycznego Cd i Pb w woltamperometrii

wzmocnienie

sygnału

Katarzyna Domańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Analitycznej
i Analizy Instrumentalnej
Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii
Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
Ilona Sadok, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy
Instrumentalnej

Zastosowanie SBA-15 w medycynie
Małgorzata Skibińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład
Krystalografii

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej w wykrywaniu
fałszerstw dokumentów
Małgorzata Jabłońska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Małgorzata Bednarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
Monika Hołub, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Zorientowani na młodość: zadziwiające właściwości floretamidu
Anna Wychowaniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
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Wojciech Kropiwnicki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Estera Jachowicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Marta Krzyżaniak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Małgorzata Małopolska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Eliza Mnich, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii
i Biologii Infekcyjnej, Zakład Gastroimmunologii
Karolina Rudnicka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra
Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Zakład Gastroimmunologii
Magdalena Chmiela, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra
Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Zakład Gastroimmunologii

Analiza strukturalna immunoaktywnych egzopolisacharydów grzyba leczniczego
Lentinula edodes
Sandra Górska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zaklad Technologii Leków
i Biotechnologii Farmaceutycznej

Analiza wpłwu warunków wodnych na zjawisko przebicia hydraulicznego
w pomieszczeniach podpiwniczonych z uwzględnieniem przestrzennego modelu
warstw geotechnicznych
Dariusz Szwarkowski, Politechnika Krakowska, Katedra Współdziałania budowli z Podłożem

Badania iłów mioceńskim w stanie jednoosiowego i trójosiowego ściskania
z wykorzystaniem aparatu trójosiowego ściskania
Jakub Zięba, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Katedra Współdziałania Budowli
z Podłożem

Badania zróżnicowania wewnątrzgatunkowego wybranych właściwości lipaz
produkowanych przez szczepy drożdży Yarrowia lipolytica w podłożach
zawierających oliwę z oliwek
Marta Wiatrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Agata Fabiszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności

Badanie degradacji lewanu w warunkach modelowych przewodu pokarmowego
Marta Domżał-Kędzia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji
Jakub Suchodolski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji
Wojciech Wojtowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
Piotr Młynarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
Anna Krasowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji
Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotransformacji

Badanie postępu biodegradacji folii Ecovio w obecności proteinazy K
Sara Domagała, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Jowita Grzędzicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Anna Kundys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu

Badanie procesu wycieku przez błonę biologiczną sond fluorescencyjnych
wykorzystywanych do znakowania DNA
Paulina Dałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Badanie wskaźników rozwoju zrównoważonego na poziomie powiatów za pomocą
metod taksonomicznych
Marta Szylar, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katarzyna Cegielska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Dawid Kudas, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji

Bioaerozole
Weronika Bryl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Patrycja Kopa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Bioaktywność ftalidów pochodzenia naturalnego
Joanna Gach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Jakub Pannek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Teresa Olejniczak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Biologiczna obróbka wstępna biomasy lignocelulozowej
Katarzyna Czyżewska, Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej

Biotransformacje flawonoidów w kulturze Mortierella isabellina
Sandra Sordon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Jarosław Popłoński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Tomasz Tronina, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Ewa Huszcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Celiakia - życie bez glutenu
Karolina Włodarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
Iga Cios, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
Dominika Wojton, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Charakterystyka mikrobiologiczna
w Olsztynie w latach 2015-2016

i fizyko-chemiczna

wody

wodociągowej

Małgorzata Czatzkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus"
Iwona Gołaś, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Ewa Amenda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"
Monika Hubacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"
Marta Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"

Charakterystyka oddziaływań białka MPP1 z flotylinami w komórkach MCF-7
Marcin Sowa, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii

Charakterystyka składu chemicznego olejku
amboinicus nawożonego fusami kawowymi

eterycznego

z Plectranthus

Piotr Bartosz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KNBiotech
Daniel Bajerski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KNBiotech
Rita Głowacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności,
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności

Charakterystyka szczepu Aeromonas sp. O23A i jego udział w obiegu arsenu
w przyrodzie
Witold Uhrynowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Pracownia Analizy Skażeń
Środowiska
Klaudia Dębiec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Pracownia Analizy Skażeń Środowiska
Aleksandra Skłodowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Pracownia Analizy Skażeń
Środowiska
Łukasz Drewniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Pracownia Analizy Skażeń
Środowiska

Chemia na ostro - czyli różne oblicza kapsaicyny
Marta Ejza, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Klaudia Pierzchała, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Katarzyna Chrustowska, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Choroby nieprawidłowego i niekonicznego splicingu
Izabela Hawro, Uniwersytet Warszwski, Wydział Biologii

Dekoloryzacja barwników przemysłowych przez zewnątrzkomórkowe enzymy
Myrothecium roridum
Monika Jeżewicz, Uniwersytet Łódzki, Studenckie Koło Naukowe BiotechnologicznoMikrobiologiczne "SKN Bio-Mik"
Małgorzata Kędziora, Uniwersytet Łódzki, Studenckie Koło Naukowe BiotechnologicznoMikrobiologiczne "SKN Bio-Mik"
Anna Jasińska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

Diagnostyka Stanu Nawierzchni jako niezbędny element jakości dróg
Sebastian Kowerski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Dwa oblicza tetrodotoksyny
Dawid Hernik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Ewa Szczepańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

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,
Kinga Rodak, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki
o Materiałach

Effect of different cadmium concentrations on sweet maize (Zea mays L. cv.
Landmark)
Peiman Zandi, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Institute of Crop Science, Beijing
100081, P. R. China
Katarzyna Możdżeń, Pedagogical University, Department of Plant Physiology, Podchorążych 2,
30-084 Kraków, Poland
Saikat Kumar Basu, University of Lethbridge, Department of Biological Sciences, Lethbridge, AB
Canada T1K 3M4
Noel A. González-Valdivia, Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 entre 22 y 28, Colonia Centro
Chiná 24050, Campeche, México
William Cetzal-Ix, Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 entre 22 y 28, Colonia Centro Chiná
24050, Campeche, México
Isidra Pérez-Ramírez, Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 entre 22 y 28, Colonia Centro Chiná
24050, Campeche, México

Ekstrakcja barwników antocyjanowych z owoców żurawiny
Maria Różańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Marta Archacka, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Ewelina Misiak, ,

Generowanie wolnych rodników (ROS) przezlipopeptyd w komórkach raka skóry
Ida Szmigiel, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii
Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii
Anna Krasowska, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii

Geny oporności na fluorochinolony u środowiskowych Escherichia coli
Ewa Amenda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii
Środowiskowej, NK Mikrobiologów Molekularnych "Coccus"
Monika Harnisz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii
Środowiskowej, NK Mikrobiologów Molekularnych "Coccus"
Małgorzata Czatzkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus"
Monika Hubacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"
Marta Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"

Historyczne walory urbanistyczne dawnych „miasteczek” Dolnego Śląska
Angelika Kosieradzka, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Hodowla mikroalg w fotobioreaktorach
Katarzyna Mikołajczak,
i Mikrobiologii Żywności

Uniwersytet

Przyrodniczy

w Poznaniu,

Katedra

Biotechnologii

Inhibitory kinaz tyrozynowych z grupy TrkB oraz fosfolipazy C1 i ich potencjalne
zastosowanie w terapii glejaków
Adrian Zając, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład
Anatomii Porównawczej i Antropologii
Mateusz Pięt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład
Immunologii i Wirusologii
Natalia Galant, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Jedwabnik morwowy – znany owad o nieznanych zastosowaniach
Joanna Grześkowiak, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy
Małgorzata Łochyńska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy

Klonowanie metodą SLiCE
Klaudia Bielak, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Komórki supresyjne pochodzące z linii mieloidalnej i ich rola w immunosupresji
w chorobach nowotworowych
Adrianna Dudek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
i Biotechnologii, Zakład Wirusologii i Immunologii
Katarzyna Kaławaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
i Biotechnologii, Zakład Wirusologii i Immunologii

Biologii
Biologii

Kompozyty polimerowe wzmacniane grafenem jako faza zbrojącą
Angelika Kunikowska, Politechnika Łódzka, Instytu Inżynierii Materiałowej

Matlab jako narzędzie wspomagające diagnostykę onkologiczną
Magdalena Fryc, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Biomedycznej - InBio,
Sylwia Stiler, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej
- InBio,
Barbara Kornafel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Biomedycznej - InBio

Mechanizmy oporności na bakteriofagi
Ewelina Sosnowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Paweł Markwitz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Metody zmniejszania właściwości alergennych żywności
Marta Słowianek, Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii Żywności
Joanna Leszczyńska, Politechnika Łódzka, Instytut Podstaw Chemii Żywności

Mikrobiologiczna metoda otrzymywania hydroksylaktonów oraz ich właściwości
biologiczne
Adrianna Kondas, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii
Małgorzata Grabarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności,
Katedra Chemii
Katarzyna Wińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Chemii

Mikrobiota jelitowa noworodków a choroby wieku późniejszego
Marta Kozieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe
Mikrobiologów "Bakcyl"

Mikroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na
powierzchnie błotnika samochodów osobowych
Michał Łyczkowski, Politechnika Wrocławska, SKN Materiałoznawstwa im. Doc. Rudolfa Haimanna
Dominika Grygier, Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości
i Spawalnictwa

Modyfikacja powierzchni sorbentów naturalnych
Paweł Hućko, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Agnieszka Pawłowska, Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Chemicznej

Morwa biała źródłem surowców o wielokierunkowym zastosowaniu
Małgorzata Łochyńska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy
Joanna Grześkowiak, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Pracownia Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy

Natural polymers in drug delivery systems
Damian Semba, Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej

Nieantybiotykowe metody leczenia infekcji bakteryjnych
Ewelina Łojewska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin

Occurrence of ESBL-producing microorganisms in Wrocław tap water
Agata Siedlecka, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii
Sanitarnej i Ekotechniki

Ocena aktywności paraoksonazy 1 oraz stężenia dialdehydu malonowego u osób
chorych na łysienie plackowate
Anna Cwynar, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patobiochemii i Chemii
Klinicznej
Dorota Olszewska-Słonina, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra
Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Iga Hołyńska-Iwan, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patobiochemii
i Chemii Klinicznej
Magdalena Lampka, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patobiochemii
i Chemii Klinicznej
Elżbieta Piskorska, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patobiochemii
i Chemii Klinicznej

Ocena mikologiczna powietrza pomieszczeń wewnętrznych
Adriana Osińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus
Piotr Jachimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus
Natalia Zawrotna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus

Oddziaływanie naturalnych surfaktantów na bakterie z rodzaju Pseudomonas sp.
Agata Zdarta, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Justyna Półtoraczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Amanda Pacholak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Oporność na antybiotyki β-laktamowe u pałeczek z rodzaju Acinetobacter
Marta Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"
Monika Harnisz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii
Środowiskowej
Ewa Amenda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"
Małgorzata Czatzkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus"
Monika Hubacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NK Mikrobiologów Molekularnych
"Coccus"

Patogeniczność w rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude
Katarzyna Górka, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra
Biosystematyki

Photodynamic Therapy with liposomal gel formulation of chlorin e6-PVP
Daria Klusa, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Poland, Laboratory of Tumor
Molecular Immunobiology
Magdalena Przybyło, Wrocław University of Science and Technology,Poland, Departament of
Biomedical Engineering
Edyta Wysokińska, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Poland, Laboratory of
Tumor Molecular Immunobiology
Wojciech Kałas, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Poland, Laboratory of Tumor
Molecular Immunobiology

Porównanie metod namnażania wirusów bakteryjnych (bakteriofagów)
Marta Ochocka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności

Probiotechnologia – mikroorganizmy w rewitalizacji środowiska
Kinga Nakonieczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Monika Sztandera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Patrycja Malec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Michał Sułek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"

Prozdrowotne właściwości spiruliny
Katarzyna Kaławaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład
Wirusologii i Immunologii
Adrianna Dudek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład
Wirusologii i Immunologii

Przegląd metod obliczeniowych dla stężenia letalnego medialnego
przykładzie badań hydrobiontów w ściekach zawierających metale ciężkie

na

Wiktoria Wojtkiewicz, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Zbigniew Ziembik, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Olga Zhuk, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Przeżywalność bakterii Lactococcus lactis podczas mikrokapsułkowania metodą
suszenia rozpyłowego
Marta Archacka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności
Maria Różańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności
Agata Olejnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii
Żywności

Regulatory programowanej śmierci komórki a reakcja rośliny na nicienie
pasożytnicze
Katarzyna Śnieć, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katarzyna Hodun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Maciej Kiełek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Sara Domagała, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Ogrodnictwa,
Ogrodnictwa,
Ogrodnictwa,
Ogrodnictwa,

Różnice w budowie morfologicznej różnych form oplątwy brodaczkowatej
(Tillandsia usneoides L.)
Kamil Lutostański, SGGW w Warszawie, WOBiAK
Magdalena Przerwa, SGGW w Warszawie, WOBiAK

Skutki obecności selenu w naszym organizmie
Patrycja Malec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Kinga Nakonieczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Monika Sztandera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"
Michał Sułek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, SKN "Bakcyl"

Specyficzność działania enzymów lipolitycznych syntetyzowanych przez komórki
drożdży Yarrowia lipolytica w podłożu hodowlanym zawierającym oliwę z oliwek
Julia Sygocka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Marta Wiatrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Agata Fabiszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności, Katedra Chemii

Spirulina - pokarm przyszłości
Klaudia Woźniak, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Klaudia Winczewa, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

The effect of insecticides on entomopathogenic fungi
Anna Litwin, University of Lodz, Department of Industrial Microbiology and Biotechnology
Joanna Barańska, University of Lodz, Biotechnology and Microbiology Students' Society "Bio-Mik"
Małgorzata Złoty, University of Lodz, Biotechnology and Microbiology Students' Society "Bio-Mik"
Sylwia Różalska, University of Lodz, Department of Industrial Microbiology and Biotechnology

The photosynthetic activity of maize cv. Landmark in cadmium stress conditions
Peiman Zandi, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Institute of Crop Science
Katarzyna Możdżeń, Pedagogical University, Institute of Biology, Department of Plant Physiology
Sylwia Śliwińska-Wilczewska, University of Gdańsk, Institute of Oceanography, Department of
Marine Ecosystem Functioning
Saikat Kumar Basu, University of Lethbridge, Department of Biological Sciences
William Cetzal-Ix, Calle 11 entre 22 y 28, Colonia Centro Chiná 24050, Campeche, México,
Instituto Tecnológico de Chiná
Jesús F. Martínez-Puc, Calle 11 entre 22 y 28, Colonia Centro Chiná 24050, Campeche, México,
Instituto Tecnológico de Chiná

Użyteczność bakteryjnej metody DNA fingerprinting w kryminalistyce
Krzysztof Kraśnicki, Politechnika Śląska,
Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Politechnika Śląska,

Walka o przetrwanie: ekspresja genów systemu SOS oraz stresu oksydacyjnego
przez Pseudomonas aeruginosa traktowanego nanokompozytami z dodatkiem
srebra
Tomasz Cłapa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej
i Środowiskowej
Andrzej Borkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Dorota Narożna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Marek Selwet, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej
i Środowiskowej
Cezary Odrzygóźdź, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Wpływ DHEA i jego pochodnych na ludzki organizm
Natalia Katarzyna Hoc, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
Ewa Kozłowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Chemii
Tomasz Janeczko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Chemii

Wpływ ekstraktu roślinnego zawierającego saponiny na właściwości
powierzchniowe mikroorganizmów i biodegradację oleju napędowego
Amanda Pacholak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Agata Zdarta, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wpływ geosyntetyków na warunki gruntowo-wodne skarp i zboczy
Magdalena Moskal, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Mechaniki Budowli,
Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem

Wpływ jonów manganu na skład ilościowo-jakościowy surfaktyny w podłożach
pofermentacyjnych
Paweł Jajor, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Wpływ soku z młodych pędów kapusty głowiastej białej oraz z warzywa pełnej
dojrzałości (Brassica oleracea var. capitata f. alba) na żywotność komórek
nowotworowych czerniaka linii WM793
Mariola Drozdowska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności, Katedra Żywienia Człowieka
Aneta Koronowicz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności, Katedra Żywienia Człowieka
Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności, Katedra Żywienia Człowieka

Wpływ stosowania glinki kaolinitowej do mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt
brojlerów na parametry morfometryczne kości piszczelowej
Joanna Wojciechowska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Anatomii
Zwierząt
Dorota Wojtysiak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Anatomii
Zwierząt

Wpływ struktury chemicznej biosurfaktantów na ich właściwości
Katarzyna Snopkowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział biotechnologii
Paweł Jajor, Uniwersytet Wrocławski, Wydział biotechnologii
Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Wpływ układu przestrzennego miejscowości na możliwości inwestycyjne
Anita Kukulska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katarzyna Cegielska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Marta Szylar, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Wpływ witaminy D i jej analogów na zmiany w obrazie histologicznym płuc oraz
tkanki nowotworowej w modelu mysiego raka sutka
Katarzyna Gdesz, Uniwersytet Wrocławski, PAN, IIiTD im. Ludwika Hirszfelda Zakład Onkologii
Doświadczalnej
Agata Pawlik, PAN, IIiTD im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Onkologii Doświadczalnej
Artur Anisiewicz, PAN, IIiTD im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Onkologii Doświadczalnej
Beata Filip-Psurska, PAN, IIiTD im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Onkologii Doświadczalnej
Joanna Wietrzyk, PAN, IIiTD im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Onkologii Doświadczalnej

Występowanie integronów u bakterii środowiskowych z rodzaju Acinetobacter
Monika Hubacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus",Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Marta Łachacz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus",Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Małgorzata Czatzkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło
Mikrobiologów Molekularnych "Coccus", Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Ewa Amenda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "Coccus", Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Wzrost bakterii w postaci biofilmu na folii polietylenowej (PE) oraz próby jej
degradacji
Mateusz Noszka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Julia Kilisch, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Paulina Domagała, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Alicja Wawrzeń, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Zastosowanie nanomateriałów w mikrobiologii
Monika Sztandera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN Mikrobiologów "Bakcyl"
Kinga Nakonieczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN Mikrobiologów "Bakcyl"
Michał Sułek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN Mikrobiologów "Bakcyl"
Patrycja Malec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SKN Mikrobiologów "Bakcyl"

Zastosowanie transglutaminazy w przemyśle spożywczym
Iga Cios, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii
Karolina Włodarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii
i Biotechnologii
Dominika Wojton, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii
i Biotechnologii

Zimna plazma i jej aktywność bakteriobójcza oraz przeciwnowotworowa
Dominika Wojton, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
Karolina Włodarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
Iga Cios, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
Karol Nowosad, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Zmiany właściwości powierzchniowych komórek bakteryjnych w obecności
chlorofenolu
Wojciech Smułek, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Agata Zdarta, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Ewa Kaczorek, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zmienność pokrycia terenu w świetle zjawiska Urban Sprawl
Katarzyna Cegielska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Marta Szylar, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Dawid Kudas, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji

Zrównoważony rozwój przestrzeni a zobowiązania finansowe przedsiębiorstw
w kontekście sytuowania reklam
Monika Płuciennik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gspodarki Przestrzennej
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Afrykańskie trendy w przemyśle spożywczym
Igor Turkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Karolina Tkacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Justyna Kosieradzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Aminokwasy w produkcji roślinnej
Andrea Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony
Środowiska
Martin Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Izabela Gołąb, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Małgorzata Cieciura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy
Roślin
Małgorzata Wilkosz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy
Roślin
Tobiasz Wysoczański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej

Analiza czynników wpływających na wytrzymałości skorupy jaj konsumpcyjnych
Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Tomasz Szablewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością
Żywności
Renata Cegielska-Radziejewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania
Jakością Żywności
Kinga Stuper-Szablewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii
Agata Biadała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności

Analiza i optymalizacja bloku parowego współpracującego ze źródłami OZE
Paweł Mońka, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Analiza porównawcza składu chemicznego i potencjału prozdrowotnego nasion
jadalnych
Justyna Kosieradzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Fructus
Karolina Tkacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Fructus
Igor Turkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Fructus

Analiza wyników pomiaru kodowego jednoczęstotliwościowym odbiornikiem GPS
klasy turystycznej
Dawid Kudas, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji
Marta Szylar, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Katarzyna Cegielska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Charakterystyka białek mleka różnych gatunków
Piotr Żelazowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Przetwórstwa
Produktów Zwierzęcych

Charakterystyka substancji humusowych, ich oznaczanie i usuwanie z wód
Patrycja Krukowska, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury

Charakterystyki spektroskopowe metaloorganicznych kompleksów z rodziny
związków żelaza z triazolami
Małgorzata Rudnicka, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Chipsaty - projekt KickSat oraz KickSat-2
Oliwia Brożyna, Politechnika Gdańska,

Co tak naprawdę jemy – badania eksperymentalne parówek
Izabela Pryzmont, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Karol Sobolewski, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej
i Leśnej
Magdalena Joka, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej
Paulina Poletyło, Politechnika Białostocka, KN Rolka

Czym różni się miód naturalny od sztucznego?
Anna Maleszewska, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Rafał Żyłowski, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Emilia Rząca, Koło Naukowe Rolka, KN Rolka
Magdalena Joka, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej
Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej
i Leśnej

Determination of new liquid crystal material’s properties by use analytical
method
Justyna Jonik, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Marcin Purchała, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Tomasz Wawer, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Henryk Grajek, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Dąbrowskiego w Warszawie,
Dąbrowskiego w Warszawie,
Dąbrowskiego w Warszawie,
Dąbrowskiego w Warszawie,

Gaussia vs Firefly: możliwości nowych białek reporterowych
Aleksandra Wielento, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Biochemii Komórki
Piotr Gąska, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Biochemii Komórki
Aleksandra Solecka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Biochemii Komórki

Innowacyjne kierunki wykorzystania kwiatów ketmii szczawiowej w przemyśle
spożywczym
Karolina Tkacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Igor Turkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
Justyna Kosieradzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Jogurt warzywny - innowacyjny produkt na rynku mleczarskim
Izabela Kondrat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra
Towaroznawstwa Żywności, Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Mateusz Wyszyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra
Towaroznawstwa Żywności, Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Elżbieta Nijaka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra
Towaroznawstwa Żywności, Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum
Agnieszka Bąkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra
Towaroznawstwa Żywności, Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności Spectrum

Laboratoryjna diagnostyka w patologii endokrynologii rozrodu u suk
Blanka Bukowska,
Weterynaryjnej

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie,

Wydział

Medycyny

Materiały kompozytowe zawierające polimery przewodzące jako sensory gazów
Jagoda Barczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Sylwia Golba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Anna Toniarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach

Metody otrzymywania plazmy
Mateusz Bączkowski, Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Studentów Fizyki

Modelowanie właściwości sensorycznych jogurtu o zwiększonej zawartości białek
serwatkowych i z udziałem mikroflory probiotycznej
Paulina Bierzuńska, Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Technologii Mleczarstwa
Dorota Cais-Sokolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Technologii Mleczarstwa

Modyfikacje materiałów elastomerowych
właściwości wytrzymałościowe i palność

montmorylonitem

-

wpływ

na

Anna Toniarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Sylwia Golba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach
Jagoda Barczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauki o Materiałach

Możliwości gospodarczego wykorzystania sorgo
Jakub Frankowski, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Zakład Hodowli
i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych
Henryk Burczyk, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Zakład Hodowli i Agrotechniki
Roślin Włóknistych i Energetycznych

Nanotechnologiczne metody ulepszania jakości wody
Zofia Pilecka, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej

Niobiany ziem rzadkich i ich zastosowania
Piotr Winiarz, Politechnika Gdańska, Katedra Fizyki Ciała Stałego
Maria Gazda, Politechnika Gdańska, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Ocena możliwości zmniejszenia negatywnego oddziaływania układów jezdnych
ciągników na podłoża rolnicze
Dominik Ślusarczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej
Marek Brennensthul, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej

Wpływ rodzaju rozpylacza na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów
Paula Żórawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej
Beata Cieniawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej

Ocena
właściwości
fizykochemicznych
oraz
dojrzewającego typu Gouda podczas dojrzewania

mikrobiologicznych

sera

Piotr Żelazowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Kaja Egier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
Anna Durlak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Joanna Garncarska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Aleksandra Duśko, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności
Natalia Sanocka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii
Żywności

Ocena zawartości barwników występujących w dostępnych na rynku parówkach
Beata Piekutowska, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Anna Rochalska, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Ewelina Niewińska, Politechnika Białostocka, KN Rolka
Magdalena Joka, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno - Spożywczej i Leśnej
Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Politechnika Białostocka, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej
i Leśnej

Odnawialne źródła
świętokrzyskiego

energii

szansą

na

niezależność

energetyczną

woj.

Tomasz Noszczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji

Odporność korozyjna stali 316L pokrytej powłokami ZrO2 w roztworze sztucznej
krwi
Anna Mazur, Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologi Materiałowych
Jacek Chęcmanowski, Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologi
Materiałowych
Bogdan Szczygieł, Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologi Materiałowych

Okrywki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów
wodnych
Marcelina Jokiel, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Anna Parus, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Pozyskiwanie paliw nowej generacji
Barbara Drygaś, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności, Wydział
Biologiczno-Rolniczy
Paweł Drygaś, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Mateusz Kęsy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Produkcja biogazu z składowisk odpadów komunalnych
Piotr Jachimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"
Adriana Osińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"
Natalia Zawrotna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"

Pułapkowanie optyczne w powietrzu
Piotr Bojęś, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Optyki i Fotoniki

Regionalny System Promocji
zrównoważonego rozwoju

„Dolina

Baryczy

Poleca”

jako

przykład

Robert Jadach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Rozwój sieci dróg transportu rolnego w pracach scaleniowych
Agnieszka Głowacka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji
Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Jarosław Taszakowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Geodezji
Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Synteza i właściwości nadprzewodnika YBa2Cu3O7-x
Anna Weyna, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematki Stosowanej
Kamil Kolincio, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematki Stosowanej
Tadeusz Miruszewski, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematki Stosowanej
Michał Winiarski, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematki Stosowanej

Trendy w uprawie rzepaku ozimego w Polsce i na świecie
Martin Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Andrea Kałuża, uczelniaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony
Środowiska
Izabela Gołąb, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Małgorzata Cieciura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy
Roślin
Malgorzata Wilkosz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy
Roślin
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Antybiotykooporność stanowi obecnie bardzo poważny problem dla współczesnej medycyny.
Zwiększa się ilość szczepów bakterii opornych na stosowane antybiotyki, coraz częściej spotykana
jest także oporność wieloraka, w której dany szczep jest oporny na kilka antybiotyków często
nawet ze sobą niespokrewnionych. Niestety, oporność bakterii również na fluorochinolony
w ostatnim czasie wzrosła. Celem pracy było określenie częstotliwości występowania genu
oporności na fluorochinolony aac (6’)-Ib-cr u środowiskowych Escherichia coli. Materiał do badań
stanowiły szczepy E. coli wyizolowane w różnych porach roku, z dwóch środowisk:
z oczyszczonych ścieków komunalnych oraz z wody rzeki Łyny. Aby dowiedzieć się jakie geny
oporności są odpowiedzialne za oporność na fluorochinolony przeprowadzono reakcję PCR. Gen
oporności na fluorochinolony aac (6’)-Ib-cr stwierdzono u 24 szczepów środowiskowych
Escherichia coli. Największą częstotliwość występowania determinanty aac (6’)-Ib-cr odnotowano
w okresie letnim, najmniejszą natomiast w okresie zimowym. Wśród szczepów bakterii
wyizolowanych z rzeki Łyny nie stwierdzono genu oporności. Analizując uzyskane wyniki można
stwierdzić, że oczyszczalnie ścieków mogą stanowić potencjalne źródło bakterii lekoopornych
w środowisku naturalnym.

1

Wstęp

Pojawienie się antybiotyków miało ogromny wpływ na medycynę, a co za tym idzie na zdrowie
ludzi i zwierząt. Dzięki nim stało się możliwe wyleczenie chorób uważanych za śmiertelne, a zakażone
rany nie prowadziły do śmierci. Niestety, choć antybiotyki bez wątpienia zrewolucjonizowały
medycynę, wskutek coraz powszechniejszego ich stosowania, pojawiła się z czasem
antybiotykooporność mikroorganizmów na ich działanie. Obecnie coraz więcej szczepów bakterii
staje się opornych na antybiotyki co stanowi bardzo duże utrudnienie w leczeniu ludzi oraz zwierząt.
Wyróżnia się antybiotykooporność wrodzoną oraz nabytą. Zarówno jeden jak i drugi typ oporności są
regulowane za pomocą bardzo wielu mechanizmów, co pozwala bakteriom na obronę przed różnymi
metodami działania antybiotyków. Większy niepokój budzi oporność nabywana przez bakterie, gdyż
powoduje ona rozprzestrzenianie się genów lekooporności pomiędzy różnymi gatunkami
drobnoustrojów [1].
Fluorochinolony zaliczane są do chemioterapeutyków syntetycznych. Powstały w latach
osiemdziesiątych poprzez modyfikację istniejących wcześniej chinolonów, wskutek wprowadzenia
fluoru oraz podstawienie różnych łańcuchów bocznych. Fluorochinolony nazywane są chinolonami
drugiej generacji gdyż posiadają znacznie szersze spektrum działania niż chinolony. Swoim działaniem
obejmują większość Gram-ujemnych pałeczek, Gram-ujemne ziarniaki oraz gronkowce [1].
Escherichia coli jest Gram-ujemną pałeczką należącą do rodziny Enterobacteriaceae, występuje
ona w dużych ilościach jako część naturalnej mikrobioty w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt.

E. coli stanowi ważny wskaźnik stanu sanitarnego, a jej obecność świadczy o świeżym
zanieczyszczeniu kałowym [2]. Eschericha coli do środowiska naturalnego może dostać się wraz ze
ściekami oczyszczonymi odprowadzonymi do odbiornika jakim jest jezioro lub rzeka, a także z kałem
zwierząt z hodowli poprzez stosowanie obornika jako naturalnego nawozu w rolnictwie [3].
Celem pracy było określenie występowania genu oporności na fluorochinolony aac (6’)-Ib-cr
u środowiskowych Escherichia coli.

2
2.1

Metodyka badań
Materiał badawczy

Materiał do badań stanowiło DNA wyizolowane ze 139 szczepów środowiskowych Escherichia
coli, udostępnione przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Badane szczepy pochodziły z dwóch środowisk: z oczyszczonych ścieków
komunalnych (133 szczepy) oraz z wody rzeki Łyny za oczyszczalnią ścieków (6 szczepów). Szczepy
zostały wyizolawane w czterech okresach badawczych: wiosną, latem, jesienią oraz zimą.

2.2

Metodyka

Aby dowiedzieć się jakie geny oporności determinują niewrażliwość na fluorochinolony
przeprowadzono reakcję PCR (ang. polymerase chain reaction) zgodnie z wytycznymi wg Park i in.[4].
Skład mieszaniny reakcyjnej był następujący:
•
•
•
•
•
•
•

dd H2O jałowa: 12,5 µl
10x PCR bufor: 2 µl
100 µM DTP Mix: 0,5 µl
10 mM Starter F: 1 µl
10 mM Starter R: 1 µl
TAQ polimeraza: 1 U/µl
DNA genomowe: 2 µl

Reakcja PCR obejmowała następujące etapy:
1. Denaturacja wstępna: 94°C przez 5 min
2. Amplifikacja 34 cykle:
a. denaturacja w 94°C przez 45 sek
b. przyłączanie starterów w 55°C przez 45 sek
c. wydłużanie w 72°C przez 45 sek
3. Wydłużanie końcowe:72°C przez 5 min
Właściwy produkt reakcji PCR powinien mieć długość 482 par zasad. Uzyskane produkty reakcji
PCR zostały zwizualizowane na 1% żelu agarozowym zawierającym bromek etydyny o stężeniu
końcowym 0,5 mg/ml. Do przygotowania żelu użyto 14 ml 10x TBE, 126 ml wody destylowanej i 1,4 g
agarozy. Rozdział elektroferetyczny został przeprowadzony przy napięciu 120 V przez jedną godzinę.
Po tym czasie żel umieszczono w transiluminatorze UV i sprawdzono obecność produktów reakcji.

3

Wyniki

Stwierdzono obecność genu oporności na fluorochinolony aac (6’)-Ib-cr u 24 szczepów
środowiskowych Escherichia coli, co stanowiło 17% wszystkich badanych szczepów. Gen oporności
wystąpił jedynie u szczepów pochodzących z oczyszczonych ścieków komunalnych (rysunki 1-3).

Rysunek 1. Wizualizacja wyników reakcji PCR. Strzałki wskazują gen aac (6')-Ib-cr

Rysunek 2. Występowanie genu oporności na fluorochinolony

Izolaty środowiskowych Escherichia coli oporne na fluorochinolony stanowiły 31,2% wszystkich
szczepów wyizolowanych latem. W okresie wiosennym procent opornych szczepów wynosił 29%
a w zimowym 2,5%. U szczepów E. coli wyizolowanych ze środowiska w okresie jesiennym nie
stwierdzono występowania genu oporności na fluorochinolony (rysunek 3).
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Rysunek 3. Występowanie genu oporności na fluorochinolony u szczepów Escherichia coli wyizolowanych ze środowiska w
różnych porach roku.

4

Dyskusja

Wzrost obecności oporności na antybiotyki w środowisku jest bardzo często przypisywany
powszechnemu stosowaniu antybiotyków i innych środków przeciwdrobnoustrojowych. Zrzuty
ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych stanowią główne źródło bakterii opornych na antybiotyki
oraz determinantów oporności, które są rozprzestrzeniane następnie w środowisku naturalnym [2].
Pomimo, że oczyszczalnie ścieków są projektowane w taki sposób aby jak najefektywniej
zmniejszyć biologiczne zanieczyszczenie wody, wyniki badań wskazują na obecność bakterii
antybiotykoopornych w ściekach oczyszczonych oraz sugerują, że oczyszczalnie ścieków sprzyjają
rozprzestrzenianiu się bakterii opornych na antybiotyki, w skutek czego mogą one przyczynić się do
ekologicznego szerzenia się czynników determinujących antybiotykooporność [5].
W badaniach przeprowadzonych przez Varela i in. [2] wśród wszystkich badanych szczepów E.
coli wyizolowanych z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz szpitalnych, gen aac (6’)-Ib-cr wystąpił
u 10% badanych szczepów. Wyniki badań według Calhau i in. [6] dotyczące ścieków szpitalnych
i komunalnych wykazały obecność szczepów opornych na kwas nalidyksowy będący
chemioterapeutykiem z grupy chinolonów, aż u 85% badanych Escherichia coli. W badaniach
własnych potwierdzono posiadanie genu aac (6’)-Ib-cr u około 30% izolatów, co sugeruje
„regionalizację” wyników prowadzonych przez badaczy w różnych częściach świata.
Po wprowadzeniu w 1962 r. chinolonów oczekiwano, że rozwiążą one problem
antybiotykooporności, gdyż żaden specyficzny mechanizm oporności na tę klasę antybiotyków nie
miał istnieć w naturze. Jednakże, po wprowadzeniu chinolonów do praktyki klinicznej, oporność
bakterii na tę klasę antybiotyków stawała się coraz bardziej powszechna. Ta sytuacja doprowadziła
do modyfikacji chinolonów do fluorochinolonów na które niestety również pojawiła się oporność
wśród bakterii [5].

5

Wnioski

Uzyskane wyniki sugerują, że oczyszczalnie ścieków mogą stanowić potencjale źródło szczepów
bakterii lekoopornych w środowisku naturalnym, oraz że technologia oczyszczania ścieków wymaga
dalszych udoskonaleń, aby redukcja szczepów lekoopornych była efektywniejsza.
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LABORATORYJNE METODY DIAGNOSTYCZNE PRZYDATNE
W ANALIZOWANIU BIOMARKERÓW NARAŻENIA ORGANIZMU
NA CZYNNIKI TOKSYCZNE, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Karolina Cukierska – Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej
Paulina Czechowicz – Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej
W ostatnim czasie bardzo dużym problemem, z jakim boryka się społeczeństwo naszego kraju jest
smog. Odczuwalne są dotkliwe skutki jego obecności w powietrzu, niewiele osób jednak ma
świadomość, jakie realne szkody może poczynić w ludzkim organizmie i czy można się jakoś
dowiedzieć, czy jest się już chorym?
Szkody wywołane przez substancje szkodliwe można wykryć w medycznym laboratorium
diagnostycznym różnymi metodami, ponieważ objawiają się one obecnością różnych substancji
w tkankach i płynach ustrojowych. Substancje te, zwane biomarkerami informują jak duże
spustoszenie substancje toksyczne zdołały poczynić w organizmie.

1

Wstęp

Organizm człowieka każdego dnia narażony jest na różnego rodzaju substancje szkodliwe.
Niektóre z nich znajdują się w przetworzonej żywności, inne w detergentach i środkach czystości,
a niektóre mogą znaleźć się we wdychanym powietrzu. Tego narażenia bardzo trudno jest uniknąć –
nasuwa się pytanie, jak się dowiedzieć, czy w jego wyniku organizm ucierpiał i czy jest to w ogóle
możliwe? Metody diagnostyki laboratoryjnej pozwalają na zbadanie efektów toksyczności różnych
substancji, ale czy jest to możliwe również w przypadku zanieczyszczeń znajdujących się
w powietrzu? Celem poniższej pracy było znalezienie odpowiedzi na te pytania.

2

Co to są biomarkery?

Aby szerzej omówić metody badań, należy uporządkować wiedzę na temat biomarkerów.
Zastanawiając się nad szeroką definicją biomarkera można dojść do wniosku, że cała współczesna
diagnostyka laboratoryjna jest oparta na ich szczegółowej analizie. Biologiczny marker to substancja,
będąca charakterystycznym wskaźnikiem, wyrażającym lub pozwalającym na zmierzenie nasilenia
odpowiedzi biologicznej na procesy fizjologiczne, patologiczne, interwencję farmakologiczną czy też,
na czym skupia się poniższa praca, na ekspozycję na toksyny lub inne czynniki uszkadzające [1]. Może
to być stężenie substancji toksycznej, jej metabolitu, ale także stwierdzenie na przykład
podwyższonej lub obniżonej aktywności jakiegoś enzymu w organizmie [2]. Biomarker stanowi
swoisty dowód na wchłonięcie toksyny do organizmu.

2.1

Podział biomarkerów

Analiza aktywności i/lub stężenia konkretnego biomarkera lub odpowiedniej ich kombinacji
służy uzyskaniu konkretnych informacji w kontekście toksykologicznym. Ze względu na rodzaj takiej
informacji możemy je podzielić na trzy grupy: markery ekspozycji, efektu i wrażliwości [2]. Na
pytanie, czy organizm w ogóle był narażony na działanie danej toksyny odpowiedzą pomiary
dotyczące biomarkerów ekspozycji. W następnej kolejności należy ocenić, czy zaistniała ekspozycja
wywołała jakieś konsekwencje zdrowotne i jeśli tak, to jakie i jak duże – do tego posłużą biomarkery
efektu biologicznego. Natomiast markery wrażliwości są użyteczne przy sprawdzaniu, czy dany

pacjent jest wrażliwy na działanie konkretnej substancji, czy też substancja ta jest dla niego obojętna
[3], temat ten jednak nie będzie w tej pracy szerzej omawiany.

2.2

P-aminofenol jako przykład biomarkera ekspozycji

W przypadku biomarkerów ekspozycji badane jest stężenie substancji toksycznej lub jej
metabolitu w organizmie. Jeśli wiadome jest, w jaki sposób i jak szybko dana substancja jest
poddawana przemianom w ustroju, można na podstawie analizy biomarkerów ocenić zarówno
wielkość wchłoniętej dawki, jak i potencjalne zagrożenie dla życia pacjenta.
Przykładem takiego postępowania jest oznaczanie p-aminofenolu w moczu jako wykładnika
narażenia na rozpuszczalniki organiczne – nitrobenzen i anilinę. Oba te związki są źródłami
p-aminofenolu; w wyniku metabolizmu związanego z utlenianiem nitrobenzenu za pomocą
monooksygenaz zależnych od cytochromu P-450, z wytworzeniem najpierw trzech izomerów
nitrofenolu, a następnie, ciągiem reakcji katalizowanych przez ten sam układ enzymatyczny, powstaje
między innymi anilina, której hydroksylacja ostatecznie prowadzi do uzyskania trzech izomerów
aminofenolu. Fizjologicznie usuwane są one z organizmu drogą sprzęgania z kwasami glukuronowym
lub siarkowym [4, 5]. Przy dużym narażeniu na nitrobenzen oraz narażeniu na anilinę, w moczu
oceniamy p-aminofenol jako główny metabolit, łatwy do oznaczenia [5].
Mocz ze zbiórki dobowej poddaje się reakcji z roztworem fenolu, a intensywność powstałego
zabarwienia mierzy się spektrofotometrycznie; jest ona wprost proporcjonalna do zawartości tego
związku w danej próbce [5]. Badanie to jest szczególnie przydatne i często stosowane do oceny
narażenia zawodowego na anilinę, która jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym,
farmaceutycznym, barwnikarskim, gumowym oraz podczas wytwarzania materiałów wybuchowych.
U takich osób (narażonych zawodowo) stężenie w moczu dobowym może wynosić nawet 150 mg/L,
przy czym stężenie fizjologiczne nie przekracza 3,5-3,7 mg/L [4].

2.3

Hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy jako przykład biomarkera efektu

Biomarkery efektu biologicznego to wszelkie mierzalne zmiany biochemiczne, fizjologiczne lub
strukturalne, zachodzące w ustroju pod wpływem działania ksenobiotyku. Ich badanie jest ważnym
elementem nadzoru zdrowotnego nad pracownikami narażonymi na działanie substancji
szkodliwych. Mogą one też służyć do ustalania źródła zatrucia, zaplanowania postępowania
leczniczego oraz określenia rokowania [4]. Dobrym przykładem takiego badania jest analiza
aktywności
acetylocholinoesterazy
w
zatruciu
związkami
fosforoorganicznymi.
Acetylocholinoesteraza jest hydrolazą acetylocholiny, a jej główne zadanie polega na unieczynnieniu
tego neuroprzekaźnika w błonie postsynaptycznej po zakończeniu przewodzenia impulsu.
Fizjologiczny szybki obrót tego enzymu i wynikające z niego naprzemienne wiązanie i uwalnianie
acetylocholiny, zapewnia płynny przebieg przewodzenia bodźców. Jednak szybkość tego obrotu
zmniejsza się, jeśli w reakcji weźmie udział inhibitor acetylocholinoesterazy, czego efektem będzie
nagromadzenie acetylocholiny w miejscach efektorowych i zapoczątkowanie działania toksycznego
[3, 6]. Takimi inhibitorami są pestycydy fosforoorganiczne oraz produkty ich biotransformacji; blokują
one nieodwracalnie enzym zarówno bezpośrednio, jak i poprzez utrudnianie lub uniemożliwienie
reaktywacji acetylocholinoesterazy [3]. Oznaczenia aktywności cholinoesterazy dokonuje się
w rozcieńczonej surowicy lub hemolizacie krwi pełnej heparynizowanej, wykorzystując fakt obecności
tego enzymu w błonie komórkowej erytrocytów. W ciągu przemian chemicznych z udziałem
hydroksylaminy i jonów żelaza, powstaje barwny kompleks, którego natężenie barwy ocenia się
spektrofotometrycznie przy odpowiedniej długości fali [7]. Zahamowanie wyraża się jako odsetek
prawidłowej aktywności acetylocholinoesterazy, a jego wielkość odpowiada ciężkości zatrucia
i pozwala na ocenę rokowania dla pacjenta.

3
3.1

Wykrywanie biomarkerów substancji znajdujących się w zanieczyszczonym
powietrzu
Tlenek węgla a poziom karboksyhemoglobiny

Tlenek węgla to nieorganiczny związek chemiczny, wykorzystywany w wielu procesach
przemysłowych. Mimo ogromnego wachlarza zastosowań, jest bardzo szkodliwy dla ludzkiego
organizmu, nierzadko powodując zatrucia a nawet śmierć. Jego źródłem jest niecałkowite spalanie
produktów zawierających węglowodory, spaliny samochodowe, piecyki gazowe, dym tytoniowy
i wiele innych. Toksyczne działanie tej substancji polega na blokowaniu transportu tlenu w wyniku
konkurencyjnego wiązania z hemoglobiną, w wyniku czego powstaje karboksyhemoglobina (COHb).
Warto zaznaczyć, że powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest aż 300 razy większe niż tlenu.
Konsekwencją przyłączenia jest niedotlenienie tkanek i narządów takich jak mózg, układ sercowonaczyniowy czy też mięsnie [11]. Potwierdzeniem rozpoznania zatrucia jest stwierdzenie
podwyższonego stężenia hemoglobiny tlenkowęglowej w surowicy powyżej 3% u osób niepalących
i powyżej 10% u palaczy. Do określenia zatrucia stosuje się metody spektrofotometryczne czy też
chromatograficzne. W badaniach laboratoryjnych często występuje leukocytoza, hiperglikemia,
wzrost aktywności aminotransferaz, fosfatazy i enzymów [12].

3.2

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne a poziom 1-hydroksypirenu

Źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu mogą być
kominki i piece. Również stare opony w wyniku ścierania uwalniają WWA (kiedyś do ich produkcji
można było stosować oleje zawierające WWA). WWA zmieszane z cząsteczkami pary wodnej są
elementem smogu. Narażone są również osoby wdychające dym tytoniowy. WWA wykazują silne
właściwości mutagenne, kancerogenne, genotoksyczne [2, 10].
Metabolitem WWA jest 1-hydroksypiren oznaczany w moczu. Komisja Human Biomonitoring
w 2005 roku podała wartość referencyjną dla wydalania tego związku: dla dzieci i dorosłych
niepalących aktywnie wynosi ona 0,5 µg/l moczu, natomiast u dorosłych palących aktywnie wartość
ta może być nawet dwukrotnie większa [8].
Metodą oznaczania tego związku opisywaną w piśmiennictwie jest wysokosprawna
chromatografia cieczowa (HPLC) połączona ze spektrometrią mas (MS). Jednakże niewiele
laboratoriów posiada tego rodzaju sprzęt, ponieważ koszty jego zakupu i wykonania oznaczeń są
bardzo wysokie.

3.3

Podwyższony poziom methemoglobiny jako skutek zanieczyszczenia powietrza

Methemoglobina powstaje na skutek utlenienia cząsteczki hemoglobiny. Podwyższone
występowanie methemoglobiny występuje w wielu stanach chorobowych, może być również
uwarunkowane genetycznie, jednak co najbardziej interesujące, methemoglobinemię spowodować
mogą m.in. spaliny samochodowe, toksyny powstające w wyniku spalania drewna i plastiku,
wzmacniacze kaloryczności paliw, dym tytoniowy [4]
We krwi oznacza się stężenie hemoglobiny i methemoglobiny. Używane do tego są metody
spektrofotometryczne – maksimum absorpcji spada przy przekształceniu methemoglobiny
w cyjanomethemoglobinę. Oprócz tego, dla odróżnienia methemoglobinemii dziedzicznej od nabytej
sprawdza się (wykonując morfologię z rozmazem) obecność ciałek Heinza w erytrocytach,
nadkrwistość, a także obecność patologicznej hemoglobiny M [4]

4

Podsumowanie

W zanieczyszczonym powietrzu znajduje się wiele substancji potencjalnie szkodliwych dla
organizmu człowieka. Ich źródłem może być smog (który powstaje z substancji emitowanych przez
stojące w korkach samochody, piece w domach mieszkalnych, kominy fabryk), ale również np. dym

tytoniowy, co znacznie utrudnia jednoznaczne ustalenie pochodzenia metabolitów tych substancji
w organizmie; innymi słowy: czy szkodliwy dla ludzi jest smog, czy może szkodzą sobie sami paląc
papierosy, a może wdychają dym tytoniowy bo pali któryś z domowników?
Poszczególne substancje toksyczne prawie nigdy nie występują indywidualnie. Należy się liczyć
z ich działaniem synergistycznym. Ponadto obojętne cząstki pyłów zawieszone w zanieczyszczonym
powietrzu ułatwiają absorpcję wielu trucizn i substancji rakotwórczych w płucach – szczególnie
narażone są osoby cierpiące na przewlekłe choroby płuc [3]
Kolejnym problemem w analizie opisanych wyżej biomarkerów jest dostępność
w laboratoriach sprzętu, na którym można byłoby takie oznaczenie wykonać. Jest on często zbyt
drogi, by dysponowały nim rutynowe jednostki, a jeżeli już znajdzie się laboratorium toksykologiczne
posiadające odpowiednie analizatory, może się okazać, że koszt oznaczenia jest zbyt drogi, by pacjent
mógł sobie pozwolić na jego wykonanie.
Reasumując, problem zanieczyszczenia powietrza jest ważny, a substancje w nim występujące
mogą naprawdę szkodzić organizmowi, jednak precyzyjne oznaczenie metabolitów tych substancji,
aby mogły być przydatne jako biomarkery wymaga większego przemyślenia i dopracowania, gdyż
w obliczu coraz większych kłopotów ze smogiem zwłaszcza w dużych miastach może okazać się
naprawdę przydatne.
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OCENA DOKŁADNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ
SEKWENCJONOWANIA DNA Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII NANOPORÓW
Miron Tokarski - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Medycyny
Sądowej, Zakład Technik Molekularnych
Ewa Janiszewska - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
W ostatnich latach nastąpił rozwój metod analizy DNA opartych na sekwencjonowaniu następnej
generacji (Next Generation Sequencing - NGS). Dzięki dużej wydajności oraz malejącej cenie
analizy są one coraz szerzej wykorzystywane zarówno w badaniach naukowych jak i celach
diagnostycznych.
Większość systemów sekwencjonowania w technice NGS, oparta jest na wykorzystaniu syntezy
nowej nici DNA na dodanej matrycy. W trakcie klasycznego procesu sekwencjonowania
sangerowskiego rejestruje się sekwencję znakowanych dideoksynukleotydów wbudowywanych
do nowo tworzonych amplikonów zgodnie z zasadą komplementarności zasad azotowych.
W 2015 roku Oxford Nanopore wprowadził alternatywną technikę opartą na nanoporach w celu
bezpośredniego sekwencjonowania matrycy DNA, cDNA lub RNA w czasie rzeczywistym.
Wykorzystując nanopory - białkowe kanały o średnicy około 1 nm, zanurzone w odpowiednim
elektrolicie, identyfikacja nukleotydów, z których zbudowania jest matryca DNA lub RNA,
następuje podczas przemieszczania się nici przez nanopory dzięki występowaniu
charakterystycznych dla poszczególnych zasad azotowych zmian napięcia kanałów. Do niedawna
badania genetyczne oparte na analizie sekwencji DNA wykorzystywały niemal wyłącznie
klasyczne sekwencjonowanie metodą Sangera. Jednak ze względu na wysoki koszt procedury oraz
niską efektywność, metoda ta jest stopniowo zastępowana przez systemy NGS, które stają się
coraz bardziej popularne w praktyce klinicznej i badaniach naukowych. Należy jednak pamiętać,
że istnieją ograniczenia metod NGS. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki wstępnych badań
nad oceną dokładności diagnostycznej sekwencjonowania DNA z wykorzystaniem nanoporów. Do
badań wykorzystano sekwenator MinION (Oxford Nanopore Technologies) wraz z komórką do
sekwencjonowania w wersji R7. Jako matrycy użyto amplikonów DNA uzyskanych w technice PCR
z próbki klinicznej. Do porównania dokładności sekwencjonowania, produkty PCR zostały
wcześniej zsekwencjonowane za pomocą techniki Sangera.

1

Wstęp

Genetyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Dzięki sekwencjonowaniu
ludzkiego genomu, możliwe jest prowadzenie badań m. in. w medycynie, biotechnologii, biologii
molekularnej, sądownictwie, archeologii czy też antropologii. Poznanie podłoża genetycznego wielu
chorób to zaś szansa na dokładniejszą diagnozę pacjenta, a co za tym idzie wdrożenie odpowiedniej
terapii.
Dotychczas techniką z wyboru stosowaną do sekwencjonowania materiału genetycznego była
metoda Sangera, w której matrycą jest jednoniciowy DNA. W reakcji łańcuchowej polimerazy stosuje
się zmodyfikowany enzym uzyskany z E. coli oraz deoksy- oraz dideoksynukleotydy- cząsteczki
pozbawione grupy hydroksylowej, niezbędnej do utworzenia wiązania fosfodiestrowego w kwasie
deoksyrybonukleinowym. Przyłączenie deoksynukotydów do nowotworzonej nici umożliwia dalsze jej
wydłużanie, jeżeli zaś dojdzie do komplementarnego przyłączenia dideoksynukleotydu synteza nici
zostanie zatrzymana. W rezultacie otrzymuje się pojedyncze nici różnej długości wydłużone o jeden
terminujący nukleotyd, a każdy z nich jest znakowany innym kolorem. Rozdział uzyskanej mieszaniny
odbywa się za pomocą elektroforezy kapilarnej. Do znakowania produktów reakcji stosowane są
znaczniki radioaktywne lub fluorescencyjne. Jest to metoda referencyjna, o dużej dokładności

diagnostycznej, sięgającej 99.4%, niestety koszt jednej analizy jest bardzo wysoki, co w połączeniu
z czasochłonnością procesu powoduje, że metoda ta nie nadaje się do badań generujących duże ilości
danych.
Metodę Sangera stopniowo wypierają nowsze techniki, tzw. sekwencjonowania następnej
generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS). Jedną z nich jest wprowadzona w 2015 roku
przez Oxford Nanopore Technologies® metoda wykorzystująca nanopory. Polega na przepływie
pojedynczych nici DNA lub RNA (rozplatanych enzymatycznie) przez białkowe pory o średnicy około
1 nm, umieszczone na polimerowej membranie w roztworze elektrolitu. Każda z przemieszczających
się zasad, wchodzących w skład nici, swoiście zmienia przepływ ładunku elektrycznego. Następuje
wówczas bezpośredni odczyt sekwencji wprowadzonej matrycy w czasie rzeczywistym, który można
wykorzystać do poznania sekwencji obu nici- sensownej i antysensownej. Szybka rejestracja zmian
napięcia w porach, jest cechą charakterystyczną dla każdego nukleotydu, umożliwiającą m.in.
wykrycie mutacji w kwasie nukleinowym. Metoda wymaga stworzenia bibliotek DNA/RNA przed
procedurą odczytu, jednak koszt wykonania takiego badania w przypadku długich odczytów
sekwencji jest znacznie niższy niż w przypadku metody Sangera.

2

Materiały i metody

W celu sprawdzenia dokładności diagnostycznej technologii Nanopore® oraz możliwości
zastosowania testu w celach medycznych, przeprowadzono sekwencjonowanie DNA próbki pacjenta
z podejrzeniem cukrzycy MODY (ang. Maturity Onset Diabetes of the Young), poszukując mutacji
w częściach kodujących genu HNF1-alfa, wiążących się z występowaniem tej choroby. Z krwi żylnej
pobranej na EDTA, za pomocą zestawu komercyjnego (QIAamp DNA Blood Mini Kit, Qiagen) uzyskano
genomowy DNA od pacjenta z podejrzeniem cukrzycy typu MODY. Następnie fragment genomu,
odpowiadający eksonom 8 i 9 genu HNF1-alfa, będący przedmiotem badań amplifikowano
z zastosowaniem zestawu Multiplex PCR Kit (Qiagen) oraz specyficznych sekwencji starterów.
Produkt PCR rozdzielono do dwóch probówek, oczyszczono i zagęszczono przy użyciu zestawu
QiAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Po spektrofotometrycznej ocenie ilości uzyskanego materiału
genetycznego (NanoDrop, Thermo Fisher Scientific) przeprowadzono sekwencjonowanie.
W pierwszej próbce zastosowano metodę Sangera (Genomed, Warszawa), w drugiej wykorzystano
system MinION (Oxford Nanopore Technologies®). Z 1 µg amplikonu utworzono biblioteki DNA. Z
użyciem zestawów Sequencing Kit SQK-MAP006 (Oxford Nanopore Technologies®) oraz FlowCell FLOMAP103
(Oxford
Nanopore
Technologies®)
przeprowadzono
48-godzinny
protokół
sekwencjonowania. Po 26 godzinach, z powodu zakończenia spływania odczytanych sekwencji
zakończono sekwencjonowanie. Po analizie z użyciem oprogramowania Metrichor, tylko dwa ze 108
odczytów DNA zostały zaakceptowane. W obu przypadkach do porównania uzyskanej sekwencji z
genomem referencyjnym wykorzystano narzędzie The Basic Local Alignment Search Tool (BLAST).

3

Wyniki
Metoda referencyjna nie wykazała zmian sekwencji w genie HF-1alfa, otrzymany odczyt był
zgodny z sekwencją referencyjną analizowanego fragmentu genu. Wynik pochodzący z metody
wykorzystującej nanopory pokrywał się w 72% sekwencją referencyjną. Warto zaznaczyć, że
poziom dokładności uzyskany podczas analizy był zgodny ze specyfikacją platformy podaną przez
producenta.

4

Wnioski
Choć wykorzystanie platform NGS charakteryzujących się wysokim współczynnikiem
poprawności odczytu daje możliwość generowania klinicznie wiarygodnych wyników bez
konieczności ich potwierdzania, technika Sangera nadal pozostaje metodą referencyjną

w diagnostyce opartej o sekwencjonowanie kwasów nukleinowych. Metoda sekwencjonowania
wykorzystująca nanopory cechuje się obecnie zbyt niską dokładnością, aby móc wykorzystać ją
do celów klinicznych. Stopień zgodności wyników w tej metodzie (wersja R7 platformy)
w porównaniu z sekwencjonowaniem Sangera sięga do 80%. Warto jednak zaznaczyć, iż
platforma firmy Oxford Naonopre Technologies, jest intensywnie rozwijana. Wersja R9 komórki
do sekwencjonowania oraz zestawu do przeprowadzenia analizy sekwencji według
charakterystyki wytwórcy generuje wyniki zgodne w ponad 99%. Obecnie dostępne wersje R9.4
oraz R9.5 nie tylko charakteryzują się zwiększoną dokładnością odczytów, lecz także znacznie
większą szybkością sekwencjonowania- w przypadku modelu R7 wynosi ona 70 zasad na
sekundę, podczas gdy model R9.4 zapewnia odczyt z szybkością aż 450 zasad na sekundę.
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Baroreceptory są zakończeniami aferentnych włókien czuciowych, znajdującymi się w łuku
aorty oraz w zatoce szyjnej w miejscu rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej [1]. Ich działanie polega na
utrzymaniu stałej wartości ciśnienia tętniczego krwi poprzez regulację oporu naczyniowego, zmiany
rzutu i częstości rytmu serca [2]. Miarą ilościową oceny barorefleksu jest tzw. czułość
baroreceptorów (ang. baroreflex sensitivity, BRS), wyznaczana na podstawie oscylacji ciśnienia
tętniczego krwi i zmienności w długości odcinka R-R zapisu EKG. W przeprowadzonej analizie do
wyznaczenia BRS użyto algorytmu powstałego w oparciu o pracę Westerhofa [3].
W niniejszej pracy badano czułość baroreceptorów u osób z krwotokiem
podpajęczynówkowym(ang. aneurysmal subanachroid haemorrhage, aSAH), powstałym w wyniku
wynaczynienia się krwi z pękniętego tętniaka zlokalizowanego na jednej z tętnic mózgu, które
wspólnie tworzą tętnicze koło Willisa [4]. Na proces terapeutyczny oraz późniejsze rokowanie wpływ
ma wiele czynników między innymi lokalizacja tętniaka, wielkość krwawienia, wiek, płeć
pacjenta,jego ogólny stan zdrowia, w tym występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego,
takich jak nadciśnienie tętnicze. Dotychczasowe badania wskazują na powiązanie pomiędzy
dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, będącą skutkiem aSAH, pojawieniem się patologii
w sygnale BRS, a wynikami leczenia [5].
Analizie podlegało 37 pacjentów, w tym 25 kobiet i 12 mężczyzn, pomiędzy 19 a 83 rokiem życia,
z aSAH. Do stwierdzenia różnic w wartości BRS u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bez
nadciśnienia oraz pomiędzy osobami z tętniakiem zlokalizowanym w części nadnamiotowej mózgu
i układzie kręgowo-podstawnym użyto nieparametrycznego test U Manna-Whitneya. Wczesne wyniki
leczenia pacjentów oceniano przy wypisie ze szpitala, używając pięciostopniowej skali Glasgow
Outcome Scale (GOS), dokonując podziału na wyniki zadowalające (ocena IV-V) i niezadowalające
(ocena I-III). Różnice pomiędzy ilością pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, wykazujących
zadowalające wyniki leczenia, a ilością pacjentów z niezadowalającymi wynikami leczenia oceniano za
pomocą tablicy wielodzielczej, stosując statystykę CHI2 z korektą Yatesa.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż nie istnieją statystycznie istotne różnice
w wartości BRS u osób z i bez nadciśnienia tętniczego. Nie zaobserwowano również różnic pomiędzy
ilością pacjentów wykazujących zadowalające wyniki leczenia przy tętniaku zlokalizowanym w części
nadnamiotowej (15 na 27 osób, 56 %) i przy tętniaku w części kręgowo-podstawnej (4 na 9 osób, 44
%).BRS w grupie pacjentów wykazujących niekorzystne wyniki leczenia był niższy niż u pacjentów
z korzystnymi wynikami (7,69 ± 4,58 ms/ mm Hg vs. 9,88 ± 6,07 ms/ mm Hg), jednakże różnica ta nie
była statystycznie istotna.
Przeprowadzone badania i obserwacje pacjentów wskazują na zaburzenia w działaniu
baroreceptorów tętniczych u osób po aSAH i towarzyszący temu spadek ich czułości. Ze względu na

ograniczoną grupę pacjentów obserwowane zmiany nie były statystycznie istotne. Do dalszych badań
pozostaje relacja pomiędzy odległymi wynikami leczenia i przeżyciem pacjentów a czułością
baroreceptorów tętniczych, przeprowadzona na większej liczbie pacjentów. Badania
przeprowadzono w ramach grantu NCN 2013/09/B/NZ4/01343.
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BIPHENYL AND TERPHENYL DERIVATIVES WITH LONG
CONJUGATED Π ELECTRON SYSTEM
Marta Pytlarczyk — Military University of Technology, Faculty of Advanced Technologies and
Chemistry, Institute of Chemistry
Przemysław Kula — Military University of Technology, Faculty of Advanced Technologies and
Chemistry, Institute of Chemistry
Rod-like mesogenic molecules, based on terphenyl and biphenyl core are interesting and widely
used class of Liquid Crystals (LC) [1]. High-birefringence nematic liquid crystals are desired by
displays and photonic applications [2]. One of the most important parameter, which has an
important impact on applications of liquid crystalline materials is birefringence. This parameter is
influencing the maximal modulation of light by the LC medium reoriented in certain geometry. In
the case of rod-like LC molecules, designing molecules with long conjugated π electron system
can generate higher values of macroscopic ∆n. One of the molecular design based on 4-(alkyl-1yn-1-yl)-phenyl-4-yl unit as a nonpolar terminal endcap of the molecule is subject of this work.
Firstly, in the article, the short overview of liquid crystalline materials based on biphenyl and
terphenyl rigid core will be provided. Then, the comparison of conventional methods of synthesis
LC molecules based on 4-n-alkyl-4’cyanobiphenyl and actually synthesis with the use of modern
cross coupling reactions will be given. In the next part of article we propose a new structures of
biphenyl and terphenyl derivatives with 4-(alkyl-1-yn-1-yl)-phenyl-4-yl unit as a nonpolar terminal
endcap of the molecule and synthetic route of 1,4-bis[4-(alkil-1-yn-1-yl)phenyl]-2,3difluorobenzenes.

1

Liquid Crystals based on biphenyl and terphenyl core

Two – ring and three ring compounds are widely used as components of nematic mixtures.
Some examples are presented below. (Table 1) [3]. From an application point of view only
multicomponents mixtures are useful in photonic and displays applications. Introducing a polar
group in the molecules e.g. CN, NCS, OR influence higher values of ∆n due to the higher parameters
of dipole moment [4]. Fluorine at terminal positions determined lower clearing point and weaker
Liquid Crystal phase stability (Table 1, Entry 1 and 2, 6 and 7).
Table 1. The examples of compounds with biphenyl (1-4) and terphenyl cores (5-9)
Chemical structure

No.

1

o

C5H11

NSC

Phase transitions ( C)

Ref.

Cr 53,1 SmE 73,6 N (31,0) Iso

[4]

Cr 21,9 N (19,8) Iso

[4]

Cr 23,2 N 37,2 Iso

[4]

Cr 78,0 N (75,5) Iso

[4]

F
2

C5H11

3

C5H11

4

C5H11O

NCS
CN

CN

F
5

6

F

C5H11

C5H11

2

[5]

Cr 101,0 SmA 170,0 N 175,0 Iso

[5]

C3H7

Cr 94,0 N 130,0 Iso

[5]

OCH3

Cr 88,3 N 159,6 Iso

[5]

CN
F

C3H7
F

9

Cr1 115,0 Cr2 131,0 N 240,0 Iso

F

C5H11
F

8

[1]

CN
F

7

Cr 8,0 SmA 12,0 N 18,0 Iso

OC8H17

F

C5H11

Liquid Crystals based on biphenyl and terphenyl core with long conjugated
π electron system

Only one literature report presented synthesis of Liquid Crystals based on biphenyl core with
long conjugated π electron system [6]. Structures and temperatures phase transitions of obtained
4,4’-dialkynylbiphenyls are presented below.
Table 2. 4,4’-Dialkynylbiphenyls [5]
Chemical structure

No.

o

Phase transitions ( C)

1

C5H11

C5H11

Cr 67,5 Sm 86,0 Iso

2

C7H15

C7H15

Cr (59,0) Sm 73,0 Iso

3

C5H11

C2H5

Cr 98,0 Sm – Iso*

* Temperature of phase transitions - smectic - isotropic liquid was not given

3

The strategy of synthesis LC molecules

Many methods can be used to synthesis of Liquid Crystals [7]. Nowadays, two strategies are
used to synthesis of liquid crystals: conventional synthesis based on build up the terminal

substituents to rigid core and aryl – aryl bond formation of rigid core by the use of modern cross coupling reactions. First strategy include classical types of organic reactions. Second strategy often
requires use transition metal complexes and ligands.
Table 3. The strategy of synthesis LC molecules
nd

2 strategy
Synthesis of rigid core with use of cross – coupling reactions
[9, 10]

st

I strategy
Synthesis of terminal groups [8]

HO
B
HO

C5H11

O
Friedel - Crafts
acylation

R
Cl
hexane, AlCl3
O
R

Wolff-Kishner-Huang
reduction

NH2-NH2, KOH
diethylene glycol

CH2-R

Selective
iodination

I

Rosenmund–von Braun
reaction

CN

I2, HIO3,
CH3COOH, CCl4

CH2-R

CuCN, DMF

CH2-R

Suzuki - Miyaura
coupling

CN

CN

I

C5H11

4

Novel LC molecules with long conjugated π electron system

Due to the high interest in high birefringence LC, a lot of efforts have been put towards the
development of highly effective methods of the synthesis of these molecules. In this work we
proposed new structures of liquid crystalline molecules based on laterally fluorinated biphenyl and
terphenyl core with long conjugated π electron system. In this case we suppose, that new structures
will show interesting properties. The main advantage of those molecules over 4,4’-dialkynylbiphenyls
will be most likely lower clearing points. Liquid Crystals fluorinated at terminal positions determined
good liquid crystal phase stability and change many other physical properties such as elastic,
viscosity, optical properties and dielectric anisotropy. [11].

F

F
CnH2n+1

CnH2n+1
F

F
CnH2n+1

CnH2n+1
F
CnH2n+1

F
CnH2n+1

Figure 1. Proposed structures of liquid crystalline molecules based on laterally fluorinated biphenyl and terphenyl core with
long conjugated π electronic system

We proposed short five – step synthesis of terphenyl LC based on aryl – aryl bond formation of
rigid core (2nd strategy) including Sonogashira - Hagihara coupling and Suzuki - Miyaura coupling.

Br

I

Sonogashira
reaction

HC

Br

CnH2n+1

CnH2n+1

Preparation of
boronic acid
1. Mg / THF
2. B(OPr)3, -78 oC
3. H3O+

Suzuki reaction
F

F
OH
B
OH

F

HO
B
HO

F

CnH2n+1

CnH2n+1
1. n-BuLi, -78 oC
2. I2, -78 oC, then rt

Iodo-functionalization

F

F

I

CnH2n+1

Suzuki reaction

F

HO
B
HO
F

CnH2n+1

CnH2n+1
Finally Liquid Crystal
Scheme 1. Synthetic route of 1,4-bis[4-(alkil-1-yn-1-yl)phenyl]-2,3-difluorobenzenes

5

CnH2n+1

Conclusions

In this work we proposed new structures of LC molecules with long conjugated π electron
system. According to the short introduction about Liquid Crystals based on biphenyl and terphenyl
core one can concluded that those molecule cores are present in many applications. In this work we
proposed new structures of LC molecules based on biphenyl and terphenyl core with long conjugated
π electron system. We suppose that 4-(alkyl-1-yn-1-yl)-phenyl-4-yl unit as a nonpolar terminal

endcap of the molecule can generate higher values of birefringence (∆n), what is especially desired
for IR applications, where photostability in not as important issue anymore. Proposed synthetic
method of 1,4-bis[4-(alkil-1-yn-1-yl)phenyl]-2,3-difluorobenzenes is convenient and short (five-step)
route to obtain LC with high yields and purities.
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PLASTIKI PRZEWODZĄCE PRĄD – CZY TO MOŻLIWE?
Anna Chudoba – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej, email:
achudoba@uni.opole.pl
W 1977 roku przypadkowo odkryto, że poliacetylen potrafi przewodzić prąd elektryczny. Od
momentu odkrycia tego zjawiska polimery przewodzące cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
W niniejszej pracy przedstawiono budowę tych związków, mechanizm przewodzenia, metody ich
otrzymywania, a także potencjalne zastosowania.

1

Wstęp

Historia polimerów sięga dziewiętnastego wieku. Jednak aż do lat siedemdziesiątych
dwudziestego wieku nikt nie sądził, że te związki mogłyby służyć jako materiały przewodzące prąd.
Generacja swobodnych nośników ładunku i ich transport są w nich bardzo mało efektywne. Dlatego
też były one stosowane przede wszystkim jako izolatory. W 1977 roku ukazała się pierwsza publikacja
mówiąca o tym, że gdy poliacetylen zostanie poddany działaniu par bromu lub jodu jego
przewodność zwiększa się o kilka rzędów wielkości [H. Shirakawa i in., 1977]. Odkrycie to
zapoczątkowało poznanie i badania nad polimerami przewodzącymi. W 2000 roku Komitet Noblowski
przyznał trójce naukowców: Hidekiemu Shirakawie, Alanowi J. Heegerowi i Alanowi G.
MacDiarmidowi Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie i badania nad polimerami
przewodzącymi. To wydarzenie spowodowało wzrost zainteresowania tymi materiałami na całym
świecie.

2
2.1

Cechy zapewniające przewodnictwo
Budowa polimeru

Aby polimer mógł przewodzić prąd elektryczny musi posiadać strukturę umożliwiającą
swobodny przepływ ładunku. Może to być zapewnione dzięki układowi sprzężonych wiązań
podwójnych lub wiązań aromatycznych. Takie układy występują np. w poliacetylenie czy polianilinie.
Jednak największa grupą polimerów zaliczanych do grupy polimerów przewodzących są te oparte na
pięcioczłonowych heterocyklicznych związkach aromatycznych np. polipirol, politiofen. Czyste
polimery o takiej strukturze są półprzewodnikami. Aby zwiększyć ich przewodność stosuje się proces
domieszkowania.

2.2

Domieszkowanie

Domieszkowanie jest to proces polegający na usunięciu lub wprowadzeniu elektronów do
układu. Domieszkę stanowią jony przeciwnego znaku niż tworzący się ładunek na łańcuchu polimeru.
W literaturze opis przewodzenia przez domieszkowanie polimerów przewodzących jest
zdominowany przez model bipolaronu, który został wprowadzony przez Jean-Luca Brédasa w 1980
roku [J. L. Brédas i in., 1982]. W terminologii chemicznej bipolarony są to dwujony pojawiające się po
utlenieniu lub redukcji neutralnej cząsteczki. Przejście ze stanu neutralnego do bipolaronu odbywa
się przez polaron (monokation lub monoanion), a zatem można to porównać do dwuetapowej reakcji
redox. Już w pierwszym etapie - powstawaniu polaronu pojawia się zysk energii relaksacji. Usunięcie
elektronu z drugiego fragmentu tego samego łańcucha polimeru nie powoduje powstawania dwóch
polaronów ale bipolaronu, który posiada znacznie niższą energię niż dwa polarony. Przyczyny tego
należy się doszukiwać w relaksacji struktury: w bipolarnie jest ona znacznie większa niż w przypadku
polaronu. Zysk energetyczny bipolaronu w porównaniu do dwóch polaronów został obliczony
i wynosi około 0,4 eV [J. L. Brédas i in., 1985].

Eksperymentalny dowód istnienia modelu polaronu i bipolaronu opiera się głównie na
wynikach badań optycznych. Obliczenia teoretyczne pokazują, że istnieją trzy pasma absorpcji dla
polaronów i dwa dla bipolaronu [K. Fesser i in., 1983]. Przejścia te zostały doświadczalnie
zaobserwowane w wielu widmach absorpcyjnych polimerów przewodzących [J. L. Brédas i in., 1984].

3
3.1

Otrzymywanie
Elektropolimeryzacja

Proces elektropolimeryzacji polega na utlenianiu monomeru znajdującego się w roztworze pod
wpływem przyłożonego napięcia. Powstaje kationorodnik, który następnie łączy się z kolejnymi
monomerami, co powoduje wydłużanie łańcucha. Powstający polimer staje się nierozpuszczalny
i osadza się na anodzie. Anoda nie może ulegać procesowi utleniania, aby nie konkurować
z utlenianiem monomeru. Najczęściej wybierane są elektrody platynowe lub złote, ponieważ ich
potencjały utleniania są na tyle wysokie, by mogła zajść na nich polimeryzacja, a jednocześnie sama
elektroda nie ulega utlenieniu [W. Su i J. O. Iroh, 1996]. W tym celu można wykorzystać też elektrody
przeźroczyste, oparte na tlenku indu i tytanu, a powstająca na niej cienka błona polimeru pozwala na
jego analizowanie różnymi metodami spektroskopowymi bez konieczności zdejmowania z niej
otrzymanego polimeru [J. S. Shapiro i W. T. Smith, 1997].
Najpopularniejszym rozpuszczalnikiem w procesie elektropolimeryzacji jest acetonitryl.
Zazwyczaj monomery są nierozpuszczalne lub bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie. Dopiero tak
polarny rozpuszczalnik jak acetonitryl pozwala na dobre rozpuszczenie monomeru. Jednak nawet
reaktywne cząsteczki monomeru przy próbie elektropolimeryzacji w suchym acetonitrylu zatrzymują
się na tetramerze [L. Brédas i in., 1984]. Po wielu próbach syntez zauważono zjawisko nazwane
„efektem wody”. Polega on na tym, że dodaje się do układu 1% masowy wody, co powoduje że
otrzymany polimer staje się dłuższy [W. Su i J. O. Iroh, 1996]. Tłumaczy to się tym, że cząsteczki wody
łatwiej zabierają odchodzące protony niż cząsteczka acetonitrylu. Otrzymane w procesie
polimeryzacji związki pośrednie (dikationy) są słabymi kwasami i do reakcji deprotonowania
potrzebna jest mocna zasada taka jak woda. Kolejnym skutkiem dodania do układu cząsteczek H2O
jest poprawa wyglądu i przyczepności otrzymywanych folii polimerowych.
Efektywność elektropolimeryzacji silnie zależy od przyłożonego do elektrod potencjału. Niskie
potencjały utleniania powodują otrzymanie krótkiego łańcucha polimerowego. Na przykład przy
użyciu bardzo niskiego potencjału utleniania, elektropolimeryzacja pirolu prowadzi do powstawania
oligomerów z długością łańcucha pomiędzy 8 i 16 jednostek. Przy wyższych potencjałach utlenienia
otrzymany produkt ma długość łańcucha pomiędzy 32 i 64 merów. Przy bardzo wysokich
potencjałach otrzymuje się produkt usieciowany [J. Heinze i in. 2001].
Istnieje także kilka procesów elektropolimeryzacji, w których główną reakcją nie jest
utlenienie, a redukcja. Taka reakcja zachodzi na katodzie. Najbardziej znane polimery przewodzące
wytworzone tym sposobem to: poli(p-fenylenowinyleny) (PPV) i poli(p-ksylileny) (PPXs). Są one
wykorzystywane jako materiały organiczne do urządzeń emitujących światło [L. O. Péres i in., 2004].
PPV uzyskuje się za pomocą elektrochemicznej redukcji α,α,α"α'-tetrahalo-p-ksylenów, najczęściej
stosowane są bromozwiązki ze względu na ich niski potencjał redukcji [J. Rabek, 2013]. Duży
potencjał redukcji przy elektropolimeryzacji na katodzie powoduje, że do reakcji wykorzystywane są
przede wszystkim elektrody rtęciowe, a jako rozpuszczalnik stosuje się DMS (siarczek dimetylu).
Dodatkowo w tym procesie można użyć mediatorów, co powoduje uzyskanie dobrej wydajności
reakcji, a także możliwość zastosowania jako substraty tańszych chloropochodnych, zamiast
bromopochodnych. Najczęściej rolę mediatora pełni antracen. Badania wykazały, że jego użycie w
elektropolimeryzacji powoduje wzrost wydajności reakcji o 134% w porównaniu do
elektropolimeryzacji bez stosowania mediatora (przy produkcji PPV) [P. Santhosh i in. 2006].
W procesie elektropolimeryzacji są do wyboru trzy metody syntezy: potencjostatyczna,
potencjodynamiczna i galwanostatyczna. Proces elektropolimeryzacji ma wiele zalet. Pozwala na
dobrą kontrolę grubości, morfologii i stopnia utlenienia otrzymywanego polimeru. Produkt

charakteryzuje się dużą czystością, a reakcja nie generuje produktów ubocznych lub generuje je
w niewielkich ilościach produkty.

3.2

Synteza chemiczna

Polimery przewodzące otrzymywane są również w wyniku syntezy chemicznej. Przykładem
może być reakcja otrzymywania poliacetylenu. Polimer ten otrzymuje się w reakcji utleniania,
wykorzystując takie katalizatory jak: Ziegler-Natta, Luttingera, czy reakcje z pentafluorkiem arsenu.
Innym przykładem reakcji jest otrzymywanie polipirolu. Badania Ayumu Yasudy i Takeo Shimidzu
pokazały, że najlepszym rozpuszczalnikiem był metanol, a jako utleniacza użyto chlorku żelaza (III).
Stosunek molowy FeCl3:pirol wynosił 2,33:1 reakcjea prowadzona była przez 20 minut
w temperaturze 0°C [A. Yasuda i T. Shimidzu, 1993].
Popularne są także metody, które nie polegają na bezpośredniej syntezie polimeru
z monomerów, ale wykorzystują m.in. reakcje eliminacji gotowego polimeru, np.: dehydratacja
poli(alkoholu winylowego), czy izomeryzacji, (np. izomeryzacja polibenzwalenu – po otrzymaniu
polibenzwalenu w wyniku polimeryzacji zachodzi reakcja izomeryzacji i otrzymywany jest
poliacetylen [J. Rabek, 2013]).
Synteza chemiczna ma wiele wad m.in. skomplikowane i mało precyzyjne metody kontroli
otrzymanego produktu. Ta metoda wymaga użycia katalizatora, a przez to otrzymany produkt jest
nim zanieczyszczony. Jednak jej wielką zaletą jest to, że jest to metoda bardziej uniwersalna od
elektropolimeryzacji. Możliwa jest synteza chemiczna wszystkich polimerów przewodzących.

4

Zastosowania

Polimery przewodzące często wykorzystuje się w elektryce i elektrotechnice, a także
w optoelektronice. Można je wykorzystać np. przy budowie baterii i kondensatorów, tworząc z nich
powłoki przewodzące. Przykładem jest polipirol, który pokrywa elektrodę cynkową w środowisku
zasadowym. Jego funkcją jest zwiększanie elektrochemicznej stabilności elektrody. Istnieją także
prototypy plastycznych baterii i kondensatorów, w których będzie możliwe wykorzystanie reakcji
utleniania i redukcji polimerów przewodzących [P. Santhosh i in., 2006].
Polimery, które przewodzą jonowo, po związaniu w nich substancji selektywnie
kompleksujących jony, są wykorzystywane jako półprzepuszczalne membrany. Znajdują one
zastosowanie np. w elektrodach jonoselektywnych, a także są wykorzystywane przy selektywnej
ekstrakcji jonów z roztworów (np. przy odzysku jonów pożądanych metali z odpadów). Niektóre
membrany zbudowane z polimerów przewodzących jonowo stosuje się w ogniwach paliwowych. Ich
rola to oddzielenie przestrzeni katodowej od anodowej z jednoczesnym zapewnionym transportem
jonów lub wykorzystanie ich jako elektrolitu [S. Białozór i A. Kuźniewska].
Część polimerów można zaliczyć do grupy polimerów fotoprzewodzących. Są to polimery które
reagują na światło, zmieniając przy tym swoją przewodność. Używane są one jako fotoreceptory
w kserografach. Na uprzednio naelektryzowany, pokryty polimerem walec, który znajduje się
w środku urządzenia, rzutowany jest przez obiektyw kopiowany obraz. Miejsca, które są naświetlone
zwiększają swoją przewodność elektryczną i oddają ładunek. Na walcu tworzy się rozkład ładunków
elektrycznych odpowiadający kopiowanemu obrazowi, który następie za pomocą tonera przenoszony
jest na papier i utrwalany przez ogrzewanie. Zastosowanie polimerów przewodzących w kserografach
zmieniło całkowicie ich pracę. Zastąpiły one bowiem selen, który oprócz tego, że był mało skuteczny,
to jego płytki były szkodliwe dla zdrowia [K. Leszkowski].
Polianilina, (poli(3-oktylopirol)) i (poli(3-metylotiofen)) wykazują właściwości antykorozyjne.
Te polimery mogą być utleniane i redukowane w dużym zakresie potencjałów utleniania. Jest to
proces odwracalny. Można także domieszkować je w kwaśnym środowisku, a przy tym nie usuwać
elektronów z łańcucha lub też utleniać te związki tlenem w sposób odwracalny. Dzięki takim
właściwością polimery te mogą być skutecznymi inhibitorami korozji [P. Zarras i in. 2003].

Biosensory zwane inaczej bioczujnikami lub czujnikami biologicznymi to urządzenia stosowane
w celu wykrycia i oznaczenia ilościowego określonych substancji w materiale. Składają się ze
związków biologicznie aktywnych (np. enzymów) i czujnika, którego zadaniem jest przetwarzanie
efektu towarzyszącego reakcji chemicznej na sygnał analityczny. Elementem przetwarzającym są
najczęściej polimery przewodzące np. polipirol i polianilina. Przy odpowiednio dobranym enzymie
można wykryć takie substancje jak glukoza, cholesterol czy antrazyna [M. Gerard i in., 2002].
Polimery przewodzące mogą być stosowane do immobilizacji enzymów np. polianilina jest
wykorzystana do immobilizacji oksydazy glukozowej. Proces ten przeprowadzono w obecności kwasu
akrylowego [Z. F. Li i in., 1998]. Polipirol wykorzystano do immobilizacji inwertazy. Reakcja polegała
na przeprowadzeniu elektropolimeryzacji monomeru w obecności enzymu. Gdy proces
poprowadzono w obecności dodecylosiarczanu sodu to sześciokrotnie wzrosła aktywność inwertazy
[F. Selampinar i in., 1997].
W większości polimerów przewodzących jonowo cząstką, która odpowiedzialna jest za
przewodnictwo jest kation, poruszający sie skokowo pomiędzy grupami elektronodonorowymi.
Ruchowi temu towarzyszy ruch anionu. Porusza się on w przeciwną stronę. Stąd wynika zależność
między przewodnictwem polimerów a temperaturą. Wyższa temperatura powoduje zmniejszenie
lepkości polimeru, a więc zwiększa się ruchliwość jonów, czego skutkiem jest wzrost przewodnictwa.
Ta zależność umożliwia wykorzystanie przewodzących polimerów do budowy termometrów [K.
Leszkowski].

5

Podsumowanie

Niniejsza praca opisuje zjawisko przewodzenia prądu w polimerach. Wyjaśniono w niej
mechanizm przewodzenia, możliwości syntezy oraz potencjalne zastosowania. Przyznana Nagroda
Nobla za okrycie i badania nad polimerami przewodzącymi nie była nagrodą za zwieńczenie dzieła,
a raczej zachętą do dalszych badań. Aktualnie wyzwaniem dla naukowców jest projektowanie
nowych polimerów przewodzących o zadanych właściwościach.
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OGÓLNA ROLA I FUNKCJE OPAKOWAŃ ŻYWNOŚCI
Patrycja Hurman – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Rolą opakowań jest ochrona produkt przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego.
Opakowanie aby było akceptowane przez konsumenta powinno spełniać kilka warunków:
powinno zachowywać korzystną barwę mięsa opakowanego, jak również zapewniać stosunkowo
długi okres przydatności do spożycia zapakowanego produktu. Opakowanie ma nie tylko chronić
opakowany produkt ale również umożliwić i zoptymalizować transport, składowanie jak również
zwiększyć trwałość i atrakcyjność artykułów. Dzięki czemu stanowi jeden z podstawowych
elementów przyczyniających się do jakości pakowanych produktów. Bardzo trudno jest dokładnie
zdefiniować termin opakowania ze względu na rozmaitość formy, w jakiej są prezentowane, jak
również z rozlicznych aspektów zadań, jakie powinno spełniać.

1

Definicja opakowań

Literatura podsuwa nam mnogość definicji związanych z opakowaniami. Norma PN-O-79000
definiuje opakowanie jako, „wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych
produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący
środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem niektórych produktów” [1]. W normie PN-EN-14182
możemy przeczytać taką definicje „ opakowanie jako wyrób wykonany z każdego rodzaju materiału,
przeznaczony do przechowywania, ochrony, transportu, dostarczania
i prezentacji wszelkich towarów, od surowców do produktów przetworzonych, od producenta do
użytkownika lub konsumenta”. Jak mówi norma za opakowania również uważa się jednostki, które nie
podlegają zwrotowi przeznaczone do tych samych celów [2].
Dość odmienne pojęcie opakowania podaje ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych z 11 maja 2001r. w której czytamy, że są to: „wprowadzone do obrotu wyroby
wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych” [3].
Powyższe terminy przedstawiają różnorodne role i funkcje opakowań. Ma ono nie tylko
zabezpieczać produkt opakowany ale też umożliwić jak najbardziej optymalne magazynowanie,
przewóz, a do tego poprawić trwałość oraz atrakcyjność artykułów opakowanych. Dzięki wymienionym
zadaniom opakowanie jest jednym
z podstawowych i bardzo ważnych czynników wpływających na jakość produktu już zapakowanego.
Nie ma możliwości aby dokładnie określić czym jest opakowanie, wiąże się to z faktem
rozlicznych zadań jakie ma ono pełnić oraz wielością form jakie może przyjąć i w jakich może
prezentować artykuł, który został w nim zapakowany. Cichoń [1996] zaleca, aby termin opakowania
zawierał w sobie charakterystykę najbardziej istotnych jego cech tj.:
•
•
•
•

informację o produkcie, najważniejszą z nich jest jego przydatności konsumpcyjna,
stosowne zaprezentowanie produktu, a także wpływ psychologiczny na użytkownika za
sprawą wykorzystania swoich walorów promocyjnych,
usprawnienie produkcji, zmiany miejsca, sprzedaży i użytkowania artykułu,
zabezpieczenie produktu podczas transportu, magazynowania i używania, czasem
również ochronę środowiska przed potencjalnymi niebezpiecznymi wpływami
produktu.

2

Funkcje opakowań

Wartość opakowań wiąże się z różnorodnością funkcji, które mają za zadanie spełniać. Zadania,
przypisywane opakowaniom można w bardzo różny sposób porządkować i grupować.
Tradycyjne podejście do funkcji opakowania mówi, że najważniejszym jego zadaniem jest
ochrona artykułu opakowanego, jednak ze zmianami w sposobie dystrybucji, transportu i sprzedaży,
rola jaką powinny spełniać opakowania uległa zwiększeniu, musiały one teraz spełniać jednocześnie
bardzo wiele różnorodnych funkcji. Nowym zadaniem jakim musiały sprostać opakowania stała się
rola tak zwanego cichego sprzedawcy [5]. J. Briston zaobserwował, że „opakowanie musi
zabezpieczać to, co sprzedaje, i sprzedawać to, co zabezpiecza’’.
W przypadku opakowań wyróżnia się trzy ich podstawowe funkcje:
•
•

•

estetyczną – skupiającą wartości estetyczne opakowania,
techniczną - miała ona umożliwiać dystrybucję, konsumpcję jak również ochronę
artykułu przed wpływem niekorzystnych bodźców, a także ochronę otoczenia przed
szkodliwym oddziaływaniem produktu,
ekonomiczną - związaną z relacją kosztów dystrybucji jak również traktującą o relacji
kosztów produkcji opakowania w stosunku do kosztów produkcji zapakowanego
produktu [6].

Opakowanie na przestrzeni lat, jak również ze względu na zmiany jakie zachodziły na rynku
i znaczący wzrost konkurencji, zaczęło być istotnym narzędziem marketingowym.
Kolejna podział opakowań uwzględnia inne podstawowe funkcje jakie powinny spełniać tj:
użytkową, produkcyjną, marketingową oraz logistyczną. Przy takim podziale w skład funkcji
logistycznych wchodzą następujące zadania: transportowe, ochronne, manipulacyjne, magazynowe,
informacyjne jak również recyklingowe i kasacyjne. Następny rozdział opisany przez Korzeniowskiego
i Jasiaczka [1997], dzieli funkcje na: funkcje związane z użytkowaniem, sprzedażne, zawierające
funkcję identyfikacyjne oraz informacyjne, jak również funkcje ochronne, w których składzie
zawierają się funkcję związane z magazynowaniem i transportem artykułów.
Wniosek, który nasuwa się po podsumowaniu powyższego tekstu jest tylko jeden, współczesne
opakowania muszą pełnić następujące funkcji: ochronne, użytkowe, logistyczne, informacyjne,
ekonomiczne, promocyjne oraz ekologiczne.

3

Podsumowanie

Opakowania to jedno z ważnych ogniw łączących producenta, z konsumentem, przez handel.
Sprawują one wiele funkcji związanych ze sobą często również nierozłącznych. Opakowalnictwo,
które łączy producenta z konsumentem, jak również ze względu na wielość swoich zadań, jest
specjalnością, która coraz prężniej się rozwija nie tylko w Polsce ale również na całym świecie [2].
Opakowania spełniają znaczącą rolę w naszym życiu często nawet możemy sobie nie zdawać
z tego sprawy. Największy wpływ mają na przemysł spożywczy. Ze względu na szybki rozwój tego
przemysłu jak również coraz większą świadomość i wymagania konsumentów stworzono
innowacyjne metody pakowania żywności między innymi opakowania aktywne i inteligentne.
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W ostatnich latach prężnie się rozwijającą się gałęzią jest przemysł mleczarski. Konsumenci
poszukają innowacyjnych produktów mlecznych o niespotykany smaku, ale także zwiększonych
właściwościach prozdrowotnych. Obserwuje się wzrost świadomości nabywanych produktów,
dlatego też producenci muszą coraz większą uwagę zwracać na rodzaj dodawanych składników
oraz ich jakość. Jednym z celów Instytutu Żywności i Żywienia jest promowanie rozwoju
produktów o ograniczonej ilości tłuszczu i cukru w produktach. Dlatego dobrym substytutem
słodzonych jogurtów owocowych byłyby jogurty wytrawne z dodatkiem warzyw.
Jogurty mają wysoką wartość odżywczą i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu.
Stanowią źródło białka, wapnia oraz witaminy B12, która wpływa na normalizację metabolizmu
energetycznego oraz wzmacnia układ odpornościowy. Mleczne napoje fermentowane zawierają
bakterie fermentacji mlekowej takie jak : Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum,
będące szczepami probiotycznymi.
Celem projektu było stworzenie innowacyjnych wytrawnych jogurtów warzywnych oraz ich
sensoryczna ocena. Przeprowadzono konsumencką ocenę pożądalności próbek wykorzystując
skalę LAM (Labeled Affective Magnitude).

1

Wprowadzenie

Jogurty są to napoje produkowane z mleka znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek
proszku mlecznego lub odparowanie części wody, poddanego pasteryzacji, ukwaszonego zakwasem
czystych kultur bakterii Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus i Streptococcus thermophilus
[Świderski, Waszkiewicz-Robak 2010]. Jest to produkt bardzo rozpowszechniony w różnych krajach,
a pod względem spożycia zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich napojów mlecznych
fermentowanych [Kudełka 2005]. Dane GUS z 2014 roku wskazują na ich największy wzrost
popularności wśród wszystkich produktów mlecznych. Miesięczne spożycie jogurtów w 2014 r.
wyniosło 0,5 litra na osobę i było o 42,9 proc. wyższe niż w 1999 r., kiedy kształtowało się na
poziomie 0,35 litra na osobę. Ze względu na ciągle rozwijający się rynek mleczarski, konsumenci
poszukują innowacyjnych produktów mlecznych o niespotykanym smaku a także o zwiększonych
właściwościach prozdrowotnych. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze jogurtu
według konsumentów są: świeżość, smak oraz względy zdrowotne [Górna, Zalewski, Klimczak 2003].
Jogurty mają wysoką wartość odżywczą i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu.
Stanowią źródło białka, wapnia oraz witaminy B12, która wpływa na normalizację metabolizmu
energetycznego oraz wzmacnia układ odpornościowy. Z badań GFK „Polska na widelcu” wynika, że
najczęściej wybieranymi przez Polaków jogurtami są jogurty smakowe/owocowe do jedzenia
łyżeczką, po które sięgają średnio 5 razy w miesiącu [GFK Polonia 2016]. Jednym z celów Instytutu
Żywności i Żywienia jest promowanie rozwoju produktów o ograniczonej ilości tłuszczu i cukru
w produktach. Dlatego dobrym substytutem słodzonych jogurtów owocowych byłyby jogurty
wytrawne z dodatkiem warzyw.

1.1

Cel badania

Celem badania było stworzenie innowacyjnych jogurtów wytrawnych oraz ich sensoryczna
ocena przez potencjalnych konsumentów.

1.2

Metodyka i materiał badawczy

Badanie przeprowadzono wśród 50 osób poniżej 29 lat, które były reprezentowane przez
kobiety (70%) i mężczyzn (30%). Grupę badawczą stanowili obecni i potencjalni studenci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recepturę jogurtów stworzono na podstawie wstępnych
badań sensorycznych. Przygotowano cztery warianty smakowe jogurtów:
•
•
•
•

Jogurt naturalny z dodatkiem suszonych pomidorów (38,5%) i bazylii (2,95%),
Jogurt naturalny z dodatkiem oliwek z papryką (9,5 %)i bazylii (0,55%),
Jogurt naturalny z dodatkiem papryki chili (0,2%)
Jogurt naturalny z dodatkiem dyni (53,5 %), imbiru (1%) i cynamonu (0,3%).

Do oceny preferencji zastosowano metodę szeregowania. Badano preferencje konsumentów
w zakresie barwy i smaku próbek jogurtów. Ponadto zadano grupie badanych pytanie – czy wyrażają
chęć zakupu któregokolwiek z jogurtów?

2

Wyniki

Z przeprowadzonych badań (rysunek 1) wynika, że najbardziej preferowanym jogurtem pod
względem barwy był jogurt z dodatkiem papryki chili (26 wskazań). Preferencja jogurtu z dodatkiem
dyni, imbiru i cynamonu oraz jogurtu z dodatkiem suszonych pomidorów i bazylii była na zbliżonym
poziomie, niższym niż jogurtu z papryką chili.

Rysunek 1.Preferencje konsumentów w zakresie barwy badanych jogurtów wytrawnych
Źródło: badania własne

Najbardziej preferowanym wariantem pod względem smaku było połączenie dyni z imbirem
i cynamonem (17 odpowiedzi), następnie warianty z papryczką chili i suszonymi pomidorami z bazylią
(po 14 odpowiedzi) (rysunek 2).

Rysunek 2. Preferencje konsumentów w zakresie smaku badanych jogurtów wytrawnych
Źródło: badania własne

Zarówno w przypadku oceny preferencji w zakresie barwy i smaku najgorzej została oceniona
próbka jogurtu z dodatkiem oliwek i bazylii. Konsumentów mogła odtrącać zielono-szara barwa
jogurtu oraz specyficzny smak, który nadają oliwki.
Osiemnastu ankietowanych zdecydowałoby się na zakup jogurtu z dynią, imbirem
i cynamonem. Wysoka ocena mogła być spowodowana dodatkiem cynamonu, który nadał jogurtowi
słodki smak, co spowodowało, że był on podobny w smaku do konwencjonalnych jogurtów
owocowych. Dwunastu ankietowanych oddało głos na wariant z papryczką chili, dziesięciu na
połączenie suszonych pomidorów z bazylią a zaledwie dwóch na kombinację oliwek z bazylią (rysunek
3). Zarówno w przypadku oceny preferencji w zakresie barwy i smaku najgorzej została oceniona
próbka jogurtu z dodatkiem oliwek i bazylii. Na jej niską ocenę mogło mieć wpływ to, że w Polsce
oliwki nadal uznawane są za dość egzotyczne warzywo, przez co konsumenci mogą nie być
przyzwyczajeni do ich smaku oraz barwy po zmieleniu i wymieszaniu z jogurtem. Pozostałe użyte
warzywa są dla konsumentów bliższe. Pomidory i ich przetwory są jednym z najczęściej kupowanych
produktów warzywnych. W latach 2012-2014 spożycie pomidorów wynosiło 9,86 kg/osobę [Biuletyn
Informacyjny ARR 2015], co świadczy o tym, że jest to bardzo lubiane warzywo i ich suszony wariant
może być bliski konsumentom.

Rysunek 3. Wyrażenie chęci zakupu badanych jogurtów wytrawnych
Źródło: badania własne

3

Wnioski

Biorąc pod uwagę preferencje konsumentów, stwierdzono że pod względem barwy najbardziej
preferowany był jogurt z dodatkiem papryki chili, co może wynikać z upodobań do barwy, która była
najbardziej zbliżona do jogurtu naturalnego. Natomiast pod względem smaku jogurt z dodatkiem
dyni, imbiru i cynamonu zdobył najwyższe uznanie, ponieważ był najsłodszym wariantem i mógł
w smaku przypominać konsumentom jogurty owocowe dostępne na rynku oraz było w nim
największe stężenie procentowe dodatków. Każdy z proponowanych wariantów smakowych cieszył
się zainteresowaniem wśród badanych osób, przy czym najwięcej osób wskazało chęć zakupu jogurtu
z dodatkiem dyni, imbiru i cynamonu.
Na podstawie przeprowadzonych badań konsumenckich możemy stwierdzić, iż jogurty
wytrawne znalazłyby grono odbiorców, gdyby się pojawiły na półkach sklepowych, jednakże
początkowo zainteresowanie zakupem jogurtu wytrawnego mogło by być niższe, co spowodowane
byłoby przyzwyczajeniem konsumentów do słodkiego smaku jogurtów owocowych. Zmiana tych
upodobań może zająć pewien okres czasu, jednakże nie przekreśla to szans zaistnienia na rynku
jogurtów wytrawnych. Tego typu produkty mleczne mogłyby znaleźć zastosowanie nie tylko do
bezpośredniego spożycia, ale również jako dodatek do sałatek, surówek i jako alternatywa sosu.
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OCENA WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURY STALI FEMNALC
PODDANEJ DYNAMICZNEMU ODKSZTAŁCENIU
Karolina Kowalczyk – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki
o Materiałach
Magdalena Jabłońska – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut
Nauki o Materiałach
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane podczas odkształcenia stali FeMnAlC w warunkach
ściskania z zastosowaniem obciążeń statycznych i dynamicznych. Badania przeprowadzono przy
użyciu serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej oraz zmodyfikowanego pręta
Hopkinsona. Przeprowadzono również badania mikrostruktury stali FeMnAlC po odkształceniu
-1
-1
z prędkością 0,1 s oraz 1500 s .

1

Wstęp

Właściwości materiałów w istotnym stopniu zależą od zastosowanej prędkości odkształcenia,
chociaż w obszarze małych prędkości odkształcenia metali wpływ ten jest niewielki. Obciążenie
w elementach konstrukcyjnych jest zależne od sposobu działania sił, które definiuje się jako
dynamiczne lub statyczne. (Jabłońska, 2016) Rozwój metod badawczych bazujących na dynamicznych
obciążeniach wynika przede wszystkich z potrzeb oceny bezpieczeństwa pojazdów samochodowych,
kolejowych, konstrukcji stosowanych w energetyce atomowej oraz w wojsku (Jabłońska, 2016)
(Niewielski, 2012) (Gronostajski, 2010) (Janiszewski, 2010) (Grassel, 2000). Parametrem, którym
można sterować w szerokim jego zakresie podczas procesu przeróbki plastycznej jest prędkość
odkształcenia. Istotne wydaje się odniesienie wyników analiz strukturalnych stali FeMnAlC
uzyskanych podczas odkształcenia z małymi prędkościami do wyników oceny struktury kształtującej
się podczas odkształceń z dużymi prędkościami. (Jabłońska, 2016) Do najczęściej stosowanych prób
realizowanych w warunkach obciążeń dynamicznych zalicza się:
•
•

próby z wykorzystaniem pręta Hopkinsona i dzielonego pręta Hopkinsona,
próby z wykorzystaniem młotów rotacyjnych.

Metoda z wykorzystaniem pręta Hopkinsona (HPB) pozwala przeprowadzić badania w próbach
ściskania i rozciągania czy też samego ściskania. Obecnie najczęściej stosowana jest zmodyfikowana
wersja z wykorzystaniem dzielonego pręta Hopkinsona (SHPB) przedstawiona na Rysunku 1.
Modyfikacja HPB polega zarówno na ograniczeniu stosowania eksplozji do rozpędzania pocisku, jak
i zmianie czujników do pomiaru przemieszczeń z czujników pojemnościowych na tensometry
elektrooporowe. SHPB w części mechanicznej składa się z wyrzutni pneumatycznej lub działka
gazowego rozpędzającego pręt oraz dwóch sprężystych prętów transmitującego i odbierającego,
pomiędzy którymi znajduje się próbka. Test przeprowadzany jest na próbkach o kształtach
cylindrycznych, które wkładane są pojedynczo pomiędzy dwa pręty wykonane ze stali
wysokowytrzymałej. Pręt obciążający jest rozpędzany za pomocą działka gazowego i uderza z dużą
prędkością w pręt inicjujący, który generuje falę sprężystą rozprzestrzeniającą się wzdłuż pręta. Fala
dochodząca do czoła pręta powoduje jego przemieszczenie i odkształca plastycznie próbkę.
(Jabłońska, 2016)

Rysunek 1. Schemat stanowiska do badań metodą zmodyfikowanego pręta Hopkinsona: 1 – wyrzutnia pneumatyczna, 2 –
optoelektroniczny układ pomiaru prędkości pocisku, 3 – szerokopasmowy mostek tensometryczny, 4 – oscyloskop cyfrowy,
5 – pocisk, 6 – łożyskowanie pręta, 7 – tensometry, 8 – pręt inicjujący, 9 – pręt transmisyjny, 10 – tłumik drgań (Moćko,
2013)

Metoda wykorzystująca młoty rotacyjne należy do częściej stosowanych technik służących
ocenie właściwości materiałów poddanych dynamicznym odkształceniom rozciągającym i zginającym.
W trakcie przeprowadzania próby próbka połączona jest z górnym uchwytem i poddawana jest
odkształceniu przez uderzenie bijaka w kowadło dolnego uchwytu. Natomiast podczas udarowego
zginania próbka łamana jest na kowadle przez uderzenie bijaka. Pomiar siły wykonywany jest za
pomocą tensometrycznego czujnika nacisku. Do pomiaru odkształceń elementu sprężystego czujnika
stosuje się tensometry połączone w układ pełnego mostka. Prędkość liniowa bijaka w omawianym
systemie pomiarowym wyznaczana jest przez pomiar prędkości obrotowej koła zamachowego
(Grosman, 2006)

2
2.1

Metodyka badań
Odkształcenie w warunkach ściskania z zastosowaniem obciążeń statycznych
i dynamicznych przy użyciu zmodyfikowanego pręta Hopkinsona

Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali austenitycznej o wysokiej
zawartości manganu: Fe - 25% wag.%, Mn - 3% wag.%, Al - 0,55% wag.% C. Odkształcenie
w warunkach ściskania w zakresie obciążeń quasi-statycznych przeprowadzono z wykorzystaniem
serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 8802. Próbę prowadzono z prędkością 0,1 s1
. Do badań w zakresie dużych prędkości odkształcenia zastosowano metodę zmodyfikowanego pręta
Hopkinsona. Wykorzystano próbki cylindryczne o wymiarach: długość 4,96 mm, średnica 5,03 mm.
Próbę ściskania w warunkach dynamicznych prowadzono z prędkością odkształcenia 1500 s-1.
Prędkość pocisku (pręt Hopkinsona) wynosiła 13,9 m/s natomiast długość pocisku (pręt Hopkinsona)
była równa 400 mm (Jabłońska, 2015). Na podstawie zarejestrowanych przebiegów fali
przechodzącej εT(t) i odbitej εR(t) oraz znajomości powierzchni przekroju poprzecznego prętów
A i próbki As, prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w materiale C0 oraz długości próbki
L wyznaczono przebiegi czasowe naprężenia σ(t), odkształcenia ε(t) i prędkości odkształcenia ε!
w próbce zgodnie z poniższymi zależnościami: (Pawlicki, 2009) (Chiou, 2004)

⎛ A
σ (t ) = E ⎜⎜
⎝ AS

⎞
⎟⎟ε T (t )
⎠

2C
ε (t ) = − 0 ∫ ε R (t )dt
L
dε (t ) − 2C0
ε!(t ) =
=
ε R (t )
dt
L

(1)
(2)
(3)

2.2

Badania struktury

W celu ujawnienia zmian strukturalnych, zachodzących w badanym materiale pod wpływem
odkształcenia plastycznego z różną prędkością odkształcenia i przy różnej wartości odkształcenia
rzeczywistego, przeprowadzono badania strukturalne z wykorzystaniem techniki mikroskopii
świetlnej (LM) oraz skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM). W technice STEM
wykorzystano mikroskop Hitachi HD-2300A (Jabłońska, 2014) (Śmiglewicz, 2016).
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Wyniki badań i dyskusja

Po procesie ściskania z prędkością odkształcenia 0,1 s-1 oraz 1500 s-1 uzyskano charakterystyki
naprężenie – odkształcenie badanej stali, które przedstawiono na rysunku 2 i 3. Podczas
odkształcania w warunkach quasi – statycznych, tj. podczas odkształceń z prędkością 0,1 s-1 następuje
stały, wyraźny wzrost naprężenia uplastyczniającego do wartości 802 MPa przy odkształceniu
rzeczywistym 0,23 (Rysunek 1.).

Rysunek 2. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie stali Fe - 25% wag. %, Mn - 3% wag. %, Al - 0,55% wag. % C podczas
-1
odkształcenia z prędkością 0,1 s

Zwiększenie prędkości odkształcenia do zakresu prób dynamicznych wpływa na wyraźny
wzrost naprężenia uplastyczniającego. Dla prędkości odkształcenia 1500 s-1 przy odkształceniu 0,15
naprężenie wynosi 918 MPa (rysunek 2) podczas gdy dla odkształcenia z prędkością 0,1 s-1 przy tej
samej wartości odkształcenia, tj. 0,15 naprężenie równe jest 689 MPa. Dla prędkości odkształcenia
1500 s-1 przy odkształceniu rzeczywistym 0,17 naprężenie wynosi 1037 MPa. Wpływ prędkości
odkształcenia na właściwości badanej stali w zależności od odkształcenia rzeczywistego Ɛ
przedstawiono w Tab.1.

Rysuenk 3. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie stali Fe - 25% wag. %, Mn - 3% wag. %, Al - 0,55% wag. % C podczas
-1
odkształcenia z prędkością 1500 s

Tab.1. Wpływ prędkości odkształcenia na właściwości badanej stali w próbie ściskania FeMnAlC
Prędkość
odkształcenia
0,1 s

-1

1500 s

-1

Naprężenie
uplastyczniające MPa
(dla Ɛ = 0,05)

Naprężenie
uplastyczniające MPa
(dla Ɛ = 0,1)

Naprężenie
uplastyczniające MPa
(dla Ɛ = 0,15)

Naprężenie
uplastyczniające MPa
(dla Ɛ = 0,17)

428

579

689

752

717

804

918

1037

Badania mikrostruktury prowadzone techniką LM dla stali odkształcanej z prędkością 0,01 s-1
(rysunek 4A) ujawniły występowanie dyslokacji oraz licznych błędów ułożenia. Widoczne są również
pojedyncze bliźniaki odkształcenia. W materiale odkształcanym z prędkością 1500 s-1 (rysunek 4B)
zdefektowanie struktury jest znacznie większe. Badania mikrostruktury stali FeMnAlC techniką STEM
(rysunek 4C i rysunek 4D) potwierdziły występowanie w strukturze pojedynczych bliźniaków oraz
mikrobliźniaków odkształcenia na tle zdefektowanej osnowy.

-1

Rysunek 4. A, C - mikrostruktura stali FeMnAlC odkształcanej z prędkością 0,1 s ; B, D – mikrostruktura stali FeMnAlC
-1
odkształcanej z prędkością 1500 s

4

Podsumowanie

Przeprowadzono badania ściskania z zastosowaniem obciążeń statycznych i dynamicznych,
które ujawniły, iż zwiększenie prędkości odkształcenia do zakresu prób dynamicznych wpływa na
wyraźny wzrost naprężenia uplastyczniającego w stali FeMnAlC. Przypuszcza się, iż w badanym
materiale może wystąpić wrażliwość naprężenia na zmiany prędkości odkształcenia. Badania
mikrostruktury wskazały, iż w warunkach ściskania z zastosowaniem obciążeń dynamicznych (tj. 1500
s-1) w strukturze materiału występują na tle zdefektowanej osnowy liczne mechaniczne bliźniaki.
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ZACHOWANIE CZĄSTEK NAŁADOWANYCH W WYSOKICH
POLACH MAGNETYCZNYCH
Bartosz Kuśmierz – Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Fizyki Teoretycznej
Rozważamy zachowanie cząstek naładowanych w obecności pola magnetycznego. Na poruszające
się cząstki naładowane w polu magnetycznym (np. elektrony, protony, kwazicząstki takie jak
dziury elektronów) działa siła Lorentza, która zakrzywia tor ich ruchu w kierunku prostopadłym
do pola magnetycznego i wektora prędkości. Gdy zjawisko dotyczy przepływu prądu (ruch
ujemnie naładowanych elektronów) jest obserwowane w płaskiej płytce - dwa wymiary
przewodnika są znacząco większe od trzeciego, można mówić o efekcie Halla. W efekcie Halla tak
zwana przewodność hallowska jest proporcjonalna do pola magnetycznego. Kwantowy
ułamkowy efekt Halla, to kwantowy odpowiednik tego zjawiska zachodzący w bardzo wysokich
polach i niskich temperaturach. Ze względu na trudności w opisie efektu Halla naukowcy sięgają
po symulacje komputerowe i obliczenia numeryczne. Dzięki nim można poznać funkcje falowe
systemu, rozpisane w standardowych bazach. Jednak, w związku z bardzo dużym
zapotrzebowaniem na moc obliczeniową potrzebną do diagonalizacji Hamiltonianu dzisiejsze
komputery pozwalają na symulowanie relatywnie bardzo małych układów dalekich od granicy
termodynamicznej. Do obliczenia funkcji falowych dla większych układów należy sięgnąć po
metody takie jak teoria funkcji symetrycznych. wielomianów Jacka, które opisują tak zwane 'Jack
States'.

1

Efekt Halla

Efekt Halla[1-5] to zjawisko fizyczne, które zostało odkryte przez Edwina Herberta Halla
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Hall zaobserwował, że ładunkowi elektrycznemu
przepływającemu przez przewodnik w polu magnetycznym, towarzyszy wytwarzane napięcia wzdłuż
przewodnika, prostopadle do przyłożonego pola. W przypadku gdy rozważamy zachowanie cząstek
naładowanych w obecności pola magnetycznego, na poruszające się cząstki naładowane (np.
elektrony, protony, kwazicząstki takie jak dziury elektronów) w polu magnetycznym działa siła
Lorentza. Siła ta zakrzywia tor ich ruchu w kierunku prostopadłym do pola magnetycznego i wektora
prędkości. Gdy zjawisko dotyczy przepływu prądu (ruch ujemnie naładowanych elektronów) jest
obserwowane w płaskiej płytce - dwa wymiary przewodnika są znacząco większe od trzeciego, można
mówić o efekcie Halla. W efekcie Halla tak zwana przewodność hallowska jest proporcjonalna do
pola magnetycznego. Kwantowy ułamkowy efekt Halla, to kwantowy odpowiednik tego zjawiska
zachodzący w bardzo wysokich polach i niskich temperaturach. Ze względu na trudności w opisie
efektu Halla naukowcy sięgają po symulacje komputerowe i obliczenia numeryczne. Dzięki nim
można poznać funkcje falowe systemu, rozpisane w standardowych bazach. Jednak, w związku
z bardzo dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową potrzebną do diagonalizacji Hamiltonianu
dzisiejsze komputery pozwalają na symulowanie relatywnie bardzo małych układów dalekich od
granicy termodynamicznej. Do obliczenia funkcji falowych dla większych układów należy sięgnąć po
metody takie jak teoria funkcji symetrycznych. wielomianów Jacka, które opisują tak zwane 'Jack
States'.
Jak już wspomniano zjawisko jest wyjaśniane, przez działanie siły Lorentza. Rozważmy
prostopadłościenną płytkę o wymiarach a,b,c. Niech ładunek porusza się równolegle do
a (z prędkością v), a pole magnetyczne (o indukcji B) jest równoległe do c. Wtedy na każdy nośnik
ładunku o wartości q działa siła Lorenc wzdłuż b o wartości qvB. Stąd nośniki przesuwają się do
ścianek prostopadłościanu i obserwujemy różnicę potencjału E. Kwantowy efekt Halla (całkowity)
można zaobserwować w dwuwymiarowych strukturach elektronowych. Zachodzi tylko w niskich

temperaturach i bardzo mocnych polach magnetycznych. W tym wypadku przewodnictwo Halla jest
dane w specyficznych jednostkach – wielokrotnościom kwadratu ładunku elementarnego
podzielonego przez stałą Plancka. Te wartości są powiązane z jest powiązany z kwantyzacją
Landauowską - kwantyzacją orbit cyklotronowych. Poziomy energetyczne, występujące w tym
zjawisku nazywane są poziomami Landaua i są zdegenerowane. Efekt ten został po raz pierwszy
zaobserwowany w roku 1980, a w 1985 jego odkrywcy otrzymali za to odkrycie nagrodę Nobla. Dzięki
dyskretnym wartościom przewodnictwa, IQHE pozwala na bardzo dokładne wyznaczanie stałej
struktury subtelnej. Ułamkowy kwantowy efekt Halla różni się od całkowitego, w tym, że nie można
w nim pominąć roli oddziaływań cząstek. Dla przykładu, stan ze współczynnikiem zapełnienia jedna
trzecia
odpowiada
kompletnie
zapełnionemu
poziomowi
Landaua
identycznych
i nieoddziaływających (modelowanych oddziaływaniem punktowym) złożonych fermionów, które to
jednak w sposób zdecydowany nie są równoważne nieoddziaływającym elektronom.

2

Wielomiany symetryczne i partycje

Partycja liczby naturalnej – λ (oznaczane greckimi, małymi literami)[6], to ciąg liczb
całkowitych, nieujemnych ustawionych w porządku nierosnącym. Niezerowe elementy ciągu λ i to
części partycji, a liczba części partycji, to długość λ, która jest oznaczana l(λ). Suma części λ, to jej
waga i oznaczamy ją |λ|. Dla przykładu (3,2,2,1) to partycja o wadze 8 i długości 4. Czasami
przydatnym jest nierozróżnianie dwóch partycji, które różnią się tylko zerem na końcu. Wtedy
rozpatrujemy partycje (3,2,2,1) i (3,2,2,1,0,0) jako jedną i tą samą partycję. Naturalny porządek mówimy, że partycja λ jest większa od µ w porządku naturalnym (lub mówimy że λ dominuje µ)
i oznaczamy dla każdej liczby i suma pierwsyzch i części λ jest większa od sumy i części µ. Inny
porządek, to porządek antyleksykograficzny. Ważną cechą porządku naturalnego jest to, że jeżeli λ
jest większa od µ w porządku naturalnym, to jest też od niej większa w porządku leksykograficznym.
Działania na partycjach - dodawanie partycji. Definiujemy je poprzez podanie części sumy partycji – ita część sumy to suma i-tych części partycji składowych. Skupmy się teraz na temacie pierścienia
funkcji symetrycznych. Wielomian symetryczny, jest to wielomian niezmienniczy na dowolną
permutację jego zmiennych. Wielomiany antysymetryczne to takie, których znak po dowolnej
nieparzystej permutacji się zmienia. Λ to zbiór jednorodnych wielomianów symetrycznych
o współczynnikach w odpowiednim ciele (jeżeli rozpatrujemy wielomiany nad liczbami całkowitymi,
to Λ zawiera wielomiany o współczynnikach całkowitych) wraz z wielomianem zerowym. W teorii
funkcji symetrycznych liczba zmiennych zazwyczaj nie ma znaczenia, tak długo jak tylko zapewnimy
sobie by była wystarczająco duża. Można to zrobić przy użyciu granicy wstecznej.
Wielomiany Jacka są indeksowane partycją liczby naturalnej λ i liczbą rzeczywistą α. Można je
zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszy, niekonstrukcyjny opiera się o twierdzenie, które mówi, że w
pierścieniu funkcji symetrycznych istnieje ortogonalna (w naturalnym dla pierścienia funkcji
symetrycznych, iloczynie skalarnym) rodzina funkcji symetrycznych, spełniająca specjalny (trójkątny)
rozkład w bazie jednomianowych funkcji symetrycznych. Te funkcje to wielomiany Jacka. Tutaj należy
pamiętać, że ta definicja jest niekonstrukcyjna i przez to mało przydatna w obliczeniach
współczynników wielomianów Jacka w interesującej nas bazie. Równoważna definicja wielomianów
Jacka mówi, iż jest to rodzina funkcji własnych operatora różniczkowego, który jest jednocześnie
Hamiltonianem w modelu Calogero–Sutherlanda–Mosera i opisuje układ N cząstek na okręgu,
z oddziaływaniem odpychającym. Operator ten jest drugiego rzędu. 'Jack States' to stany
w kwantowym efekcie Halla. Możemy je przedstawić za pomocą wielomianów Jacka. Istnieje
naturalny sposób powiązania partycji z (bozonową) liczbą okupacyjną konfiguracji najniższego
poziomu Landaua na orbitalach z momentem pędu. Funkcja falowa Laughlina, dla bozonów, może
zostać przedstawiona jako iloczyn funkcji gaussowski i funkcji Jacka. W przypadku fermionów, by
otrzymać stan Laughlina należy odpowiednio dobrany wielomian Jacka pomnożony przez czynnik
gaussowski pomnożyć jeszcze przez wyznacznik Vandermonda (w pierwszej potędze). Wyznacznik
Vandermonda jest jednocześnie kanonicznym izomorfizmem z pierścienia funkcji symetrycznych w

pierścień funkcji antysymetrycznych. Bozonową funkcję Laughlina dla współczynnika zapełniania
jeden nad r (pomijając czynnik gaussowski) można przedstawić jako wielomian Jacka dla
rzeczywistego parametru równego -2/(r-1) i partycji (Nr, (N-1)r, (N-2)r,...2r, r,0), gdzie N – liczba
cząstek.
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DYNAMIKA SIECI KRYSZTAŁÓW MIESZANYCH POJEDYNCZYCH
WARSTW DICHALKOGENKÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH –
OBLICZENIA Z ZASAD PIERWSZYCH
Joanna Kutrowska-Girzycka – Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Grupa Optycznej Spektroskopii Nanostruktur
W niniejszej pracy szczegółowej analizie została poddana dynamika sieci pojedynczych warstw stopów
Mo1-xWxS2 o różnej zawartości atomów metalu przejściowego. W widmach Ramana MoS2 oraz WS2 można
zaobserwować dwa mody pierwszego rzędu: E’ oraz A1’. Mod E’ jest związany z drganiami atomów chalkogenu
oraz metalu przejściowego zachodzącymi w płaszczyźnie warstwy, podczas gdy mod A1’ dotyczy drgań tylko
atomu chalkogenu zachodzących prostopadle do płaszczyzny warstwy. W przypadku stopów mod A1’ wykazuje
tzw. zachowanie jednomodowe (ang. „one mode behaviour”), podczas gdy mod E’ charakteryzuje zachowanie
dwumodowe (ang. „two mode behaviour”). Częstotliwość odpowiednich modów ramanowskich została
obliczona z zasad pierwszych. Zależność obliczonych częstości modów ramanowskich od składu może posłużyć
do wyznaczenia nieznanej zawartości atomów metali przejściowych w badanym krysztale na podstawie
pomiaru widma Ramana.

1

Wstęp

Dwuwymiarowe kryształy chalkogenków metali przejściowych tworzą nowo odkrytą klasę
półprzewodników z prostą przerwą energetyczną. Materiały te charakteryzują się strukturą
warstwową: atomy wewnątrz pojedynczej warstwy są związane silnymi wiązaniami kowalencyjnymi,
podczas gdy pomiędzy warstwami występują jedynie słabe oddziaływania typu van der Waalsa.
Większość chalkogenków metali przejściowych z grupy VI w przypadku materiału objętościowego
posiada skośną przerwę energetyczną, która zmienia się wraz ze zmniejszaniem ilości warstw i staje
się prosta w przypadku uzyskania pojedynczej warstwy materiału. Taka sytuacja ma miejsce m. in.
W omawianych kryształach MoS2 oraz WS2. Poprzez wytwarzanie kryształów mieszanych tych
związków można w ciągły sposób kontrolować przerwę energetyczną tych materiałów, co jest
niezwykle istotne ze względu na potencjalne zastosowania tych materiałów w optoelektronice.
Związana ze zmianą składu zmiana właściwości dynamicznych sieci jest zatem równie istotna
z punktu widzenia zastosowań.
Pojedyncza warstwa omawianych dichakogenków metali przejściowych ma grupę symetrii D3h.
Komórka elementarna jest zbudowana z trzech atomów i odpowiada jej 9 drgań normalnych
w punkcie Γ, co można zapisać w postaci: Γ=2A2”+ A1’+2E’+E”. Rysunek 1. przedstawia symetrię
i kierunki wychyleń atomów drgań optycznych pojedynczych warstw MoS2 oraz WS2. W widmie
Ramana tych związków można zaobserwować dwa z tych modów: mod E’ oraz A1’. Mod E’ jest
związany z drganiami zachodzącymi w płaszczyźnie pojedynczej warstwy. W ruchu tym biorą udział
zarówno atomy siarki, jak i metalu przejściowego – ruch ten zachodzi w przeciwnych kierunkach.
Mod A1’ jest związany z drganiami tylko atomów siarki prostopadle do płaszczyzny warstwy.
W przypadku kryształów mieszanych Mo1-xWxS2 podstawieniu ulegają tylko atomy metalu
przejściowego, zatem można przypuszczać, że w widmie rozpraszania Ramana pojawią się dwa mody
o symetrii E’ – jeden związany z drganiami atomów molibdenu, zaś drugi – wolframu. Natomiast dla
modu o symetrii A1’ można się spodziewać ciągłej zmiany częstotliwości drgania w funkcji składu. Aby
przewidzieć zachowanie wspomnianych modów w funkcji składu zastosowano model MREI (ang.
Modified random-element-isodisplacement).

Rysunek 1. Symetria oraz kierunki drgań atomów w pojedynczej warstwie MoS2 oraz WS2 (żółty – S; niebieski – Mo, W).
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Szczegóły dotyczące obliczeń

W niniejszej pracy szczegółowej analizie została poddana dynamika sieci pojedynczych warstw
stopów Mo1-xWxS2 o różnej zawartości atomów metalu przejściowego. Częstotliwość odpowiednich
modów ramanowskich została obliczona z zasad pierwszych (wykorzystując DFPT zaimplemenowaną
w środowisku CASTEP). Obliczenia struktury pasmowej zostały przeprowadzone w reżimie LDA, przy
wykorzystaniu funkcjonału korelacji wymiany Ceperley’a i Adlear sparametryzowanego przez
Perdewa i Zungera (CA-PZ), który jest zaimplementowany w bazie fal płaskich w środowisku CASTEP
[1] dostępnym w programie Materials Studio 8.0. W celu analizy dynamiki sieci stopów wykorzystano
sześciokątną superkomórkę 2×2 (Rysunek 2.) zawierającą 12 atomów. Położenia atomów Mo
i W wewnątrz sieci krystalicznej zostało wybrane w taki sposób, aby energia całkowita układu miała
jak najmniejszą wartość. Tak uzyskana struktura była następnie optymalizowana, aby różnice
w energiach były mniejsze niż 5×10-7 eV/atom, a największe działające siły mniejsze niż 0,01 eV/Å.
Energia odcięcia miała wartość 720 eV dla czystych kryształów oraz 650 eV dla składów mieszanych.
Zastosowano pseudopotencjały zachowujące normę. Pojedyncze warstwy zostały sztucznie oddalone
na odległość 20 Å w celu wyeliminowania wszelkich oddziaływań między warstwami (w DFT zakłada
się nieskończoną periodyczność sieci krystalicznej). Uzyskane w ten sposób wartości są zgodne
z wartościami uzyskanymi eksperymentalnie, co potwierdza słuszność zastosowanego podejścia.

Rysunek 2. Widok z góry (a) oraz z boku (b) na superkomórkę 2x2 pojedynczej warstwy Mo1-xWxS2.

3

Wyniki

Częstotliwości wszystkich drgań normalnych pojedynczych warstw Mo1-xWxS2 zostały obliczone
dla składów kolejno x=0; 0,25; 0,5; 0,75 oraz 1. Zależność częstotliwości od składu została

przedstawiona na rysunku 3a. Częstotliwości obliczonych modów są zgodne z danymi
doświadczalnymi dostępnymi w literaturze [4].
W kolejnym kroku dopasowano obliczone metodą DFPT częstotliwości do modelu MREI.
W przedstawionej pracy szczególną uwagę skupiono na dwóch aktywnych ramanowsko modach: A1’
oraz E’, ponieważ można je w prosty sposób porównać z wartościami uzyskanymi w wyniku
eksperymentu. Model MREI opiera się na dwóch założeniach:

b)
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420 A1'
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380
E'-Mo
360
E'-W
340
320
300 E"
280
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410
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390 E'-Mo
380
370
360

E'-W

350
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
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Rysunek 3. Zależność częstotliwości drgań normalnych od składu dla pojedynczych warstw Mo1-xWxS2. Przyjęto następujące
oznaczenia: sfery – mody ramanowskie możliwe do zaobserwowania w geometrii rozpraszania wstecznego, sześciokąty –
drgania aktywne w IR, krzyże – wartości zmierzone.

•
•

Jednakowe przemieszczenie (ang. isodisplacement) – atomy tego samego rodzaju
drgają z tą samą amplitudą oraz fazą;
Losowość (ang. randomness) – podstawiane atomy są rozmieszczone losowo.

Bazując na dostępnych w literaturze zdjęciach STEM weryfikujących losowość rozmieszczenia
atomów w badanych strukturach można założyć, że oba powyższe założenia są spełnione [5].
Wyprowadzając model MREI dla pojedynczych warstw Mo1-xWxS2 oraz zaniedbując
oddziaływania S-S można zapisać równanie ruchu atomów biorących udział w drganiu o symetrii A1’
w następującej postaci:

mS µ!!S = −(1 − x) F1µS − xF2 µS
W powyższym wzorze

(1)

mi oraz µi oznaczają kolejno masę oraz przemieszczenie atomów odpowiednio

i = S, Mo lub W, zaś

F1 oraz F2 oznaczają stałe siłowe reprezentujące oddziaływania pomiędzy
atomami: S-Mo oraz S-W wzdłuż płaszczyzny prostopadłej do warstwy. W niniejszym modelu
zakładamy liniową zależność stałych siłowych od składu:

F1 F2
=
= 1 − θ1 x
F10 F20

(2)

F10 oraz F20

oznaczają wartości skrajne stałych siłowych F1 oraz F2 dla x → 0 . Parametr θ1
uwzględnia zmienność stałych siłowych. Przy powyższych założeniach możemy zapisać rozwiązanie
równania ruchu w następującej postaci:
gdzie

ω2 =

(1 − x)(1 − θ1 x) F10 + x(1 − θ1 x) F20
mS

(3)

Z powyższego wzoru wynika, że mod A1’ powinien wykazywać zachowanie jednomodowe, co
jest zgodne z przewidywaniami i rzeczywistością.
Dla modu o symetrii E’ sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w ruch są
zaangażowane również atomy metalu przejściowego. Równania ruchu mają następującą postać:

W powyższych wzorach

ms µ!!s = −(1 − x) F3 (µS − µMo ) − xF4 (µS − µW )

(4)

mMo µ!!Mo = −2F3 (µMo − µS ) − xF5 (µMo − µW )

(5)

mW µ!!W = −2F4 (µW − µS ) − (1 − x) F5 (µW − µMo )

(6)

F30 , F40

oraz

F50

oznaczają wartości graniczne stałych siłowych

odpowiadających oddziaływaniom pomiędzy atomami: S-Mo, S-W oraz Mo-W zachodzącymi
w płaszczyźnie warstwy. W tym przypadku zakładamy kwadratową zależność stałych siłowych od
składu, ponieważ założenie takie daje znacznie lepszą jakość dopasowania:

F3 F4 F5
=
=
= 1 − θ 2 x − θ3 x 2
F30 F40 F50

(7)

W tym przypadku otrzymujemy dwa rozwiązania powyższego równania:

R1 + R2 ± ( R1 − R2 )2 + 4 R12 R21
ω =
2
2

(8)

gdzie zastosowano następujące oznaczenia:

R1 =

(1 − x) F 3 2 F 3 xF 5
+
+
mS
mMo mMo

(9)

R2 =

xF 4 2 F 4 (1 − x) F 5
+
+
mS
mW
mW

(10)

xF 4 xF 5
−
mS mMo

(11)

(1 − x) F 3 (1 − x) F 5
−
mS
mW

(12)

R12 =
R21 =

Ze wzoru (8) wynika, że mod E’ wykazuje zachownie dwumodowe, co jest zgodne
z rzeczywistością. Zaniedbując słabe oddziaływania typu van der Waalsa powyższe równania można
zastosować dla kryształów mieszanych materiałów objętościowych.

Zależność częstotliwości drgań aktywnych ramanowsko w funkcji składu została przedstawiona
na rysunku 3b. Dla porównania wartości uzyskanych z zasad pierwszych z wartościami zmierzonymi
poprzez krzyżyki oznaczono częstości odczytane z widma rozpraszania Ramana dla pojedynczych
warstw Mo1-xWxS2. Z porównania tego wynika wyraźnie, że wartości wyznaczone z zasad pierwszych
są bardzo bliskie wartościom rzeczywistym. Częstotliwości uzyskane w wyniku obliczeń zostały
dopasowane metodą najmniejszych kwadratów do wzorów wynikających z modelu MREI. Parametry
wynikające z uzyskanego dopasowania zostały zebrane w Tabeli 1.
Tabela 1. Parametry dopasowania modelu MREI do częstotliwości obliczonych metodą DFPT (F podano w jednostce 10
2
amu/cm ).
A1’

4

6

E’

F10

F20

θ1

F30

F40

F50

θ2

θ3

5,18

4,42

-0,27

3,42

5,88

15,16

0,02

-0,05

Podsumowanie

Podsumowując, częstotliwości drgań normalnych podstawowych modów obserwowanych
w pojedynczych warstwach Mo1-xWxS2 zostały obliczone z zasad pierwszych wykorzystując metodę
DFPT. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano jednomodowe zachowanie dla modu o symetrii A1’ oraz
dwumodowe zachowanie dla modu E’. Uzyskane częstotliwości są bardzo zbliżone do wartości
eksperymentalnych, co potwierdza wiarygodne odzwierciedlenie właściwości kryształów mieszanych
poprzez wykorzystanie superkomórki tak małej jak 2×2. Uzyskane w wyniku obliczeń z zasad
pierwszych częstotliwości modów A1’ oraz E’ w funkcji składu zostały dopasowane zależnościami
otrzymanymi na podstawie modelu MREI. Uzyskane w ten sposób parametry: zależna od składu stała
siłowa oraz parametr θ mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia nieznanego składu pojedynczej
warstwy Mo1-xWxS2 na podstawie częstotliwości modów A1’ oraz E’ wyznaczonych z widma
rozpraszania Ramana.
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METODY OBCIĄŻANIA WSPORNIKOWEJ KONSTRUKCJI
TARASU WIDOKOWEGO WIATREM
Adam Sterniuk – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
W artykule zostały przedstawione i porównane dwa podejścia obliczeniowe obciążenia tarasu
platformy widokowej wiatrem. Ze względu na nieszablonowy charakter konstrukcji i brak
adekwatnych wytycznych bądź norm projektowych jej dotyczących, wykorzystano analogie do
konstrukcji obiektu mostowego w fazie budowy oraz wiaty jednospadowej.

1

Wstęp

Poprawne zebranie oddziałujących obciążeń uwarunkowane jest dobraniem właściwego
modelu obliczeniowego dla projektowanej konstrukcji oraz wiąże się z przyjęciem pewnych założeń.
By takich dokonać, należy mieć pewność z jakim typem obiektu mamy do czynienia. W przypadku
typowych konstrukcji inżynierskich potrafimy wyróżnić pewne cechy szczególne świadczące o tym, że
analizowany schemat nazwiemy np. mostem a co za tym idzie – skorzystamy z właściwych
wytycznych przewidzianych dla takich układów przez obowiązujące rozporządzenia i normy. Problem
pojawia się w przypadku, kiedy rozpatrywana struktura nie jest w nich uwzględniona. Z poruszonym
zagadnieniem autor spotkał się podczas realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej traktującej
o wspornikowej konstrukcji platformy widokowej w górach.
Celem zebrania obciążeń zmiennych pochodzących od wiatru, wykorzystano dwa niezależne
podejścia przybliżające konstrukcję tarasu kolejno do modelu mostu w fazie budowy oraz do modelu
wiaty jednospadowej o pochyleniu ∝= 0°.

Rysunek 1. Wizualizacja obiektu, którego dotyczy opracowanie

1.1

Założenia bazowe
Tabela 1. Założenia oraz wartości parametrów opisujących działanie wiatru
Wielkość

Wartość

Komentarz

Strefa obciążenia wiatrem
Wysokość posadowienia

3
1205 1 2. 4. 1.

Obiekt zlokalizowano na górze Nosal - Zakopane

Współczynnik kierunkowy 5678

1.0

Współczynnik sezonowy 59:;9<=
Wsp. Konstrukcyjny 59 56
Wsp. Chropowatości terenu 58 (>)
Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru
@A >

1.0
1.0
0,70

Prędkość bazowa wiatru EF

Podane wartości przyjęto dla uproszczenia
obliczeń i porównania obu metod.

2.08 BCD
33.96

1
G

Wsp. Ekspozycji 5:

2.89

Kierunki osi globalnego układu współrzędnych określono na rysunku 1.

Rysunek 2. Schematyczne przedstawienie kierunków osi GUW

2

Podejście 1 – Konstrukcja mostowa

Do wyznaczenia łącznych efektów wiatru oddziałujących na taras przyjmuje się model obiektu
mostowego, będącego w stadium budowy. Po dyskretyzacji konstrukcji na pasy obliczeniowe
o grubości H = 0,51 (rys2), otrzymujemy wycinki spełniające warunki modelu zamieszczonego w [1].

Rysunek 3. Założenia dla dyskretyzacji obiektu

Wymiary kolejnych wycinków odczytano przy pomocy programu „AutoCAD 2017”
Tabela 2. Geometria wycinka 1 platformy
I
H
JK<K

2.1

5,1671
0,51
3,091

Oddziaływania na kierunku X

Na podstawie wykresu [rys3] wyznaczono współczynnik siły 5L,M , który dla rozpatrywanego
w przykładzie paska wynosi 5L,M = 2,0

Rysunek 4 Wykres zależności pomiędzy współczynnikiem 5L,M a stosunkiem wymiarów b/JK<K ,zgodny z [1]

Zgodnie z [1] łączne efekty oddziaływania wiatru mogą zostać wyznaczone metodą
uproszczoną według wzoru:
P

NO,M = ∙ S ∙ EFQ ∙ T ∙ U8:L,M
Q

(1)

Gdzie przez wielkość C należy rozumieć współczynnik obciążenia wiatrem wyrażony:

T = 5: ⋅ 5L,M

(2)

Powierzchnia odniesienia U8:L,M dotyczy uogólnionej powierzchni poprzecznej obiektu
i w tym przypadku wynosi:

U8:L,M = JK<K ⋅ H

(3)

Za wartość S należy przyjąć 1,25

WX
YZ

. Po podstawieniu do (1), dla paska 1 otrzymujemy

wartość
NO,M,P = 6,41 B[. Analogiczną procedurę wykonano dla pozostałych pasków obliczeniowych.

Tabela 3. Zestawienie wartości parametrów i wypadkowych sił Fwx dla pasków obliczeniowych
5LM

T

U8:L,M
[1Q ]

Nn,M,7
[B[]

5,167

efG_B_ść
(JźhbiD^ + IDklGm^DJD)
[1]
3,089

2,00

5.76

1.545

6.412

2

7,500

2,978

1,75

5.06

1.489

5.425

3

9,833

2,867

1,47

4.25

1.433

4.391

16

2,500

1,422

1.98

5.73

0.711

2.935

17

1,500

1,311

2.17

6.27

0.656

2.962

18

0,500

1,200

2.39

6.91

0.600

2.989

RAZEM

62.452

H4

\>]^_B_ść (ś^]J2bD)
[1]

1

…

2.2

Oddziaływanie na kierunku Y

W przypadku uwzględniania działania wiatru na kierunku podłużnym obiektu, norma zaleca
przyjęcie 50% wartości obciążenia wiatrem na kierunku X

NO,p = 0.5 ∙ 62.452 B[ = 31.226 B[
2.3

Oddziaływanie na kierunku Z

Wartość obciążenia na kierunku pionowym wyznacza się z wykorzystaniem współczynnika 5L,q ,
którego zalecana wartość zgodnie z [1] wynosi 5L,q = ±0.9 w zależności od zwrotu wektora
obciążenia wiatrem. Powierzchnia U8:L,q określa powierzchnię pomostu

U8:L,q = I ⋅ H

(4)

Po podstawieniu, dla paska 1 otrzymujemy wartość siły Nn,q,P działającej na mimośrodzie ] =
względem środka przekroju.

Nn,q,P = 4.83 B[
Analogiczną procedurę wykonano dla pozostałych pasków obliczeniowych.
Tabela 4. Zestawienie wartości parametrów i wypadkowych sił Fwz dla pasków obliczeniowych
H. 4.

\>]^_B_ść
[1]
1
5.1
7
2
7.5
0
3
9.8
3

efG_B_ść
[1]
3.0
9
2.9
8
2.8
7

5Lq
.9
.9
.9

T

U8:L,q
[1Q ]

0
.599
0
.599
0
.599

2
.58
2
.75
2
.92

2

2
.25
2
.75
2
.25

1

Nn,q
[B[]
4.8
4

3
4

7.0
3

9.2

1

tb1_ś^óJ ]
[1]
1.29
2
1.87
5
2.45
8

…
6
7
8

1
0
1
0
1
0

2.5

1.4
2

1.5
0.5

.9
1.3

1
0

1.2

.9
.9

0
.599
0
.599
0
.599

2.3
4

0
0

0.62
5

1.4
1

0.4
7
R ±115.2241

0.37
5
5

0.12

F
s

AZEM
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Podejście 2 – Wiata

W niniejszym podejściu wykorzystano analogie występujące w konstrukcji tarasu oraz wiaty
jednospadowej o pochyleniu połaci v = 0°. Ze względu na złożoną geometrię tarasu, również tym
razem zdecydowano się wyznaczyć globalne, uogólnione efekty oddziaływania wiatru.

3.1

Oddziaływanie na kierunku X, Y

Norma zaleca uwzględnienie tarcia jako siły poziomej oddziałującej na obiekt. Przyjęto wartość
siły NM,p

Nn,M,p = 5L8 ⋅ @A > ⋅ UL8 ⋅ 59 56

(5)

Za współczynnik tarcia, ze względu na bezpieczeństwo i brak badań, przyjęto 5L8 = 0.04, jak
dla powierzchni bardzo chropowatej. Powierzchnia UL8 określa powierzchnię połaci wiaty (tarasu), na
którą przekazują się siły poziome od wiatru:

UL8 = 2 ⋅ J ⋅ I

(6)

Uwzględniając fakt, iż kształt i przekrój platformy nie wpływają na wartość końcową
otrzymanego pola, przyjęto UL8 = Uw;łW<n7K: = 61.51 Q
Po podstawieniu, otrzymujemy wartość uogólnionej siły poziomej:

NM,p = 51.21 B[
3.2

Oddziaływanie na kierunku Z

Ze względu na możliwość swobodnego przepływu powietrza poniżej konstrukcji wsporczej
tarasu, przyjmuje się współczynnik blokowania y = 0, jednak ze względu na elementy dźwigarów
wsporczych i możliwe zawirowania, została sprawdzona sytuacja dla maksymalnego współczynnika
blokowania y = +0.2. Wartość uogólnionych efektów oddziaływania wiatru na kierunku pionowym
wyznaczono według

Nn,q = U8:L ⋅ @A (>) ⋅ 5L ⋅ 59 56
Jako powierzchnię poddaną oddziaływaniu przyjęto powierzchnię tarasu U8:L = Uw;łW<n7K: =
61.51 Q Po podstawieniu odpowiednio dla ssania i parcia wiatru otrzymano
A;8w7:

Nn,q
= 25.6 B[
99;=7:
Nn,q
= 64.0 B[
4

Zestawienie otrzymanych wyników

Poniższe zestawienie przedstawia wartości otrzymanych sił w odniesieniu do całkowitej
powierzchni tarasu.

(7)

Tabela 5. Porównanie wartości wypadkowych sił na powierzchni tarasu dla obu metod
Model wiaty
Wielkość

Model mostu

Wypadkowa wartość siły [B[]

Stosunek

z {|}~}

Oddziaływanie na X

51.2

62.5

0.82

Oddziaływanie na Y

51.2

31.3

1.64

Oddziaływanie na Ç É

25.6

115.2

0.22

Ñ

64.0

115.2

0.56

Oddziaływanie na Ç

z ÄÅ~

É

Ç _>2D5>D hD^m_ść >hbą>D2ą > 4D^5b]1 hbDm^l
Ç Ñ _>2D5>D hD^m_ść >hbą>D2ą > GGD2b]1 hbDm^l
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Wnioski

Otrzymane wyniki znacznie różnią się od siebie i są one zdecydowanie większe dla modelu
obiektu mostowego. Może to wynikać z faktu, iż podejście to wykorzystuje metodę uproszczoną,
której rezultaty z założenia zawierają pewien błąd zawyżając w ten sposób obliczenia w stronę
bezpieczną. Dla otrzymania bardziej wiarygodnych wyników należałoby przeprowadzić numeryczną
symulację obciążenia wiatrem oraz dokonać szczegółowej analizy konstrukcji. Są to jednak metody,
które przekraczają potrzeby szczegółowości projektu koncepcyjnego.
W przypadku konstrukcji tarasu widokowego w górach, obciążenie wiatrem jest znaczące
w odniesieniu do pozostałych występujących oddziaływań. Z tego względu, bezpieczniej jest
wymiarować konstrukcję na większe wartości - uzyskane z rozpatrywania modelu obiektu
mostowego.
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OPTIMIZATION OF THE CROSS SECTION WIDTH OF THE BEAM
USING SIMULATED ANNEALING METHOD
Mateusz Kaczmarek – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
In this paper, the optimization of structural elements - beams - using simulated annealing
method is presented. Simulated annealing is a heuristic, stochastic method of optimization. This
paper derives the method in the context of the problem of optimization of the cross section
width of the beam. Simulated annealing method was combined with the finite element method.
That enables the digitization of continuous beam. This paper presents the formulas of the
objective function, limiting conditions as well as numerical algorithm to obtain the optimal
solution. Paper presents the application of the method in the optimization of the width of the
cantilever beam with a rectangular section.

1

Introduction

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

2

Presentation of the simulated annealing

Simulated annealing is a heuristic, stochastic method of optimization. The basis of the
procedure derives from physical process in metallurgy called annealing. It involves the heating of
material to above its critical temperature, maintaining at suitable temperature during some time
interval and then cooling with prescribed slow enough rate. At high temperatures the rearrangement
of particles is a continuous, chaotic process, described in terms of statistical mechanics. During the
cooling the movements of the particles become less chaotic, the microstructure is gradually refined.
If the cooling is slow enough the particles eventually set at low energy levels and the system reaches
a stable state, optimal in the sense of the value of the internal energy.
A simple algorithm for simulation of a collection of atoms at a given temperature is proposed
in [5]. A system is brought to equilibrium by an iterative procedure. In each iteration an atom is given

a random displacement. If the energy of the system in the new configuration is less than in the
previous one (ΔE < 0), the change is accepted, otherwise the change is accepted with the probability:
∆à

C ∆á = ] âä
where k is the Boltzmann constant and T is the actual temperature.
An analogous procedure is adopted in a single iteration of simulated annealing. The internal
energy is replaced by an objective function and the temperature is an artificial parameter controlling
the randomness of the process. When the temperature decreases the system becomes less chaotic.
Finally, the system is brought to the stable state. Simultaneously the objective function reaches
a minimum.
Simulated annealing is an optimization procedure which is widely applicable and has been
found effective in several problems. In paper [6] simulated annealing with the energetic condition as
a cost function is employed to find optimal shape of supported excavation.

3

Description of the simulated annealing combined with finite element
method

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

3.1

discretization of continuous beams,
creation of algebraic form of the objective function and decision variable,
change of the form of limiting conditions from differential equations into algebraic
equations,
numerical optimal solution obtained by using simulated annealing method.

Discretization of the beam
It is analyzed cantilever beam with a rectangular cross section, with different types of loads.

Figure 1. Static scheme and cross section of the cantilever beam

(1)

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

hY;M = hã

(2)

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

IY;M ≤ I ≤ IY;M

(3)

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

Figure 2. The division into finite elements

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

3.2

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

ç = é(è) =

ë
SℎI
ã

è Jè

(4)

where:
ρ – material density,
h – section height (constant),
b(x) – section width (variable along the axis x).
As a result of division into n finite elements, with constant moment of inertia within the finite
element, the variable b(x) takes the form of an n-element vector bi. Then, the objective function in
the optimization of beam takes the form:

ç = é(è) = Sℎ
where:
L – length of the beam,
n – number of finite elements.

ë
=

=
7 I7

(5)

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

(áíh")" = −@

(6)

where:
E – modulus of elasticity,
I – moment of inertia,
w – deflection,
q - beam load per unit length.
Changing the limiting condition of allowable maximum deflection from the differential
equation into an algebraic equation is carried out using the Maxwell-Mohr’s method. MaxwellMohr’s formula for calculation of deflection has the form:

h=

ë ïñ ïó
Jè
ã òô

(7)

where:
MF - the bending moment caused by the actual load,
M1 - the bending moment caused by the unit fictional force corresponding to the deflection at
the end of the beam.
As a result of discretization, for a constant height of the rectangular cross section of the beam,
the equation (6) takes the form:

h=
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(8)

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

h=
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òö Z

= P ë
7õP F ù=
|

tzF7 ∙ tPF7 + 4tzY7 ∙ tPY7 + tz:7 ∙ tP:7 = hY;M

(9)

where:
MFbi, M1bi – the value of the bending moment at the beginning of the finite element,
MFmi, M1mi – the value of the bending moment at the middle of the finite element,
MFei, M1ei – the value of the bending moment at the end of the finite element,
Constraint of maximum allowable deflection (8) takes the form, depending on the load:
•

for cantilever beam loaded with a concentrated force P:

h=
•

PQ
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Q
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(10)

for cantilever beam loaded with a uniformly distributed load q:

h=
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Numerical optimal solution obtained by using simulated annealing

In order to start numerical algorithm to obtain the optimal solution it is needed to define initial
solution – initial width of the beam meeting the constraints of the minimum (bmin) and maximum
(bmax) permissible width of the beam:

(11)

(12)

IY7= ≤ Iü,ã ≤ IY;M
beam.

and meeting the constraints of the maximum allowable deflection wmax (9) of the end of the

The value of the energy E of the system in simulated annealing is the value of the objective
function (5):

áW = éW (è) = Sℎ

ë
=

=
7 I7,W

(13)

At a given temperature level a hundred of iteration steps are executed. A simple iteration
consists of:
•

a random choice of a simple change in width of the beam:

IY7= ≤ Iü,WÉP ≠ Iü,W ≤ IY;M
•

(14)

calculation of a change in the energy:

∆áW = áWÉP − áW
•

(15)

if a change causes a decrease of energy E0 - ΔE0 < 0 (the volume becomes lower) the
change is accepted, else a uniformly distributed random number p over an interval
between 0 and 1 is generated. Then if:

4 < C ∆áã = ] Ñ

∆à¢
ä

(16)

the change is accepted otherwise it is not.
A temperature T0 at the start of the optimization procedure is determined in such a way that
implies the probability of acceptance of a change in the case of ΔE > 0 being equal to 0.5. To estimate
the starting temperature T0 the average ΔE0 for one hundred random possible changes in width is
determined. Then the temperature T0 is derived from inequality (16) by substitutions p = 0.5, ΔE0 =
ΔEã , T = T0. Finally, the starting temperature is

•ã =

¶ò¢
ß=ã.®

(17)

After every one hundred iterations the temperature is decreased. The cooling procedure is
performed as a geometric sequence - a new temperature is 0.9 times of the previous one. The
optimization procedure ends when further decreasing of the temperature does not make any
difference in the value of the objective function - volume of the beam (13).

4

Results

4.1

Cantilever beam loaded with a concentrated force
The calculations were made for the following data:
•
•
•
•

concentrated force P = 2 kN,
beam length L = 2 m,
height of the cross section h = 0,1 m,
the length of the finite element LES = 0,05 m,

•
•
•

modulus of elasticity E = 205 GPa,
maximum permissible deflection at the end of the beam wmax = 0,002 m,
the range of variation of the width of the cross section I ∈< 0,05 1; 0,2 1 >.

Figure 3 presents the optimal solution:

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

4.2

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

uniformly distributed load q = 3 kN/m,
beam length L = 2 m,
height of the cross section h = 0,1 m,
the length of the finite element LES = 0,05 m,
modulus of elasticity E = 205 GPa,
maximum permissible deflection at the end of the beam wmax = 0,002 m,
the range of variation of the width of the cross section I ∈< 0,05 1; 0,2 1 >.

Figure 4 presents the optimal solution:

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

5

Comparison of the efficacy and conclusions

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

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

Table 1. Comparison of solutions obtained by various methods

Method

Simulated annealing

Control theory
Określono
nieprawidłowe
źródło.

V [m ] – objective function

0,2425

0,25

3

Gradient-iterative method
Określono nieprawidłowe źródło.
0,2425

On the table it can be seen that using simulated annealing combined with the finite element
method enables to obtain the solution that is better than the solution obtained by using method
based on control theory [3] and comparable to the solution based on the gradient-iterative method
[4].

The obtained solutions make it possible to conclude that simulated annealing combined with
the finite element method allows us obtain a quick solution to even complex optimization tasks
without the use of external complex software.
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SYSTEM UPRAWY, A ZAWARTOŚĆ FENOLOKWASÓW
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Związki biologicznie czynne występujące w ziarniakach zbóż wykazują działanie
przeciwutleniające związane z dezaktywacją wolnych rodników. Zalicza się do nich głównie
polifenole z których, najistotniejsze są kwasy fenolowe. W literaturze przedstawia się, iż ich
aktywność przeciwutleniająca zależy m.in. od systemu uprawy.
W ramach niniejszej pracy podjęto badania mające na celu oznaczenie zawartości fenolokwasów
ogółem w mąkach: pszennych (typ 500, 750, 1850), żytnich typ 720, kukurydzianych oraz
gryczanych pełnoziarnistych, uwzględniając dwa systemy gospodarowania ekologiczny
i konwencjonalny.
Kwasy fenolowe ekstrahowano z próbek w/w rodzajów mąk eterem dietylowym po hydrolizie
kwasowej i zasadowej, a następnie oznaczano je ilościowo za pomocą UPLC (Ultra Performance
Liquid Chromatography) z detektorem PDA.
Potencjał antyoksydacyjny badanych ekstraktów oznaczono metodą TEAC (Trolox Equivalent
Antioxidant Capacity) z użyciem kationorodników ABTS+.
Na podstawie przedstawionych badań zauważono znaczną różnicę w obecności kwasów
fenolowych w półproduktach pochodzących ze zbóż drobnoziarnistych uprawianych
w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Zaobserwowano kilkuprocentowo wyższą
zawartość kwasów fenolowych w produktach ekologicznych w stosunku uprawianych
konwencjonalnie. Stwierdzono także różnice wynikające z gatunku zboża. Mąki z pełnego
przemiału poddane procesowi prażenia cechują się najwyższą wartością analizowanych cech.
Mąki pszenne, żytnia i kukurydziana wykazują podobną aktywność przeciwutleniającą, natomiast
aż 20-krotnie wyższą aktywność zaobserwowano dla produktu ekologicznego i około 25-krotnie
dla konwencjonalnego w przypadku mąki gryczanej.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż na zawartość polifenoli ma wpływ
uzyskany typ mąki oraz proces przerobu surowca.

1

Wstęp

W latach 30-tych XIX wieku po raz pierwszy nazwano związkami fenolowymi grupę
pochodnych węglowodorów aromatycznych, w których grupa hydroksylowa związana jest z atomem
węgla pierścienia aromatycznego. Do związków fenolowych występujących w roślinach zbożowych
zaliczono flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny i lignany. Roślinne polifenole powstają w wyniku
reakcji zachodzących w procesach metabolicznych na drodze szlaku kwasu szikimowego (Rysunek 1)
i syntetyzowane są tu takie związki, jak kwas hydroksycynamonowy i kumaryny. Proste fenole
i chinony powstają w wyniku przemian kwasu octowego (Rysunek 2), a bardziej złożone strukturalnie
flawonoidy – na drodze połączenia tych dwóch szlaków1.

Rysunek 1. Szlak kwasu szikimowego

Rysunek 2. Szlak kwasu octowego

Kwasy fenolowe stanowią dwie grupy. Są to hydroksylowe pochodne kwasu benzoesowego
(związki typu C6C) oraz pochodne kwasu cynamonowego (związki typu C6C3) (Tabela 1)2.
Tabela 1. Struktura chemiczna kwasu hydroksybenzoesowego i jego pochodnych (A) oraz kwasu hydroksycynamonowego
i jego pochodnych (B)
WZÓR
A

B

KWAS

R1

R2

p-Hydroksybenzoesowy

-H

-H

Protokatechowy

-H

-OH

Galusowy

-OH

-OH

Ferulowy

-OCH3

-H

Kawowy

-H

-OH

Synapinowy

-OCH3

-OCH3

p-Kumarowy

-H

-H

Kwasy fenolowe zaliczane są do szerokiej grupy związków biologicznie aktywnych o silnych
właściwościach przeciwutleniających. Wiąże się to z wychwytywaniem wolnych rodników powstałych
w wyniku działania stresu. W reakcjach z wolnymi rodnikami grupy -OH działają jako donory wodoru,
co prowadzi do utworzenia rodnika fenoksylowego. Obecność grupy -OH w pozycji orto- lub parawpływa na zwiększenie ich zdolności do neutralizowania reaktywnych form tlenu (RFT), a także

rodnika DPPH• (rodnik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu) (Rysunek 3). Fenolokwasy wykazują ponadto
właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe. Stwierdzono, iż obecność
kwasów fenolowych w produktach spożywczych może wpływać na obniżenie poziomu cholesterolu
i regulację poziomu glukozy we krwi oraz poprawę krążenia.

Rysunek 3.Zdolności do neutralizowania reaktywnych form tlenu (RFT)

Fenolokwasy występują w roślinach zbożowych, jakO wtórne metabolity i stanowią elementy
odporności czynnej zbóż. Związki te gromadzą się głównie w okrywie nasiennej, warstwie
aleuronowej i w zarodkach, a jedynie w śladowych ilościach obecne są w bielmie skrobiowym
ziarniaków zbóż. Ich głównym zadaniem jest hamowanie aktywności enzymów, przede wszystkim
oksyreduktaz i hydrolaz. Posiadają także oraz biobójcze właściwości w stosunku do owadów
i drobnoustrojów3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Wyznaczona zawartość kwasów fenolowych w ziarnie zbóż nie jest taka sama jak
w pozyskanych z nich produktach. Zależy ona od stopnia przemiału i innych procesów
technologicznych, jakim poddany został surowiec. Obróbka wstępna i przemiał ziaren zbóż powoduje
straty ilościowe fenolokwasów zawartych w zewnętrznych warstwach ziarniaka. W efekcie tego
produkty przemiału są uboższe w te związki.
Procesy termiczne, jakim poddawane jest ziarno, w tym ekstruzja i suszenie, kilkukrotnie
zwiększają ilość fenolokwasów w surowcu, szczególnie charakterystycznego dla ziarniaków zbóż
kwasu ferulowego. Przemiany zachodzące podczas fermentacji i kiełkowania także zwiększają ilość
polifenoli w ziarnach.
Istotny wpływ na zawartość związków przeciwutleniających w surowcach roślinnych ma także
ich przechowywanie. Podczas długotrwałego przechowywania zachodzą procesy enzymatycznego
i chemicznego utleniania tych składników, a stopień i intensywności tych przemian zależy od
warunków środowiska10, 11.
Typ mąki określany jest na podstawie zawartości w mące substancji mineralnych pozostałych
po spaleniu próbki badanej mąki, w temperaturze 1000oC w piecu, np.: typ 450 określa 0,45%
pozostałego popiołu, to jest 450 g części popielnych powstałego w skutek spalenia 100 kg mąki. Typ
mąki również wpływa na jej barwę, np.: mąka pszenna typ 450 jest biała, natomiast mąka pszenna
typ 2000 jest znacznie ciemniejsza. Podstawowy podział mąki na określone typy podają Polskie
Normy: PN-A-74022:2003 Przetwory zbożowe12.
Proces produkcji mąki polega jak wiadomo na wielokrotnym, wieloetapowym rozdrobnieniu
ziarna i międzyproduktów przemiału oraz na ich sortowaniu i odsiewaniu. Z ziarna można uzyskać
zarówno mąkę, jak i otręby. Jakość mąki zależy od stopnia rozdrobnienia, rodzaju zboża oraz jego
systemu uprawy. Prowadzonych jest wiele badań, mających na celu porównania jakości zbóż, ich
półproduktów i produktów uzyskiwanych z uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego
i konwencjonalnego. Konwencjonalny system produkcji stosowany jest w celu maksymalizacji plonów
poprzez intensywne nawożenie oraz stosowanie pestycydów w celuchemicznej ochrony roślin.
Praktyki takie często prowadzą do pogorszenia biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby
z równoczesnym polepszeniem jakości plonu13. System gospodarowania ekologiczny zakłada
natomiast stosowanie nawozów naturalnych, naturalnych sposobów zwalczania szkodników i chorób
roślin. Porównanie tych systemów przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Różnice systemów gospodarowania konwencjonalnego i ekologicznego
ROLNICTWO

2

KONWENCJONALNE

EKOLOGICZNE

Sterowane określonymi uprawami

Sterowanie całym gospodarstwem

Wysoka eksploatacja

Ochrona programowa

Produkcja średniej jakości biologicznej

Produkcja wysokiej jakości biologicznej

Słaba jakość przechowalnicza

Dobra jakość przechowalnicza

Maksymalizacja plonów

Plon optymalny

Znaczna chemizacja

Ograniczenie chemizacji

Skażenie środowiska

Ochrona gleby i wody

Integrowane (organiczno-chemiczne)

Biologiczne i organiczno-biologiczne

Uprzemysłowione

Biodynamiczne

Materiał badany i metodyka

W ramach niniejszej pracy podjęto badania mające na celu oznaczenie zawartości
fenolokwasów ogółem w mąkach zakupionych w sieci sklepów detalicznych na terenie Poznania
w 2015 roku (Tabela 3).
Tabela 3. Materiał badany

RODZAJ MĄKI

SYSTEM GOSPODAROWANIA
EKOLOGICZNY

KONWENCJONALNY

Pszenna typ 500

3

2

Pszenna typ750

5

3

Pszenna typ 1850

3

1

Żytnia typ 720

3

1

Kukurydziana

4

3

Gryczana pełnoziarnista

2

2

SUMA PRÓB

20

12

Zawartość poszczególnych kwasów fenolowych w mąkach przedstawiono w tabeli 5
i oznaczono w analogiczny sposób dla wszystkich prób. Pierwszym etapem przygotowania prób do
analizy było przeprowadzenie hydrolizy zasadowej, a następnie kwasowej. Kwasy fenolowe takie jak:
kawowy, chlorogenowy, ferulowy, galusowy, p-kumarowy, synapinowy, syryngowy, t-cynamonowy
oraz wanilinowy wyekstrahowano z fazy nieorganicznej za pomocą eteru dietylowego. Do rozdziału
ekstraktu eterowego zastosowano kolumny LC 20x600mm wypełnione żelem silikonowym (60, 70230 Mesh, Merck). Eluentem była mieszanina eteru dietylowegoi metanolu. Analiza ilościowa

kwasów fenolowych przeprowadzona była za pomocą ultrasprawnego chromatografu cieczowego
(Aquity UPLC, Waters) z detektorem absorbcjometrycznym (FotodiodeArray, PAD Waters). Rozdział
chromatograficzny odbywał się na kolumnie RP C-18, 250 x 4mm x 5μm, jako faza wymywająca
zastosowana została mieszanina 0,1% roztwór kwasu mrówkowego w acetonitrylu oraz 0,1% wodny
roztwór kwasu mrówkowego. Zastosowano elucję gradientową (Tabela 4). Pomiar stężenia kwasów
fenolowych następował przy użyciu wzorca zewnętrznego przy długości fali λ=320 nm i 280 nm.
Identyfikacja związków odbywała się na podstawie porównania czasu retencji badanego piku
z czasem retencji standardu oraz poprzez dodanie do badanej próbki określonej ilości standardu
i powtórną analizę. Poziom wykrywalności wynosił 1 mg/kg 14.
Tabela 4. Zmiany gradientu podczas analizy kwasów fenolowych za pomocą UPLC z detektorem PDA, A) 0,1% roztwór kwasu
mrówkowego w acetonitrylu, B) 0,1% wodny roztwór kwasu mrówkowego
CZAS [min]

%A

%B

0,00

10

90

2,00

10

90

15,00

28

72

22,00

55

45

22,10

95

5

24,00

95

5

24,10

10

90

26,00

10

90

Potencjał antyoksydacyjny badanych ekstraktów oznaczono metodą TEAC (Trolox Equivalent
Antioxidant Capacity) z użyciem kationorodników ABTS+. Stopień wiązania rodników zmierzono za
pomocą spektrofotometru przy długości fali λ = 734nm. Zawartość przeciwutleniaczy wyrażono jako
równoważnik Troloksu na jednostkę (masa/objętość)15.

Tabela 5. Średnia zawartość kwasów fenolowych w mąkach [mg/kg] pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

Produkty konwencjonalne

Produkty ekologiczna

RODZAJ MĄKI

KWASY FENOLOWE[mg/kg]
Kawowy

Chlorogenowy

Ferulowy

Galusowy

p-Kumarowy

Synapinowy

Syryngowy

t-Cynamonowy

Wanilinowy

SUMA

Żytnia typ 720

18,74

191,38

993,67

23,54

47,58

92,38

23,66

4,62

42,51

1438,08

Pszenna typ 500

9,35

42,38

358,29

9,35

12,37

30,55

8,92

0,55

13,08

484,84

Pszennatyp 750

15,29

80,25

633,58

10,22

21,48

56,39

14,39

1,02

25,67

858,29

Pszenna typ 1850

19,35

155,27

853,02

14,22

30,18

76,28

16,29

1,66

36,27

1202,54

Kukurydziana

12,3

31,97

40,25

11,54

55,29

21,51

6,94

19,82

9,35

208,97

Gryczana

0,52

50,34

2,51

142,51

12,39

36,53

133,67

0,00

110,47

488,94

Żytnia typ 720

12,51

182,64

852,34

20,38

40,38

82,54

20,55

3,64

39,52

1254,5

Pszenna typ 500

3,55

39,56

299,36

7,22

10,58

39,68

2,59

0,17

10,69

413,4

Pszennatyp 750

9,31

70,25

463,97

10,28

19,38

52,33

6,38

0,60

13,55

646,05

Pszenna typ 1850

14,49

146,86

753,20

11,24

29,88

69,25

12,23

0,82

28,87

1066,84

Kukurydziana

10,84

29,66

35,92

9,58

51,66

18,54

5,99

18,25

9,79

190,23

Gryczana

1,17

39,52

1,58

177,24

10,52

38,34

105,38

0,00

95,63

469,38

Tabela 6. Potencjał przeciwutleniający mąk (ABTS)[mg Trolox/g s.s.]
POTENCJAŁ PRZECIWUTLENIAJĄCY
[mg Trolox/g s.s.]

RODZAJ MĄKI

3

EKOLOGICZNE

KONWENCJONALNE

Żytnia typ 720

7,3

6,9

Pszenna typ 500

3,2

3,2

Pszennatyp 750

8,5

4,9

Pszenna typ 1850

9,3

5,7

Kukurydziana

13,1

13,6

Gryczana

200,9

255,0

Omówienie wyników

Na podstawie przedstawionych w tabeli 5 wyników, zauważono znaczną różnicę w obecności
kwasów fenolowych w półproduktach pochodzących ze zbóż drobnoziarnistych uprawianych
w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Mąki ekologiczne zawierają o 15% więcej
fenolokwasów, niż mąki konwencjonalne. Największą różnicę zauważono w przypadku mąk
pszennych. W ekologicznej mące pszennej typ 750 oznaczono o 25% więcej wszystkich kwasów
fenolowych, niż w analogicznej mące konwencjonalnej. Pozostałe produkty ekologiczne zawierały
o około 10% więcej kwasów fenolowych, niż produkty konwencjonalne.
Spośród produktów pochodzących z obu systemów uprawy najwyższą zawartość kwasów
fenolowych oznaczono w mąkach: żytniej typ 720 i pszennej typ 1850, natomiast najniższą zawartość
tych kwasów zawierała mąka kukurydziana.
Dominującym kwasem w badanych półproduktach jest kwas ferulowy. Różnica w jego
stężeniu między ekologiczną mąką żytnią typ 720, a konwencjonalną była wyższa o 15% w tej
pierwszej. Najniższe stężenie spośród analizowanych kwasów oznaczono dla kwasu t-cynamonowego
obecnego w mące pszennej typ 500 pochodzącej z obu systemów gospodarowania.
Gryka nie należy do zbóż drobnoziarnistych, dlatego dane uzyskane podczas analizy należy
rozpatrywać oddzielnie. W mące gryczanej zarówno ekologicznej jak i konwencjonalnej
dominującymi kwasami były: galusowy i syryngowy. W produkcie konwencjonalnym kwas galusowy
oznaczono na poziomie 20% większym niż w analogicznym produkcie ekologicznym. Odwrotnie
sytuacja przedstawia się dla kwasu syryngowego, którego o 20% więcej było w mące gryczanej
ekologicznej, niż konwencjonalnej. W produktach gryczanych pochodzących z obu systemów
gospodarowania nie oznaczono kwasu t-cynamonowego, a kwasy kawowy i ferulowy
w przeciwieństwie do pszenicy oznaczono w najmniejszych ilościach.
Ekologiczna i konwencjonalna mąka pszenna typ 500 wykazały najniższy potencjał
przeciwutleniający (Tabela 6). Natomiast mąka żytnia typ 720 i mąki pszenne typ 750 i 1850
pochodzące z upraw ekologicznych wykazały wyższy potencjał przeciwutleniający, niż analogiczne
produkty konwencjonalne. Potencjał przeciwutleniający dla mąk konwencjonalnych kukurydzianej
oraz gryczanej, w porównaniu z produktami ekologicznymi był wyższy. Bardzo interesującą
informacją jest fakt, iż mąki gryczane wykazały kilkadziesiąt razy większy ABTS z obu systemów
gospodarowania w stosunku do pozostałych badanych półproduktów.
Podsumowując rośliny uprawiane z wykorzystaniem ekologicznej metody produkcji,
wytwarzają więcej wtórnych metabolitów, jakimi są kwasy fenolowe, co jest związane jak należy
przypuszczaj z indukcją naturalnych mechanizmów odpornościowych.
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EKSTRAKCJA PĄKÓW KWIATOWYCH GOŹDZIKOWCA
WONNEGO METODĄ PRZY UŻYCIU MIESZADŁA
MAGNETYCZNEGO ORAZ W METANOLU JAKO
ROZPUSZCZALNIKU - WPŁYW TEMPERATURY ORAZ CZASU
PROWADZENIA EKSTRAKCJI NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
CZYNNYCH
Edyta Makuch, Agnieszka Wróblewska, Monika Retajczyk, Piotr Miądlicki – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut
Technologii Chemicznej Organicznej, edyta.makuch@zut.edu.pl, agnieszka.wroblewska@zut.edu.pl,
monika.retajczyk@zut.edu.pl, piotr.miadlicki@zut.edu.pl
Celem pracy było przeprowadzenie procesów ekstrakcji pąków kwiatowych goździkowca
wonnego metodą przy użyciu mieszadła magnetycznego oraz z zastosowaniem polarnego
rozpuszczalnika protonowego - metanolu. Ekstrakcje prowadzono przez 3000 minut,
w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej, w celu zbadania
wpływu temperatury oraz czasu prowadzenia reakcji na zawartość składników czynnych
znajdujących się w fazie płynnej. W trakcie trwania procesów ekstrakcji pobierano próbki, które
następnie identyfikowano metodą chromatografii gazowej, sprzężonej ze spektrometrią mas (GCMS) oraz wyznaczano procentową zawartość zidentyfikowanych związków. Uzyskane wyniki
badań pokazały, że w badanych izolatach łącznie zidentyfikowano 8 związków takich, jak:
węglowodór monoterpenowy (eugenol), węglowodory seskwiterpenowe (kopaen, betakariofilen, alfa-kariofilen, delta-kadinen i alfa-murolen), octanu eugenolu oraz tlenek betakariofilenu. W przypadku procesu ekstrakcji pąków kwiatowych goździkowa wonnego
prowadzonego w temperaturze otoczenia, zawartość procentowa poszczególnych związków
mieściła się w zakresie: od 59,54 do 83,28% wag. (w przypadku eugenolu), od 0,85 do 1,93% wag.
(w przypadku kopaenu), od 12,20 do 19,80% wag. (przypadku beta-kariofilenu), od 1,60 do 2,40%
wag. (w przypadku alfa-kariofilenu), od 0,00 do 13,73% wag. (w przypadku octanu eugenolu), od
0,81 do 1,42% wag. (w przypadku delta-kadinenu), od 0,00 do 0,77% wag. (w przypadku alfamurolenu) oraz od 0,51 do 1,25% wag. (w przypadku tlenku beta-kariofilenu). Natomiast
zawartość procentowa związków zidentyfikowanych we frakcjach uzyskanych w procesie
ekstrakcji pąków goździkowca, prowadzonym w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej
wynosiła odpowiednio: eugenol od 55,57 do 62,55% wag., kopaen od 1,13 do 2,24% wag., betakariofilen od 13,12 do 24,89% wag., alfa-kariofilen od 1,50 do 2,78% wag., octanu eugenolu od
11,73 do 20,58% wag., delta-kadinen od 0,98 do 1,98% wag., alfa-murolen od 0,29 do 0,72%
wag., a beta-kariofilen od 0,60 do 0,84% wag.
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Ekstrakcja pąków kwiatowych drzewa goździkowego metodą przy użyciu
mieszadła magnetycznego w metanolu jako rozpuszczalniku –
w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze wrzenia roztworu
reakcyjnego

Proces ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa goździkowego prowadzono w aparaturze szklanej
składającej się: z reaktora szklanego o pojemności 500 cm3 (zaopatrzonego w termometr
i w chłodnicę zwrotną) oraz z mieszadła magnetycznego (WIGO MS 11 HS). Do reaktora szklanego
wprowadzono 10 g materiału roślinnego oraz 200 cm3 metanolu, po czym proces prowadzono przez
określony czas. W trakcie trwania procesu z reaktora pobierano próbki w odpowiednich odstępach
czasowych, które następnie odwirowywano na wirówce przez 15 minut, w celu oddzielenia surowca

roślinnego od uzyskanego ekstraktu. Proces ekstrakcji prowadzono w temperaturze otoczenia oraz
w temperaturze wrzenia zawartości kolby, w celu zbadania wpływu temperatury na zawartość
składników czynnych, znajdujących się w fazie ciekłej. Czas trwania ekstrakcji liczono od momentu
wprowadzenia do kolby szklanej materiału roślinnego i rozpuszczalnika polarnego. W Tabeli 1
przedstawiono frakcje uzyskane podczas prowadzenia procesu w temperaturze otoczenia oraz
w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej.
Tabela 1. Frakcje pobrane podczas prowadzenia procesów ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa goździkowego metodą przy
użyciu mieszadła magnetycznego oraz w metanolu jako rozpuszczalniku
Metoda
prowadzenia
ekstrakcji

Ekstrakcja przy
użyciu mieszadła
magnetycznego
WIGO MS 11 HS

Temperatura
prowadzenia
ekstrakcji 1
o
[ C]

Temperatura
prowadzenia
ekstrakcji 2
o
[ C]

Intensywność
mieszania
[obr./min]

Nazwa
pobranej
próbki

16

60

300

Frakcja 1

16

61

300

Frakcja 2

16

61

300

Frakcja 3

16

61

300

Frakcja 4

16

61

300

Frakcja 5

17

61

300

Frakcja 6

17

61

300

Frakcja 7

17

62

300

Frakcja 8

17

62

300

Frakcja 9

17

62

300

Frakcja 10

17

62

300

Frakcja 11

17

62

300

Frakcja 12

17

63

300

Frakcja 13

17

63

300

Frakcja 14

17

63

300

Frakcja 15

Czas, po którym pobrano
frakcję
[min]
frakcja pobrana
bezpośrednio po
wprowadzeniu do reaktora
szklanego materiału
roślinnego i rozpuszczalnika
polarnego
frakcja pobrana po 1
minucie prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 2
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 3
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 4
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 5
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 10
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 15
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 30
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 45
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 60
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 90
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 120
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 150
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 300
minutach prowadzenia
ekstrakcji

17

63

300

Frakcja 16

17

63

300

Frakcja 17

17

63

300

Frakcja 18

18

63

300

Frakcja 19

18

62

300

Frakcja 20

18

63

300

Frakcja 21

frakcja pobrana po 720
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 1140
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 1560
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 1980
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 2400
minutach prowadzenia
ekstrakcji
frakcja pobrana po 3000
minutach prowadzenia
ekstrakcji

*Materiał roślinny stanowiły pąki kwiatowe drzewa goździkowego - Firma Prymat,
** Pochodzenie materiału roślinnego - Madagaskar, Komory, Indonezja,
*** Alkohol metylowy - cz.d.a., Firmy Chempur,
**** Ekstrakcję 1 prowadzono w temperaturze otoczenia,
***** Ekstrakcję 2 prowadzono w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej.

1.1

IDENTYFIKACJA FRAKCJI OTRZYMANYCH PODCZAS PROWADZENIA PROCESÓW
EKSTRAKCJI PĄKÓW KWIATOWYCH DRZEWA GOŹDZIKOWEGO METODĄ
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ, SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETRIĄ MAS (GC-MS)

Frakcje uzyskane w procesach ekstrakcji materiału roślinnego metodą przy użyciu mieszadła
magnetycznego oraz z zastosowaniem polarnego rozpuszczalnika protonowego identyfikowano za
pomocą spektrometrii masowej, sprzężonej z chromatografią gazową (GC-MS). Do analiz
zastosowano następujące parametry rozdziału:
- przepływ helu 0,7ml/min,
- temperatura komory próbek 260˚C,
- napięcie detektora 350 v,
- temperatura termostatu narastała według następującego programu: izotermicznie 50˚C
przez 1 minutę, wzrost temperatury z szybkością 8˚C/min, izotermicznie 300˚C przez
5
minut
i chłodzenie do 50˚C,
- współczynnik podziału próbki w dozowniku 20,
- objętość dozowanej próbki 0,1µl,
- zakres masy jonów 32-350 mz.
Analizy chromatograficzne wykonywano na aparacie TRACE GC series z detektorem masowym
VOYAGER, przy zastosowaniu kolumny kapilarnej DB5 (30m × 0,25μm × 05μm). Uzyskane wyniki
badań przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Związki zidentyfikowane metodą GC-MS w poszczególnych frakcjach, uzyskanych w procesach ekstrakcji pąków
kwiatowych goździkowca wonnego
Nazwa
badanej
frakcji
Frakcja 1
Frakcja 2

Związki zidentyfikowane metodą GC-MS,
podczas prowadzenia procesu w temperaturze
otoczenia
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen,
delta-Kadinen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen,
delta-Kadinen, Tlenek beta-kariofilenu

Związki zidentyfikowane metodą GC-MS, podczas
prowadzenia procesu w temperaturze wrzenia zawartości
kolby
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu

Frakcja 3

Frakcja 4
Frakcja 5

Frakcja 6
Frakcja 7

Frakcja 8
Frakcja 9
Frakcja
10
Frakcja
11
Frakcja
12
Frakcja
13
Frakcja
14
Frakcja
15
Frakcja
16
Frakcja
17
Frakcja
18
Frakcja
19
Frakcja
20
Frakcja
21

Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen,
delta-Kadinen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen,
delta-Kadinen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen,
delta-Kadinen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfaKariofilen, Octan eugenolu, delta-Kadinen, alfaMurolen, Tlenek beta-kariofilenu

Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu
Eugenol, Kopaen, beta-Kariofilen, alfa-Kariofilen, Octan
eugenolu, delta-Kadinen, alfa-Murolen, Tlenek betakariofilenu

W Tabeli 3 przedstawiono procentową zawartość związków znajdujących się we frakcjach
uzyskanych podczas prowadzenia procesu ekstrakcji surowca roślinnego w temperaturze otoczenia,
natomiast w Tabeli 4 przedstawiono procentową zawartość związków znajdujących się we frakcjach
uzyskanych podczas prowadzenia procesu ekstrakcji w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej.

Tabela 3. Zawartość procentowa związków znajdujących się w identyfikowanych metodą GC-MS frakcjach, uzyskanych
podczas prowadzenia procesu ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa goździkowego
Ekstrakcja w temperaturze otoczenia
Nazwa związku i jego zawartość procentowa
Nazwa
frakcji
Frakcja 1
Frakcja 2
Frakcja 3
Frakcja 4
Frakcja 5
Frakcja 6
Frakcja 7
Frakcja 8
Frakcja 9
Frakcja 10
Frakcja 11
Frakcja 12
Frakcja 13
Frakcja 14
Frakcja 15
Frakcja 16
Frakcja 17
Frakcja 18
Frakcja 19
Frakcja 20
Frakcja 21

Eugenol

Kopaen

betaKariofilen

alfaKariofilen

Octan
eugenolu

deltaKadinen

alfaMurolen

83,28
83,11
82,99
82,84
82,77
74,27
72,03
66,88
65,30
62,90
62,90
62,86
62,66
62,45
62,50
62,52
62,53
62,53
61,57
61,39
59,54

0,85
0,88
0,89
0,90
1,02
1,23
1,32
1,55
1,56
1,61
1,60
1,55
1,46
1,41
1,54
1,67
1,72
1,73
1,85
1,89
1,93

12,20
12,22
12,26
12,39
12,40
12,43
14,45
16,98
17,61
18,69
18,70
18,72
18,74
18,75
18,99
19,02
19,46
19,46
19,78
19,79
19,80

1,61
1,60
1,67
1,69
1,68
1,69
1,87
2,10
2,09
2,31
2,33
2,37
2,39
2,40
2,39
2,26
2,24
2,11
2,12
2,11
2,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,01
8,29
10,10
11,00
12,04
12,00
12,20
12,43
12,49
12,00
11,99
11,61
11,62
11,99
12,00
13,73

0,81
0,99
1,00
1,03
1,04
1,04
0,99
1,00
1,00
1,02
0,99
1,00
1,01
1,18
1,19
1,18
1,19
1,27
1,40
1,41
1,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,37
0,71
0,77
0,76
0,71
0,70
0,64
0,63
0,70
0,71
0,74
0,73
0,72
0,72
0,71

Tlenek
betakariofilenu
1,25
1,20
1,19
1,15
1,09
1,00
0,68
0,68
0,67
0,67
0,77
0,60
0,67
0,69
0,69
0,65
0,51
0,55
0,57
0,69
0,76

Tabela 4. Zawartość procentowa związków znajdujących się w identyfikowanych metodą GC-MS frakcjach, uzyskanych
podczas prowadzenia procesu ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa goździkowego
Ekstrakcja w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej
Nazwa związku i jego zawartość procentowa
Nazwa
frakcji
Frakcja 1
Frakcja 2
Frakcja 3
Frakcja 4
Frakcja 5
Frakcja 6
Frakcja 7
Frakcja 8
Frakcja 9
Frakcja 10
Frakcja 11
Frakcja 12
Frakcja 13
Frakcja 14
Frakcja 15
Frakcja 16
Frakcja 17

Eugenol

Kopaen

betaKariofilen

alfaKariofilen

Octan
eugenolu

deltaKadinen

alfaMurolen

55,57
61,27
61,12
61,83
61,41
61,11
61,32
61,90
62,12
62,35
62,35
62,35
62,35
62,35
62,71
62,55
62,55

2,24
1,66
1,31
1,39
1,40
1,41
1,47
1,43
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,55
1,51
1,54

24,89
18,24
17,83
17,83
17,82
17,83
17,89
17,82
17,84
17,83
17,68
16,84
16,83
16,76
15,62
15,54
15,41

2,78
2,43
2,47
2,46
2,47
2,45
2,23
2,17
2,01
2,03
2,02
2,01
2,02
2,02
2,02
2,00
1,99

11,73
12,99
14,03
14,01
14,40
14,90
14,81
14,40
14,27
14,01
14,20
14,99
14,99
15,00
15,72
16,11
16,22

1,27
1,93
1,98
1,23
1,21
1,02
1,00
0,99
0,99
0,98
1,00
1,10
1,20
1,25
1,30
1,21
1,20

0,72
0,64
0,50
0,55
0,59
0,59
0,60
0,62
0,67
0,70
0,65
0,60
0,49
0,48
0,48
0,48
0,48

Tlenek
betakariofilenu
0,80
0,84
0,76
0,70
0,70
0,69
0,68
0,67
0,62
0,61
0,60
0,60
0,60
0,61
0,60
0,60
0,61

Frakcja 18
Frakcja 19
Frakcja 20
Frakcja 21

61,99
62,50
61,70
61,70

1,42
1,25
1,13
1,14

14,62
13,62
13,12
13,13

1,87
1,57
1,50
1,50

17,99
19,11
20,58
20,56

1,11
1,00
0,98
0,98

0,40
0,30
0,29
0,29

0,60
0,65
0,70
0,70

Ponadto w Tabeli 5 przedstawiono struktury związków znajdujących się we frakcjach
uzyskanych podczas prowadzenia procesów ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa goździkowego.
Tabela 5. Struktury związków znajdujących się we frakcjach uzyskanych podczas prowadzenia procesów ekstrakcji pąków
kwiatowych drzewa goździkowego
Nazwa związku

Eugenol

Kopaen

beta-Kariofilen

alfa-Kariofilen

Struktura

Octan eugenolu

delta-Kadinen

alfa-Murolen

Tlenek beta-kariofilenu

2

Podsumowanie

Identyfikacja jakościowa izolatów uzyskanych w procesie ekstrakcji pąków kwiatowych drzewa
goździkowego (metodą przy użyciu mieszadła magnetycznego, w metanolu jako polarnym
rozpuszczalniku oraz w temperaturze pokojowej) i przeprowadzona metodą chromatografii gazowej
sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) pokazała, że gdy proces ekstrakcji był prowadzony w czasie
od 0 do 4 minut (Frakcja 1 - Frakcja 5), głównymi składnikami uzyskanych izolatów były następujące
związki: eugenol, kopaen, beta-kariofilen, alfa-kariofilen, delta-kadinen oraz tlenek beta-kariofilenu.
Natomiast wydłużenie czasu prowadzenia procesu ekstrakcji od 5 do 3000 minut (Frakcja 6 - Frakcja
21) spowodowało, że ilość związków zawartych w badanych frakcjach wzrosła do 8. W tych frakcjach
zidentyfikowano takie związki, jak: eugenol, kopaen, beta-kariofilen, alfa-kariofilen, octan eugenolu,

delta-kadinen, alfa-murolen oraz tlenek beta-kariofilenu - Tabela 2. Zawartość procentowa związków
zidentyfikowanych we wszystkich badanych frakcjach (Frakcja 1 - Frakcja 21) mieściła się w zakresie:
- w przypadku eugenolu od 59,54 do 83,28% wag.,
- w przypadku kopaenu od 0,85 do 1,93% wag.,
- w przypadku beta-kariofilenu od 12,20 do 19,80% wag.,
- w przypadku alfa-kariofilenu od 1,60 do 2,40% wag.,
- w przypadku octanu eugenolu od 0,00 do 13,73% wag.,
- w przypadku delta-kadinenu od 0,81 do 1,42% wag.,
- w przypadku alfa-murolenu od 0,00 do 0,77% wag.,
- w przypadku tlenku beta-kariofilenu od 0,51 do 1,25% wag. - Tabela 3.
Natomiast badania nad identyfikacją związków zawartych w izolatach uzyskanych metodą
ekstrakcji pąków kwiatowych goździkowca wonnego przy użyciu mieszadła magnetycznego oraz
w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej pokazały, że we wszystkich badanych frakcjach
(Frakcja 1 - Frakcja 21) obecne były takie związki, jak: eugenol, kopaen, beta-kariofilen, alfakariofilen, octan eugenolu, delta-kadinen, alfa-murolen oraz tlenek beta-kariofilenu - Tabela 2.
Ponadto zawartość procentowa tych związków mieściła się w przedziale:
- w przypadku eugenolu od 55,57 do 62,55% wag.,
- w przypadku kopaenu od 1,13 do 2,24% wag.,
- w przypadku beta-kariofilenu od 13,12 do 24,89% wag.,
- w przypadku alfa-kariofilenu od 1,50 do 2,78% wag.,
- w przypadku octanu eugenolu od 11,73 do 20,58% wag.,
- w przypadku delta-kadinenu od 0,98 do 1,98% wag.,
- w przypadku alfa-murolenu od 0,29 do 0,72% wag.,
- w przypadku tlenku beta-kariofilenu od 0,60 do 0,84% wag. - Tabela 4.
Ekstrakcja materiału roślinnego metodą przy użyciu mieszadła magnetycznego umożliwia
uzyskanie izolatów alkoholowych zawierających olejek goździkowy, w którego skład wchodzą takie
związki, jak: węglowodór monoterpenowy (eugenol), węglowodory seskwiterpenowe (kopaen, betakariofilen, alfa-kariofilen, delta-kadinen, alfa-murolen), octanu eugenolu oraz tlenek beta-kariofilenu.
Ze względu na cenne właściwości, które wykazuje ten olejek, znalazł on zastosowanie w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w stomatologii. Stosowany jest on między
innymi: w terapii zakażeń górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, w reumatyzmie,
w artretyzmie, czy w nerwobólach. Ponadto olejek goździkowy stosowany jako repelent, który
skutecznie odstrasza owady, a także łagodzi skutki ich ukąszeń. Doniesienia literaturowe podają, że
otrzymywanie ekstraktów alkoholowych z pąków kwiatowych goździkowca możliwe jest takimi
metodami, jak: destylacja z parą wodną (trwająca od 8 do 24 godzin oraz wymagająca wcześniejszego
rozdrobnienia materiału roślinnego) czy hydrodestylacja w aparacie Clevengera (trwająca około
4 godzin). Natomiast nasze badania pokazały, że możliwe jest uzyskanie ekstraktów metanolowych
zawierających olejek goździkowy już w momencie wprowadzenia do reaktora szklanego materiału
roślinnego i rozpuszczalnika polarnego. Ponadto nasze badania wykazały również, że skład
uzyskanego izolatu zależy od temperatury oraz czasu prowadzenia ekstrakcji (Góra, 2005),
(Rutkowski, 2003), (Pourgholami, 1999).
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Limonen stanowi cenny surowiec pochodzenia naturalnego. Limonen obecny jest w dużej ilości
w skórkach pomarańczy które stanowią produkt uboczny w procesach produkcyjnych soków
i koncentratów. W literaturze szeroko opisano wiele jego zastosowań, jednakże o wiele
cenniejsze są jego tlenowe pochodne m.in. alkohol perillowy, karwon i karweol. Proces utleniania
limonenu prowadzono stosując wiele katalizatorów heterogenicznych tj. katalizatory tytanowosilkatowe, sole rutenu molibdenu oraz żywice jonowymienne. Wraz z rozwojem katalizy
heterogenicznej i wprowadzenie zasad „Zielonej Chemii” w procesie utleniania limonenu
nadtlenkiem wodoru rozpoczęto stosować katalizatory pochodzenia naturalnego głównie
materiały ilaste charakteryzujące się odpowiednimi właściwościami. Jednym z materiałów jest
montmorylonit- glinokrzemian pochodzenia wulkanicznego o dobrej aktywności katalitycznej.
W niniejszej publikacji zostaną przedstawione różne metody utleniania limonenu z użyciem
wybranych katalizatorów heterogenicznych.

1

Utlenianie R-(+)-Limonenu

R-(+)-limonen jest związek z grupy monoterpenoidów cyklicznych. Związek charakteryzuje się
przyjemnym cytrusowym aromatem. R-(+)-limonen występuje w przyrodzie głównie w skórkach
owoców cytrusowych, które stanowią produkt uboczny w produkcji soków owocowych. Sam R-(+)limonen jest pozyskiwany w sposób naturalny i bezpieczny dla środowiska naturalnego (destylacja
z parą wodną, destylacja prosta) oraz metodami syntetycznymi (piroliza opon samochodowych)1.
Głównymi metodami pozyskiwania olejku pomarańczowego z skórek pomarańczy są: tłoczenie na
zimno i destylacja. R-(+)-limonen dzięki swoim właściwościom znalazł zastosowanie w kosmetyce
jako związek zapachowy, w rolnictwie jako naturalny i biodegradowalny insektycyd oraz w medycynie
jako komponent leków. R-(+)- limonen dzięki obecności chiralnego atomu węgla w pierścieniu
cyklicznym stanowi cenny surowiec do syntez nowych związków tlenowych oraz izomerów. Strukturę
R-(+)-limonenu wraz z zaznaczeniem aktywnego centrum chiralnego przedstawiono na rys. 1. Sam R(+) -limonen stanowi dobry rozpuszczalnik w syntezie organicznej, jednakże w przypadku procesu
utleniania nie może być stosowany ze względu na możliwe zachodzące procesy jego utleniania.
Procesy utleniania R-(+)-limonenu prowadzono stosując różne czynniki utleniające. W utlenianiu R-

1

R. Cherbański, K. Wróblewski, E. Molga Badanie procesu pirolizy zużytych opon samochodowych
w reaktorze laboratoryjnym, Inż. Ap. Chem. 2016, 1, 016-017

(+)-limonenu głównie stosowano
wodoronadtlenek tert-butylu3.
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Rys 1. Struktura R-(+)-limonenu

W obecności wymienionych wyżej utleniaczy w procesie utleniania R-(+)-limonenu
zastosowano wiele modyfikacji z użyciem katalizatorów heterogenicznych głównie katalizatorów
tytanowo- silikatowych oraz materiałów porowatych pochodzenia naturalnego.

1.1

Utlenianie R-(+)-limonenu katalizatorach tytanowo-silkatowych

Selektywne utlenianie związków organicznych zwłaszcza związków naturalnych jest bardzo
często stosowane. W celu prowadzone były reakcje utleniania R-(+)-limonenu w obecności różnych
katalizatorów tytanowo silikatowych z zastosowaniem nadtlenku wodoru jako utleniacza. Użyto
w procesie katalizatory tytanowo-silikatowe Ti-MCM-41 Ti-SBA-15. Ti-MCM-41 ma strukturę
heksagonalną o regularnie ułożonych zespołach mezoporów. Mezopory są ułożone w postaci długich,
nierozgałęzionych, jednowymiarowych kanałów o jednolitych średnicach. Wielkość średnic porów
wynosi 4,9 x 7,6 nm, powierzchnia właściwa osiąga 1200 m2/g, a grubość ścian porów mieści się
w zakresie 0,8–1,2 nm4. Katalizator Ti-SBA-15 w porównaniu do katalizatora Ti-MCM-41 posiada
dodatkowo poprzeczne mikropory. Na rysunku 2 przedstawiono zdjęcia SEM zastosowanych
katalizatorów tytanowo-silikatowych.
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Rys 2. Zdjęcia SEM katalizatorów Ti-MCM-41 i Ti-SBA-15

Dzięki zastosowaniu tych katalizatorów tytanowo-silikatowych otrzymano produkty: 1,2epoksylimonen, karwon, karweol, alkohol perillowy, oraz 1,2-diol limonenu. Proces prowadzono
w obecności rozpuszczalnika: metanolu. Na rysunku 3 przedstawiono zachodzące reakcje utleniania
R-(+)-limonenu wodnym 60% roztworem nadtlenku wodoru w obecności katalizatorów tytanowosilkatowych w metanolu na przykładzie zastosowanego katalizatora Ti-SBA-15.

Rys 3. Zachodzące reakcje utleniania R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru na katalizatorze Ti-SBA-15

1.2

Utlenianie R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru w obecności montmorylonitu

Montmorylonit jest materiałem ilastym wchodzącym w skład skał o nazwie bentonity,
występujących również w Polsce. Został odkryty w połowie XIX w. w miejscowości Montmorillon we
Francji. Jest kopaliną pochodzenia wulkanicznego o gęstości wahającej się między 1,9–2,7 g/cm³ 5.
Ogólny wzór chemiczny montmorylonitu można zapisać w następującej postaci:
Mx(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4
gdzie:
M – symbolizuje kation metalu; x – wynosi 0,5÷1,3.
Montmorylonit jest krzemianem warstwowym o strukturze płytkowej. Grubość płytki
montmorylonitu wynosi 0,96 nm, pozostałe jej wymiary mieszczą się w granicach 200 do 1000 nm.
Montmorylonit składa się z trzech warstw: dwóch zewnętrznych tetraedrycznych (czworościan
krzemowo-tlenowy) zawierających między sobą jedną warstwę oktaedryczną (ośmiościan powstający
w wyniku otoczenia jonów glinu, żelaza czy magnezu atomami tlenu i grupami hydroksylowymi), przy
czym warstwy te są ze sobą połączone poprzez uwspólnienie atomów tlenu. Są one połączone
między sobą siłami Van der Waalsa zachowując między sobą (kolejnymi płytkami) odległości około
0,3 nm. Pięć do dziewięciu równoległych płytek tworzy cząstkę pierwotną montmorylonitu o grubości
7 – 12 nm. Pomiędzy warstwami znajdują się kationy metali głównie, sodu (Na+) lub wapnia (Ca2+)
oraz cząsteczki wody. Ze względu na kationy międzywarstwowe mające „luźny” charakter wyróżnia
się montmorylonity sodowe (MMT Na) oraz wapniowe (MMT Ca)6.
Montmorylonit jest minerałem silnie hydrofilowym, używanym jako nanonapełniacz
(wprowadzany do matrycy polimerowej w ilości ok. 5% wag.). Niewielka ilość tego glinokrzemianu
wprowadzonego do polimeru powoduje wzrost modułu i polepszenie właściwości mechanicznych,
zmniejszenie przepuszczalności gazów, poprawę odporności termicznej oraz zmniejszenie palności.
W przypadku dodania go do polimerów biodegradowalnych poprawie ulega biodegradowalność
całego kompozytu.
Metody otrzymywania nanokompozytów montmorylonitowych można podzielić na dwie
grupy:
- wprowadzenie polimeru w przestrzenie międzypakietowe minerału:
(i) w zawiesinie: w metodzie tej w pierwszym etapie przygotowuje się zawiesinę
modyfikowanego powierzchniowo MMT w polarnym rozpuszczalniku; wnikający rozpuszczalnik
oddziałuje na jony modyfikatora powodując zwiększenie odległości międzywarstwowych. W drugim
etapie wprowadza się polimer rozpuszczony w tym samym rozpuszczalniku i miesza się go, po czym
odparowuje rozpuszczalnik;
(ii) w stanie stopionym: metoda ta polega na zmieszaniu organicznie zmodyfikowanego
glinokrzemianami warstwowego z polimerem
i ogrzewaniu tak przygotowanej mieszaniny powyżej temperatury topnienia polimeru,
łańcuchy polimeru dyfundują wtedy do przestrzeni pomiędzy warstwami glinokrzemianu. Zaletą tej
metody jest brak rozpuszczalnika, którego cząsteczki mogą w pewnym sensie „konkurować”
z łańcuchami polimeru w procesie penetracji do przestrzeni międzywarstwowych MMT,
- spęcznianie materiału ciekłymi monomerami w zawiesinie w temperaturze pokojowej lub
podwyższonej. Po wniknięciu cząsteczek monomeru w przestrzenie międzypakietowe minerału
przeprowadza się proces jego polimeryzacji (tzw. metoda polimeryzacji in situ);
Ze względu na strukturę powstające nanokompozyty można podzielić na dwie główne grupy:
interkalowaną i nieuporządkowaną, mają one jedynie charakter poglądowy, ponieważ występują
razem z wieloma innymi strukturami pośrednimi;
Ze względu na dostępność i niską cenę montmorylonit znalazł zastosowanie w przemyśle:
spożywczym, ceramicznym, gumowym, papierniczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz
metalurgicznym. Jest stosowany jako zagęstnik w emulsjach, do klarowania napojów, do produkcji
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nawozów mineralnych, płuczek wiertniczych, oraz przy rekultywacji terenów skażonych metalami
ciężkimi. Ze względu na duże zdolności magazynowania wody oraz składników odżywczych,
odgrywają również bardzo ważną rolę w rolnictwie. Montmorylonity są stosowane w różnorodnych
dziedzinach przemysłu jako katalizatory lub nośniki katalizatorów. Surowe bentonity mogą też służyć
jako adsorbenty, pełniąc np. funkcję dekoloryzatorów, systemów filtrujących (oczyszczających),
wymieniaczy jonowych, lub też znajdują zastosowanie jako płuczki wiertnicze. W postaci
zgranulowanego filtra montmorylonit jest stosowany do oczyszczania, dekoloryzacji oraz usunięcia
nieprzyjemnego smaku wody do picia, olejów mineralnych i roślinnych, a także win i innych napoi. Na
przykład zasadniczym komponentem ziemi fullerskiej jest wapniowy montmorylonit. Bentonity są
wykorzystywane jako tzw. geomembrany służące jako uszczelnienia pod zbiornikami, szczególnie
substancji szkodliwych dla środowiska. Poza zdolnością do adsorpcji różnego pochodzenia substancji
organicznych, na właściwości barierowe wpływa płytkowa budowa cząstek7.
Proces utleniania R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru w obecności montmorylonitu jest
procesem całkowicie bezpiecznym. W procesie wszystkie surowce, katalizatory stanowią związki
ulegające biodegradacji jednym produktem ubocznym występującym w procesie jest woda.
Katalizator jest tani i łatwo dostępny może być również regenerowany. Na rysunku 4 przedstawiono
zachodzące reakcje utleniania R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru w obecności montmorylonitu.
Można zauważyć analogię do zachodzących procesów utleniania R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru
na katalizatorach tytanowo-silkatowych. W przypadku reakcji katalizowanych montmorylonitem
obserwuje się dodatkowo powstawanie diepoksydu, 8,9-epoksylimonenu i jego diolu.
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Rys. 4. Procesy utleniania R-(+)-limonenu nadtlenkiem wodoru w obecności montmorylonitu

2

Bibliografia

[1]

R. Cherbański, K. Wróblewski, E. Molga Badanie procesu pirolizy zużytych opon
samochodowych
w reaktorze laboratoryjnym, Inż. Ap. Chem. 2016, 1, 016-017.
M.V. Cagnoli, S.G. Casuscelli, A.M. Alvarez, J.F. Bengo, N.G. Gallegos, N.M. Samaniego a, M.E.
Crivello , G.E. Ghione ,C.F. Perez, E.R. Herrero, S.G. Marchetti, ‘‘Clean’’ limonene epoxidation
using Ti-MCM-41 catalyst, Applied Catalysis A: General 287 (2005) 227–235.
B. A. Allal, Larbi E. Firdoussi, S. Allaoud, A. Karima, Y. Castanet, A. Mortreux, Catalytic oxidation
of -pinene by transition metal using t-butyl hydroperoxide and hydrogen peroxide, Journal of
Molecular Catalysis A: Chemical 200 (2003) 177–184.
A. Wróblewska, E. Milchert, Charakterystyka katalizatorów tytanowo–silikalitowych, Przemysł
Chemiczny, 84 (2005), 723-727.
W. Królikowski, Z. Rosłaniec Nanokompozyty polimerowe, Kompozyty, 4, 2004, 3-15.
J. Gołębiewski Nanokompozyty polimerowe. Struktura, metody wytwarzania i właściwości.
Przemysł Chemiczny, 83, 2004, 15-20.
M. Kacperski Nanokompozyty polimerowe, Polimery, 47, 2002, 801-807.

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

WYODRĘBNIANIE NATURALNEGO LIMONENU ZE SKÓREK
POMARAŃCZY I OTRZYMYWANIE TLENOWYCH POCHODNYCH
TEGO ZWIĄZKU NA KATALIZATORZE Ti-MCM-41
Alicja Gawarecka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
W poniższej pracy przedstawiono metody wyodrębniania limonenu z odpadowych skórek
pomarańczy, a także badania nad otrzymywaniem tlenowych pochodnych limonenu na
katalizatorze Ti-MCM-41 w obecności nadtlenku wodoru jako utleniacza. W pierwszej kolejności
przeprowadzono badania nad wyodrębnianiem limonenu ze skórek pomarańczy za pomocą
następujących metod: destylacji prostej oraz destylacji z parą wodną. Następnie oznaczono skład
warstw organicznych za pomocą chromatografii gazowej. W dalszej części zajęto się badaniami
nad utlenianiem limonenu na katalizatorze Ti-MCM-41 w obecności nadtlenku wodoru jako
utleniacza oraz wyznaczono najkorzystniejsze warunki prowadzenia tego procesu.

1

Wstęp

Skórki pomarańczy są odpadem z przemysłu produkującego soki owocowe – biomasą.
Wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii, pomaga nie tylko rozwiązać problem
wyczerpywania się złóż nieodnawialnych, ale również pozwala w pożyteczny sposób zagospodarować
i zużytkować odpady powstające w procesach przemysłowych. Niekiedy związki stanowiące element
materii organicznej mogą stanowić ważny substrat w produkcji innych, dużo bardziej wartościowych
związków. Takimi związkami są właśnie produkty utleniania limonenu – 1,2-epoksylimonen oraz
alkohol perillowy, które używane są jako składnik leków antynowotworowych.
R-Limonen (1-metylo-4- izopropenylo cykloheksen) to związek aromatyczny należący do
monoterpenów (Rysunek 1.). Występuje on głównie w owocach cytrusowych, takich jak: cytryny,
pomarańcze, limonki i grejpfruty. Niska toksyczność limonenu sprawia iż związek ten nadaje się
idealnie do badań in vitro i klinicznych [1], ponieważ nie stwarza to zagrożenia mutagennego,
rakotwórczego lub nefrotoksycznego dla ludzi [2]. Zaprezentowano wiele korzystnych działań
farmakologicznych limonenu, w tym jego właściwości chemoprewencyjne [3], przeciwutleniające
[4,5], antybakteryjne [6], antyadipogeniczne [7], modułujące aktywność limfocytów T i ich żywotność
[8], indukcjące apoptozy [9], przeciwnowotworowe [10] oraz przeciwzapalne [11].

Rysunek 1. Struktury enancjomerów limonenu: R(+) oraz S(-)

Limonen jest bezbarwną, oleistą cieczą, która bardzo dobrze rozpuszcza się w większości
rozpuszczalników organicznych. Jego masa molowa wynosi 136,24 g/mol, gęstość 0,841 g/cm3,

temperatura wrzenia 178˚C, a rozpuszczalność w wodzie 13,8 mg/l (25˚C). W cząsteczce limonenu na
4 atomie węgla występuje centrum chiralności, skutkuje to tym, że limonen może występować
w postaci dwóch enancjomerów – R(+) oraz S(-), jak również w postaci mieszaniny racemicznej dipentenu. Prawoskrętna odmiana limonenu występuje w większości owoców cytrusowych
i odpowiada za ich zapach. Limonen zidentyfikowano w takich olejkach, jak: pomarańczowy,
kminkowy, cytrynowy, czy selerowy. Natomiast lewoskrętny limonen jest mniej rozpowszechniony
w środowisku naturalnym. Jego zapach przypomina zapach drzew i krzewów iglastych. Występuje on
w olejku sosnowym i jodłowym. Racemiczny limonen, inaczej zwany dipentenem, występuje w olejku
kamforowym oraz bergamotkowym. Można go również pozyskać w wyniku dimeryzacji izoprenu, jak
również poprzez racemizację enencjomerów w temperaturze 250˚C [12 –14].

2

Treść właściwa

Limonen występuje w około 300 gatunkach roślin, jednak forma prawoskrętna R-(+) tego
związku jest formą dominującą. W sporych ilościach prawoskrętny limonen występuje w skórkach
owoców roślin pochodzących z gatunków Citrus. Zawartość limonenu w olejku zmienia się
w zależności od rodzaju owoców, pory roku, nasłonecznienia oraz wilgotności klimatu, w którym
owoce dojrzewały. Ilość olejku pozyskanego z owoców może wynosić od 32% do 98%. Najwięcej, bo
około 97% znajduje się go w skórkach pomarańczy gorzkiej (citrus aurantium L.) i słodkiej (citrus
sinesis L.) oraz grejpfruta (citrus paradisi). Limonen występuje również w skórkach cytryn (citrus
limon) i mandarynek (citrus reticulata Blanco) – zawartość tego związku jest tutaj mniejsza i wynosi
70%. Izomer prawoskrętny występuje także jako składnik olejków występujących w roślinach
zielnych, takich jak: gałka muszkatołowa (myristica fragrans), koper (foeniculum vulgare), seler
(apium graveolens), nasiona kminku (carum carvi) oraz w wielu innych ziołach. Mniej popularna
w środowisku naturalnym jest forma lewoskrętna, która występuje głównie w olejkach
pozyskiwanych z drzew iglastych oraz w roślinach z rodzaju Mentha [15].
Limonen po raz pierwszy został zarejestrowany jako repelent w USA w 1958 roku. Agencja
żywności i leków w 1994 umieściła limonen na liście środków uznanych za bezpieczne, które mogą
być stosowane jako dodatki smakowe lub zapachowe do żywności. Limonen ma relatywnie niską
toksyczność ostrą, kiedy jest przyjmowany doustnie. Wykazuje działanie drażniące na skórę,
natomiast w wysokim stężeniu może powodować podrażnienia. Działa drażniąco na oczy. Nie jest
uważany za czynnik rakotwórczy, zagrażający rozwojowi czy mutagenny. Limonen stosowany jest
powszechnie w przemyśle min. jako środek do aromatyzowania produktów spożywczych min.
napojów czy gum do żucia, a także jako komponent w perfumach i mydłach, konserwant
w kosmetykach i środkach do czyszczenia. Zastępuje on również toksyczne chlorowęglowodorowe
rozpuszczalniki w reakcjach chemicznych. Limonen słabo rozpuszcza się w wodzie. W środowisku
wodnym ulega natomiast sedymentacji do osadu. Ponadto limonen jest silnie toksyczny dla ryb [1618].
Aktualnie, limonen cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców. Głównie
dlatego, że jest on związkiem naturalnym, cyklicznym i należącym do grupy terpenów. Jego tlenową
pochodną - 1,2-epoksylimonen, poddaje się reakcji polimeryzacji przy użyciu dwutlenku węgla
i katalizatora. Produkt reakcji polimeryzacji (węglan polilimonu) posiada podobne własności co
polistyren, który uzyskiwany jest z ropy naftowej [19], a ponadto charakteryzuje się przyjemnym
zapachem, pochodzącym od limponenu.

2.1

Pozyskiwanie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji prostej

Destylacja jest jedną z najważniejszych metod rozdzielania i oczyszczania związków
organicznych. Proces ten polega na przeprowadzeniu cieczy w fazę gazową, w wyniku czego
następuje kondensacja par zebranych następnie w odbieralniku w postaci ciekłej. Za pomocą
destylacji możliwy jest rozdział mieszaniny kilku substancji, a także związków różniących się
temperaturami wrzenia. Gdy prężność pary nad ogrzewaną cieczą jest równa ciśnieniu

zewnętrznemu, wówczas mieszanina zaczyna wrzeć. Metodą destylacji można również oznaczyć
temperatury wrzenia odpowiednich związków [10, 11]
Destylacja prosta pozwala na rozdzielenie związków wykazujących stabilność w podwyższonej
temperaturze, dlatego temperatury wrzenia destylowanych substancji nie mogą być wyższe niż 200°C
[10, 11]
Sposób prowadzenia destylacji prostej opisano poniżej.
Na wadze technicznej odważono około 250 g skórek pomarańczy i rozdrabniano je za pomocą
malaksera. Podczas intensywnego mieszania do pojemnika malaksera dodawano porcjami 600 cm3
gorącej wody, a następnie całość rozdrobnionych skórek wprowadzono do kolby okrągłodennej
o pojemności 1000ml, wyposażonej w mieszadło magnetyczne i montowano pozostałą część
aparatury do destylacji prostej. Pierwszą kroplę produktu destylacji zauważono wówczas, gdy
temperatura w kolbie osiągnęła 100°C. Otrzymany destylat składał się z dwóch, niemieszających się
ze sobą faz: fazy olejowej (górnej, organicznej), w której zawarty był pożądany produkt oraz fazy
wodnej (dolnej). Charakterystyczną jego cechą był słodki, specyficzny i przyjemny zapach owocu
pomarańczy. Proces prowadzono do momentu, gdy objętość fazy olejowej nie wykazywała dalszego
przyrostu. Po zakończeniu destylacji rozdzielano produkt, tzn. olejek pomarańczowy od warstwy
wodnej za pomocą poniżej podanych metod.
Pierwszą metodą rozdziału faz polegała na przelaniu destylatu do zlewki i umieszczeniu jej
w zamrażarce, a następnie na oddzieleniu płynnej warstwy olejowej od zamrożonej warstwy wodnej
po około 2 godzinach.
Druga metoda polegała natomiast na rozdzieleniu powstałych dwóch warstw za pomocą
rozdzielacza. Po rozdzieleniu fazy górnej od fazy dolnej zważono na wadze technicznej otrzymaną
warstwę olejku pomarańczowego.
Następnie fazę organiczną zbadano za pomocą chromatografii gazowej celem identyfikacji
limonenu.

1600000

rozpuszczalni

1400000

Intensywność [mV]

1200000
1000000

3,70

limonen

800000
600000
400000
200000
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Czas retencji [min]
Rysunek 2. Chromatogram GC fazy organicznej po destylacji prostej

2.2

Otrzymywanie katalizatora Ti-MCM-41 oraz otrzymywanie tlenowych pochodnych
limonenu

Kolejnym etapem badań było utlenianie limonenu na katalizatorze Ti-MCM-41. Materiały typu
MCM-41 charakteryzują się duża powierzchnia właściwą (800-1600 m2/g), a od zeolitów różnią się
tym, że ściany ich kanałów mają charakter amorficzny. Struktura MCM-41 przypomina plaster miodu
i składa się z heksagonalnych, jednowymiarowych kanałów (porów) o średnicy regulowanej przez
dobór odpowiedniego templatu. Templatami mogą być chlorki lub bromki alkilotrimetyloamoniowe,

Intensywność [a.u.]

których łańcuch alkilowy zawiera od 12 do 20 atomów węgla. Średnica tych porów może wynosić
nawet 10 nm. Struktury ciekłokrystalicznych materiałów najczęściej syntezuje się stosując bromek lub
chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy [20].
W zależności od warunków syntezy i składu żelu otrzymuje się produkt o różnej wielkości
i kształcie cząstek. Najnowsze metody syntezy MCM-41 pozwalają otrzymać produkt przez proste
wytrącenie go z mieszaniny syntezowej [8]. Do struktury MCM-41 można wprowadzać inne
pierwiastki, jak np. tytan. Katalizator Ti-MCM-41 stosowano min. do utleniania związków o długim
rozgałęzionym lub cyklicznym łańcuchu, czy do hydroksylacji związków aromatycznych
o pierścieniach skondensowanych. Wykorzystywano go również jako nośnik innych metali np. złota,
platyny, palladu, tlenków metali, czy związków metaloorganicznych [20].
Katalizator Ti-MCM-41 otrzymano w zespole pod kierownictwem profesor Agnieszki
Wróblewskiej. Następnie zbadano otrzymany materiał za pomocą spektrofotometru UV-vis oraz oraz
spektrometrii w podczerwieni. Wyniki przedstawiono poniżej (Rys. 3-4).
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Rysunek 3. Widmo UV-vis otrzymanego katalizatora Ti-MCM-41
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Rysunek 4. Widmo IR otrzymanego katalizatora Ti-MCM-41
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Następnie przeprowadzono badania nad utlenianiem limonenu na katalizatorze Ti-MCM-41. Jako
utleniacz zastosowano 60% roztwór wodny nadtlenku wodoru, a jako rozpuszczalnik użyto metanolu.
Proces prowadzono następująco: do kolby o pojemności 50 ml naważano odpowiednią ilość
katalizatora w ilości 3% wag., następnie wprowadzano odpowiednią ilość limonenu (czystość ok. 97%,
otrzymany poprzez destylację prostą) oraz utleniacza w stosunku molowym 1:1. Reakcję prowadzono
w łaźni wodnej w temperaturach 80oC - 110°C, pod chłodnicą zwrotną przez 6 godzin. Mieszaninę
poreakcyjną odwirowano, następnie poddano analizie jakościowej oraz ilościowej metodą
chromatografii gazowej. Analizy jakościowe i ilościowe wykonywano metodą chromatografii gazowej
na aparacie Thermo GC 8000, wyposażonym w komputerowy system zbierania i obróbki danych.
Jako wzorce w chromatografii gazowej zostały wykorzystane: limonen ((R)-(+) 97% stab. firmy
Alfa Aesar), 1,2-epoksylimonen (limonene oxide mixture of cis and trans, firmy Sigma Aldrich), diol
1,2-epoksylimonenu (PO≥97% firmy SA.FC), karwon ((R)-(-) 98% Sigma Aldrich), L-karweol (SAFC,
≥95%), oraz alkohol perillowy ((S)-(-) Sigma-Aldrich, ≥95%).
Wyniki badań nad utlenianiem limonenu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Selektywność produktów utleniania limonenu na katalizatorze Ti-MCM-41
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o
[ C]
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Rysunek 5. Zmiany konwersji limonenu w zależności od temperatury prowadzenia procesu utleniania

Produktem o najwyższej selektywności okazał się alkohol perillowy. Powstało go najwięcej
w temperaturze 80oC. Kolejnym produktem o najwyższej selektywności był karweol, najwięcej
powstawało go w temperaturze 110oC. Diol 1,2-epoksylimonenu powstawał w niewielkiej ilości,
najwięcej tworzyło się go w temperaturze 90°C. Natomiast 1,2-epoksylimonen powstawał

w niewielkiej ilości w temperaturze 110°C. Nie zaobserwowano tworzenia kawonu w żadnej
z badanych syntez.
Tlenowe pochodne limonenu, powstające podczas tego procesu, znajdują wiele zastosowań
w przemyśle: kosmetycznym, perfumeryjnym, farmaceutycznym i spożywczym. Jednym z produktów
utleniania limonenu jest alkohol perillowy, który jest przedmiotem licznych badań wielu zespołów
naukowców, wykazuje bowiem działanie chemoprewencyjne w stosunku do raka m.in. sutka, płuc,
wątroby i skóry. Podobne właściwości wykazują karweol i karwon.
Karwon to organiczny keton, który zaliczany jest do rodziny monoterpenów, w swojej
strukturze posiada chiralny atom węgla i występuje w postaci dwóch optycznie czynnych związków.
D-karwon znaleźć można głównie w kminku oraz w nasionach kopru. Kminek wykorzystywany jest
jako przyprawa do produktów żywnościowych, m.in. chleba, kiszonej kapusty, alkoholów oraz
słodyczy. Znajduje on również zastosowanie jako środek wspomagający trawienie oraz środek
przeczyszczający. Zbliżone właściwości wykazuje jednoroczna roślina - koper, która pochodzi z okolic
Morza Śródziemnego oraz Azji Mniejszej. Badania nad specyfiką prawoskętnego izomeru karwonu
dowiodły, że posiada on cechy takie jak: zmniejszanie kiełkowania ziemniaków, ponadto jest on
aktywnym środkiem antybakteryjnym względem bakterii wywołującej listeriozę (Listeria
monocytogenes), jak również posiada działanie owadobójcze. Drugi z izomerów, L-karwon jest
jednym z składników olejku miętowego. Mięta zielona uprawiana jest w głównie w Stanach
Zjednoczonych, a jej światowa, roczna produkcja sięga 1500 ton. Podobnie jak izomer D, L-karwon
posiada również właściwości antybakteryjne. Niszczy on pałeczki okrężnicy wywołującej u człowieka
choroby układu pokarmowego i moczowego spowodowanych bakterią Escherichia coli, a także gram
dodatnie enterokoki Enterococcus faecium, wpływające na wystąpienie zakażeń układu moczowego
oraz zapaleń wsierdzia. Stosowany jest on głównie jako środek do nadawania aromatu słodyczom
i napojom oraz produktom do pielęgnacji jamy ustnej [21].
Limonen jest bardzo interesującym, tanim i łatwo dostępnym związkiem, posiadającym wiele
zastosowań. Udowodniono, że mieszanina trzech monoterpenów: limonenu, α-pinenu i gelomyrtolu
posiada aktywność terapeutyczną zbliżoną do powszechnie stosowanych antybiotyków oraz leków
mukolitycznych, stosowanych podczas leczenia ostrego zapalenia oskrzeli. Dodatkowym atutem
stosowania tych substancji jest ich łatwa przyswajalność przez chorych [22]. Limonen jest związkiem
znajdującym liczne zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu. Stosuje się go w przemyśle
kosmetycznym, używany jest jako przyjazny środowisku biodegradowalny rozpuszczalnik
w przemyśle elektronicznym, służy między innymi do oczyszczenia metalowych części maszyn oraz
jako rozpuszczalnik do farb, lakierów oraz żywic. Limonen ze względu na niską toksyczność
w stosunku do ludzi oraz zwierząt w przeciwieństwie do insektów, wykorzystywany jest jako
insektycyd i repelent w weterynarii i w rolnictwie. Limonen używany jest także jako składnik
kompozycji zapachowych stosowanych w kosmetykach, środkach czystości, napojach oraz
w żywności [23].
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3-ALLILOKSY-1,2-PROPANODIOL – ZNACZENIE I
ZASTOSOWANIA
Marika Walasek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii
i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Agnieszka Wróblewska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
W niniejszej pracy przedstawiono znaczenie 3-alliloksy-1,2-propanodiolu i jego dotychczasowe
zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, od tribochemicznego, przez polimerowy, aż do
kosmetycznego. Jest to przegląd literaturowy dotyczący przemysłowych i doświadczalnych metod
otrzymywania tego związku, jego właściwości oraz obecnych, jak i perspektywistycznych jego
zastosowań.

1

Wstęp

3-Alliloksy-1,2-propanodiol (3A12PD) jest związkiem należącym do grupy eterów allilowych. Jak
większość eterów allilowych, 3A12PD jest również dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
organicznych. Takie związki muszą być przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż
wiązanie C-H w położeniu allilowym łatwo ulega termicznemu rozpadowi, następnie reaguje z tlenem
zawartym w powietrzu i w ten sposób może tworzyć niestabilne nadtlenki [1]. 3-Alliloksy-1,2propanodiol występuje w postaci bezbarwnej lub lekko żółtej, lepkiej cieczy, wrzącej w temperaturze
142°C. Jego temperatura zapłonu wynosi 98°C, temperatura topnienia -100°C, natomiast
w temperaturze 25°C wartość jego gęstości jest równa 1,068 g/cm3. Co więcej, jego masa
cząsteczkowa wynosi 132,16 g/mol. Jest to związek rozpuszczalny w wodzie, etanolu i wielu innych
rozpuszczalnikach organicznych. 3-Alliloksy-1,2-propanodiol nie jest związkiem toksycznym, jednak
może wykazywać właściwości drażniące dla oczu [2].

Rysunek 1. Wzór strukturalny 3-alliloksy-1,2-propanodiolu

2

Metody otrzymywania

2.1

Addycja wody i rozpad pierścienia

Jedną z metod otrzymywania 3-alliloksy-1,2-propanodiolu jest addycja wody do eteru allilowoglicydolowego połączona z rozpadem pierścienia oksiranowego (epoksydowego).

Rysunek 2. Addycja wody do eteru allilowo-glicydolowego

Addycja powinna przebiegać w obecności kwaśnego środowiska, na przykład kwaśnej,
makroporowatej żywicy jonowymiennej (D001 - polistyrenosulfonianowej) oraz w wodzie jako
rozpuszczalniku, jak to zostało opisane w chińskim patencie [3]. Proces taki prowadzono
w temperaturze 90°C przez 3 godziny oraz w 80°C przez 6 godzin i osiągnięto produkt główny
z wydajnością 96%. Reakcja taka może również zachodzić w obecności p-toluenosulfonianowej
żywicy ATRT (anilinowo-tereftaldehydowej), w wodzie oraz acetonitrylu jako rozpuszczalniku. Ten
proces prowadzono przez 48 godzin w temperaturze pokojowej i osiągnięto wydajność 91% [4]. Inne
doniesienie literaturowe proponuje wykorzystanie trifluorku antymonu (SbF3) jako „zielonego
katalizatora” w procesie otwarcia pierścienia eteru allilowo-glicydollowego. Proces ten zachodzi
również w obecności wody i acetonitrylu, jednakże znacznie krócej, niż poprzednio opisywane
procesy – 20 minut [5].
Surowcem w syntezie 3-alliloksy-1,2-propanodiolu może być również eter allilowosolketalowy. Rozpuszczalnikiem dla tej reakcji może być roztwór wodny etanolu (95%). Katalizatorem
natomiast jest aktywowana żywica w formie H+ o nazwie handlowej Amberlyst®. Taki proces trwa 4
godziny w temperaturze 40°C [6]. Eter allilowo-solketalowy może również ulec reakcji otwarcia
pierścienia w wyniku działania kwasu solnego (3M) w dioksanie. Ten proces również prowadzi się
przez 4 godziny w temperaturze 80°C osiągając wartość wydajności 97% mol [7].

Rysunek 3. Otrzymywanie 3-alliloksy-1,2-propanodiolu z eteru allilowo-solketalowego

3-Alliloksy-1,2-propanodiol powstaje również jako produkt uboczny w procesie cykloaddycji
eteru allilowo-glicydolowego dwutlenkiem węgla do węglanu allilowo-glicydolowego na katalizatorze
zeolitowym F-ZIF-90 [8].

Rysunek 4. Cykloaddycja eteru allilowo-glicydolowego do węglanu allilowo-glicydolowego

Związek ten jest także produktem ubocznym w procesie epoksydacji eteru allilowo-glicydolowego
zachodzącego w obecności nadtlenku wodoru, lub wodoronadtlenku t-butylu na katalizatorach
tytanowo-silikatowych [9-10].

2.2

Kondensacja epichlorohydryny i alkoholu allilowego przebiegająca z otwarciem
pierścienia

W wyniku kondensacji alkoholu allilowego oraz epichlorohydryny przebiegającej z otwarciem
pierścienia powstaje 3-alliloksy-1,2-propanodiol. Katalizatorami stosowanymi do reakcji otwierania

pierścienia epoksydowego są zazwyczaj katalizatory kwasowe, np. aktywowany montmorylonit
uprzednio dyspergowany w wodnym roztworze ZnSO4, wbogacony o atomy takich metali, jak: Zn, La,
In, Nd, Ce. Proces ten wymaga zastosowania temperatury 100°C oraz czasu 1 godziny [11].

Rysunek 4. Synteza 3-alliloksy-1,2-propanodiolu w wyniku kondensacji epichlorohydryny i alkoholu allilowego przebiegająca
z otwarciem pierścienia

3
3.1

Zastosowania
Tribologia

Tribologię definiuje się jako naukę zajmującą się tarciem i procesami jemu towarzyszącymi,
natomiast tribochemia jest nauką zajmującą się chemicznymi i fizykochemicznymi zmianami
substancji pod wpływem energii mechanicznej [12]. Od końca lat sześćdziesiątych obserwuje się
wzrost badań nad tarciem i zużyciem materiałów oraz sposobami ich zapobiegania, z których
najpowszechniejsze stało się smarowanie powierzchni. 3-Alliloksy-1,2-propanodiol jest znanym
dodatkiem przeciwzużyciowym. Jego działanie przeciwzużyciowe jest związane z utlenianiem
pierwszorzędowych grup hydroksylowych oraz wiązania podwójnego do grup karboksylowych oraz
grup hydroksylowych drugorzędowych do struktur karbonylowych mających zdolność tworzenia
z powierzchnią tarcia struktury chelatowe. W ten sposób, na powierzchni tarcia tworzy się polimer
tarciowy umożliwiający generowanie reakcji tribochemicznych. Polimer ten, w obecności tlenu
atmosferycznego ma zdolność tworzenia wiązań chemicznych z aktywowanymi w procesie tarcia
atomami metalu, tworząc w ten sposób warstwę graniczną [13].

Rysunek 5. Struktura cząsteczkowa produktu przemian tribochemicznych 3-alliloksy-1,2-propanodiolu [13]

3.2.

Przemysł kosmetyczny

Etery alkilowe glicerolu znajdują szerokie zastosowania jako środki powierzchniowo czynne,
środki kondycjonujące skórę oraz humektanty w produktach kosmetycznych. Związki te stosowane są
w produktach do pielęgnacji skóry oraz włosów.
W przemyśle kosmetycznym 3-alliloksy-1,2-propanodiol jest także surowcem do syntezy
związków zapachowych, takich jak acetale i ketale. Synteza tych związków przebiega w obecności
kwasu siarkowego (VI) w cykloheksanonie i wodzie jako rozpuszczalnikach oraz trwa 4 godziny,
w temperaturze pokojowej. Metoda otrzymywania tych związków została opatentowana w 2013
roku przez firmę Symrise AG [14].

Rysunek 6. Synteza związków zapachowych z 3-alliloksy-1,2-propanodiolu

3A12PD w połączeniu z glikolem dipropylenowym, propylenowym i butylenowym jest
popularnym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym w kompozycji kosmetyków do pielęgnacji
skóry głowy, opatentowanym przez firmę The Procter & Gamble w 2015 roku [15].

3.1

Przemysł farmaceutyczny

Pochodne dioksolanu cieszą się ostatnio coraz większą popularnością. Mają one bardzo
szerokie perspektywiczne zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, w szczególności
w anestezjologii jako środki znieczulające oraz uspokajające [16]. Związki te mogą być otrzymywane
w wyniku reakcji 3-alliloksy-1,2-propanodiolu z aldehydem benzoesowym oraz jego chlorowym
pochodnym, w obecności KU-2 – wymieniacza kationowego w formie H+, lub TsOH.

Rysunek 7. Synteza pochodnych dioksolanu z 3-alliloksy-1,2-propanodiolu

Ze względu na swoje właściwości 3-alliloksy-1,2-propanodiol stosuje się w produkcji
hydrożelowych soczewek kontaktowych [17].
W 2016 roku opracowano nowe, biodegradowalne i biologicznie aktywne kopolimery oraz ich
kationowe nanocząsteczki, pełniące rolę nośników dla leków przeciwnowotworowych. Związki te są
stosowane w celu osiągnięcia synergizmu między efektem cytotoksycznym leków a reakcją zapalną
makrofagów na nośnik leku. Ta rodzina kationowych nanocząsteczek została uformowana z nowej
rodziny poliestrów uretanowych, zsyntezowanych z czterech bloków strukturalnych, tj.
aminokwasów, dioli, 3-alliloksy-1,2-propanodiolu i 1,6-diizocyjaninu heksametylenu. 3A12PD pełni tu
ważną rolę, gdyż w wyniku reakcji z diizocyjanianem heksametylenu tworzy się tzw. prepolimer.
Wprowadzenie 3-alliloksy-1,2-propanodiolu do szkieletu polimeru powoduje ponadto wprowadzenie
podwójnego, reaktywnego wiązania, które można przekształcić w inne grupy funkcyjne [18].

Rysunek 8. Wzór polimeru zsyntezowanego w obecności 3-alliloksy-1,2-propanodiolu [18]

3-Alliloksy-1,2-propanodiol wykorzystywany jest jako surowiec w produkcji alliloglicyny, która
to jest inhibitorem dekarboksylazy glutaminianowej (GDH). Związek ten ma zdolność hamowania
syntezy kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), prowadząc do zmniejszenia poziomu tego
neurotransmitera w organizmie człowieka. Alliloglicynę stosować można w przypadku nadmiernej
produkcji GABA przez człowieka, lub w przypadku jego przedawkowania, gdyż do niedawna był
znanym składnikiem leków uspokajających, przeciwdepresyjnych i nasennych. Nadmiar tego kwasu
w organizmie powoduje nasilenie lęku i ataków paniki, zmiany w rytmie oddychania i skrócenie
oddechu, może powodować także nadmierną senność, mrowienie twarzy, szyi i kończyn [19-20].

Rysunek 9. Wzory strukturalne allilo-glicyny i kwasu ɣ-aminomasłowego

4

Wnioski

3-Alliloksy-1,2-propanodiol jest nienasyconym związkiem organicznym posiadającym strukturę
liniową. Ze względu na swoją budowę charakteryzuje się specyficznymi właściwościami, które
wykorzystywane są w wielu dziedzinach pzemysłu. 3A12PD jest przede wszystkim związkiem
wykorzystywanym w tribochemii, jako dodatek przeciwzużyciowy. Ponadto, znajduje on
zastosowanie w przemyśle polimerowym, do produkcji między innymi wodorozpuszczalnych
polimerów, powłok dla urządzeń medycznych, kompozycji tuszy do drukarek, pigmentów, filmów
optycznych, czy też w produkcji politlenku etylenu. Te i inne zastosowania 3-alliloksy-1,2propanodiolu czynią go cennym i wartym zainteresowania związkiem allilowym.
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SZANSE I ZAGROŻENIA REWITALIZACJI WIELKOPŁYTOWEGO
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO. NA PODSTAWIE
WYBRANYCH ZESPOŁÓW OSIEDLOWYCH.
Jarosław Zawadzki- Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
studiobryly@gmail.com
Artykuł porusza problematyczną kwestię przyszłości budownictwa wielkopłytowego. Od wielu lat
szerokie grono architektów oraz konstruktorów ukazuje możliwości związane z modernizacją tych
obiektów. Ostatnie badania potwierdzają założone hipotezy, w których to zrewitalizowana wielka
płyta ma szansę stać się atrakcyjną formą mieszkaniową. Przeprowadzone procesy w bliźniaczych
jednostkach, zlokalizowanych za naszą zachodnią granicą również potwierdzają korzyści
wynikające z narodzin nowej marki. Rzetelny program rewitalizacji poprawi nie tylko jakość
warunków mieszkaniowych, lecz wpłynie na rozwiązanie wielu problemów socjologicznych.
Jednakże rehabilitacja wielkopłytowej struktury miejskiej powiązana jest z licznymi negatywnymi
zjawiskami, które oddziałują na zaburzenie idei modernizacji. Proces budzący wiele obaw, ma
szansę przyczynić się do przywrócenia ładu architektoniczno- urbanistycznego w wielu polskich
miastach. Aprobatą powyższych założeń, będą przykłady zrewitalizowanych struktur, w których to
człowiek oraz dobro krajobrazu stanowiły wartość nadrzędną.

1

Podsumowanie dotychczasowych prac modernizacyjnych

Wielka płyta jako systemowe rozwiązanie budownictwa uprzemysłowionego stała się
nierozłącznym elementem krajobrazu wielu polskich aglomeracji oraz mniejszych miejscowości.
Blisko pięćdziesiąt lat eksploatacji tego typu konstrukcji budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród
mieszkańców, lecz i grona projektantów. Liczne uchybienia, jakich dokonano na etapie prac
montażowych do dnia dzisiejszego oddziałują na wizerunek wielkiej płyty jako budownictwa
przeznaczonego dla mniej zamożnego społeczeństwa. Niemniej jednak w poprzednim stuleciu
powyższe struktury były obiektem marzeń dla szerokiego grona odbiorców. Historia modułowych
struktur wielkopłytowych kończy się w ostatniej dekadzie XX wieku, kiedy to wybudowano ostatnie
jednostki tego typu. Wraz zakończeniem programu budowy tychże struktur pojawiła się konieczność
modernizacji istniejących już budynków. Z chwilą zakończenia prac montażowych, aż do początku XXI
wieku obiekty nie były poddawane znacznym pracom modernizacyjnym, wyjątek stanowiły
pojedyncze przedsięwzięcia konserwacyjne. Najważniejsze prace ujęte w programie doraźnych
modernizacji należy podzielić na przeprowadzone we wnętrzu obiektów oraz na zewnątrz. Powyższe
prace realizowane w ramach programu doraźnych działań należy podzielić na dwa obszary.
Do pierwszej grupy zaliczyć należy inicjatywy prowadzone we wnętrzu budynków. Mowa tutaj
miedzy innymi o malowaniu przestrzeni wspólnych, wymianie opraw oświetleniowych, czy też
modernizacji wewnętrznych instalacji. Drugą kategorię prac, związanych z remontem zewnętrza
międzyblokowego należy rozumieć poprzez działania mające na celu: wymianę pokrycia tworzącego
płaszczyzny komunikacji, nasadzenia roślin oraz budowę nowych placów zabaw wraz z niezbędnymi
elementami małej architektury. Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami nie można
jednoznacznie przedstawić działań o większym stopniu skomplikowania. Powyższe czynności okazały
się jednak niewystarczające. Widoczne ubytki w warstwie fakturowych oraz nagminnie pojawiające
się lokalne pęknięcia poszczególnych płyt sprawiły, że program modernizacji wielkiej płyty zaczął być
poruszany przez coraz to szersze grono ekspertów. W wielu przypadkach problem ubytków, czy też
pęknięć został zbagatelizowany. Podczas termomodernizacji powyższych struktur wady
konstrukcyjne zostały jedynie przykryte warstwą styropianu i tynku. W wielu sytuacjach z uwagi na
niewystarczający budżet przeznaczony na inwestycje, organy zarządzające budynkami nie zleciły

niezbędnych analiz konstrukcyjnych. Takie podejście pozwoliłoby oceni rzeczywisty stan konstrukcji
poszczególnych obiektów. Mimo wielu apeli, proceder ten trwa do dnia dzisiejszego. Odejście od
szarości wieku minionego, a także sprostanie nowym wymaganiom dotyczącym izolacyjności cieplnej
budynków przyczyniło się do powstania efektu niejednorodnej kolorystyki, z którą utożsamiana jest
wielka płyta. W ujęciu socjologii wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, skutek
termomodernizacji zyskał już także nazewnictwo definiowane jako efekt miejskiej pastelozy8.
Powtarzalność betonowych elewacji zyskała nowe, skrajne oblicze, które nie nawiązuje do
historycznej myśli postmodernistycznej.

Rysunek 1. Pierwotna elewacja budynków
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Efekt miejskiej pastelozy- potocznie określona wynikowa procesu termomodernizacji wielkopłytowej
tkanki miejskiej, której skutkiem jest powstanie niejednorodnych elewacji o zróżnicowanym, pastelowym
układzie kolorystycznym.

Rysunek 2. Efekt miejskiej pastelozy [11]

Niekontrolowaną eskalację problemu podkreślają sami mieszkańcy, którzy nie utożsamiają się
z nową jakością zamieszkiwanych obiektów. Analizując obecne jak i planowane działania, mające na
celu poprawę komfortu mieszkaniowego wielkiej płyty należy określić ich idee. Czy rewitalizacja
modułowego budownictwa jest konieczna? Obecnie wielka płyta zamieszkiwana jest przez około
12 milionów lokatorów, a więc jest to ogromny potencjał mieszkaniowy. Z sensem dalszej
eksploatacji wielkiej płyty muszą się zmierzyć nie tylko organy zarządzające poszczególnymi
jednotaktami, lecz także projektanci wraz z mieszkańcami. Planowane na około pięćdziesiąt lat
budownictwo, przetrwało do dnia dzisiejszego. Ostatnio przeprowadzone analizy konstrukcyjne
podkreślają fakt, że dalsza eksploatacja mimo wielu obaw mieszkańców jest nadal możliwa [10].
Program rewitalizacji wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego może stać się szansą dla
tychże struktur. Zignorowany na przestrzeni lat problem wymaga kompleksowych działań, mogących
zrehabilitować ogólnie rozpowszechnione stereotypy.

2

Modernizacja wielkopłytowej tkanki miejskiej

2.1

Przykładowe rozwiązania zagraniczne

Problemy związane z strukturami wielkopłytowymi dostrzec można nie tylko w Polsce, lecz
chociażby w Niemczech czy też Francji. W krajach zachodnich budownictwo wielkopłytowe
postrzegane jest jako niepożądany element krajobrazu. Jednakże ostatnio przeprowadzone procesy
przyczyniły się do wykreowania nowego oblicza zdegradowanych struktur. Przykładami na
potwierdzenie powyższej hipotezy mogą być między innymi zrewitalizowane jednostki mieszkalne
przez pracownie projektową Forstera, zlokalizowane w niemieckim Neustadt [3]. Projektant
zrewolucjonizował układ wewnętrzny. Dzięki zmniejszeniu, a także usunięciu wybranych fragmentów
klatek schodowy architekt umożliwił powiększenie lokali mieszkalnych. Zmianie uległy także
zewnętrzne płaszczyzny balkonów. Forster wprowadził konsekwentny układ kolorystyczny, składający
się z mieszanki kilku barw. Dzięki przeprowadzonym pracom, bryła całego obiektu zyskała nowe
oblicze. Po przeprowadzonym procesie projektowym oraz realizacyjnym, zaobserwować można było
wzrost zainteresowania powyższym obiektem. Podejście zakładające zwiększenie zainteresowania

modułowym pustostanem uważane jest za niezbędna dla dalszej eksploatacji. Projektant
zrewitalizował nie tylko tą jednostkę mieszkalną, lecz inne położone między innymi w miejscowości
Leinefelde [12].

Rysunek 3. Budynek w Neustadt przed rewitalizacją [1]

Rysunek 4. Budynek w Neustadt po rewitalizacji [1]

Podobnych budynków, podkreślających zalety rewitalizacji jest wiele. Do najciekawszych
zaliczyć można także modernizację obiektu Tour Bois Le Pretre w Paryżu. Wyzwanie podjęte zostało
przez pracownie Lacaton and Vassal. Świeża myśl projektowa pozwoliła przekształcić prefabrykowany
budynek w nowoczesną konstrukcję. Przeszklona elewacja, rozbudowany układ lokalowy oraz liczne
zmiany wewnętrzne pozwalają stwierdzić, iż budynek wygląda niczym niedawno zrealizowane
założenie mieszkaniowe. Powyższe przykłady ukazują sens rewitalizacji. Zmiany zewnętrzne
i wewnętrzne systemowego budownictwa są jak najbardziej możliwe, na co dowodem są powyższe
przykłady. Rehabilitację negatywnego oddziaływania na sylwetę krajobrazową należy rozpocząć od
ścisłej współpracy mieszkańców z projektantami. Tylko dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest
przywrócenie konkurencyjności modułowych struktur mieszkaniowych.

Rysunek 5. Tour Bois Le Pretre przed rewitalizacją [3]

Rysunek 6. Tour Bois Le Pretre po rewitalizacji [3]

2.2

Zagrożenia dla programu rewitalizacji

W ostatnich latach coraz częściej porusza się kwestie ochrony czy też modernizacji wielkiej
płyty w Polsce. Mimo planów i szeroko rozwiniętych programów nie można jednak dostrzec
konkretnych rozwiązań. Problematyka rewitalizacji osiągnęła już rangę ogólnopolskiej dyskusji. Mając
na uwadze tak duże zainteresowanie modułowymi strukturami należy wspomnieć o zagrożeniach
związanych z osiągnięciem zamierzonych celów. Do najważniejszych obaw mieszkańców zaliczyć
należy miejską politykę gruntową. Lokatorzy mając na uwadze liczne doświadczenia obawiają się
zamiany funkcji obecnych terenów zielonych czy też rekreacyjnych na nowe rozwiązania
mieszkaniowe. Częstym procederem w polskich aglomeracjach miejskich jest wspomniana już
sprzedaż wewnętrznych terenów osiedlowych podmiotom deweloperskim. Prostokreślne,
postmodernistyczne układy w ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie zmieniły swój wizerunek.
Analizując opisywane zjawisko nie sposób wspomnieć o sprzedaży terenów zielonych na Osiedlu
Stare Żegrze w Poznaniu [6]. Zarządca terenu traktował kontrowersyjny kawałek ziemi jako
nieużytek. Mimo wielu sporów okolicznych mieszkańców działka została sprzedana, a na jej miejscu
realizowana jest obecnie budowa nowych lokali mieszkalnych. Maksymalizację procentu zabudowy
dostrzec można nie tylko na tym osiedlu, podobne plany są w fazie konsultacji między innymi na
Osiedlu Lecha w Poznaniu, gdzie istniejący parking, z którego korzysta szerokie grono lokatorów
zastąpiony zostanie nowym obiektem mieszkalnym.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem mającym wpływ na utratę pierwotnego charakteru osiedli
wielkopłytowych jest tzw. tymczasowa zabudowa usługowa. Tego typu obiektów można doszukać się
prawie na każdym wielkopłytowym osiedlu mieszkaniowym w Polsce. Mieszkańcy podkreślają wady
i zalety tego rozwiązania. Wygoda oraz dostępność do lokali usługowych jest jednym z głównych
czynników podkreślanych przez lokatorów. Niemniej jednak wygląd oraz lokalizacja, w wielu
sytuacjach jest negatywnie odbierana przez lokalne społeczeństwo.

Rysunek 7. Osiedle Piastowskie w Poznaniu, widok na pierwotny układ tkanki wewnętrznej [9]

Rysunek 8. Osiedle Piastowskie w Poznaniu, obecny widok na fragment osiedla od ulicy Zamenhofa, Mapy Google

Problem ten jest dodatkowo pogłębiany za pomocą wielu niejednorodnych reklam,
znajdujących się nie tylko na obiektach usługowych, lecz także na terenach przynależnych do osiedla.
Następnym elementem wpływającym na pogorszenie jakości życia w wielkopłytowych strukturach
jest zastąpienie terenów zielonych nowymi utwardzonymi płaszczyznami. Ograniczanie dostępu do
zieleni w wielu polskich osiedlach zastąpione jest potrzebą realizacji niezbędnych miejsc
parkingowych. Słuszna wg. wielu osób idea niestety nie jest realizowana w odpowiedni sposób.
Nowopowstałe ciągi komunikacyjne nie służą w należyty sposób mieszkańcom. Duża część z nich
stanowi dojście do obiektów usługowych, czy też innych obiektów komercyjnych. Opisywana
eskalacja problemu jest coraz to bardziej widoczna, przez co grono lokatorów opowiada się za
uporządkowaniem przestrzeni wewnętrznych osiedla. Argument ten podkreśla także autorskie
badanie9 przeprowadzone na mieszkańcach wielkiej płyty. Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki
badań oraz najbardziej ciekawe wypowiedzi respondentów. Mając na uwadze opinię mieszkańców
należy w sposób konsekwentny dążyć do ochrony zastanej przestrzeni przez dalszą degradacją.
Propozycją dla ochrony betonowego dziedzictwa mogą być miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, czy też lokalnie obowiązujące dyrektywy krajobrazowe, wydane przez organy
zarządzające osiedlem.

9

Autorskie badanie, przeprowadzone w marcu 2017 na terenie Osiedla Stare Żegrze oraz Osiedla
Piastowskiego w Poznaniu. Grupę respondentów stanowili okoliczni mieszkańcy w wieku od 18-65 roku życia.
Osoby biorące udział w ankiecie zróżnicowano ze względu na wiek, płeć oraz aktywność zawodową.
Respondentom zadano serię pytań, w których oceniano w sakli od 1-5 estetykę rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych osiedla, gdzie: (1- zła, 2- dostateczna,3- przeciętna, 4- doba, 5- bardzo dobra). W ankiecie, w
sposób otartych wypowiedzi umożliwiono także podzielenie się swoimi przemyśleniami oraz dodatkowymi
opiniami.

Rysunek 9. Zestawienie wyników przeprowadzonego badania na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Stare Żegrze w
Poznaniu

2.3

Szanse dla programu rewitalizacji

Akt prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego
w sposób jednoznaczny chroni wielkopłytowe struktury przed dalszą zabudową i degradacją.
Przykładem tego typu rozwiązania może być uchwała, jaka obowiązuje od 2015 roku na terenie
Osiedla Piastowskiego10 w Poznaniu. Powyższy dokument nie mówi precyzyjnie o możliwościach
rewitalizacyjnych dotyczących poszczególnych obiektów mieszkalnych, gdyż wspomina jedynie
o modernizacji sieci i instalacji. Jednakże w sposób klarowny definiuje ochronę terenów
międzyblokowych przed dalszą zabudową:
„…W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
2) zakaz:
a) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:
- plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenach MW, UO i ZP,
- przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych i urządzeń rozrywkowych
na
terenach U i UO,
- ogródków gastronomicznych na terenach U,
c) lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) lokalizacji ogrodzeń z uwzględnieniem pkt 3 lit. n,
e) lokalizacji urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a:
- na terenach ZP, MW, UO, UK i E,
- na terenach komunikacji,
- wolno stojących na terenach U,
f) lokalizacji budynków na terenach ZP oraz terenach komunikacji,
g) lokalizacji naziemnych garaży jednokondygnacyjnych, z wyjątkiem terenu
2KDWpp,
h) zabudowy istniejących przejść bramowych na terenach 2MW, 4MW i 6MW,
10

Uchwała nr XIX/242/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Piastowskie” w Poznaniu.

i) zabudowy loggii…”
Dodatkowym atutem powyższego planu jest zadbanie o rozwój terenów zielonych. Akt prawa
miejscowego dopuszcza rozbudowę niezbędnych dla życia obszarów miejskiej egzystencji. Do
najważniejszych aspektów uwzględnionych w zakresie intensyfikacji zieleni należą:
„…W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) ochronę istniejących drzew, z dopuszczeniem usuwania wyłącznie w przypadku:
a) wystąpienia kolizji z istniejącą bądź planowaną infrastrukturą techniczną,
b) wystąpienia kolizji z planowanym urządzeniem terenu, z jednoczesnym wymogiem
przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach terenów;
2) ochronę walorów przyrodniczych w strefach zieleni urządzonej, wyznaczonych na
rysunku planu, w szczególności zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień;
3) lokalizację drzew w wyznaczonych na rysunku planu miejscach orientacyjnej
lokalizacji rzędów drzew;
4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia;
5) kształtowanie stref zieleni urządzonej w formie geometrycznych kompozycji, przy
zachowaniu udziału zieleni niskiej i zieleni wysokiej;
6) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej…”
Do kolejnych argumentów, potwierdzających korzyści wynikające z uchwalonego dokumentu zaliczyć
można zdefiniowanie procentu zabudowy, program zagospodarowania wolnych terenów, a także
określenie parametrów związanych z kształtowaniem przestrzeni. Uchwalony plan został poddany
licznym konsultacjom społecznym, dzięki czemu mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag
oraz propozycji. Taki model współpracy gwarantuje uzyskanie maksymalnych korzyści zarówno dla
mieszkańców jak i dla wybranej struktury miejskiej.

2.4

Przykłady polskiej rewitalizacji

Jednym z pierwszych etapów rewitalizacji powinno być odejście od negatywnych skutków
procesu termomodernizacji. Pastelowe, niejednorodne kolory nieodwracalnie zaburzyły sylwetę
wielu polskich miast. Modernizacja elewacji powinna być przeprowadzona zgodnie z poruszanym już
modelem ścisłej współpracy: organów zarządzających, mieszkańców jak i grona projektantów.
Przykładem na tego typu rozwiązania mogą być poznańskie realizacje, do których zaliczyć można
m. in. projekt: „Tetris”, zrealizowanym na Osiedlu Rusa w Poznaniu oraz „Snake”, zrealizowanym na
Osiedlu Orła Białego w Poznaniu. Zmiana myślenia o elewacjach betonowego dziedzictwa przyniosła
zaskakujące skutki.

Rysunek 10. Projekt Tetris, Os. Rusa w Poznaniu [7]

Rysunek 11. Projekt Tetris, Os. Rusa w Poznaniu [4]

Rysunek 12. Wizualizacja Parku Rataje [5]

Rysunek 13. Wizualizacja Parku Rataje [5]

Zrealizowane projekty charakteryzowało użycie stonowanej palety barw wraz z zaakcentowaniem
części wejściowej oraz podkreśleniem prostokreślnego charakteru budynków. Poza wyżej
przedstawionymi projektami realizowane są także projekty wykorzystujące rozwiązania typu mural.
Rehabilitacja wielkopłytowej tkanki miejskiej nie powinna być powiązana wyłącznie z budyniami, lecz
także z przestrzenią która je otacza. Wzorem takiego podejścia może być długo oczekiwany projekt
Parku Rataje. Założenie będzie stanowiło naturalne wypełnienie przestrzeni międzyosiedlowej.
Pustostan dzięki kampaniom prowadzonym przez mieszkańców nie został sprzedany deweloperowi.
Oferta tematyczna parku będzie dostosowana do potrzeb zróżnicowanego grona odbiorców. Obecnie
realizowane są pierwsze prace, związane z przystosowaniem placu budowy, a dzięki przyśpieszeniu
procedur administracyjnych już niedługo park będzie cieszył swoją obecnością okoliczne
społeczeństwo.

3

Podsumowanie

Referat podkreśla przebieg dotychczasowych prac związanych z rewitalizacją wielkiej płyty.
Niemniej jednak założeniem pracy jest ukazanie możliwości związanych z posiadanym potencjałem.
Wielka płyta od wielu lat utożsamiana jest wśród społeczeństwa wyłącznie z negatywnymi
stereotypami. Zagraniczne przykłady podkreślają, że rzetelnie przeprowadzony proces rewitalizacja
wielkopłytowej tkanki miejskiej może przyczynić się do stworzenia nowej marki modułowej
zabudowy. Początkiem tego programu może być modernizacja elewacji zewnętrznej, która to
w ostatnich latach osiągnęła miano pastelowego, niejednorodnego tworu architektonicznego.
Poznańskie przykłady podkreślają jednoznacznie fakt, że proces rehabilitacji modułowego
budownictwa mieszkaniowego musi w swoich założeniach uwzględniać oczekiwania mieszkańców,
stąd cykl konkursów oraz szeroko pojętych konsultacji społecznych uznaje się za niezbędny. Takie

działanie doprowadzi do uzyskania zamierzonych efektów, których docelowym założeniem ma być
przywrócenie funkcji dawnego, nowoczesnego osiedla mieszkaniowego.

4
[1]
[2]

Bibliografia

Archdaily.com, „Oleanderweg/Stefan Forster Architekten,”2010.
J. Chmielewski, M. Mirecka, „Modernizacja osiedli mieszkaniowych. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej,” s. 85-135, 2007.
[3] Dezeen.com, „Tour Bois-le-Prêtre by Frédéric Druot, Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal,”
2013.
[4] Epoznan.pl, „Na Ratajach pojawi się więcej bloków z Tetrisem,” 2017.
[5] Epoznan.pl, „Park Rataje: około 15 hektarów zagospodarują do czerwca 2018 roku,”2016.
[6] Epoznan.pl, „Stare Żegrze: powstanie nowy blok, w pobliżu istenijących,” 2015.
[7] Ł. Gdak, „Tetris już na elewacji najdłuższego bloku w Poznaniu,” Głos Wielkopolski, 2015.
[8] J. Mierzejewska, „Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania,” Wydawnictwo PTPN,
2001.
[9] S. Ossowski, „Pamiętacie takie Rataje?”, Głos Wielkopolski, 2016.
[10] A. Rozwadowska, „Wielka płyta postoi jeszcze 150 lat. Będą dwupoziomowe mieszkania, windy
zewnętrzne,” Głos Wielkopolski, 2013.
[11] F. Springer F, „Wanna z kolumnadą,” Czarne, Wołowiec, s.7-9, 63-87, 2013.
[12] Sfa.de, „ Haus 06 Leinefelde,” 2007.
[13] M. Wybieralski, „Zaraz się zawali, czy przetrwa jeszcze 100 lat? Rząd zbada wielką płytę.
Mieszka w niej 12 mln Polaków”, wyborcza.pl, 2013.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ZDROWIU SZCZENIĄT
Blanka Bukowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra
Rozrodu Zwierząt z Kliniką, blankabukowska@gmail.com
Okres neonatalny, czyli poporodowy jest to okres od urodzenia do osiągnięcia 3 tygodnia życia
lub momentu kiedy szczenię zaczyna chodzić i samodzielnie oddawać mocz i kał. Jest to okres
zupełnej zależności od matki spowodowanej nie w pełni jeszcze funkcjonującym układem
nerwowym, m. in. niewykształcone zdolności widzenia i słyszenia oraz nieprawidłowe odruchy
kręgowe. W okresie tym dochodzi do rozwoju i dojrzewania większości funkcji życiowych
szczeniąt. Okres ten ma również decydujące znaczenie dla zdrowia i życia szczeniąt. Celem pracy
jest przedstawienie różnych czynników decydujących o zdrowiu szczeniąt.

1

Wstęp

O zdrowiu szczeniaków decydują różne czynniki na długo przed kryciem. Suki dopuszczone do
rozrodu powinny być poddane badaniu klinicznemu oraz badaniom uzupełniającym, do których
należą badanie: RTG, USG, badanie biochemiczne krwi i moczu. Dodatkowo przeprowadza się
badania histologiczne, immunologiczne i molekularno-genetyczne w tym swoiste testy genetyczne.
Wady o podłożu dziedzicznym często występują w chowie krewniaczym do najczęstszych należą
nadliczbowe palce, rozszczep podniebienia, załamanie ogona i niezrośnięcie powłok brzusznych [16].
U wszystkich hodowlanych suk należy wykonać pełne badanie kardiologiczne: osłuchowe, RTG, USG
i Doppler oraz pełne badanie okulistyczne u lekarza specjalisty [5]. Jednocześnie powinno być
przeprowadzone badanie kału. W przypadku wykrycia pasożytów powinno się zastosować
odpowiednie leczenie. Suki można bezpiecznie odrobaczać w ostatnim tygodniu ciąży z użyciem
fenbendazolu, żeby obniżyć ryzyko śródmacicznego zakażenia Taxocara Canis [4]. Należy oczywiście
wykonać wszelkie badania wymagane ze względu na rasę np. kontrola stawów biodrowych,
łokciowych, zwichnięcie rzepki i choroba Calve-Leig-Perthesa [5].
Dieta suki w czasie ciąży powinna być kompletna i zapewniać prawidłowy przyrost jej wagi.
Samice z nadwagą lub niedowagą mają wyższe odsetki okołoporodowej śmierci noworodków.
Dostępne w handlu komercyjnym karmy dla psów są dobrze zbilansowane pod względem
odżywczym. W trzecim trymestrze ciąży mogą być podawane suce z dodatkiem karmy przeznaczonej
dla szczeniąt [4]. Dodatki żywieniowe i witaminowe są zbędne, jeśli podaje się dobrze zbilansowaną
dietę. Wiele odżywek zawierających witaminy może być groźnych, jeżeli będą podawane w zbyt
wysokich dawkach. Nadmiar witaminy A może spowodować rozszczepienie podniebienia i złamanie
ogona, glukokortikoidy zaś – deformację głowy i kończyn. [16]
Również status szczepień powinien być zgodny z zaleceniami dla suk w ciąży. Pierwsza dawka
szczepionki przeciw herpeswirusowi psiemu powinna być podawana w momencie krycia
i powtarzana później w czasie ciąży. Szczepionki żywe, modyfikowane nie powinny być stosowane,
ponieważ mogą powodować schorzenia a nawet śmierć płodów [4].

2

Poród

Zdrowie szczeniąt jest odzwierciedleniem przebiegu ciąży oraz porodu, dlatego istotnym
czynnikiem jest monitorowanie cyklu płciowego suki w celu wyznaczenia optymalnego terminu
krycia. Wymazy cytologiczne i badanie stężenia progesteronu we krwi dają informację potrzebną do
wyznaczenia terminu owulacji. Znając termin owulacji z dużą dokładnością możemy wyznaczyć
spodziewany termin porodu. Ułatwia to podjęcie decyzji o interwencji w przypadku gdy suka nie
rozpoczyna akcji porodowej w spodziewanym terminie lub planowane jest cięcie cesarskie [5].
Większość suk ma owulację, gdy poziom progesteronu we krwi osiąga wartość ok. 5-10 mg/ml.

Po owulacji oocyty psa dojrzewają w jajowodzie i po około 48h stają się zdolne do zapłodnienia. Tak
więc optymalny termin krycia to 1-4 dzień po owulacji [6]. Ciąża u suki trwa najczęściej od 63 do 65
dni. Poród może jednak rozpocząć się kilka dni wcześniej lub później. W zależności od terminu
unasieniania (krycie wczesne lub późne) oraz żywotności plemników w drogach rodnych suki w
stosunku do przedowulacyjnego wylewu LH ciążą może trwać od 61-68 dni. Z reguły poród
fizjologiczny nie występuje po 70 dniu od inseminacji, chociaż nawet w tym czasie można stwierdzić
żywe płody w macicy [5]. Ważnym elementem jest aby tydzień przed spodziewanym terminem
porodu suce mierzyć temperaturę. Spadek wewnętrznej temperatury organizmu poniżej 37,5°C
oznacza, że pierwsze szczenię powinno przyjść na świat w czasie od 12 do 24 godzin od tego
momentu. Temperatura powinna być mierzona 2-3 razy dziennie zawsze o tej samej porze, np. rano
przed spacerem i karmieniem, wieczorem po spacerze. Najlepiej termometrem elektronicznym co
zmniejsza możliwość wystąpienia błędu w odczycie [7]. Przed zbliżającym się porodem należy
przygotować osobne, ciche i suche pomieszczenie dla rodzącej suki, żeby zminimalizować stres.
Należy unikać przeciągów, dużego zagęszczenia zwierząt, brudu i hałasu. W czasie porodu potrzebny
jest odpowiedni sprzęt. Plastikowe lub metalowe pudełka porodowe są najlepsze, bo łatwo je
utrzymać w czystości. Dno należy wyłożyć gazetami lub podkładami higienicznymi, a na wierzch
położyć koce. Zaraz po porodzie koce powinno się wyprać, w następnych dniach powinno się je prać,
jeżeli zadzie taka potrzeba. Należy zapewnić rodzącej suce temperaturę otoczenia 29,5-32,2°C [4].
Poród u suki składa się z 3 etapów. Pierwsza faza porodu określana jest mianem rozwierania
szyjki macicy. Występują regularne skurcze mięśniówki macicy, które trwają przeciętnie od 6 do 12 h,
z tendencją do przedłużania się nawet do 36 h u pierwiastek [8]. Drugi etap to wypieranie płodów,
faza ta jest bardzo zmienna, zwykle trwa 6-12 h, chociaż może wydłużyć się do 18-24 h. Suka z ciążą 5
– płodową rodzi zwykle około 3 h. Przerwy pomiędzy poszczególnymi szczeniętami fizjologicznie
wynoszą 5-10 minut do 1-2 h [7]. Trzecia faza porodu na ogół występuje naprzemiennie z 2 etapem.
Łożyska wypierane są prawie natychmiast po urodzeniu poszczególnych szczeniąt, zwykle w ciągi 515 min po wydaleniu płodów. Doświadczona zdrowa matka powinna zaraz po urodzeniu intensywnie
wylizywać młode, usunąć z nich resztki przezroczystych błon płodowych i odgryzać pępowinę [8].
Powodem natychmiastowej interwencji lekarsko-weterynaryjnej powinny być silne parcia
i nieproduktywne skurcze utrzymujące się dłużej niż 30-45 min. Taki stan można zdefiniować mianem
ciężkiego porodu. Przy szybki udzieleniu pomocy 1 -4,5 h od rozpoczęcia fazy wypierania odsetek
szczeniąt martwo urodzonych i chorych jest o połowę mniejszy. Ciężki poród rzutuje ujemnie na
dalszą zdrowotność szczeniąt, które są bardziej podatne na zakażenia wirusowe i bakteryjne [16].
Skutecznym sposobem zwiększenia przeżywalności szczeniąt zagrożonych ciężkim porodem
jest wykonaniem cięcia cesarskiego. Zaleca się aby cięcie przeprowadzić w czasie 2 fazy porodu lub
na podstawie pomiaru poziomu progesteronu. Ta metoda polega na wykonaniu zabiegu w 63 dniu od
wzrostu poziomu progesteronu powyżej 5 mg/ml czyli 3 dni po owulacji albo w 65 dniu od
przedowulacyjnego wylewu piku LH. Wykonie ciecia cesarskiego 2 lub 1 dzień za wcześnie może
radykalnie obniżyć szanse przeżycia noworodków oraz wpływać na ich zdrowie. Szczenięta takie
mogą borykać się z problemami związanymi z niedorozwojem płuc, długim czasem krzepnięcia krwi,
brakiem odruch ssania oraz niedoborem siary u matki.

3

Ocena nowonarodzonych szczeniąt

W celu umożliwienia identyfikacji szczeniąt wymagających opieki neonatologicznej stosuje się
tokodynamoterapię oraz pomiar kwasu mlekowego w żyle pępkowej. Badania te mogą przynieść
wartościowe informacje na temat stanu płodu jednak obie metody wymagają użycia specjalnego
sprzętu i doświadczenia przy interpretacji wyników. Wartość progowa mleczanu w żyle pępkowej
wynosi 5 mmol/l, wartość ta pozwala na odróżnienie szczeniąt narażonych na czynniki stresowe
i podjęcie odpowiednich kroków celem ratowania zdrowa noworodka [11].
Również do oceny stanu zdrowia i podjęci odpowiedniego leczenia służy skala Apgar. Punktacja
ta pozwala na odróżnienie noworodków zdrowych od chorych oraz pozwala na postawienie, krótko
terminowej prognozy przyżyciowej. Podjęte w odpowiednim czasie działania resuscytacyjne

zwiększają szanse przeżycia noworodka [4]. Skala Apgar polega na ocenie koloru śluzówki,
częstotliwości pracy serca i oddechów. Dokonuje się pomiaru ruchliwości i reakcji na drażnienia.
Punktacja Apgar poniżej lub równa 6 (w skali od 0 do 10) wskazuje na szczenięta za zmniejszoną
szansą na przetrwanie w pierwszych 24 h po urodzeniu. Śmiertelność szczeniąt z punktacją Apgar ≤ 6
wynosi 21%, podczas gdy u szczeniąt z wyższym wynikiem wynosi 1,2 %. Słaba praca serca (poniżej
180 uderzeń na minutę) i niska liczba oddechów (poniżej 6 oddechów na minutę) blady lub siny kolor
śluzów to dowód na chorowitość szczeniąt [10]. Także obniżenie odruchu poszukiwania sutka, ssania
i połykania są bezpośrednio skorelowane z niskim wynikami oceny w skali Apgar [4].
Niskie wynik oceny w skali Apgar wymagają natychmiastowej resuscytacji. Należy sprawdzić
nozdrza szczenięca na wypadek zalegania w nim płynów. Po ciężkim porodzie oraz przy podejrzeniu
aspiracji wód płodowej, nozdrza powinny zostać natychmiast opróżnione przy użyciu strzykawki lub
gruszki. Kołysanie szczenięciem nie pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych ale czasem prowadzi
do wytrząśnięcia śluzu z żołądka. Po zabiegu cesarskiego cięcia wskazane jest opróżnienie żołądka
przy użyciu sądy pokarmowej podłączonej do strzykawki w celu zmniejszeniu ciśnienia działającego
na przeponę oraz podanie tlenu za pomocą komory tlenowej lub kateteru donosowego [11].

4

Temperatura szczeniąt

Szczenięta podczas odchowu powinny znajdować się w specjalnie przygotowanym kojcu.
Powinien on być na tyle duży by samica mogła swobodnie się w nim poruszać i położyć do
karmienia[3].
Tuż po urodzeniu temperatura ciała u szczeniąt spada nawet do 31°C, aby 24 h później
osiągnąć około 35,5-36,5°C. Do trzeciego tygodnia życia temperatura wzrasta o około 1 stopień,
a poziom podobny jak u dorosłego psa obserwuje się około dopiero 2 miesiąca życia [4]. Od
prawidłowej temperatury organizmu szczeniąt zależy utrzymanie prawidłowych funkcji ich
organizmu. W przypadku wyziębienia spada u nich gwałtownie częstość akcji serca, przestaje
pracować układ pokarmowy, upośledzeniu ulega też czynność układu immunologicznego [3]. Celem
uniknięcia hipotermii i jej fatalnych skutków, należy jak najszybciej rozpocząć po porodzie ogrzewanie
noworodka. Optymalna temperatura w kojcu na poziomie szczeniąt wynosi 28-30°C. W pierwszym
tygodniu życia 28-30°C, w drugim 26-28°C, w ciągu trzeciego 24-26°C [10]. W przypadku osieroconych
szczeniąt, albo u ras bezwłosych np. nagi pies meksykański czy devonrex, temperatura otoczenia
powinna być utrzymywana na nieco wyższym poziomie [4]. U nowonarodzonych szczeniąt aby
podnieść temperaturę można stosować stopniowe ogrzewanie butelkami z ciepłą wodą, owiniętymi
w ręcznik lub ogrzewanie w inkubatorach dla niemowląt lub klatkach tlenowych. Wilgotność
względna 55-65% jest odpowiednia aby zapobiec wysuszaniu skóry.

5

Pobór siary

Tylko niewielka część odporności biernej w formie przeciwciał matczynych jest nabywana
podczas rozwoju prenatalnego 5-10%. Reszta natomiast jest utrzymywana wraz z siarą matki [3].
Siara jest to specjalna wydzielina, która gromadzi się w gruczole mlecznym w ciągu ostatnich tygodni
ciąży. Bogata w wiele odżywczych składników, hormonów i komórek odpornościowych siara różni się
od mleka głównie zawartością immunoglobulin. Podczas pierwszego dnia laktacji immunoglobuliny
klasy IgG, 20% IgA i prawie brak jest IgM. Natomiast w 15 dniu proporcje te wyglądają następująco:
2,5% IgG, 80% IgA, 10% IgM [10]. Ze względu na złożoną budowę łożyska u psów (łożysko
endoteliochorioalne) wchłanianie większości przeciwciał matczynych do obiegu odbywa się wraz
z siarą po porodzie, związane jest to ze zjawiskiem zamykania się bariery jelitowej. Ważne jest aby
pobór siary rozpoczął się jak najszybciej po urodzeniu i nie później niż 12-16 h po urodzeniu.
W przeciwnym razie pobierane przeciwciała praktycznie nie zostaną już wchłonięte i będą odgrywały
rolę ochronną tylko lokalnie w przewodzie pokarmowym [10]. Spożycie siary może być zaburzone
w przypadku wysokiej konkurencji w obrębie miotu. Średnio szczenię spędza ok. 10 min ssąc swoja

matkę podczas gdy cała sesja karmienia trwa 16 minut, przy czym środkowe rzędy gruczołów
sutkowych są najczęściej używane [9]. Jednym ze sposobów suplementowania przeciwciał
matczynych w przypadku śmierci matki jest podawanie noworodkom surowicy krwi od innego psa.
Szczenięta, które otrzymują doustnie surowicę psa (w dawce 1,5 ml/100 g masy ciała – dwukrotnie
w ciągu pierwszych 8 h po urodzeniu) mają lepszy przyrost masy ciała, bogatszą i bardziej
zróżnicowaną florę jelitową oraz niższą zachorowalność w okresie noworodkowym [10].
Również siara bydlęca jest często zalecana w przypadku braku siary u suki. Zapewnia ona kilka
między gatunkowych hormonów i czynników wzrostu. Przeciwciała bydlęce obecne w wydzielinie ich
gruczołów nie są skierowane psim patogenom i trwałość przeciwciał bydlęcych w krwiobiegu
szczeniąt jest wątpliwa. Jednak siara bydlęca jest dobrym źródłem składników odżywczych ale
o niskiej wartości pod kątem biernego transferu odporności u szczeniąt [2].

6

Żywienie noworodka

Prawidłowe żywnie w ciągu pierwszego roku życia szczenięcia ma znaczący wpływ na jego
długowieczność oraz zdrowie. Zmniejszenie podaży białek oraz energii może spowodować zaburzenia
we wzroście, zablokować naturalną mielinizację i neurotransmisję, spowodować niedorozwój mózgu i
zahamować funkcje poznawcze [3]. Zdrowa suka, która jest dobrze odżywiona powinna zapewnić
prawidłowe odżywianie szczeniąt przez pierwsze 4 tygodnie ich życia. W pierwszych dniach życia
oseski ssą matkę z częstotliwością 6-12 razy na dobę, spożywając średni 15 ml mleka na 100 g masy
ciała [1]. Masa ciała noworodka powinna być codziennie monitorowana w celu sprawdzenia czy
szczenię prawidłowo przyrasta. Szczenięta powinny przyrastać 2-4g/kg w stosunku do oczekiwanej
masy ciała dorosłego osobnika. Zdrowe szczenięta powinny podwoić masę swojego ciała przed
10 dniem życia [2]. Od 4 tygodnia życia należy rozpocząć dokarmianie szczeniąt. Do suchej karmy
dodaje się wodę w proporcji 1: 3 aby powstał kleik. Jeśli stosuje się karmę z puszki, należy do niej
dodać wodę w proporcji 2:1. Od 5 tygodnia życia można rozpocząć pojenie wodą. Natomiast od 6
tygodnia życia 50% diety szczeniąt powinna stanowić nierozwodniona karma. Od 6-8 tygodnia życia
szczenięta można całkowicie odsadzić od mleka matki [13]. Wcześniejsze odsadzanie jest
niewskazane z powodu ryzyka niedożywienia, wystąpienia chorób związanych ze stresem, utratą
możliwości socjalizacji i pojawienia się problemów behawioralnych [3].

7

Żywienie szczeniąt po odsadzeniu

Od 6-8 tygodnia należy podawać od 4 do 5 porcji, od 8 tygodnia do 6 miesiąca 3-4 porcję. Po
6 miesiącach stosuje się 2-3 podania karmy, a od 7 miesiąca, 2 lub jedno. U ras dużych
predysponowanych do skrętów żołądka należy stosować 2 podania [15]. Szczenięta po okresie
odsadzenia powinny otrzymywać karmę wysokokaloryczną – około 3, 2- 3,8 kcal EM/GSM – aby
nadmiernie nie obciążać przewodu pokarmowego.
Białko stosuje się o wysokiej jakości. Minimum 9,8% białka powinno stanowić białko
pochodzenia zwierzęcego, zaspokajające zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne. Bilans
azotowy również powinien być dodatni, gdyż w rozwijającym się organizmie przeważają procesy
budulcowe [13].
Należy unikać zbyt dużej podaży tłuszczu, która może prowadzić do otyłości. Walka z otyłością,
która rozwinęła się w wieku szczenięcym jest trudna, gdyż dochodzi wtedy do wzrostu liczby
adipocytów, a nie ich rozmiarów tak jak u psa dorosłego [2]. Minimalne zapotrzebowanie na tłuszcz
wynosi 21-25 g/1000 kcal EN [9].
Szczenięta wykazują zdecydowanie większe zapotrzebowanie na niektóre związki mineralne niż
osobniki dorosłe. Te związki to wapń – ok. 1% s.m., fosfor 0,8% s.m., sód 0,3% s.m., chlor 0,45% s.m..
Mają też większe niż psy dorosłe zapotrzebowanie na witaminę E. Natomiast mniejsze na witaminy A,
D, B1 i B2 [12].

8

Szczepienia profilaktyczne szczeniąt

Przeciwciała zaczynają być produkowane dopiero wtedy, gdy stężenie przeciwciał matczynych
spadnie, co ma miejsce pomiędzy 6-16 tygodniem życia szczenięcia, najczęściej 8-12 tydzień.
U szczeniaka ze słabą odpornością siarową, przeciwciała zaczynają być produkowane szybciej,
a u tego z silnym zabezpieczeniem siarowym później, nawet ok. 12 tygodnia [12]. Pierwsze
szczepienie szczeniąt żyjących pojedynczo, bądź razem z innymi powinno się wykonywać pomiędzy 68 tygodniem życia. Wyjątek od tej reguły stanową psy z komercyjnych stad hodowlanych, schronisk
dla zwierząt lub sklepów zoologicznych, gdzie często pojawiają się poważne problemy zdrowotne.
W takich sytuacjach konieczne może być szczepienie prze 6 tygodniem życia [5]. Według wytycznych
WSAVA szczepienia można podzielić na 3 grupy. Grupa pierwsza to szczepienia zasadnicze – powinny
być wykonywane u każdego zwierzęcia. Druga grupa to szczepienia dodatkowe, wskazane tylko przy
większym ryzyku zachorowania na daną chorobę. Trzecia grupa to szczepienia niezalecane [12].
Do szczepień zasadniczych do szczeniąt zaliczamy uodpornienie na parwowirozę, nosówkę, chorobę
Rubartha oraz wściekliznę. W szczepionce przeciw parwowirozie stosuje się atenuowany parwowirus
CPV-2. W szczepionce przeciw nosówce stosuje się atenuowany wirus CDV. Adenowirus typu 2
(CAV2) jest jednym z czynników powodujących kaszel psiarniowy, CAV1 wywołuję chorobę Rubratha.
W dostępnych komercyjnych szczepionkach stosuje się atenuowany CAV-2, ponieważ chroni
on zarówno przed zakażeniem CAV-2, jak i CAV1, a nie daje skutków ubocznych. Ostatnim
szczepieniem zalecanym u szczeniąt jest szczepienie przeciw wściekliźnie, stosuje się wirus
inaktywowany [14].
Do grupy szczepień dodatkowych zalicza się szczepienia przeciwko parainfluencie,
bordeteliozie, boreliozie i leptospirozie. W szczepiące przeciw parainfluenzie stosuje się wirus
atenuowany, który jest podawany parenteralnie lub donosowo. W szczepiące przeciwko Bordetella
Bronhiseptica mogą być wykorzystywane bakterie zabite lub wyciągi antygenu ściany błony
komórkowej [7]. W szczepionka przeciwko boleriozie wykorzystuje się zabitą bakterię Borrelia
burgdoferi lub jej białka powierzchniowe A-OspA. W szczepionce przeciw Leptospirozie wykorzystuje
się zabite bakterie. Szczepi się tylko psy narażone, przebywające na terenach podmokłych oraz
polujące psy myśliwskie [12]. W grupie szczepień niezalecanych umieszcza się immunizację przeciw
koronowirozie oraz giardiozie. W szczepionkach przeciwko koronawirozie wykorzystuje się
inaktywowany koronawirus psi CCV. W szczepionce przeciwko giardiozie wykorzystuje się zabite
pierwotniaki Giardia Lambria [14].

9

Podsumowanie

Na zdrowie szczeniąt istotny wpływ na monitorowanie suk w ostatnich dniach ciąży, aby móc
precyzyjnie określić termin porodu. W przypadku braku lub przedłużającej się fazy parcia, należy
podjąć pomoc porodową aby zapewnić jak najwyższą przeżywalność szczeniąt [10]. Używając
prostego systemu APGAR, można ocenić szanse przeżycia noworodków oraz identyfikować szczenięta
wymagające szybkiej opieki neonatologicznej [11]. W przypadku zbyt niskiej temperatury otoczenia,
szczenięta narażone są na hipotermię dlatego należy jak najszybciej rozpocząć ogrzewanie
noworodka. Istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie szczeniąt jest spożycie siary w ciągu 1216h życia. Kiedy dochodzi do wchłaniania zarówno IgG, jak i IgA. Po tym czasie wchłanianie jelitowe
jest już niemożliwe ze względu na zmiany pH jelitowego, obecność enzymów proteolitycznych
i utraty specyficznych receptorów. Również na prawidłowy stan zdrowia ma znaczenie zachowanie,
umiarkowanie dodatkowego bilansu energetycznego i fakt, że szczenięta wykazują zdecydowanie
większe zapotrzebowanie energetyczne, niż osobniki dorosłe [12]. Regularne szczepienia zarówno
suki jak i szczeniąt zapobiegają chorobom i śmiertelności związanej z chorobami zakaźnymi [10].
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ABSTRAKTY UCZESTNIKÓW

BIERNE NARAŻENIE NA DYM TYTONIOWY A RYZYKO
NOWOTWORZENIA
Agata Kawalec – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
Anna Kawalec – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
Palenie tytoniu jest udowodnionym czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele chorób, w tym
chorób układu krążenia oraz nowotworów. Rak płuc, przełyku czy jamy ustnej to niektóre z nich.
Ponad 70 związków powstających w wyniku spalania tytoniu jest uznanych za karcynogeny wg IARC
(ang. International Agency for Research on Cancer). W ostatnich latach uwagę badaczy zwróciło
ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na dym tytoniowy (ang. second-hand smoke, SHS) u tzw.
„biernych palaczy”. SHS definiowane jest jako dym emitowany w związku ze spalaniem papierosa
oraz innych produktów spalania tytoniu, w tym dym wydychany przez palaczy. W badaniu
przeprowadzonym w Unii Europejskiej w 2012 roku ponad 25% osób z 27 krajów członkowskich było
narażone na SHS w miejscu pracy. Celem naszej pracy było przedstawienie problemu narażenia na
dym tytoniowy z uwzględnieniem ryzyka nowotworzenia u „biernych palaczy” w oparciu
o doniesienia literaturowe. Podsumowując, „bierni palacze” narażeni na dym tytoniowy metabolizują
takie same karcynogeny jak osoby palące. Nowotwory, których powstanie według IARC ma związek
z biernym narażeniem na dym tytoniowy, to rak płuca oraz prawdopodobnie rak krtani i gardła.

METODY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW KIERUNKÓW
MEDYCZNYCH Z PROCEDUR HIGIENICZNYCH
Agata Kawalec – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
Anna Kawalec – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
Higiena rąk to jeden z podstawowych elementów zapobiegania zakażeniom związanym
z opieką zdrowotną (ang. health-care acquired infection). Spośród procedur higienicznych
wykonywanych przez personel medyczny kluczowe znaczenie ma dezynfekcja oraz mycie rąk.
Większość osób uważa te czynności za proste. Prawdopodobnie dlatego też są to zagadnienia
niedoceniane. A okazuje się, że często higiena rąk wykonywana jest niepoprawnie. Najczęstsze błędy
dotyczą techniki, czasu trwania procedury, a także chwil, w których obowiązkowo powinna ona być
wykonana.
Celem pracy było przedstawienie błędów popełnianych przez personel medyczny (w tym
studentów kierunków medycznych) oraz proponowanych zmian w metodach kształcenia, które
prowadziłyby do poprawy sytuacji w oparciu o analizę literatury z lat 2000-2016 oraz badania własne.
Poprawa efektów kształcenia może nastąpić poprzez regularne powtarzanie szkoleń z zakresu
higieny rąk, które uwzględniałyby nie tylko wyposażenie studentów/personelu medycznego
w wiedzę, ale też ćwiczenia praktyczne. Ponadto należy zwrócić uwagę na dostępność środków do
dezynfekcji w placówkach opieki medycznej, plakaty z instruktażem dotyczącym techniki prawidłowej
dezynfekcji rąk oraz „5 momentów higieny rąk” wg WHO.

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W RODZAJU ARMILLARIA (FR.:
FR.) STAUDE
Katarzyna Górka – Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra
Biosystematyki
Rodzaj opieńka (Armillaria) uznawany jest przez znawców za rodzaj krytyczny. W Polsce
występuje siedem gatunków, z których pięć bywa przypisywanych do grupy gatunków A. mellea
sensu lato. Wszystkie gatunki (za wyjątkiem A. ectypa) mogą być pasożytami korzeni roślin
drzewiastych.
Problemem diagnostycznym jest wysoka zmienność cech makroskopowych wykazywana przez
wszystkie gatunki. Co więcej w kraju występują dwa gatunki bliźniacze: A. lutea i A. cepistipes.
Oznaczanie utrudnia fakt, że część cech jest nietrwała i z czasem zanika (np. obecność łuseczek,
kłaczków), charakteryzuje się wykazuje szeroki zakres zmienności (np. kształt trzonu, kolor owocnika)
lub jest możliwa do zaobserwowania tylko w sytuacji, kiedy badacz dysponuje owocnikami w różnym
wieku. Często oznaczanie wymaga uwzględnienia cech mikro- i makroskopowych, jak również
ekologii gatunku.

OCENA MIKOLOGICZNA POWIETRZA POMIESZCZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
Adriana Osińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus
Piotr Jachimowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus
Natalia Zawrotna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych Coccus
Powietrze pomieszczeń wewnętrznych może być źródłem wielu zanieczyszczeń biologicznych,
w tym grzybami pleśniowymi oraz ich metabolitami, które mogą być opowiedziane za powstawanie
wielu chorób tle alergicznym oraz zakaźnym. Grzyby pleśniowe mogą stanowić nawet do 70% ogólnej
liczby mikroorganizmów w powietrzu, a ich obecność może być związana z zespołem chorego
budynku (SBS). SBS spowodowany jest niewłaściwą higieną i użytkowaniem pomieszczeń, ale może
wynikać także z wadliwie działającej klimatyzacji.
Zdecydowanie większość czasu ludzie spędzają w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego
bardzo istotnym jest, aby powietrze w tych pomieszczeniach nie było zanieczyszczone biologicznie.
Celem poniższej pracy była ocena mikologiczna jakości powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych. Próbki do badań zostały pobrane z różnych pomieszczeń budynków mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej. Oznaczenia jakościowe grzybów strzępkowych prowadzono w oparciu
o obserwacje morfologiczne w różnych stadiach rozwoju grzybni, na hodowli prowadzonej na
podłożu RBC na płytkach Petriego, jak również na podstawie obserwacji mikroskopowych preparatów
grzybiczych.
Przeprowadzone
badania
pozwalają
stwierdzić,
że
najczęściej
występującymi
w pomieszczeniach wewnętrznych rodzajami pleśni są: Penicillium, Aspergillus i Cladosporium.
Dodatkowo wskazują na dużą różnorodność gatunków grzybów pleśniowych, które występują
w pomieszczeniach wewnętrznych.

SYNTEZA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ ZASTOSOWANIE ΑPODSTAWIONYCH AKRYLANÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ
FOSFONOWĄ
Marta Maślanka - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorgaanicznej
Wielofunkcyjne związki fosforoorganiczne są przedmiotem dużego zainteresowania w wielu
dziedzinach chemii: biologicznej, organicznej czy przemysłowej. Wśród związków aktywnych
biologicznie najbardziej znane są inhibitory enzymów. Związki fosforoorganiczne są zatem brane pod
uwagę w poszukiwaniu ligandów dla enzymów, dla których nie opisano jeszcze efektywnych
inhibitorów. Przykładem takiego białka jest kinaza polifosforanowa, która bierze udział
w metabolizmie prokariontów, a jej inhibitory mogą wykazywać efekt antybakteryjny.
Głównym celem badań było poznanie reaktywności różnych octanów allilowych w reakcjach
substytucji z nukleofilami fosforowymi oraz otrzymanie związków o potencjalnym zastosowaniu jako
inhibitory kinazy fosforanowej.
Substratami w reakcjach substytucji nukleofilowej były octany allilowe (monoi dikarboksylowy) – produkty acylowania alkoholi allilowych, adduktów Mority-Baylisa-Hilmana. Jako
substraty nukleofilowe zastosowano fosforyn trietylowy, fosfonooctan trietylowy oraz
metylenobisfosfonian tetraetylowy otrzymując α,β-nienasycone estry zawierające grupę lub grupy
fosfonianowe 1-3,7,8, dla których następnie przeprowadzono hydrolizę bromotrimetylosilanem 4,9
(Schemat 1). W wyniku przeprowadzonych syntez dowiedziono, że reakcja z fosforynem trietylowym
przebiega z dobrą wydajnością dla obu typów substratów allilowych, natomiast dla pozostałych
nukleofili oczekiwane rezultaty obserwowano tylko dla niepodstawionego substratu. W przypadku
związku dikarboksylowego, uzyskano złożone mieszaniny, z których wydzielenie czystych produktów
stanowiło trudność. Otrzymane związki, α-podstawione akrylany oraz produkty uboczne reakcji 5,6
zostały poddane charakterystyce technikami spektroskopowymi. Otrzymano szereg związków
wielofunkcyjnych do dalszych badań nad ich aktywnością biologiczną.
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Schemat 1. Wzory strukturalne otrzymanych α-podstawionych akrylanów oraz produktów ubocznych.
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OCTANY ALLILOWE W SYNTEZIE BIOAKTYWNYCH ZWIĄZKÓW
FOSFOROORGANICZNYCH
Mateusz Jackowski – Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
Prezentowana praca poświęcona jest syntezie serii związków fosforoorganicznych, pochodnych
kwasu p-nitrocynamonowego podstawionych grupą fosfonową w łańcuchu bocznym, potencjalnie
aktywnych biologicznie. Jako substrat wykorzystano octan allilowy powstały w wyniku acylowania
adduktu reakcji Mority-Baylisa-Hillmana p-nitrobenzaldehydu i akrylanu t-butylu. Następnie układ
allilowy poddano reakcji z fosforynem trietylowym, a także solą sodową fosfonooctanu trietylowego
i metylenobisfosfonianu tetraetylowego. Otrzymane produkty hydrolizowano dla uzyskania wolnych
kwasów. Końcowe związki oczyszczano chromatograficznie lub przez krystalizację
i scharakteryzowano spektroskopowo. Wybrane związki poddano badaniom inhibicji ureazy
wyizolowanej z Sporosarcina pasteurii oraz Helicobacter pylori, a także inhibicji kinazy
polifosforanowej. Potwierdzono umiarkowaną aktywność niektórych z nich wobec ureazy S. pasteurii
oraz kinazy polifosforanowej. Otrzymane fosfoniany wykazują aktywność odpowiednią dla struktury
wiodącej, która wymaga jednak dalszej optymalizacji.

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L POKRYTEJ POWŁOKAMI
ZRO2 W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI
Anna Mazur Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych
Jacek Chęcmanowski Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych
Bogdan Szczygieł – Politechnika Wrocławska, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych
Jednym ze stosowanych materiałów na implanty jest popularna stal nierdzewna 316L.
W środowisku płynów ustrojowych z powodu obecności jonów chlorkowych, niskiego pH oraz
stosunkowo wysokiej temperatury ciała człowieka stal ulega korozji. Możliwym rozwiązaniem
problemu jest pokrywanie stali powłokami ceramicznymi (SiO2, ZrO2, TiO2), które wykazują działanie
barierowe oraz wpływają na przyrost ceramiki apatytowej na ich powierzchni. Jednym z najczęściej
stosowanych materiałów do wytwarzania powłok na metalowych implantach w medycynie jest ZrO2.
Tlenek cyrkonu (ZrO2) posiada właściwości bioinertne i biokompatybilne oraz wysokie parametry
wytrzymałościowe wśród materiałów ceramicznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością
chemiczną w środowisku płynów ustrojowych. Stosowany w połączeniach z metalami stanowi barierę
dla migracji jonów metali (np. Fe, Ni, Mo, Cr, Mn), które są szkodliwe dla organizmu żywego –
przenikają do płynów ustrojowych i tkanek otaczających implant [1].
Metodą zol-żel otrzymano na stali 316L cienkie powłoki ZrO2. Powłoki wielowarstwowe
nanoszono z zoli zawierających jako prekursor tetraetoksycyrkonian oraz jako rozpuszczalnik alkohol
butylowy. Ponadto w skład zolu wchodziły kwasy: azotowy i octowy. Zole nanoszono techniką
zanurzeniową z szybkością wynurzania z roztworu 10 mm/min. Otrzymane próbki eksponowano
w roztworze sztucznej krwi (SBF).
Na podstawie analizy SEM, EDS i ICP wykazano przyrost ceramiki apatytowej na powierzchni
wytworzonych warstw. Pomiary elektrochemiczne potwierdziły, że osadzenie powłok ZrO2 na stali
316L przyczynia się do wzrostu odporności korozyjnej stali. Badania wykazały, że pokrycie stali 316L
wielowarstwową powłoką ZrO2 powoduje wzrost właściwości barierowych próbek w środowisku
płynów ustrojowych.

WYKORZYSTANIE GEOSTATYSTYKI DO SZACOWANIA
ROZKŁADU TEMPERATUR NA HAŁDZIE AKTYWNEJ
TERMICZNIE
Adrian Zarychta – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Metody geostatystyczne zaczynają odgrywać ważną rolę w różnych dziedzinach nauki, przez co
zyskują coraz więcej zwolenników. W związku z tym stają się znakomitą alternatywą do uzyskania
dobrych wyników badań przy wykorzystaniu niewielkich nakładów finansowych.
W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań, związane z wykorzystaniem
metod geostatystycznych (m.in. krigingu zwyczajnego) przy szacowaniu rozkładu temperatur
wewnątrz oraz na powierzchni wybranej, aktywnej hałdy pogórniczej. Wspominaną formę
antropogeniczną zlokalizowano w obrębie miasta Wojkowice, w województwie śląskim. Rezultatem
prowadzonych prac badawczych było opracowanie map, ilustrujących rozkład temperatur wewnątrz
analizowanego zwałowiska, a także na jego powierzchni.

PRODUKCJA BIOGAZU Z SKŁADOWISK ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Piotr Jachimowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"
Adriana Osińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"
Natalia Zawrotna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowe Koło Mikrobiologów
Molekularnych "COCCUS"
W ramach działalności człowieka takiej jak handel, gastronomia, gospodarstwa domowe czy
usługi powstaje wiele odpadów komunalnych. Głównymi składnikami nieselektywnie zbieranych
odpadów komunalnych są: papier, karton czy metale. Ich wzajemne proporcje zależne są od poziomu
życia ludzi oraz pory roku.
Odpady gromadzone są na składowiskach odpadów, które są odpowiednio zlokalizowane
i urządzone pod względem technicznym (właściwy charakter hydrologiczny, topograficzny,
geotechniczny i komunikacyjny) miejscem deponowania odpadów, gwarantującym jak największe
ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że składowanie
odpadów jest metodą uzupełniającą lub końcowym etapem procesu zagospodarowania odpadów.
Niestety w Polsce nadal jest to najbardziej popularna metoda postępowania z odpadami.
Przemiany zachodzące w składowanych odpadach komunalnych powodują m.in. wydzielanie
biogazu, którego najważniejszym składnikiem jest metan (40-70%). Powstający gaz jest produktem
beztlenowego rozkładu substancji organicznych zawartych w odpadach. Ilość biogazu jaka generuje
się w składowisku odpadów komunalnych zależy od: wieku wysypiska, składu morfologicznego
odpadów, miąższości warstwy odpadów, ilości zdeponowanych odpadów oraz klimatu.
Ujmowanie gazów procesowych ma miejsce na wysypiskach czynnych oraz zrekultywowanych
o zakończonej eksploatacji, przy wykorzystaniu jednej z dwóch technologii. Pierwsza z nich polega na
pionowym ujmowaniu biogazu za pomocą studni umieszczonych co 50-100 m wypełnionych
porowatym
materiałem.
Natomiast
druga
polega
na
poziomym
rozmieszczeniu
przypowierzchniowych przewodów perforowanych chwytających gaz migrujący ku górze
składowiska. Przy ujmowaniu gazu wysypiskowego bardzo ważne jest uszczelnienie wysypiska
zapobiegające samozapłonowi.
Celem niniejszej pracy jest porównanie stosowanych technologii, analiza procesu rozkładu
odpadów komunalnych oraz możliwości energetycznych ujmowania gazu wysypiskowego.

KOLORYMETRYCZNE OZNACZENIE BARWY JAKO WYRÓŻNIKA
JAKOŚCI MIODÓW ODMIANOWYCH
Sowa Patrycja, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii
Żywności, e-mail: patrycjasowa@op.pl
Bieniek Agata, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii
Żywności
Dżugan Małgorzata, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii
i Toksykologii Żywności
Barwa jest cechą charakterystyczną poszczególnych odmian miodu. Stanowi jedną z cech
organoleptycznych, wykorzystywanych do ich wstępnej identyfikacji. Zależy przede wszystkim od
pochodzenia pożytku pszczelego i jest niezwykle zróżnicowana: od bardzo jasnej, niemalże
bezbarwnej, aż po brązową, praktycznie czarną. Miody nektarowe są z reguły jaśniejsze od
spadziowych [1]. Barwa miodu wynika przede wszystkim z zawartości barwników takich jak:
karotenoidy, antocjany, czy chlorofile, stąd często jest korelowana z zawartością związków
biologicznie czynnych [2]. Zmiana zabarwienia miodów następuje również podczas jego
przechowywania W skutek zachodzącej reakcji Maillarda, która przyczyna się do wzrostu zawartości
melanoidów (produktów kondensacji aminokwasów z cukrami) miody ciemnieją [3]. Istnieje kilka
alternatywnych metod instrumentalnych wykorzystywanych do określenia barwy miodu.
Celem badań było opracowanie własnej skali barw miodu w oparciu o pomiary
spektrofotometryczne, którą wykorzystano w celu identyfikacji odmiany miodu. Materiał badawczy
stanowiło 25 próbek miodów: lipowe (n = 2), rzepakowe (n = 3), wielokwiatowe (n = 5), nawłociowe
(n = 3), gryczane (n = 3), spadziowe (n = 9) wyprodukowanych na terenie województwa
podkarpackiego w latach 2013-2014. Intensywność zabarwienia określano w oparciu o skalę
mmPfund [5] oraz test ABS450 [6].
Na podstawie uzyskanych wyników badań stworzono własną czterostopniową skalę barw,
w zależności od zastosowanego testu (rys. 1). Zaobserwowano wysokie zróżnicowanie w badanym
parametrze, zarówno pomiędzy odmianami, jak i w obrębie samych odmian. Miody spadziowe
generalnie były ciemniejsze (od 20,9-220,2 według skali mmPfunda i 555-2252 mAU), natomiast
nektarowe (od 10,3–144,8 mmPfund i 243-1976 mAU dla miodów wielokwiatowych). Najjaśniejsze
w przeprowadzonych badaniach były miody rzepakowe, najciemniejsze gryczane, co świadczy o tym,
że wizualna ocena barwy wykazuje dużą zbieżność z kolorymetryczną.
Badania wykazały, że ze względu na wysoką zmienność barwy miodów w obrębie odmiany,
kolorymetryczna ocena barwy nie może być stosowana w celu weryfikacji odmiany miodu. Zaletą
pomiaru kolorymetrycznego jest większa dokładność i obiektywność, wynik nie zależy od zdolności
oceniającego do postrzegania barw.
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F. Świderski., B. Waszkiewicz-Robak,,,Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami
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M. P. Kuś, F. Congiu., D. Teper, Z. Sroka, I. Jerković, C.I. Tuberoso,,,Antioxidant activity, color
characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey
types”, Food Science and Technology, nr. 55, pp. 124-130, 2014
S. Popek,K. Figiel,,,Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a⃰ b⃰,” Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 743, pp. 179-187, 2007
M. T. Sanford,,,Honey Juding and Standards, University of Florida”, IFAS Extension.
http://entnemdept.ufl.edu/honeybee/extension/AA24800%20Honey%20Judging%20and%20S
tandards.pdf, 2015
G. Beretta, P. Granata, M. Ferrero, M. Orioli, R. M. Facino,,,Standardization of antioxidant
properties of honey by combination of spectrophotometric/fluorimetric assays and
chemometrics”, Analytica Chimica Acta, nr. 533, pp. 183-191, 2005.

OCENA STRUKTURY KRYSTALICZNEJ MIODÓW
ODMIANOWYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Sylwia Swacha – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii
Żywności, e-mail: sylwiaswacha@gmail.com
Małgorzata Dżugan – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii
i Toksykologii Żywności
Miód jest naturalnie słodkim produktem wytwarzanym przez pszczoły Apis mellifera z zebranego
nektaru kwiatowego lub ze spadzi. Pod względem składu chemicznego, jest produktem bardzo
zróżnicowanym. Najliczniejszą grupę związków w miodzie stanowią węglowodany. W największej
ilości monosacharydy (70-80%), głównie glukoza i fruktoza, dwucukry – sacharoza, maltoza,
izomaltoza, turanoza oraz wielocukry – melecytoza [1].

Z uwagi na stopień krystalizacji dojrzałego miodu wyróżnia się miód w stanie płynnym (patoka)
oraz skrystalizowany (krupiec). W trakcie przechowywania, proces krystalizacji jest zjawiskiem
naturalnym, zachodzącym w każdym miodzie. Czas procesu zależy głównie od pożytku z jakiego miód
został wyprodukowany oraz od stopnia dojrzałości miodu [2]. Obserwacje efektu procesu krystalizacji
miodu prowadzone są zazwyczaj w szklanych opakowaniach, poprzez ocenę jakości krupca. Techniki
mikroskopowe pozwalają na prowadzenie obserwacji mikrostruktur, a także złożonych zjawisk
występujących w wyniku krystalizacji związków organicznych [3]. Przeprowadzone badania miały
zatem na celu szersze wyjaśnienie procesu krystalizacji zachodzącego w naturalnych miodach
odmianowych. Podjęto próbę odróżnienia wybranych miodów w oparciu o strukturę krupca. Do
badań wykorzystano krupiec miodu wielokwiatowego, akacjowego, lipowego i gryczanego (według
deklaracji producenta) pozyskany w latach 2013-2016. Materiał badawczy przechowywano w
laboratorium w temperaturze 20±3°C.
Przeprowadzone analizy, pozwoliły na zaobserwowanie różnic w kształcie i wielkości krupca
testowanych miodów w zależności od odmiany. Badania potwierdzają, że struktury krystaliczna jest
ważnym źródłem informacji o miodzie, a zaproponowana metoda może być wykorzystywana do ich
identyfikacji.
[1]

[2]

[3]

J. Miguel Alvarez-Suarez, S. Tulipani, S. Romandini · E. Bertoli · M. Battino,,, Contribution of
honey in nutrition and human health: a review”, Mediterranean Journal of Nutrition and
Metabolism, nr 3, pp. 15-23, 2010.
A. Grégrová, V. Kružík, E. Vrácovská, A. Rajchl i H. Čížková, „Evaluation of factors affecting
crystallization of disparate set of multi-flower honey samples”, Agronomy Research, nr 13, pp.
1215–1226, 2015.
S. Bakier,,,Charakterystyka struktury krystalicznej wybranych gatunków polskich miodów”,
Inżynieria Rolnicza, nr 5, pp. 13-21, 2007.

MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI SENSORYCZNYCH JOGURTU
O ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI BIAŁEK SERWATKOWYCH
I Z UDZIAŁEM MIKROFLORY PROBIOTYCZNEJ
Paulina Bierzuńska – Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Technologii Mleczarstwa
Dorota Cais-Sokolińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Technologii Mleczarstwa
Jogurty o zwiększonej wartości prozdrowotnej stanowią istotny element diety współczesnego
konsumenta. Produkty te są pożądane z uwagi na zawartość składników bioaktywnych i udział
mikroflory o udokumentowanych właściwościach probiotycznych. Ważne jest jednak, aby
akceptowalność takich jogurtów wynikała nie tylko z korzyści dla zdrowia, ale także doznań
sensorycznych dostarczanych konsumentowi.
Materiał do badań stanowił jogurt o 16% zawartości suchej substancji i tym samym
zwiększonej zawartości białek serwatkowych. Zawartość ich modelowano poprzez dodatek
odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) lub koncentratu białek serwatkowych WPC80. Mleko
inokulowano probiotyczną kulturą starterową złożoną z Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
acidophilus i Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Fermentację prowadzono w 37°C do pH 4,45.
Ocenę sensoryczną przeprowadzono za pomocą metody profilowania sensorycznego w oparciu
o deskryptory smaku i zapachu oraz tekstury takie jak: konsystencja, spójność, adhezyjność,
kaszkowatość, stabilność. W celu określenia położenia badanych próbek w przestrzeni percepcyjnej
wyniki oceniono metodą analizy składowych głównych PCA. Stwierdzono korzystny wpływ WPC80 na
walory sensoryczne mleka fermentowanego. Ogólna pożądalność jogurtu z jego udziałem nie różni
się istotnie od jogurtu zawierającego OMP.

OCENA SENSORYCZNA MLEKA KOZIEGO I JEGO PERMEATU PO
MIKROFILTRACJI
Łukasz K. Kaczyński Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Katedra Technologii Mleczarstwa
Dorota Cais-Sokolińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Katedra Technologii Mleczarstwa
Stosowanie mikrofiltracji o odpowiedniej średnicy porów w membranie, przyczyniać się może
do obniżenia zawartości drobnoustrojów (Ø 1,4 μm) oraz frakcjonowania kazeiny micelarnej i białek
serum (Ø 0,1-0,2 μm). Micele kazeinowe (0,2 µm) zostają w retentacie, a białka serum (0,0036 µm)
przechodzą do permeatu.
Celem badań była analiza profilu smakowo-zapachowego i ocena ogólnej pożądalności mleka
koziego i jego permeatu po mikrofiltracji.
W tym celu surowe odtłuszczone mleko kozie o wysokiej jakości higienicznej i cytologicznej
poddano frakcjonowaniu przy użyciu membrany ceramicznej o Ø 0,14 μm, wykonanej z TiO2, 23
kanałowej, o dł. 1178 mm i o powierzchni filtracyjnej 0,33 m2 (ISOFLUX, TAMI Industries). Po
procesie mikrofiltracji, uzyskano dwie frakcje: retentat zawierający kazeinę i permeat zawierający
wyłącznie białka serum.
Ocenę ogólnej pożądalności przeprowadziło 27 osób w wieku od 19 do 56. Użyto skali
hedonicznej o intensywności od 1 do 9 punktów, gdzie 1 oznaczał próbkę wyjątkowo pożądaną,
a 9 wyjątkowo niepożądaną. Ocenie poddano takie wyróżniki jakości permeatu jak: smak, zapach,
wygląd, barwa i konsystencja. Wszystkie próbki znakowano inskrypcją kodowaną. Ocenę sensoryczną
mleka i jego permeatu po MF przeprowadzono metodą profilowania. Wykorzystano deskryptory
takie jak: zwierzęcy, gotowania, słodki, ziarna, nieświeży, utleniony, mleczny, przetworzony. Ocenę
taką przeprowadził zespół osób odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do oceny. W tym celu
użyto skalę intensywności od 1 do 10 punktów, gdzie 1 oznaczał zapach niewyczuwalny, a 10 zapach
bardzo intensywny.
Wykazano, że permeat ma zbliżony do mleka profil zapachowy. Najsilniej wyczuwalny była
zapach zwierzęcy typowy dla mleka koziego. W permeacie bardziej niż w mleku wyczuwalny był
zapach słodki. Ani w mleku ani w permeacie nie stwierdzono zapachów utlenionego, gotowania oraz
zapachu ziarna.

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU KETCHUPU
Paulina Misiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Izabella Matuszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pamela Sielicka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
W Polsce ketchup cieszy się dużą popularnością przez cały rok, głównie ze względu na szerokie
możliwości jego zastosowania. Według danych Euromonitora w 2016 roku wydaliśmy na zakup
ketchupów ok. 509,9 mln zł. Panujący na rynku trend na żywność o właściwościach prozdrowotnych
powoduje rozszerzanie oferty o ketchupy bez syntetycznych składników. Powoduje to dalszy rozwój
rynku, tym bardziej, że skład jest jednym z głównych deklarowanych czynników warunkujących
decyzje zakupowe.
Celem projektu było zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku ketchupu, w tym
sprawdzenie jaki rodzaj i markę ketchupu ankietowani najczęściej wybierają oraz jakie czynniki
wpływają na ten wybór. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu pośredniego przy
zastosowaniu kwestionariusza ankiety internetowej wśród 547 respondentów.

REDUKCJA ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ ALGORYTMU
ODWIJANIA FAZY
Michał M. Placek – Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Inżynierii Biomedycznej, e-mail: michal.placek@pwr.edu.pl
W wielu praktycznych zastosowaniach konieczny jest pomiar przesunięcia fazowego. Często jest
w nim bowiem ukryta informacja o innej wielkości fizycznej, np.: kształcie powierzchni w zadaniu
profilometrii lub rozkładzie prędkości przepływu krwi w angiografii rezonansu magnetycznego.
Jednakże w większości przypadków z rejestrowanych sygnałów udaje się wyodrębnić tzw.
„zwiniętą” fazę, która jest ograniczona do przedziału (−π, π] i może zawierać skoki (nieciągłości)
o wartości 2π. Rekonstrukcja oryginalnego przesunięcia fazowego jest na ogół złożonym
zagadnieniem, toteż opracowano wiele algorytmów odwijania fazy różniących się złożonością
obliczeniową i dokładnością uzyskiwanych rezultatów.
Ogólnym podejściem stosowanym w przetwarzaniu obrazów jest metoda rozrostu ziarna.
W ujęciu odwijania fazy polega ona na przechodzeniu od punktu odniesienia na obrazie fazy do
sąsiednich pikseli i dodawaniu do zwiniętej fazy takiej wielokrotności 2π, która wyeliminuje skoki
spowodowane zawinięciami. Kluczowa jest jednak kolejność, w jakiej odwijane są poszczególne
punkty, gdyż błąd popełniony na wczesnym etapie odwijania będzie propagowany do dalszych
obszarów. Drogowskazem mogą być mapy jakości, które każdemu punktowi zwiniętej fazy
przyporządkują liczbową jakość. Zakłada się przy tym, że im niższa jakość w danym obszarze, tym
większe ryzyko, że podczas odwijania zostanie wprowadzony błąd. Z tego powodu najpierw
dokonuje się odwijania obszarów o wysokiej jakości.
Prezentowany w literaturze algorytm „Quality-guided path following” [1] w każdym kroku odwija
punkt o najwyżej jakości spośród punktów sąsiadujących z dotychczas odwiniętymi pikselami.
Decydujący wpływ na szybkość tego algorytmu ma zarządzanie listą punktów oczekujących na
odwinięcie. Oryginalna implementacja algorytmu jest pod tym względem nieoptymalna.
Zaproponowano zastosowanie drzewiastych struktur danych do zarządzania listą punktów
oczekujących [2]−[4], co pozwoliło na zmniejszenie złożoności obliczeniowej procedury bez
pogorszenia jakości uzyskiwanych rozwiązań.
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