




FIZYKOCHEMIA GRANIC FAZ – METODY INSTRUMENTALNE

ABSTRAKTY





FIZYKOCHEMIA GRANIC FAZ – METODY INSTRUMENTALNE

ABSTRAKTY

Lublin 2019



Konferencję honorowym patronatem objął Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Pełną odpowiedzialność za treść i formę tekstów zebranych w tym wydawnictwie ponoszą 
Autorzy prac.

ISBN 978–83–65133–31–1

Projekt logotypu i okładki: Konrad Niedźwiecki
Przygotowanie do druku: Marek Popielnicki

Druk: Petit Skład–Druk–Opraw 
ul. Tokarska 13, 20-130 Lublin 
tel. 81 744 56 59 
www. petit.lublin.pl

REDAKCJA: Witold Zawadzki
Małgorzata Wiśniewska
Agnieszka Nosal–Wiercińska



PATRONAT HONOROWY

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

dr hab. Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa  
Lubelskiego

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

prof. dr hab.  
Anna Deryło-Marczewska
Dziekan Wydziału Chemii UMCS

prof. dr hab. n. med.  
Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN
Prezes Oddziału PAN/O Lublin

prof. dr hab. Izabela Nowak
Prezes Polskiego Towarzystwa  
Chemicznego

prof. dr hab. Janusz Igras
Dyrektor Instytutu Nowych Syntez 
Chemicznych



6

HONOROWY KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKiFP PAN, Kraków
prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, AGH, Kraków
prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, IMW, Lublin
prof. dr hab. Emilian Chibowski, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Stanisław Chibowski, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, UMCS, Lublin
prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, PL, Lublin
prof. dr hab. Barbara Gawdzik, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, UwB, Białystok
prof. dr hab. Jacek Goworek, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Lucyna Hołysz, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Władysław Janusz, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Bronisław Jańczuk, UMCS, Lublin
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, PP, Poznań
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Marek Majdan, UMCS, Lublin
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, PG, Gdańsk

prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM, Poznań
prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, IKiFP PAN, Kraków
prof. dr hab. Robert Pietrzak, UAM, Poznań
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska, PP, Poznań
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS, Lublin
prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, PW, Wrocław
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Łódź
prof. dr hab. Bogdan Skwarzec, UG, Gdańsk
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, UG, Gdańsk
prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, IKiFP PAN, Kraków
prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, PW, Warszawa
prof. dr hab. Adrianna Zaleska-Medyńska, UG, Gdańsk
prof. dr hab. Anna Zdziennicka, UMCS, Lublin



7

KOMITET NAUKOWY
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH, Kraków
dr hab. Piotr Borowski, UMCS, Lublin
dr hab. Barbara Charmas, UMCS, Lublin
dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, PP, Poznań
dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS, Lublin
dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, Lublin
dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, UW, Warszawa
dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Joanna Kolmas, WUM, Warszawa
dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Paweł Kozyra, UJ, Kraków
dr hab. Agnieszka Królicka, AGH, Kraków
dr hab. n. med. Michał Latalski, UM, Lublin
dr hab. Renata Łyszczek, UMCS, Lublin
dr hab. Krzysztof Miecznikowski, UW, Warszawa
dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Jolanta Nieszporek, UMCS, Lublin
dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Anna M. Nowicka, UW, Warszawa
dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM, Poznań
dr hab. Wojciech Piasecki, prof. AWF, Biała Podlaska
dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Ewa Skwarek, UMCS, Lublin
dr hab. inż. Marcin Sobczak, WUM, Warszawa
dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Konrad Terpiłowski, UMCS, Lublin
dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Cecylia Wardak, UMCS, Lublin
dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH, Radom
dr hab. Monika Wawrzkiewicz, UMCS, Lublin
dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS, Lublin
dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ, Łódź



ORGANIZATORZY

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS

Wiceprzewodnicząca
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS

Członkowie
dr hab. Ewa Skwarek
dr Dariusz Sternik
dr hab. Konrad Terpiłowski
dr Witold Zawadzki



SEKCJE

Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, 
prof. dr hab. Stanisław Chibowski

Technologia chemiczna i kataliza
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Robert Pietrzak, 
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Elektrochemia i analityka chemiczna
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk,
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Fizykochemia ciała stałego
Przewodniczący: 
prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, 
prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Chemia w medycynie
Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, 
dr hab. Katarzyna Tyszczuk–Rotko, prof. UMCS





Wykłady plenarne





WYKŁADY PLENARNE

13

Problemy wyznaczania potencjału elektrokinetycznego  
z pomiarów ruchliwości elektroforetycznej

Emil Chibowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Potencjał elektrokinetyczny, powszechnie znany jako ‘potencjał dzeta’ lub ‘po-
tencjał zeta’ jest jedynym potencjałem na granicy faz, który można wyznaczyć, 
ale nie zmierzyć bezpośrednio, z pomiarów znanych zjawisk elektrokinetycz-
nych. To jest: elektroforezy, elektroosmozy, potencjału (lub prądu) przepływu 
i potencjału sedymentacji. Istnieją również inne zjawiska, które wykorzystuje 
się do wyznaczenia tego potencjału. Jednak najczęściej stosowanym jest elek-
troforeza. Istnieje kilka renomowanych firm produkujących tzw. Zetametry. 
W niektórych układach (np. cząstki hydrofobowe) stosuje się potencjał prze-
pływu. Oryginalną teorię zjawisk elektrokinetycznych zawierającą potencjał 
elektrokinetyczny opracował Smoluchowski, Helmholtz, Hückel, Henry oraz 
późniejsze teorie i obliczenia numeryczne zaproponowane przez O’Briena  
i Huntera, Zukowski’ego – Saville, lub Mangelsdorfa – White, oraz Dukhina 
i Semenikina. Celem tej prezentacji nie jest omawianie tych teorii ale pokaza-
nie jakie warunki powinien spełniać mierzony układ aby zastosować właściwe 
równanie do obliczenia potencjału zeta ze zmierzonej wartości ruchliwości 
elektroforetycznej. Firmy produkujące Zetametry w oprogramowaniu mają 
zwykle możliwość przeliczenia ruchliwości na potencjał zeta z równania Smo-
luchowskiego lub Hückel’a. Różnica w obliczonej wartości potencjału zeta  
z tej samej wartości ruchliwości stosując te dwa równania wynosi 50%. Istotne 
jest więc, które równanie należy zastosować, a być może równanie Henry’ego, 
lub może najlepiej obliczenia numeryczne. Niestety w publikowanych pracach 
często autorzy nie zwracają uwagi na te problemy i cytują wartości odczytane  
z aparatu, nawet nie zwracając uwagi jak zostały obliczone wartości.

Dlatego sądzę, że pokazanie problemów obliczania potencjału zeta i wa-
runków pozwalających zastosować odpowiednie równanie jako użyteczne dla 
autorów stosujących takie pomiary, które są niezwykle istotne przy badaniu 
stabilności i oddziaływań w układach zdyspergowanych.
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Wpływ metali przejściowych na charakterystykę  
i aktywność katalityczną mezoporowatych  
sit molekularnych

Izabela Nowak, A. Feliczak-Guzik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

Do przygotowania obiecujących sfunkcjonalizowanych materiałów mezopo-
rowatych użyto drogę bezpośredniej syntezy z wykorzystaniem odpowiednich 
środków ukierunkowujących strukturę. Otrzymano uporządkowane me-
zoporowate krzemionki, zawierające m.in. jony metali przejściowych, które 
wykazywały dużą powierzchnię właściwą oraz posiadały jednolite mezopo-
ry o wymiarach ca. 3–15 nm. Ponieważ oczekuje się, że znajdą zastosowanie 
jako odporne na wodę stałe katalizatory do reakcji wymagających obecności 
słabych centrów kwasowych i odpowiednio niższych temperatur od obecnie 
stosowanych przemysłowych, zostały przetestowane pod kątem różnych re-
akcji utleniania / hydroksylacji / uwodornienia / odtleniającego uwodornienia. 
Wykazano, że nowe materiały krzemionkowe i krzemoorganiczne zawierające 
Nb, Ru lub Sn nadają się do epoksydowania olefin. Na przykład, katalizatory 
Nb z sfunkcjonalizowaną związkami organicznymi macierzą krzemionkową 
wykazywały wyższą selektywność do epoksydów (~ 99%) niż czysty kataliza-
tor niobokrzemianowy, chociaż miały podobne właściwości strukturalne / tek-
sturalne. Wzrost długości łańcucha prekursora organicznego był czynnikiem 
przyczyniającym się do wyższej hydrofobowości, a zatem lepszej selektyw-
ności. Bardzo obiecujące wyniki wykazały eksperymenty adsorpcji wewnątrz 
porów związków aktywnych, takich jak leki. Wyniki tego procesu wykazały 
zależność: rodzaju grupy organicznej obecnej w materiale krzemionkowym, 
jego ilości i lokalizacji. Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego i za-
wartości grup organicznych w większości przypadków adsorbowano większą 
ilość związku aktywnego.

Podziękowania dla NCN za sfinansowanie prezentowanych badań (nr projektu: DEC-
–2013/10/M/ST5/00652) oraz FNP (projekt nr POIR.04.04.00–00–1792/18).
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Dwutlenek węgla – surowiec przyszłości

Janusz Ryczkowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Aktualne badania i opracowania naukowe wyraźnie wskazują, że CO2 należy 
traktować jako surowiec podstawowy lub pomocniczy, który już umożliwia lub 
w najbliższej przyszłości będzie umożliwiać produkcję szeregu dóbr do dal-
szego wykorzystania [1]. Aktualne kierunki wykorzystania dwutlenku węgla 
przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 1) [2].

Rys. 1. Kierunki wykorzystania CO2 (DME – dimethylether, eter dimetylowy, F-T – Fischer
-Tropsch; RWGS – reverse water gas shift, odwrócona konwersja tlenku węgla) [2]

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną przykłady szczegółowych 
rozwiązań.

[1] J. Ryczkowski, Dwutlenek węgla – surowiec czy odpad? w: Nowe trendy w fizy-
kochemicznych badaniach granic faz (pod red. M. Drach), Bema Graphics S.C. 
(ISBN: 978-83-60988-25-1), Lublin, 2018, str. 181-196.

[2] E. Billig, M. Decker, W. Benzinger, F. Ketelsen, P. Pfeifer, R. Peters, D. Stolten, 
D. Thrän, J. CO2. Util, 30 (2019) 130.
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Analiza wielowarstwowych filmów kazeinowo–polipep-
tydowych metodami elipsometrii, mikrowagi kwarcowej  
i spektroskopii ATR–FTIR

Lilianna Szyk-Warszyńska, Katarzyna Raszka, Piotr Warszyński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe zostały po raz pierwszy opisane 
przez Dechera i wsp. [1]. Obecnie znajdują szerokie zastosowanie przede 
wszystkim do modyfikacji właściwości powierzchni (ładunek, zwilżalność, 
hydrofobowość, biokompatybilność), jako funkcjonalne cienkie warstwy  
o właściwościach antykorozyjnych lub antybakteryjnych, jako półprzepusz-
czalne membrany lub powłoki nano– i mikrokapsułek. Dzięki zastosowa-
niu komplementarnych technik doświadczalnych możemy określić grubość  
i właściwości optyczne tego typu filmów (elipsometria), ich masę i właściwości 
wiskoelastyczne (mikrowaga kwarcowa – QCM), strukturę (XRR), przepusz-
czalność (metody elektrochemiczne i fluorescencyjne), a także skład i zmiany 
konformacyjne komponentów. 

W prezentowanej pracy skupiamy się na właściwościach filmów wielo-
warstwowych utworzonych z dwu dodatnio naładowanych polipeptydów, 
poli–L–lizyny (PLL) i poli–L–argininy (PLArg) oraz alfa– i beta–kazeiny 
[2, 3]. Filmy tego typu mogą zostać zastosowanie do modyfikacji powierzch-
ni implantów metalicznych lub polimerowych celem poprawy ich integracji  
z organizmem pacjenta. Stosując kombinacje technik elipsometrii, mikrowagi 
kwarcowej, spektroskopii ATR–FTIR oraz symulacje metodą dynamiki mo-
lekularnej wykazaliśmy, że różnice w grubości i masie pomiędzy strukturami 
poli–L–argininowo – kazeinowymi oraz poli–L–lizynowo – kazeinowymi są 
skutkiem silniejszych oddziaływań PLArg z kazeiną w stosunku do oddzia-
ływań PLL z kazeiną. Wynikają one z większej liczby wiązań wodorowych 
pomiędzy łańcuchami poli–L–argininy i cząsteczkami kazeiny w stosunku do 
układu PLL/kazeina oraz z różnic w strukturze pierwszo– i drugorzędowej 
alfa– i beta–caseiny. 

[1] G. Decher, J.D. Hong, J. Schmitt, Thin Solid Films. 210–211 (1992) 831. 
[2] L. Szyk–Warszyńska, J. Piekoszewska, P. Warszyński, Adsorption. 16 (2010) 241. 
[3] L. Szyk–Warszyńska, K. Kilan, R.P. Socha, J. Colloid Interface Sci. 423 (2014) 76.
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Periodyczność właściwości chemicznych lantanowców  
w świetle badań sorpcji na glinie czerwonej

Agnieszka Gładysz-Płaska, Marek Majdan, Ewelina Grabias,  
Dariusz Sternik, Anna Cieślak, Katarzyna Domka, Bartłomiej Wrona
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

Zbadano sorpcję lantanowców na glinie czerwonej (illit: 23–37%, kaolinit 
6–10%, chloryt 3–5%, kwarc 30–45%, hematyt 3–6%), SiO2, Al2O3 rejestru-
jąc izotermy sorpcji lantanowców. Stwierdzono wyraźny podział serii lanta-
nowcowej na segmenty: La–Nd, Sm–Gd, Gd–Ho, Er–Lu, w których zaob-
serwowano ujemne (wklęsłe) odchylenie od przebiegu prostolinionego stałych 
podziału lantanowców od liczby porządkowej. 

Ten podział serii lantanowcowej na segmenty, znany jako efekt podwójnie–
podwójny lub tetradowy obserwowany był wcześniej w zachowaniach ekstrak-
cyjnych lantanowców i był tłumaczony z punkty widzenia zmiany parametrów 
Racah odpychania międzyelektronowego podczas tworzenia kompleksów lan-
tanowców. 

Stwierdzono, że wprowadzenie jonów fosforanowych jonów do fazy wod-
nej polepsza sorpcję lantanowców na glinie czerwonej. W oparciu o metodę 
serii izomolowych opartych na sorpcji lantanowców z roztworów o zmiennym 
stosunku stężeń Ln(III)/P(V) ustalono, że stosunek molowy Ln(III)/P(V)  
w fazie sorbentu zmienia się granicach 1–2,5, co sugeruje tworzenie komplek-
sów fosforanowych o zróżnicowanym składzie.

[1] S. Siekierski, J. Inorg. Nucl. Chem., 32, (1970), 519–529.
[2] I. Fidelis, J. Krejzler, Journal of Radioanalytical Chemistry, 31(1976), 45–60. 
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Symulacje komputerowe Monte Carlo samoorganizacji  
wieloramiennych cząsteczek organicznych  
na powierzchniach płaskich

Paweł Szabelski, Damian Nieckarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,  
Zakład Chemii Teoretycznej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031, Lublin

W celu lepszego zrozumienia procesów, które prowadzą do powstawania 
dwuwymiarowych sieci porowatych, stabilizowanych przez odwracalne wią-
zania izotropowe/anizotropowe przeprowadzono symulacje komputerowe 
Monte Carlo dla wybranych, rozgałęzionych cząsteczek organicznych [1].  
W zależności od wielkości i kształtu modelowanych cząsteczek oraz przyję-
tych oddziaływań międzycząsteczkowych (wiązania izotropowe/anizotropo-
we) obserwowano powstawanie struktur supramolekularnych o zróżnicowanej 
budowie i właściwościach (np. porowatość, gęstość, chiralność) [2].

Rys. 1. Fragmenty zaadsorbowanych struktur molekularnych, stabilizowanych przez wią-
zania izotropowe (a i c) oraz anizotropowe (b i d), które zostały otrzymane w wyniku symu-
lacji komputerowych Monte Carlo dla cząsteczek trój– (1) i sześcioramiennych (2)

[1] P. Szabelski, W. Rżysko, D. Nieckarz, J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 13139.
[2] D. Nieckarz, W. Rżysko, P. Szabelski, Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 23363.
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AdsorpcjA i stAbilność ukłAdów zdyspergowAnych

Zależności temperaturowe kinetyki i równowagi  
adsorpcji nitrofenoli na węglu aktywnym

Małgorzata Sęczkowska, Adam W. Marczewski,  
Anna Deryło-Marczewska, Dariusz Sternik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

W dobie intensywnego rozwoju przemysłu oraz niezmiennie postępującej 
urbanizacji poważnym problemem staje się obecność w środowisku natural-
nym substancji toksycznych, w tym aromatycznych związków organicznych. 
Takie substancje są na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie, w konsekwen-
cji czego mogą swobodnie migrować w środowisku [1–2]. Aktualnie, w celu 
wyeliminowania lub zminimalizowania stężenia szkodliwych związków che-
micznych, stosuje się m.in. metody adsorpcyjne z wykorzystaniem węgla ak-
tywnego [3–5]. Adsorpcja jest procesem złożonym i jej efektywność zależy 
od wielu czynników odnoszących się do właściwości adsorbentu i adsorba-
tu, środowiska prowadzenia procesu (pH), temperatury, szybkości mieszania 
oraz obecności substancji konkurującej [6–8]. Ze względu na zastosowania 
procesów adsorpcyjnych w skali technologicznej istotnym zagadnieniem jest 
zwiększenie ich wydajności oraz w wielu przypadkach także selektywności. 
Bardzo wartościowych i istotnych informacji odnośnie mechanizmu adsorpcji 
można uzyskać poprzez badanie kinetyki i równowagi adsorpcji. Dostarczenie 
szczegółowych i wyczerpujących danych z powyższych pomiarów może mieć 
kluczowe znaczenie w optymalizacji warunków prowadzenia tego procesu.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu temperatury na kinetykę 
i równowagę adsorpcji nitrofenoli na węglu aktywnym. Dane doświadczalne 
zostały przeanalizowane pod kątem oceny wpływu temperatury i właściwości 
adsorbatów na wydajność adsorpcyjną węgla aktywnego.

[1] N. P. Cheremisinoff, „Handbook of Water and Wastewater Treatment Technolo-
gies”, Butterworth-Heinemann: Boston, 2002.

[2] K. Usharani, M. Muthukumar, K. Kadirvelu, Int. J. Environ. Res., 6 (2012) 557.
[3] C. Moreno-Castilla, Carbon, 42 (2004) 83.
[4] D. Das, V. Gaur, N. Verma, Carbon, 42, 2949, (2004).
[5] E. Okoniewska, J. Lach, E. Ociepa, L. Stępniak, Environ. Ptot. Eng. 39 (2013) 135. 
[6] K. Ebie, F. Li, Y. Azuma, A. Yuasa, T. Hagishita, Water. Res., 35 (2001) 167.
[7] A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Ap pl. Surf. Sci., 196 (2002) 264.
[8] A. W. Marczewski, M. Sęczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, Ad-

sorption, 22 (2016) 777.
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Wpływ adsorpcji poliakryloamidu anionowego  
na akumulację jonów ołowiu(II) na powierzchni kaolinitu

Gracja Fijałkowska1, Małgorzata Wiśniewska1, Katarzyna Szewczuk-Karpisz2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii  
i Chemii Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Instytut Agrofizyki PAN, Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych,  
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Zjawisko sorpcji w glebie, czyli zatrzymywania i pochłaniania różnych skład-
ników takich jak jony metali ciężkich jest silnie zależne od tzw. sorpcyjnego 
kompleksu glebowego. Jest to wysoce zdyspergowana koloidalna faza stała 
składająca się m.in. z uwodnionych tlenków żelaza i glinu, minerałów bezpo-
staciowych, kwasów humusowych, próchnicy oraz minerałów ilastych. Wła-
ściwości sorpcyjne wynikające z obecności koloidów glebowych wpływają na 
odczyn podłoża oraz przyczyniają się do magazynowania w nim substancji 
zarówno odżywczych, jak i szkodliwych, które przedostają się do gleby [1]. 

Uwodnione glinokrzemiany nazywane minerałami ilastymi stanowią głów-
ny składnik iłów, glin oraz gleb. Jednym z przedstawicieli grupy glinokrzemia-
nów dwuwarstwowych jest kaolinit. Minerał ten wykazuje budowę typu 1:1, 
gdzie glinotlenowa warstwa oktaedrów jest trwale i jednostronnie połączona  
z krzemotlenową warstwą tetraedrów. Oddziaływanie między dwuwarstwowy-
mi pakietami zachodzi poprzez tworzenie mostków wodorowych między jona-
mi tlenkowymi z jednej warstwy z grupami hydroksylowymi drugiej warstwy.  
W konsekwencji wiązania te uniemożliwiają rozsuwanie pakietów i powięk-
szenie przestrzeni pomiędzy nimi. Zdolność sorpcyjna minerałów ilastych 
typu 1:1 jest więc ograniczona tylko do powierzchni zewnętrznej [2].

Głównym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wielkości ad-
sorpcji jonów Pb(II) na powierzchni kaolinitu w obecności poliakryloamidu 
anionowego, który jest dodawany do gleby w celu zwiększenia jej spójności, 
a co za tym idzie ograniczenia erozji wietrznej i  deszczowej. W rezultacie 
przeprowadzonych pomiarów adsorpcyjnych i elektrokinetycznych określono 
wpływ następujących czynników: zawartość grup karboksylowych w makro-
cząsteczkach polimeru, kolejność dodawania adsorbatów oraz stężenie jonów 
ołowiu.

[1] R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Badania ekologicz-
no-gleboznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

[2] A. Kunert, M. Zaborski, Przemysł Chemiczny, 85 (2006) 1510–1517.
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Kwazi–równowagowa termodesorpcja węglowodorów 
jako metoda badania porowatości ciał stałych

Karolina Grzybowska, Andrzej Sławek, Wacław Makowski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Materiały porowate są to ciała stałe zawierające w swoim wnętrzu otwarte ka-
nały lub komory, dostępne do adsorpcji cząsteczek z fazy gazowej. Kwazi–rów-
nowagowa termodesorpcja węglowodorów (QE–TPDA: Quasi–Equilibrated 
Temperature–Programmed Desorption and Adsorption [1]) jest nową metodą cha-
rakteryzowania układów porowatych. Umożliwia ona m.in. wyznaczanie obję-
tości mikro i mezoporów, rozkładu wielkości mezoporów oraz entalpii i entropii 
adsorpcji [1, 2]. Metoda ta została wykorzystana w badaniach zeolitów, mezo-
porowatych krzemionek i ich replik węglowych oraz materiałów typu MOF.

Ostatnie badania sit molekularnych typu LTA metodą QE–TPDA z wyko-
rzystaniem heksanu i nonanu (Rys. 1) pokazują, że ich adsorpcja w zeolicie 5A 
(CaNa–LTA) jest większa niż w ITQ–29 (SiO2–LTA). Adsorpcja badanych 
parafin w zeolicie 5A jest procesem dwuetapowym, natomiast dla ITQ–29 
profile QE–TPDA ujawniają jednoeatpową adorpcję dla nC6 i dwuetapową 
dla ITQ–29. Badania wykazały, że obecność Al w strukturze zeolitu oraz 
pozasieciowych kationów Ca2+ i Na+ ma istotny wpływ na przebieg adsorpcji 
parafin w mikroporach sieci LTA.

Rys. 1. Profile adsorpcji-despocji heksanu i nonanu dla ITQ–29 (SiO2 – krzemionkowy 
LTA) oraz zeolitu 5A (CaNa–LTA, Si/Al = 1)

Karolina Grzybowska dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR. 
03.02.00–00–I004/16.

[1] W. Makowski, Thermochimica Acta, 454 (2007) 26–32.w.
[2] W. Makowski, L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, Microporous and Mesoporous Mate-

rials, 120 (2009) 257–262.
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Otrzymywanie oraz charakterystyka fizykochemiczna 
emulsji wytworzonych przy użyciu wybranych  
biosurfaktantów

Małgorzata Kabat, Ewelina Jarek, Piotr Warszyński, Marcel Krzan
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków 

Emulsje to dwufazowe układy dyspersyjne, zbudowane z dwóch wzajemnie 
niemieszających się ze sobą cieczy, gdzie jedna stanowi fazę rozpraszającą,  
a druga zdyspergowaną. Trwałość termodynamiczna takiego układu jest zni-
koma, przez co konieczny jest dodatek emulgatora – amfifilowego związku 
powierzchniowo czynnego, który absorbuje się na powierzchni faz i obniżając 
napięcie międzyfazowe ułatwia jej wytworzenia oraz zwiększa jej stabilność 
[1, 2]. 

Biosurfaktanty to związki powierzchniowo czynne, wytwarzane przez ko-
mórki żywe, najczęściej mikroorganizmy, podczas ich wzrostu w celu ułatwie-
nia transportu przez ścianę komórkową nierozpuszczalnych substratów [3]. 
W przeciwieństwie do syntetycznych odpowiedników odznaczają się mniejszą 
toksycznością, lepszą biodegradacją oraz zachowują specyficzność działania  
w szerokim zakresie pH, temperatury czy siły jonowej [4].

Duża część białek wykazuje właściwości powierzchniowo czynne i ad-
sorbuje na granicy międzyfazowej. Tempo dyfuzji białek do powierzchni faz 
zależy między innymi od rozkładu grup hydrofobowych i hydrofilowych na 
powierzchni cząsteczki białka oraz ich wzajemnego stosunku [5].

Celem pracy było: otrzymanie stabilnych emulsji z użyciem mieszanin wy-
branych biosurfaktantów i białek; zbadanie właściwości lepko-sprężystych 
otrzymanych układów przy zastosowaniu reometru rotacyjnego; pomiar na-
pięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz charakterystyka polidysper-
syjności, wielkości cząstek oraz potencjału zeta. 

Dziękuję za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.

[1] Kulawiak A.; Taf-Figiel B. Farmaceutyczne układy rozproszone. Wydawnictwo 
techniczne Politechniki Krakowskiej, 2008, p. 32–34.

[2] Hlima, H.; Jarraya, R.; Kamoun, N.; Ellouze, R.; Damak, M.; Smaoui S. Cosmetic 
emulsion from virgin olive oil: Formulation and bio-physical evaluation. African 
Journal of Biotechnology, 2012, p. 9664.

[3] Gumienna M.; Czarnecki Z. Rola mikroorganizmów w syntezie związków po-
wierzchniowo czynnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. 2010, p. 2.

[4] Khaje Bafghi M.; Hassan Fazaelipoor M. Application of Rhamnolipid in the For-
mulation of a Detergent. Springer. 2012, p. 679.

[5] Jovanović S; Barać M.; Maćej O. Whey proteins-Properties and Possibility of Ap-
plication. Mljekarstvo. 2005, p. 227.
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Badania stabilności zawiesin na bazie Al2O3 i Al2O3 + TiO2,  
dedykowanych do natryskiwania cieplnego

Monika Michalak1, Konrad Terpiłowski2, Leszek Łatka1, Paweł 
Sokołowski1, Laura Toma3, Maria Barbossa3

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław, Polska
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
3 Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS, Drezno, Niemcy

Al2O3–TiO2 należy do najpowszechniej badanych układów materiałowych, 
dedykowanych do nanoszenia powłok ceramicznych. Nowatorskie techniki 
natryskiwania, natryskiwanie plazmowe zawiesin (S–APS) oraz natryski-
wanie płomieniowe naddźwiękowe zawiesin (S–HVOF), cieszą się obecnie 
dużym zainteresowaniem. Jednym z kluczowych etapów tych procesów jest 
opracowanie stabilnej zawiesiny, zawierającej proszki o rozmiarach submikro-
metrycznych.

Praca opisuje badania stabilności zawiesin na bazie następujących prosz-
ków: Al2O3, Al2O3 + 13% wag. TiO2 oraz Al2O3 + 40% wag. TiO2, opracowa-
nych jako ciekłe materiały wsadowe do nakładania powłok metodami S–APS 
i S–HVOF. Proszki rozproszono w wodzie w celu uzyskania zawiesin o stę-
żeniu 25% wag., a następnie przebadano pod kątem szybkości sedymentacji, 
lepkości, potencjału Zeta oraz pH. Następnie zawiesiny wykorzystano do na-
tryskiwania powłok metodami S–APS i S–HVOF. Przedstawiono również 
mikrostrukturę wybranych powłok.
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Wpływ wariantu ogrzewania na właściwości sorpcyjne  
i elektrochemiczne azotowanych węgli aktywnych  
uzyskanych z węgla brunatnego

Robert Pietrzak1, Krzysztof Jurewicz2, Piotr Nowicki1

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii 
Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

2 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Liczne badania naukowe wykazały, że węgle aktywne zawierające w swej 
strukturze azotowe grupy funkcyjne wykazują wyjątkowo korzystne zdolności 
sorpcyjne oraz parametry elektrochemiczne. W przypadku zdolności sorpcyj-
nych węgli najważniejszą rolę odgrywają ugrupowania funkcyjne ulokowane 
na powierzchni materiałów węglowych, z kolei z elektrochemicznego punktu 
widzenia, szczególnie istotne znaczenie mają heteroatomy azotu o charakte-
rze substytucyjnym, tzn. te, które zastępują atomy węgla w warstwach grafe-
nowych. Zmieniają one bowiem elektro-donorowy charakter węgli, generują 
dodatkową pseudopojemność, a zarazem nie przyczyniają się do pogorszenia 
dynamiki wymiany ładunku podczas procesu ładowania/rozładowania kon-
densatora. Aby otrzymać węgle aktywne z tego typu N–heteroatomami, mo-
dyfikację należy przeprowadzić już na etapie prekursora bądź karbonizatu, 
przez co podczas aktywacji w wysokiej temperaturze znaczna część wprowa-
dzonych wcześniej ugrupowań azotowych ulega destrukcji.

Dlatego też w ramach niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania ogrze-
wania mikrofalowego do syntezy tego typu węgli, co miało na celu obniże-
nie temperatury oraz skrócenie czasu procesu karbonizacji i/lub aktywacji  
(w porównaniu do metody konwencjonalnej), a tym samym ograniczenie pro-
cesu destrukcji wytworzonych wcześniej ugrupowań azotowych. Jako materiał 
wyjściowy wykorzystano węgiel brunatny z KWB Konin, który po uprzed-
niej demineralizacji poddano karbonizacji, aktywacji fizycznej oraz modyfi-
kacji za pomocą mocznika, stosując różną kolejność wymienionych procesów. 
W trakcie syntezy węgli wykorzystano dwa warianty obróbki termicznej, tj. 
ogrzewanie mikrofalowe i konwencjonalne. Parametry teksturalne otrzy-
manych węgli aktywnych wyznaczono na podstawie izoterm niskotempera-
turowej sorpcji azotu. Zawartość powierzchniowych grup funkcyjnych wy-
znaczono metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Otrzymane węgle 
poddano także ocenie zdolności sorpcyjnych wobec błękitu metylenowego  
i rodaminy B oraz badaniom elektrochemicznym metodą galwanostatyczną, 
potencjodynamiczną oraz spektroskopii impedancyjnej.
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Modyfikowane mezoporowate nanomateriały węglowe  
jako adsorbenty jonów As(V)

Rafał Olchowski, Kamil Konarski, Joanna Dobrzyńska, Ryszard Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Związki arsenu dostają się do środowiska zarówno ze źródeł naturalnych 
(aktywność wulkaniczna, wymywanie ze skał i minerałów do wód podziem-
nych), jak i antropogenicznych (górnictwo, spalanie odpadów i paliw ko-
palnych, stosowanie herbicydów i pestycydów w rolnictwie). Występują one  
w środowisku przede wszystkim w formie nieorganicznej, głównie jako As(V). 
Nieorganiczne związki As są zaliczane do pierwszej grupy środków rako-
twórczych. Długotrwałe spożywanie wód, w których stężenie As przekracza  
10 µg/L (wg WHO), może prowadzić do hiperkeratozy, nowotworów, cho-
rób sercowo-naczyniowych czy neuropatii. Z tego względu konieczny staje się 
monitoring stężenia As w środowisku. Arsen w próbkach środowiskowych 
występuje w śladowych i ultraśladowych ilościach, często poniżej granicy 
wykrywalności stosowanych technik analitycznych, a skomplikowana matry-
ca analizowanych próbek jest powodem występowania silnych interferencji. 
Dlatego też przed właściwym oznaczeniem As niezbędne jest jego wstępne 
wzbogacenie/wydzielenie [1].

Wzbogacenie i wydzielenie jonów As(V) z próbek środowiskowych może 
zostać przeprowadzone dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji na adsorben-
tach stałych, wykazujących znaczne powinowactwo do tych jonów. Adsor-
bentami, które znajdują zastosowanie do wydzielania jonów As(V) za pomocą 
techniki ekstrakcji do fazy stałej, są mezoporowate materiały węglowe. Zawie-
rają one jednorodne pory o wymiarach w przedziale od 2 do 50 nm, tworzące 
uporządkowaną sieć trójwymiarową. Chemiczna modyfikacja powierzchni 
nanowęgli odpowiednimi substancjami umożliwia tworzenie się powierzch-
niowych związków kompleksowych arsenu i nadaje węglom selektywnych 
właściwości [2].

W referacie omówiona będzie synteza mezoporowatych węgli metodą 
twardego odwzorowania połączona z modyfikacją za pomocą związków cyr-
konu. Przedstawiona będzie także charakterystyka fizykochemiczna uzyska-
nych nanowęgli oraz opisane będą ich zdolności adsorpcyjne jonów As(V)  
z roztworów wodnych.

[1] I. Komorowicz, A. Sajnóg, D. Barałkiewicz, „Molecules”, 24 (2019), 607.
[2] M. Enterria, J. L. Figueiredo, „Carbon”, 108 (2016), 79.



KOMUNIKATY

28

AdsorpcjA i stAbilność ukłAdów zdyspergowAnych

Usuwanie barwników kwasowych, bezpośrednich  
i reaktywnych z roztworów wodnych na sorbencie  
poliakrylowym 

Ewelina Polska-Adach, Monika Wawrzkiewicz, Zbigniew Hubicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin 

Gwałtowny rozwój wielu gałęzi przemysłu, zużywający w dużych ilościach 
wodę stał się przyczyną zanieczyszczenia i skażenia środowiska wodnego.  
W związku z tym koniczne stało się oczyszczanie jak i ograniczenie wycie-
ków zawierających oprócz środków powierzchniowo czynnych, jonów metali 
ciężkich, utleniaczy i reduktorów barwniki [1]. Wśród wielu metod oczysz-
czania najlepsze i najbardziej efektywne rezultaty uzyskuje się stosując metody 
adsorpcyjne wykorzystujące różnego typu adsorbenty. To właśnie ich specy-
ficzna struktura, duża powierzchnia i wielkość porów czynią je wydajnymi  
i ekonomicznymi materiałami za pomocą, których można usuwać zarówno za-
nieczyszczenia organiczne jak i nieorganiczne. Usuwanie związków organicz-
nych m. in. barwników metodami adsorpcyjnymi stanowi ogromne wyznawa-
nie z uwagi odporność barwników na degradację jak i ich złożona strukturę 
cząsteczkową [2]. 

W pracy wykorzystano poliakrylowy sorbent o strukturze żelowatej do 
usuwania barwników kwasowych, bezpośrednich i reaktywnych. Sorpcję w/w 
barwników prowadzono metodą statyczną. Omówiono wpływ czasu kontaktu 
faz, początkowego stężenia barwników oraz wpływu elektrolitów i surfak-
tantów na usuwanie barwników. Uzyskane wyniki analizowano poprzez wy-
znaczenie parametrów izoterm adsorpcji z wykorzystaniem modeli równań: 
Langmuira, Freundlicha i Temkina. Parametry kinetyczne sorpcji barwników 
obliczono z modeli pseudo-pierwszego rzędu, pseudo-drugiego rzędu i dyfuzji 
wewnątrzcząstkowej.

[1] M.A.M. Salleh, D.K. Mahmoud, W.A. Karim, A. Idris, Desalination 280 (2011) 1.
[2] M. Wiśniewska, T. Urban, E. Grządka, V.I. Zarko, V.M. Gun’ko, Colloid and 

Polymer Science 292 (2014) 699.
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Adsorpcja jonów kwasu jabłkowego na granicy faz  
hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu. 

Władysław Janusz, Ewa Skwarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii 
Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Hydroksyapatyt (HAP) Ca10(PO4)6(OH)2 należy do związków, które z jed-
nej strony ze względu na swe zmienne właściwości sprawiają trudności  
w badaniach fizykochemicznych, a z drugiej pozwalają otrzymywać materiały 
o różnych zastosowaniach [1]. Jest on jednym z najciekawszych materiałów, 
który może być stosowany między innymi jako materiał bioceramiczny [1, 2].  
W organizmie ludzkim jest składnikiem kości i zębów i może stykać się z kwa-
sami organicznym obecnymi w pożywieniu lub wytwarzanymi w cyklu Krebsa.  
W niniejszej pracy przedstawiono badania adsorpcji jonów kwasu jabłkowego 
na syntetycznym hydroksyapatycie.

Badania kinetyki adsorpcji kwasu jabłkowego na hydroksyapatycie z roz-
tworu o stężeniu początkowym 1*10-6 mol/dm3 wykazały, że adsorpcja ustala 
się szybko, w ciągu kilku minut, gdyż proces zachodzi na powierzchni hy-
droksyapatytu. Wzrost pH suspensji z 7 do 10 powoduje znaczną desorpcję 
ok. 75% jonów kwasu jabłkowego. Przy wyższym stężeniu 1*10-3 mol/dm3 
kwasu jabłkowego, proces jest bardziej złożony. Kinetyka adsorpcji ustala się 
po dłuższym czasie, w ciągu 100 min, a następnie zaczyna wzrastać. Efekt 
ten może wskazywać na procesy rozpuszczania hydroksyaptytu i wytrącania 
osadu soli wapnia z jonami kwasu jabłkowego. Wzrost pH suspensji z 7 do 10 
powoduje nieznaczną desorpcję jonów kwasu jabłkowego, a dalszy jej przebieg 
jest złożony i wskazuje na procesy rozpuszczania i precypitacji. Adsorpcja jo-
nów kwasu jabłkowego maleje ze wzrostem pH. Zależność ta przebiega w spo-
sób charakterystyczny dla adsorpcji anionów na grupach funkcyjnych i wiąże 
się z koadsorpcją protonów. Kondycjonowanie hydroksyapatytu w roztworze 
1*10-3 mol/dm3 NaCl prowadzi do agregacji cząstek HAP, maleje udział frak-
cji małych cząstek o średnicy 0,2 do 8 µm, a rośnie udział frakcji > 10 µm.  
W obecności 1*10-3 mol/dm3 jonów kwasu jabłkowego efekt ten jest większy 
i większym stopniu wzrasta frakcja dużych cząstek, co świadczy o łatwiejszej 
agregacji. 

[[1] V. Uskokovic, RSC Adv., 2015, 5, 36614.
[1] E.Skwarek, W.Janusz Adsorption (2019) DOI: 10.1007/s10450-018-00005-1.
[2] W.Janusz, E.Skwarek Physicochemical Problems of Mineral Processing 54  (1) 

(2018) 31.
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Synteza i fizykochemiczne właściwości kompozytów 
hydroksyapatytu i wybranych glin

Ewa Broda, Ewa Skwarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii 
Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Gliny, czyli ilaste skały osadowe licznie występują w przyrodzie. Są one stoso-
wane praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Ich główny składnik sta-
nowią minerały. Biorąc pod uwagę tak szerokie występowanie i liczne zastoso-
wanie, gliny stanowią ciekawy przedmiot do analizy. Hydroksyapatyt (HAP) 
zaś, jest minerałem z grupy fosforanów wapniowych, odpowiadający wzorowi 
chemicznemu: Ca10(PO4)6(OH)2. Hydroksyapatyt jest atrakcyjnym materia-
łem, który przede wszystkim charakteryzuję się biozgodnością oraz zdolnością 
do bezpośredniego wiązania z tkanką kostną. Jego komercyjny sukces świad-
czy o tym, że hydroksyapatyt jest szeroko stosowanym i cenionym materiałem 
medycznym. Wielorakie zastosowanie znajduje w stomatologii oraz w implan-
tologii [1,2]. Natomiast kompozyty ze względu na swe unikalne cechy są coraz 
szerzej wykorzystywane. W obecnych czasach następuje dynamiczny rozwój 
nowych technologii, np. inżynierii materiałowej. Współczesne kompozyty 
spełniają nawet najsurowsze wymagania wytrzymałościowe. Zatem materia-
ły kompozytowe są zdecydowanie materiałami przyszłościowymi, które będą 
znajdowały nowe zastosowania. Przeprowadzono syntezę hydroksyapatytu  
i wybranych glin np. glinka biała metodą mokrą, następnie produkt reakcji 
została poddany przemywaniu w celu oczyszczenia. Strukturę krystaliczną 
próbki określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). 
Do określenia parametrów struktury porowatej powierzchni próbek wyko-
rzystano metodę, niskotemperaturowej adsorpcji – desorpcja azotu (ASAP 
24050). Miareczkowanie potencjometryczne i pomiary elektrokinetyczne wy-
konano w zakresie pH od 5-11, w elektrolicie podstawowym NaCl. Zbadano 
wpływ siły jonowej i pH na następujące granice faz hydroksyapatyt/roztwór 
elektrolitu, glina/NaCl i kompozyt/NaCl szczególnie na: gęstość ładunku po-
wierzchniowego i potencjał dzeta.

[1] E. Skwarek, W. Janusz Adsorption (2019) DOI: 10.1007/s10450-018-00005-1.
[2] W. Janusz, E. Skwarek Physicochemical Problems of Mineral Processing 54(1) 

(2018) 31.
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Samoorganizacja organicznych cząsteczek funkcjonalnych na powierzchniach 
krystalicznych jest użyteczną metodą wytwarzania niskowymiarowych su-
perstruktur o precyzyjnie kontrolowanej geometrii i właściwościach fizyko-
chemicznych. Cennym narzędziem w projektowaniu układów molekularnych 
tego typu są symulacje komputerowe, zwłaszcza techniką Monte Carlo, umoż-
liwiające łatwą zmianę parametrów zewnętrznych i obserwację powstających 
struktur. Tematem prezentacji będzie analiza symulacyjna wpływu kształtu, 
rozmiaru i rozmieszczenia centrów oddziaływań w cząsteczce-budulcu na 
morfologię powstających struktur powierzchniowych. Przedstawione rezul-
taty obliczeń porównane zostaną z wybranymi wynikami eksperymentalnymi 
uzyskanymi za pomocą obrazowania STM. 

[1] P. Szabelski, W. Rżysko, D. Nieckarz, J. Phys. Chem C, 120 (2016) 13139.
[2] D. Nieckarz, P. Szabelski, Chem. Comm. 54 (2018) 8749.
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Dwuskładnikowe mieszaniny surfaktantów niejonowych  
typu Kolliphor– właściwości adsorpcyjne i objętościowe

Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład 
Zjawisk Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Niejonowe surfaktanty typu Kolliphor (zwane także jako Cremophory) stano-
wią grupę związków szeroko wykorzystywaną w przemyśle farmaceutycznym. 
Surfaktanty te stosowane są szczególnie w układach, które wykorzystuje się do 
poprawy biodostępności substancji biologicznie aktywnych słabo rozpuszczal-
nych w wodzie, a także w procesie solubilizacji. Mogą one znajdować zastoso-
wanie jako nośniki w solubilizacji takich substancji jak diazepam, cyklospory-
na A czy paklitaksel [1, 2]. 

Należy podkreślić, że w wymienionych układach najczęściej stosuje się 
mieszaniny surfaktantów, gdyż często wykorzystują one efekt synergetyczny, 
np. w redukcji napięcia powierzchniowego czy procesie tworzenia mieszanych 
micel. W literaturze brak jest jednak komplementarnych danych na temat wła-
ściwości adsorpcyjnych i objętościowych dwuskładnikowych mieszanin sur-
faktantów typu Kolliphor, stąd też celem przeprowadzonych badań było okre-
ślenie tych właściwości dwuskładnikowych mieszanin dwóch surfaktantów 
niejonowych – Kolliphoru RH40 i Kolliphoru ELP o ułamkach molowych 
0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 w szerokim zakresie stężeń (10–8–10–2M) i w temperaturze 
293K. Określenie tych właściwości było możliwe dzięki pomiarom gęstości, 
lepkości, prędkości dźwięku i napięcia powierzchniowego badanych roztwo-
rów, a następnie analizie otrzymanych wyników.

Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze 
środków dotacji celowej służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników stu-
diów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS (grant nr BS–M–03–002–18–D–02).

[1] V. Bali, M. Ali, J. Ali, International Journal of Pharmaceutics, 403 (2011) 46–56.
[2] JF. Cuine, CL. McEvoy, WN. Charman, CW. Pouton, GA. Edwards, H. Be-

nameur, CJ. Porter, Journal of Pharmaceutical Sciences, 97 (2008) 995–1012.
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Badanie adsorpcji jonów wapnia na powierzchni  
tlenku glinu z wykorzystaniem wapniowej elektrody 
jonoselektywnej
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Badań i Rozwoju, ul. Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska

2  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zakład Chemii  
i Biochemii, ul. Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska

Podstawowym składnikiem wód powierzchniowych są jony wapnia. Z kolei 
różne odmiany tlenku glinu powszechnie występują w wielu minerałach i gle-
bie. Monitorowanie procesu adsorpcji jonów Ca2+ na tlenku glinu jest, zatem 
ważne dla zrozumienia procesów geochemicznych. W prezentowanej pracy 
określono właściwości fizykochemiczne granicy faz dla układu Al2O3/roztwór 
elektrolitu KCl z dodatkiem jonów wapnia, stosując metody potencjometrycz-
ne z użyciem wapniowej elektrody jonoselektywnej. Otrzymane krzywe gę-
stości ładunku powierzchniowego oraz krawędzie adsorpcji następnie mode-
lowano. W celu określenia rozkładu jonów w obszarze podwójnej warstwy 
elektrycznej (PWE) przeprowadzono również pomiary elektrokinetyczne,  
w których zaobserwowano znaczne przesunięcie punktu izoelektrycznego 
IEP, spowodowane sorpcją jonów wapnia. 

Stwierdzono, że mechanizm adsorpcji Ca2+ na powierzchni tlenku glinu 
najprawdopodobniej obejmuje reakcję powstawania kompleksów mononukle-
arnych z CaOH+. Przeprowadzone pomiary dowiodły, że prawidłowo przy-
gotowana elektroda jonoselektywna może stanowić wygodne i alternatywne 
narzędzie do monitorowania adsorpcji jonów wapnia w zawiesinach tlenków 
metali.
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Stabilność filmów zwilżających tworzonych przez  
pęcherzyk uderzający w powierzchnię kwarcu  
w roztworach kationowych surfaktantów

Agata Wiertel-Pochopień, Jan Zawała
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Kwarc jest minerałem występującym jako główne zanieczyszczenie w rudzie 
metali oraz w węglu. Jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania kwar-
cu z rud jest flotacja – fizykochemiczna technika rozdziału polegająca na se-
lektywnym przyczepieniu pęcherzyka powietrza do powierzchni o określonej 
zwilżalności. Podczas zderzenia pęcherzyka i powierzchni minerału tworzy 
się film zwilżający, którego stabilność determinuje kinetykę tworzenia kon-
taktu trójfazowego (TPC) pęcherzyk–ciecz–minerał. Przeprowadzone bada-
nia pozwoliły określić: (i) wpływ stężenia roztworu bromku cetylotrimety-
loamoniowego (CTAB) oraz (ii) wpływ dynamicznej warstwy adsorpcyjnej 
(DAL) utworzonej na powierzchni unoszącego się pęcherzyka na stabilność 
filmów zwilżających. Wykazano, że wraz ze wzrostem stężenia roztworu 
CTAB czas tworzenia kontaktu trójfazowego (tTPC) ulega skróceniu, a po 
przekroczeniu stężenia granicznego (≈1∙10–6 M) tTPC ma stałą wartość. Ponad-
to, poniżej stężenia granicznego, kontakt trójfazowy tworzy się najszybciej dla  
L = 3 mm (gdzie L to odległość pomiędzy punktem formowania się pęcherzy-
ka a powierzchnią kwarcu), kiedy dynamiczna warstwa adsorpcyjna nie jest  
w pełni utworzona. Natomiast w przypadku L = 150 mm, tTPC jest najdłuższy. 
Po przekroczeniu stężenia granicznego następuje odwróceniu tego trendu, co 
oznacza, iż zmienia się mechanizm pękania filmu zwilżającego.

Rys. 1. Zależność czasu tworzenia kontaktu trójfazowego (A) oraz czasu wyciekania fil-
mu zwilżającego (B) od stężenia roztworu CTAB. Powierzchnia kwarcu zlokalizowana na 
trzech różnych odległościach od miejsca formowania pęcherzyka: L = 3, 25 oraz 150 mm

Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu NCN w ramach projektów Preludium 
(2017/27/N/ST4/01187) oraz OPUS (2017/25/B/ST8/01247).

	

stÍ Ņenie CTAB [mol/dm3]

1e-7 1e-6 1e-5

t T
PC

 [m
s]

0

100

200

300

400

500

600

700

L = 3 mm
L = 25 mm
L = 150 mm

stÍ Ņenie CTAB [mol/dm3]

1e-7 1e-6 1e-5

t d
 [m

s]

0

100

200

300

400

500

600

L = 3 mm
L = 25 mm
L = 150 mm

B
. 

A
. 



KOMUNIKATY

35

AdsorpcjA i stAbilność ukłAdów zdyspergowAnych

Sorpcja jonów cynku(II) z roztworów wodnych  
na sorbentach różnego typu

Anna Wołowicz, Zbigniew Hubicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

Procesy naturalne (erupcje wulkaniczne, pożary lasów, wietrzenie skał) oraz 
procesy antropogeniczne przyczyniają się do uwalniania cynku do środowiska. 
Znaczne ilości cynku emitowane są do otoczenia na skutek działalności hut, 
zakładów przetwórstwa rud m.in. do atmosfery w postaci pyłów i gazów (od-
lewanie, galwanizowanie, spawanie), do hydrosfery w postaci ścieków (ścieki 
z kopalni przerabiających rudy cynku i ołowiu, zakładów metalurgicznych, 
zakładów chemicznych) , do gleb w postaci opadów stałych (90% tego pier-
wiastka dociera do ziemi wraz z opadami) itp. Co roku około 300 tysięcy ton 
cynku trafia do mórz, z czego aż jedna trzecia pochodzi z opadów atmosfe-
rycznych, natomiast w okolicach hut zajmujących się przerobem rud cynkono-
śnych zawartość cynku w glebie wynosi nawet 3400 mg/kg. Zwiększone za-
wartości cynku obserwuje się także przy ruchliwych trasach samochodowych 
(efekt ścierania opon samochodowych) oraz na terenach rolniczych, gdzie sto-
suje się środki ochrony roślin, nawozy mineralne czy osady ściekowe. Roczny 
zrzut cynku do gleb wynosi około 600 g/ha [1–3].

Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie wód, gleb oraz atmosfery cynkiem 
celem pracy było usuwanie w/w jonów z roztworów wodnych z wykorzysta-
niem technik sorpcyjnych. Zbadano efektywność usuwania jonów cynku(II) 
z wykorzystaniem sorbentów różnego typu stosując metodę statyczną. Ponad-
to zbadano wpływ wybranych parametrów na kinetykę procesu sorpcji jonów 
cynku oraz przeprowadzono badania równowagowe celem wyznaczenia mak-
symalnej pojemności sorpcyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań wy-
typowano jonit wykazujący najlepsze właściwości sorpcyjne.

[1] A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, 
Warszawa 1999.

[2] W. Wolak, R. Leboda, Z. Hubicki, Metale ciężkie w środowisku i ich analiza, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Chełm 1995.

[3] A. Kabata-Pendias, Biogeochemia cynku w: Cynk w środowisku – problemy eko-
logiczne i metodyczne, Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 
Warszawa 2002.
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Badanie właściwości wody ograniczonej  
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Woda ograniczona (uwięziona) w przestrzeni o rozmiarach kilku-kilkunastu 
nanometrów podczas ochładzania nie krystalizuje w lód, lecz zachowuje sta-
bilność w stanie przechłodzonym i szklistym. Pozwala to na osiągnięcie tzw. 
„ziemi niczyjej”, tj. głęboko przechłodzonej wody w temperaturze dotychczas 
doświadczalnie niedostępnej. Innym ciekawym podejściem do poznania tego 
stanu są badania wody pod ciśnieniem „ujemnym” (tj. poniżej ciśnienia pary 
nasyconej) [1]. Warunki odpowiadające „ujemnemu” ciśnieniu można łatwo 
osiągnąć również w przypadku wody ograniczonej. Co więcej, podwójnie me-
tastabilny obszar (w stosunku do pary i lodu) może stać się całkowicie stabilny, 
w wyniku efektu kondensacji kapilarnej. 

W ostatnich latach spektroskopia czasów życia pozytonów (ang. PALS) 
okazała się być techniką odpowiednią do określania własności wody w na-
noskali [2]. Badania in situ właściwości wody ograniczonej pod „ujemnym” 
ciśnieniem pozwalają na znalezienie temperatur przejść fazowych w zakre-
sie „ziemi niczyjej”. Woda w porach o rozmiarach kilku nanometrów zostaje 
głęboko przechłodzona i ulega przejściu do fazy plastycznej, a następnie do 
amorficznej fazy szklistej. Widoczne jest przesunięcie temperatur przejść fa-
zowych ze zmianą ciśnienia pary wodnej (p/p0). Ponadto, średnie czasy życia 
pozytonów obserwowane przy różnych wartościach p/p0 wyraźnie się różnią. 
Może to oznaczać, że właściwości każdej fazy zmieniają się w wyniku spadku 
ciśnienia „ujemnego” lub osłabienia oddziaływania ze ścianami porów. Wyja-
śnienie tego efektu może mieć istotny wpływ na zrozumienie, w jaki sposób 
ograniczenie przestrzenne zmienia właściwości wody. W efekcie powinna być 
możliwa ekstrapolacja uzyskanych wyników do wartości oczekiwanych dla 
wody objętościowej.

[1] F. Caupin, J. Non-Cryst. Solids, 407 (2015) 441–448.
[2] P. Maheshwari, M. Gorgol, A. Kierys, R. Zaleski, J. Phys. Chem. C, 121 (2017) 

17251–17262.
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Ocena wpływu wybranych podłoży mineralnych  
na zdolności akumulacyjne ołowiu w Triticum aestivum

Eliza Blicharska1, Jolanta Flieger2, Małgorzata Tatarczak-Michalewska, 
Wojciech Franus2, Rafał Panek2, Angelika Twardowska1

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej,  
Chodźki 4A, 20-093 Lublin

2 Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

Cytując Hipokratesa, że „prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i rośliny 
zależy od jakości gleby”, w dobie coraz większego skażenia środowiska natu-
ralnego należałoby więcej uwagi poświęcić temu problemowi. 

Szczególnie ważnym zagadnieniem w aspekcie zanieczyszczenia gleb jest 
obecność metali ciężkich, między innymi ołowiu. W normalnych warunkach 
występuje one jedynie w śladowych ilościach, ale w wyniku urbanistycznej 
działalności człowieka zawartość tego pierwiastka rośnie. Zwiększona jego 
zawartość jest istotnym problemem, gdyż ze względu na niski stopień wy-
mywania, kumuluje się on w glebach. Wziąwszy pod uwagę jego toksyczne 
działanie należy pamiętać, iż metal ten nie pozostaje bez oddziaływania na 
rośliny. Na drodze fitoekstrakcji kumuluje się bowiem w tkankach i pomi-
mo, że część roślin wykształca mechanizmy tolerancji, jego wysokie stężenie  
w glebie powoduje zmiany zarówno morfologiczne, jak i fizjologiczne w ro-
ślinie. 

Celem niniejszego eksperymentu było zbadanie różnych podłoży pod ką-
tem zdolności sorpcyjnej jonów ołowiu. Przebadano również efekt kumulowa-
nia tych pierwiastków w roślinie na przykładzie kiełków pszenicy zwyczajnej. 

Prowadzono hodowlę kiełków roślinnych na analizowanych podłożach 
traktowanych roztworami wzbogacanymi w jony ołowiu o stężeniu 100 ppm. 
Korelacja oznaczonych zawartości miała wskazać na przydatność użytkową 
zastosowanych minerałów w aspekcie środowiskowym. Próbę odniesienia sta-
nowiły kiełki hodowane na wodzie dejonizowanej.

W procedurze przygotowania próbki do analizy zastosowano mineralizację 
na mokro wspomaganą mikrofalami. Oznaczenia jonów prowadzono metodą 
atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją płomieniową (F–AAS). 

Zarówno ocena morfologiczna kiełków, jak i korelacja zawartości oznacza-
nego metalu pozwoliła na ocenę użyteczności analizowanych minerałów pod 
kątem uprawy i ograniczania kumulacji ołowiu w roślinie. 
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Wpływ pola magnetycznego na napięcie powierzchniowe 
anionowego i kationowego roztworu surfaktantu

Emil Chibowski, Aleksandra Szcześ
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20–031 Lublin

Wpływ pola magnetycznego (PM) na wodę i układy zdyspergowane jest ba-
dany ponad 50 lat ale wciąż brak pełnego wyjaśnienia obserwowanych efek-
tów. Jednakże, nie mogliśmy znaleźć żadnych publikacji dotyczących wpływu 
PM na wodne roztwory surfaktantów pomimo faktu, że są one stosowane  
w ogromnych ilościach w przemyśle  i w różnych dziedzinach życia. Co więcej, 
są one obecne w różnych wodach przemysłowych i ściekach. 

Dlatego wydawało nam się interesujące przeprowadzenie badań wpływu 
PM na napięcie powierzchniowe roztworu surfaktantu kationowego i aniono-
wego. Napięcie powierzchniowe jest najbardziej charakterystycznym parame-
trem takich roztworów. Zbadano wpływ statycznego PM pochodzącego od 
magnesu pierścieniowego w którym znajdował się roztwór surfaktantu przez 
60 min i który był mieszany co 15 min. Do badań wybrano typowe surfaktan-
ty, anionowy dodecylosiarczan sodowy (SDS) i kationowy dodecylotrójmety-
loamoniowy bromek (DoTAB) o stężeniach poniżej ich krytycznego stężenia 
micelowania (CMC) lub powyżej. Napięcie powierzchniowe tych roztworów 
zmieniało się pod wpływem PM w zależności od rodzaju i stężenia surfaktan-
tu, ale większe zmiany obserwowano w roztworach kationowego DoTAB. Na-
pięcie powierzchniowe 0,001 M roztworów malało, ale w przypadku DoTAB 
o stężeniu bliskim CMC obserwowano wzrost napięcia powierzchniowego 
roztworu o kilka mN/m. Przy stężeniach większych niż CMC efekt PM był 
nieznaczący. Obserwowane zmiany można wyjaśnić poprzez zmiany w struk-
turze zaadsorbowanych na powierzchni cząsteczek i siły Lorentza działającej 
na naładowane cząsteczki (jony) surfaktantu. Wyniki te mogą potencjalnie 
mieć znaczenie praktyczne mając na uwadze olbrzymie ilości surfaktantów 
stosowane w praktyce.

Podziękowanie: Ta praca była wykonana w ramach projektu NCN, nr 2016/21/B/
ST4/00987.
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Badanie mechanizmu stabilności wodnych suspensji  
tlenków metali w obecności wielkocząsteczkowych  
poliakryloamidów jonowych

Stanisław Chibowski, Małgorzata Wiśniewska, Teresa Urban
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii  
i Chemii Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Związki wielkocząsteczkowe rozpuszczalne w wodzie są szeroko wykorzysta-
ne w przemyśle, medycynie, farmacji, ochronie środowiska i rolnictwie. Ich 
znakomite właściwości stabilizacyjno–flokulacyjne są powodem intensywnie 
prowadzonych badań nad wyjaśnieniem mechanizmu adsorpcji substancji 
polimerowych na powierzchni wysoko zdyspergowanych suspensji tlenków 
metali. Uzyskanie stabilnych układów (przemysł kosmetyczny, farbiarski, far-
maceutyczny, spożywczy) bądź na odwrót, szybko flokulujących (oczyszczanie 
ścieków i wody pitnej) wymaga przeprowadzenia szeregu badań podstawo-
wych. Zbadanie wpływu dodatku jonowego poliakrylomidu jako modyfikato-
ra własności powierzchniowych cząstek ciała stałego może umożliwić lepsze 
zrozumienie mechanizmu stabilności suspensji zawierającej związek wielko-
cząsteczkowy i może przyczynić się do opracowania bardziej skutecznych me-
tod stabilizacji/destabilizacji układów koloidalnych spotykanych powszechnie 
w praktyce.

W przeprowadzonych pracach doświadczalnych wykorzystano dwie od-
miany poliakryloamidu (PAM) jonowego, mianowicie formę anionową (AN 
PAM) i kationową (KT PAM). Charakteryzowały się one wysokim cięża-
rem cząsteczkowym (od kilku do kilkunastu milionów Da) oraz różną za-
wartością zdolnych do dysocjacji grup jonowych. Zbadano wpływ obecności 
tych polimerów na właściwości elektrokinetyczne i stabilnościowe wodnych 
suspensji wybranych materiałów tlenkowych, mianowicie tlenku glinu(III), 
tlenku chromu(III) oraz tlenku cyrkonu(IV) [1]. Wykazały one, że wielkość 
adsorpcji PAM, a także struktura polimerowej warstwy adsorpcyjnej uzależ-
niona jest nie tylko od typu próbki poliakryloamidowej, ale również właściwo-
ści powierzchniowych zastosowanych ciał stałych i pH roztworu. Wykazano 
również, że wielkocząsteczkowy PAM, uważany powszechnie za skuteczny 
flokulant cząstek koloidalnych, może w określonych warunkach działać jako 
efektywny stabilizator takich suspensji.

[1] M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, Impact of polyacrylamide with different 
contents of carboxyl groups on the chromium(III) oxide adsorption properties in 
aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, 283 (2015) 815–823.
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Adsorpcja tetracykliny na powierzchni pomarszczonych  
mezoporowatych materiałów węglowych

Joanna Gościańska, Agata Chełmińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii 
Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

Rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz ciągły wzrost sprzedaży leków 
przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych róż-
nego rodzaju związkami organicznymi [1]. Większość oczyszczalni ścieków 
nie eliminuje całkowicie farmaceutyków, w związku z czym przedostają się 
one do rzek i jezior. Spośród działań podejmowanych w kierunku rozwoju 
skutecznych i wydajnych sposobów ich usuwania ze zbiorników wodnych 
należy wymienić procesy adsorpcyjne. Są one w kręgu zainteresowań wielu 
naukowców z całego świata, których badania koncentrują się na otrzymywa-
niu nowoczesnych adsorbentów charakteryzujących się dużą porowatością, 
mechaniczną wytrzymałością oraz termiczną stabilnością. Adsorpcja na upo-
rządkowanych mezoporowatych węglach może być skuteczną metodą usuwa-
nia z wód powierzchniowych zanieczyszczeń organicznych, do których należą 
farmaceutyki. 

W ramach niniejszej pracy pomarszczone mezoporowate węgle, zsyntety-
zowane metodą twardego odwzorowania przy użyciu sacharozy jako prekur-
sora węglowego, zastosowano w procesach usuwania tetracykliny z roztworów 
wodnych. Zbadano wpływ temperatury, czasu kontaktu adsorbatu z adsor-
bentem, pH i stężenia roztworów początkowych antybiotyku na pojemności 
sorpcyjne otrzymanych materiałów.

Badania wykazały, że wszystkie zsyntetyzowane węgle charakteryzują się 
dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą oraz dużą objętością porów. W pro-
cesie usuwania tetracykliny z roztworów wodnych, czas niezbędny do osią-
gnięcia stanu równowagi adsorpcyjnej wynosił 60 minut. Kinetykę adsorpcji 
antybiotyku na powierzchni mezoporowatych materiałów węglowych lepiej 
opisuje model pseudo-drugiego rzędu. Pojemności sorpcyjne pomarszczonych 
węgli rosną wraz ze wzrostem początkowych stężeń roztworów adsorbatu. 
Stwierdzono, że adsorpcja tetracykliny jest procesem samorzutnym oraz egzo-
termicznym. Jednocześnie udowodniono, że węgle są zdecydowanie lepszymi 
adsorbentami analizowanego antybiotyku w porównaniu z matrycą krzemion-
kową.

[1] Y. Wang, W. Jiao, J. Wang, G. Liu, H. Cao, J. Lü, Bioresource Technology 277 
(2019) 128–135.
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Mezoporowate materiały węglowe modyfikowane grupami  
aminowymi jako potencjalne nośniki losartanu potasu

Joanna Gościańska1, Judyta Cielecka-Piontek2

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii 
Stosowanej, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, WydziałFarmaceutyczny, 
Katedra i Zakład Farmakognozji, ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zastosowań mezopo-
rowatych materiałów węglowych w obszarze nauk medycznych i farmaceu-
tycznych. Wynikają one przede wszystkim z ich dobrze rozwiniętej struktury 
porowatej, stabilności termicznej, biokompatybilności oraz ogromnych możli-
wości modyfikacji. Materiały te wykazują doskonałe właściwości adsorpcyjne, 
dzięki którym mogą być z powodzeniem wykorzystywane w układach do-
starczania aktywnych substancji farmaceutycznych. Ich różnorodność struk-
turalna oraz duża zdolność inkorporacji to niewątpliwe zalety wyróżniające je 
spośród dotąd poznanych nanoporowatych nośników (krzemionek, nanoczą-
stek MOF). 

Celem podjętych badań była synteza uporządkowanych mezoporowatych 
węgli modyfikowanych grupami aminowymi, charakterystyka ich właściwości 
fizykochemicznych oraz zastosowanie w procesach adsorpcji i uwalniania lo-
sartanu potasu – substancji farmaceutycznej używanej w leczeniu nadciśnienia 
tętniczego.

Materiały węglowe zostały otrzymane metodą twardego odwzorowania 
przy wykorzystaniu mezoporowatych krzemionek KIT–6 i SBA–15 jako ma-
tryc stałych oraz sacharozy jako prekursora węglowego. W kolejnym etapie 
badań poddano je funkcjonalizacji za pomocą etyloaminy, etylenodiaminy, 
dietylenotriaminy oraz zastosowano w procesach adsorpcji i uwalniania losar-
tanu potasu. Uwalnianie wybranej substancji farmaceutycznej przeprowadzo-
no przy użyciu aparatu łopatkowego w temperaturze 37,0°C przez 24 h. 

Badania wykazały, że modyfikacja mezoporowatych węgli grupami amino-
wymi prowadzi do obniżenia ich powierzchni właściwej, objętości porów oraz 
stopnia uporządkowania struktury. Wykazano, że funkcjonalizacja materia-
łów znacząco wpływa na ich pojemności sorpcyjne względem losartanu potasu 
oraz szybkość jego uwalniania.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu  
SONATA–12 nr 2016/23/D/NZ7/01347.
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Badania podatności na pęcznienie polimerowych mikrosfer  
z dodatkiem ligniny kraft

Marta Goliszek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Mikrosfery polimerowe wykorzystywane są jako matryce w szerokim zakresie 
zastosowań medycznych i biologicznych, tj.: chromatografia powinowactwa, 
techniki immobilizacyjne, systemy dostarczania leków, obrazowanie jądro-
we i hodowla komórek. Różne parametry, w tym rozmiar i rozkład wielkości 
cząstek, porowatość i struktura porów, powierzchnia właściwa oraz zdolność 
do pęcznienia pozwalają w pełni scharakteryzować otrzymane mikrosfery, co 
ułatwia ich dalszą kwalifikację do odpowiednich zastosowań [1].

Mianem pęcznienia określamy zjawisko spowodowane pochłanianiem cie-
czy przez wiele substancji wielkocząsteczkowych, któremu towarzyszy wzrost 
objętości tych substancji. Polimery pęcznieją pod wpływem działania rozpusz-
czalników z powodu dużego stosunku długości do innych wymiarów makro-
cząsteczek liniowych. Im większa jest masa cząsteczki polimeru, tym proces 
pęcznienia i rozpuszczania jest wolniejszy. Stopień spęcznienia w warunkach 
równowagi może mieć miarę stopnia usieciowania polimeru [2, 3].

Celem badań była synteza i ocena właściwości biopolimerowych mikrosfer  
z dodatkiem ligniny kraft, ze szczególnym uwzględnieniem procesu pęcz-
nienia. Decydujący wpływ na ten proces miał dobór monomerów. W przy-
padku mikrosfer, do syntezy których zastosowany został trietoksywinylosilan 
(TEVS) obserwowana była znaczna redukcja procesu pęcznienia w porów-
naniu do materiałów, w których nie użyto tego monomeru. Ocenie poddany 
został również wpływ dodatku ligniny na pęcznienie. Zaobserwowano wzrost 
pęcznienia ze zwiększeniem ilości ligniny w materiale [4].

[1] R. Arshady, Biomaterials, 14 (1993) 5.
[2] A. Tuncel, E. Piskin, Journal of Applied Polymer Science, 62 (1996) 789.
[3] M. Goliszek, B. Podkościelna, K. Fila, A.V. Riazanova, S.Aminzadeh, O. Sevasty-

anova, V.M. Gun’ko, Cellulose, 25 (2018) 5843.
[4] B. Podkościelna, M. Goliszek, O. Sevastyanova, Pure and Applied Chemistry, 89 

(2017) 161.
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Wpływ dodatku fukoidyny na wartość potencjału dzeta 
wodnej suspensji tlenku glinu

Jakub Matusiak, Elżbieta Grządka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii  
i Chemii Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Właściwości elektrokinetyczne cząstki w roztworze zależą od rozłożenia 
ładunku elektrycznego w podwójnej warstwie elektrycznej otaczającej czą-
steczkę. Do ich opisu wykorzystuje się potencjał elektrokinetyczny, zwany też 
potencjałem dzeta. Pomiary potencjału dzeta prowadzą do rozważań teore-
tycznych oraz praktycznych [1]. Dzięki nim możliwe jest opisanie struktury 
podwójnej warstwy elektrycznej oraz scharakteryzowanie procesu adsorp-
cji jonów i molekuł na powierzchni ciała stałego. Ponadto, umożliwiają one 
określenie konformacji zaadsorbowanych makromolekuł. Pomiar potencjału 
dzeta znajduje również zastosowanie praktyczne: w przemyśle do badania ja-
kości produktów takich jak farby czy pigmenty, detergenty, kosmetyki oraz 
leki. Wykorzystuje się go również w badaniach przebiegu procesów technolo-
gicznych. Dodatek polimeru do suspensji zawierającej ciało stałe prowadzi do 
zmian struktury oraz właściwości podwójnej warstwy elektrycznej, poprzez 
zmianę wartości potencjału dzeta, ładunku powierzchniowego oraz pojem-
ności PWE.

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu dodatku aniono-
wego biopolimeru – fukoidyny – na wartość potencjału dzeta wodnej suspensji 
tlenku glinu. Wykorzystywany adsorbent charakteryzował się średnią wielko-
ścią cząstek wynoszącą ok. 170 nm. Powierzchnia właściwa tlenku glinu wy-
znaczania przy wykorzystaniu niskotemperaturowej adsorpcji-desorpcji azotu 
wynosiła 171 m2/g, a średnia wielkość porów 16 nm. Punkt izoelektryczny dla 
badanego tlenku glinu wynosił pHIEP=9, co zgodne jest z danymi literaturowy-
mi [2]. Zbadano również wpływ siły jonowej oraz wpływ rodzaju elektrolitu 
(NaCl, CaCl2) na wartość potencjału dzeta badanego układu. 

Praca została sfinansowana ze środków grantu NCN nr 2017/27/N/ST4/02259.

[1] M. Zembala, Advances in Colloid and Interface Science, 112:1–3 (2004) 2004.
[2] M. Kosmulski, Chemical Properties of Material Surfaces, Marcel Dekker, Nowy 

Jork, 2001.
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Badanie właściwości adsorpcyjnych i stabilizacyjnych  
układu fukoidyna/nano–tlenek glinu 

Jakub Matusiak, Elżbieta Grządka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii  
i Chemii Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Stabilność układów koloidalnych stanowi bardzo istotny problem badawczy 
ze względu na szeroki wachlarz zastosowań tego typu układów w wielu dzie-
dzinach przemysłu i nauki. Jednakże, układy koloidalne składające się z fazy 
stałej rozproszonej w cieczy są mało stabilne. Wraz z upływem czasu, cząstki 
stałe zawieszone w roztworze ulegają agregacji oraz sedymentacji. Aby prze-
ciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku stosuje się różnego rodzaju dodat-
ki, których zadaniem jest zapobieganie procesowi destabilizacji układu [1]. 
Obecnie w tym celu wykorzystuje się głównie dodatek substancji makroczą-
steczkowych. Jednakże, w  układach stosowanych w przemyśle farmaceutycz-
nym i spożywczym wykorzystanie substancji syntetycznych jest ograniczone 
ze względu na fakt ich niekorzystnego lub niezbadanego wpływu na zdro-
wie człowieka. Dlatego też, obecnie poszukuje się naturalnych alternatyw dla 
syntetycznych substancji wykorzystywanych w procesach stabilizacji układów 
koloidalnych. Jedną z nich jest zastosowanie naturalnie występujących poli-
sacharydów. Fukoidyna jest naturalnym anionowym polisacharydem zbudo-
wanym z łańcucha podjednostek fukozy połączonych wiązaniem 1,3 i/lub 1,4 
glikozydowym z podstawioną grupą siarczanową w pozycjach C–2 i/lub C–3  
i C4. Stosowana jest między innymi ze względu na właściwości antynowotwo-
rowe, antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne [2].

Celem przeprowadzonych eksperymentów było zbadanie właściwości 
adsorpcyjnych i stabilnościowych układu fukoidyna/nano–tlenek glinu. Za-
obserwowano, że fukoidyna ulega adsorpcji na powierzchni tlenku glinu. 
W przypadku dodatku tego biopolimeru do wodnych suspensji tlenku glinu 
widoczny jest wzrost stabilności badanego układu.

Praca została sfinansowana ze środków grantu NCN nr 2017/27/N/ST4/02259.

[1] P. Somasundaran et al., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineer-
ing Aspects, 133 (1998) 125–133.

[2] KKA. Sanieewa et al., Carbohydr Polym., 177 (2017) 451–459.
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Właściwości powierzchniowe żeli żelatynowych  
otrzymywanych na powierzchni szkła aktywowanego 
przy użyciu zimnej plazmy 

Salvador Peréz Huertas1, Konrad Terpiłowski1, Marta Tomczyńska-Mleko2, 
Maciej Nastaj3, Stanisław Mleko3

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów,  
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

Aktywacja różnorodnych powierzchni przy pomocy zimnej plazmy jest sto-
sowana w wielu gałęziach przemysłu: w przemyśle chemicznym, farbiarskim, 
motoryzacyjnym, medycynie i farmacji. W przemyśle spożywczym możliwe 
są zastosowania zimnej plazmy do dezynfekcji powierzchni czy produkcji 
aktywnych opakowań. Celem badań było zbadanie wpływu zimnej plazmy 
na właściwości powierzchni żeli żelatynowych. Szklane płytki aktywowane 
były przy użyciu zimnej plazmy otrzymywanej z powietrza. Na płytkach tych 
żelowano roztwory żelatyny o stężeniu od 1 do 5%. Żele zdejmowano z po-
wierzchni płytek i badano powierzchnie tych żeli od strony ich wcześniejszego 
styku ze szkłem. Właściwości powierzchni żeli porównywano z właściwościa-
mi powierzchni żeli osadzanych na nieaktywowanych płytkach. Badano kąty 
zwilżania powierzchni przy użyciu analizatora kątów zwilżania GBX (Fran-
cja) wyposażonego w termostatowaną komorę o stałej wilgotności i cyfrową 
kamerę. W przypadku żeli otrzymywanych przy stężeniu 1 i 2% żelatyny nie 
było możliwe zbadanie kątów zwilżania. Zbadano zwilżalność żeli o stęże-
niu żelatyny 3–5%. Na powierzchni żelu zostały zmierzone kąty zwilżania 
dla wody (Milli–Q 18,2Ω) i dijodometanu (Sigma–Aldrich 99%). Kąt zwil-
żania wodą zmierzony dla 3% żelu wynosił 42,3 ± 5,5° i wzrósł do 69,9 ± 3,0°  
dla powierzchni żelu 5%. W przypadku dijodometanu występowała od-
wrotna sytuacja: dla 3% zanotowano 57,1 ± 4,5° i wartość ta zmniejszyła się  
do 44,1 ± 3,1° dla powierzchni żelu o stężeniu żelatyny 5%. Po aktywacji po-
wierzchni szkła plazmą zmieniły się właściwości powierzchniowe żelu przy-
legającego wcześniej do tej powierzchni. Wyliczono pozorną wolną energię 
powierzchniową i określono topografię powierzchni za pomocą profilome-
trii optycznej. Zaobserwowane różnice wynikały prawdopodobnie ze zmian  
w ilości grup funkcyjnych na powierzchni żelu pod wpływem plazmowania 
powierzchni szkła.
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Symulacje komputerowe Monte Carlo samoorganizacji  
cząsteczek 1,3,5–trikis(4’–karboksylofenylo)–2,4,6–tri-
kis(4’–tert–butylofenylo)–benzenu (1) na powierzchni 
Au(111)

Karolina Gdula, Valery Lutsyk, Paweł Szabelski, Damian Nieckarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Teoretycznej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031, Lublin

Odpowiednio funkcjonalizowane cząsteczki heksafenylobenzenu (1) na po-
wierzchni Au(111) mogą ulegać spontanicznej samoorganizacji, tworząc po-
rowate, chiralne struktury supramolekularne, stabilizowane przez kierunkowe 
wiązania wodorowe pomiędzy grupami karboksylowymi i anizotropowe wią-
zania van der Waalsa pomiędzy grupami tert–butylowymi [1]. W celu lepsze-
go zrozumienia procesów, które prowadzą do powstawania dwuwymiarowych 
sieci porowatych, zbudowanych z cząsteczek (1) przeprowadzono symulacje  
z zastosowaniem metody Monte Carlo (Rys. 1). W wyniku przeprowadzonych 
symulacji komputerowych otrzymano szereg hierarchicznych faz, których 
struktura jest identyczna jak analogicznych warstw zaadsorbowanych otrzy-
manych eksperymentalnie i obserwowanych za pomocą skaningowej mikro-
skopii tunelowej.

Rys. 1. Struktura chemiczna funkcjonalizowanej cząsteczki heksafenylobenzenu (1) oraz 
fragmenty sieci porowatych, otrzymanych dla (1) w wyniku symulacji komputerowych 
Monte Carlo

[1] W. Xiao, X. Feng, P. Ruffieux, O. Gröning, K. Müllen, R. Fasel, J. Am. Chem. 
Soc., 130 (2007) 8910.
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Synteza zeolitu Na–X i jego właściwości sorpcyjne  
względem CO2

Rafał Panek, Jarosław Madej, Wojciech Franus
Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki,   
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

Antropogeniczne emisje dwutlenku węgla (CO2) w dużej mierze związa-
ne są ze spalaniem paliw kopalnych (węgiel kamienny i brunatny). Razem  
z udziałem innych gazów cieplarnianych: metanu, tlenków siarki i azotu, pary 
wodnej, fluorowodorów są uznawane za główny czynnik przyczyniający się 
do globalnego ocieplenia. Elektrownie i elektrociepłownie ogółem na świecie 
emitują około 30% globalnej emisji CO2 w wyniku energetycznego spalania 
węgli. Pozostałością stałą po tym procesie są między innymi popioły lotne, 
których roczna, globalna produkcja wynosi 800 Mt [1]. Skład chemiczny  
i mineralny popiołów lotnych pozwala wykorzystać je jako substraty syntezy 
różnego rodzaju materiałów zdolnych do wychwytywania CO2 – między in-
nymi zeolitów [2].

W tym celu zeolit o strukturze FAU (Na–X) otrzymano w procesie hy-
drotermalnej syntezy popiołu lotnego z wodorotlenkiem sodu wykorzystując 
prototypową instalację do produkcji materiałów zeolitowych. Stosując nastę-
pujące warunki prowadzenia procesu: 90L 3–molowego wodnego roztworu 
NaOH, popiół lotny (20kg), temp. 80°C i czas reakcji (24 godz.) otrzymano 
materiał o typie struktury Na–X (Na–X FA) oraz odpad w postaci roztworu 
poreakcyjnego. Roztwór ten wykorzystano do syntezy zeolitu Na–X bez pozo-
stałości popiołowej (Na–X UP). Uzyskane zeolity scharakteryzowano wyko-
rzystując metody XRD, XRF, SEM i izotermę adsorpcji/desorpcji par azotu 
w temperaturze ciekłego azotu. Zawartość faz zeolitowych wynosiła odpo-
wiednio 73 i 99%. Materiały te charakteryzowała między innymi powierzch-
nia właściwa – 156,2 i 730,5 m2/g, objętość mikroporów – 0,05 i 0,31 cm3/g 
oraz objętość mezoporów – 0,15 i 0,01 cm3/g. Przeprowadzone eksperymenty 
sorpcji dynamicznej umożliwiły określenie pojemności sorpcyjnej względem 
CO2

 (4,9 18,0% odpowiednio dla Na–X FA i Na–X UP). Zeolit Na–X FA 
charakteryzował się sorpcją na poziomie XXX, natomiast Na–X UP – XXX. 
Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania zeolitów jako 
tanich i efektywnych sorbentów CO2.

Praca była finansowana w ramach projektu LIDER/19/0072/L–9/17/NCBR/2018.

[1] C. Belviso, Progress in Energy and Combustion Science, 65 (2018) 109.
[2] M. Wdowin, M. Franus, R. Panek, L. Bandura, W. Franus, Clean Technologies 

and Environmental Policy, 16 (2014) 1217.
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Kinetyka sorpcji błękitu reaktywnego 21 na anionicie  
słabo zasadowym 

Ewelina Polska-Adach, Monika Wawrzkiewicz, Zbigniew Hubicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

Barwniki są to związki organiczne pochodzenia naturalnego lub syntetyczne-
go, które mają zdolność do trwałego wiązania się różnymi substancjami nadając 
im jednocześnie zabarwienie. Wśród szerokiej gamy dostępnych komercyjnie 
barwników możemy wyróżnić m. in. barwniki reaktywne. Wykorzystywane są 
one do barwienia włókien celulozowych. Ich cząsteczki zawierają układy zdolne 
do tworzenia trwałych i kowalencyjnych połączeń z grupami hydroksylowymi 
celulozy [1]. Barwniki reaktywne posiadają bogatą gamę kolorystyczna, a po-
nadto cechuje je trwałe połączenie z włóknem, co przekłada się na wysoka od-
porność otrzymanych wybarwień, a w konsekwencji powszechne wykorzystanie  
w przemyśle włókienniczym [2]. 

Celem pracy było zbadanie możliwości usuwania błękitu reaktywnego 21 
z roztworów wodnych wykorzystując anionit fenolowo – formaldehydowy  
o III–rzędowych grupach aminowych. Ważnym etapem przeprowadzonych 
badań było wyznaczenie parametrów kinetycznych w oparciu o równania 
pseudo-pierwszego rzędu (PFO) i pseudo-drugiego rzędu (PSO) oraz model 
dyfuzji międzycząstkowej (IP). 

[1] J. Mielnicki, Zarys chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych, WNT Warsza-
wa (1991).

[2] N. S. E. Ahmed, R. M. El – Shishtawy, Journal of Materials Science & Technolo-
gy, 45 (2010) 1143.
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Elektrochemiczne badania wczesnych etapów nukleacji  
węglanu wapnia 

Marzena Prus,1 Karolina Szymanek,2 Jennifer Mills,3 Laura Nielsen 
Lammers,3 Wojciech Piasecki,2 Karolina Kedra-Królik,1 Piotr Zarzycki4, 1 

1 Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
2 Department of Chemistry and Biochemistry, Józef Piłsudski University of Physical 

Education, Warsaw, Poland 
3 Department of Environmental Science, Policy and Management, University of California, 

Berkeley, CA
4 Energy Geosciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory,  
  1 Cyclotron Road, Berkeley, California, United State

Wytrącanie węglanu wapnia jest złożonym i trudnym do śledzenia procesem. 
Jednak, zjawiska zachodzące na powierzchni minerału można do pewnego stop-
nia zrozumieć wykorzystując pomiary potencjałometryczne i elektrokinetyczne. 
W niniejszej pracy monitorowaliśmy zjawiska zachodzące na powierzchni 
tworzącej się fazy krystalicznej za pomocą metod elektrochemicznych. Badania 
wykazały, że początkowo metastabilne, uwodnione fazy CaCO3 mogą ulegać 
nukleacji z powodu lokalnych przesyceń, a następnie rozpuszczać się. Stężenie 
Ca2+ oraz pH roztworu podstawowego stabilizują się zanim ich wartość zaczyna 
się zmniejszać w wyniku strącania CaCO3. Zmiany potencjału elektrokinety-
cznego w czasie nukleacji wskazują na wieloetapowość tego procesu. Po począt-
kowych szybkich zmianach potencjału następuje znacznie wolniejsze ustalanie 
równowagi. Zależne od czasu wartości potencjału elektrokinetycznego, pH oraz 
morfologia cząsteczek wskazują na spontaniczne tworzenie się waterytu i jego 
późniejszą transformacją do kalcytu (Rys. 1) [2]. Praca ta została wsparta przez 
NCN Grant Sonata Bis (UMO–2016/22 / E / ST4 / 00446).

a)             b)

Rys. 1. Stężenie jonów Ca2+ w czasie nukleacji CaCO3 (a), zdjęcie SEM CaCO3 pokazujące 
obecność kalcytu oraz waterytu [2]

[1] A.V. Radha, A. Navrotsky Rev Mineral Geochem, 77, (2013) 73–121.
[2] M. Prus, K. Szymanek, J. Mills, L. N. Lammers, W. Piasecki, K. Kedra-Królik,  

P. Zarzycki J Coll Interf Sci (2019), w druku.
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Badanie właściwości termicznych miodów

Magdalena Gierczak, Dariusz Sternik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Fizykochemii Powierzchni 
Ciała Stałego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Rodzaj żywności dostarczanej do organizmu podczas posiłków ma istotny 
wpływ na kondycję fizyczną i samopoczucie człowieka. Jej właściwości zależą 
od wielu czynników min.: jakości surowców, sposobu ich przetwarzania oraz 
warunków ich przechowywania. Dlatego kontrola jakości produktów spożyw-
czych jest jednym z podstawowych zadań w dzisiejszej analityce.

Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości termicznych mio-
dów w zakresie temperatur –120 do 1000 °C. Pomiary wykonano przy pomocy 
aparatu STA 449 F1 (Netzsch) z jednoczesna analizą gazowych produktów 
metodą FT–IR (Tensor 27, Bruker) oraz spektroskopii masowej (QMS 403 D 
Aëolos, Netzsch). Do badań wybrano miód wielokwiatowy, spadziowy oraz 
lipowy firmy APIS. Określono wpływ zawartości wody na proces zeszklenia 
miodów oraz jej krystalizację i topienie. Dodatkowo zbadano wpływ obecno-
ści kwasku cytrynowego oraz herbaty na procesy zachodzące w niskich tem-
peraturach.

Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku tego typu materiałów 
proces rozkładu w wysokich temperaturach przebiega w kilku głównych eta-
pach: dehydratacji oraz topnienia cukrów (do 170 oC), a w wyższych tempera-
turach rozkładu i utleniania powstałych materiałów węglowych.

W wyniku dodatku wody na krzywych DSC w niskich temperaturach, 
oprócz przejścia szklistego zaobserwowano dodatkowe efekty cieplne zwią-
zane z krystalizacją wody (egzotermiczne) oraz jej topieniem (endotermiczne) 
We wszystkich przypadkach zaobserwowano znaczący wzrost entalpii top-
nienia wody ze wzrostem jej ilości do 40% oraz zmniejszenie wartości ΔCp 
względem materiałów wyjściowych. 
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Badanie wpływu czasu działania pola magnetycznego  
na właściwości fizykochemiczne wody

Dariusz Sternik, Aleksandra Szcześ, Emil Chibowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,   
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Woda jest związkiem niezbędnym do życia i funkcjonowania organizmów 
żywych, jak również prowadzenia licznych procesów technologicznych. Jej 
właściwości zależą od składu chemicznego substancji w niej rozpuszczonych, 
zarówno tych, które stanowią mikroelementy jak również będących zanie-
czyszczeniami. Istnieje wiele technik uzdatniania wody np. filtracja, adsorpcja 
a także działanie pola magnetycznego (MF). Jednocześnie, dotychczas nie 
udało się jednoznacznie potwierdzić czy ostatnia metoda jest całkowicie bez-
pieczna.

Prowadzone od wielu lat badania wykazały że pod wpływem MF zmianie 
ulegają właściwości fizyczne wody takie jak min.: lepkość [1], napięcie po-
wierzchniowe, intensywność parowania [2] czy ciepło właściwe [3]. Efekty 
te uzależnione są od właściwości zarówno działającego pola jak również śro-
dowiska wodnego [4]. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu 
czasu działania pola magnetycznego na właściwości fizykochemiczne wody.

Podziękowanie: Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podsta-
wie decyzji nr DEC–2016/21 / B / ST4 / 00987.

[1] E. J. L. Toledo, T. C. Ramalho, Z. M. Magriotis, Journal of Molecular Structure, 
888 (2008) 409.

[2] E. Chibowski, A. Szcześ, L. Hołysz, Colloids Interfaces 2 (2018) 68.
[3] Y. Wang, H. Wei, Z. Li, Results in Physics 8 (2018) 262.
[4] E. Chibowski, A. Szcześ, Chemosphere 203 (2018) 54.
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Badania gęstości i lepkości surfaktantów niejonowych  
stosowanych w przemyśle farmaceutycznym

Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Środki powierzchniowo czynne typu Kolliphor są estrami kwasów tłuszczo-
wych glikolu polioksyetylenowego. Są to niejonowe związki, znajdujące za-
stosowanie w systemach dostarczania leków słabo rozpuszczalnych w wodzie, 
takich jak diazepam, czy propofol [1]. Kolliphor RH40 jest stosowany w sa-
moagregujących układach dostarczania leków (SEDDS) zarówno w postaci 
tabletek, czy w doustnych formulacjach substancji takich jak Neoral. Kolliphor 
ELP może być także stosowany doustnie i czy w zastrzykach [2]. Oba związki 
są zaakceptowane przez Agencję Żywności i Leków (FDA).

Poznanie właściwości fizykochemicznych tych surfaktantów jest niezbędne 
do tego, aby móc je skutecznie zastosować. Ponieważ w literaturze nie ma da-
nych na ten temat, celem przeprowadzonych badań było zbadanie niektórych 
właściwości dwóch surfaktantów typu Kolliphor – RH40 i ELP w szerokim 
zakresie stężeń (10–8–10–2M). Przeprowadzono pomiary gęstości i lepkości 
w różnych temperaturach (293–318K). Na podstawie otrzymanych wyników 
określono wpływ stężenia i temperatury na takie parametry jak fractional free 
volume czy volume expansivity.

[1] V. Bali, M. Ali, J. Ali, International Journal of Pharmaceutics, 403 (2011) 46–56.
[2] L. Kiss, FR. Walter, A. Bocsik, S. Veszelka, B. Ozsvari, LG. Puskas, P. Szabo-Revesz, 

M. Deli, Journal of Pharmaceutical Sciences, 102 (2013) 1173–1181.
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Właściwości agregacyjne dwuskładnikowych mieszanin 
surfaktantów anionowych

Katarzyna Szymczk, Andrzej Lewandowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Surfaktanty anionowe to bazowe surowce wielu produktów kosmetycznych 
min. szamponów do włosów. Popularność tych surfaktantów wynika z ich 
bardzo dobrych właściwości użytkowych, min. takich jak oczyszczanie i zdol-
ność tworzenia stabilnej piany przy dość niskiej cenie. Surfaktanty te pozawa-
lają także na łatwe zagęszczanie formulacji min. poprzez tworzenie miesza-
nych micel z innymi surfaktantami [1]. W nowoczesnej recepturze szamponu 
do włosów, oprócz wysokiej zawartości wody (od 40 do 80%) i surfaktantów 
występują min. związki kondycjonujące, składniki lecznicze, regulatory pH, 
konserwanty, modyfikatory lepkości, kompozycje zapachowe i barwniki [2]. 
Odpowiedni dobór jakościowy i ilościowy składników jest więc bardzo istot-
ny, ponieważ zapewnia otrzymanie szamponu o zakładanych właściwościach 
fizykochemicznych i użytkowych. Ponieważ zarówno w szamponach jak i in-
nych środkach myjących najpowszechniej stosowanymi surfaktantami aniono-
wymi są laurylosiarczan sodu (SLS) oraz jego etoksylowane pochodne (SLES), 
celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości agregacyjnych 
ich dwuskładnikowych mieszanin (min. krytycznego stężenia micelizacji  
i średniej liczby agregacji) w temperaturze 313K. Cel ten zrealizowano po-
przez rejestrację widm emisyjnych pirenu w wodnych roztworach mieszanin 
SLS i SLES, a następnie szczegółową analizę tych widm min. za pomocą 
modelu APN [3].

[1] W. C. Caracciolo, J. Sci. Technol. Environ. Inform. 05 (2017) 389.
[2] P. A. Cornwell, Inter. J. Cosmetic Sci. 40 (2018) 16.
[3] L. Pineiro, M. Novo, W. Al.–Soufi, Adv. Colloid Interface Sci. 215 (2015) 1.
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Nanokompozyty MWCNT / PDMS: hydrofobowość  
i właściwości morfologiczne

Iryna Sulym1, Konrad Terpiłowski2, Dariusz Sternik2, Yuriy Sementsov1, 
Anna Derylo-Marczewska2, Beata Kalska-Szostko3

1 Instytut Chemii Powierzchni imienia Chuiko, Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Ukraina
2 Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Uniwersytet  

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
3 Instytut Chemii, Zakład Metod Fizykochemicznych, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

W ostatnich latach nanorurki węglowe są głównymi kandydatami do zasto-
sowania w opracowywaniu nowych polimerowych materiałów kompozyto-
wych [1]. Jednym z polimerów powszechnie stosowanych do wytwarzania 
materiałów hydrofobowych/superhydrofobowych jest poli (dimetylosiloksan) 
(PDMS) [2] ze względu na jego wszechstronność, która obejmuje stabilność 
termiczną w dużym zakresie temperatur, niskie napięcie powierzchniowe, wy-
soką elastyczność, przezroczystość optyczną, obojętność chemiczną, biokom-
patybilność, nietoksyczność, wysoki stopień wodoodporności i niski koszt [3]. 
Celem niniejszej pracy jest uzyskanie nanokompozytów o wysokiej hydro-
fobowości na podstawie wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT, 
otrzymanych metodą CCVD [4] przez pirolizę propylenu na złożonych ka-
talizatorach tlenków metali) i liniowego PDMS o dwóch masach cząsteczko-
wych (PDMS–100 i PDMS–12500 o lepkości kinematycznej odpowiednio 
100 i 12500 mm2/s). Wszystkie próbki z PDMS w ilościach 5, 10, 20 i 40% 
wag. % było w postaci proszku podobnej do początkowej MWCNT. Hydrofo-
bowość scharakteryzowano przez kąt zwilżania wodą. Kąty zwilżania kropli 
wody dla nanorurek z zaadsorbowanym PDMS–100 i PDMS–12500 wynoszą 
około 140 stopni przy CPDMS = 40% wag. %. Wpływ zawartości polimeru  
i masy cząsteczkowej na właściwości morfologiczne kompozytów MWCNT / 
PDMS badano za pomocą spektroskopii korelacji fotonów i skaningowej mi-
kroskopii elektronowej.

Podziękowanie
Autorzy dziękują za wsparcie finansowe przez Centrum Studiów Wschodnioeuropej-
skich (Uniwersytet Warszawski) w ramach „NAGRODA IM. I. WYHOWSKIEGO” 
wspierającego staż naukowy dr I. Sulym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie i Uniwersytecie Białostockim. Prace zostały częściowo sfinansowane 
przez UE w ramach projektu o numerze umowy POPW.01.03.00–20.034/09–00, 
POPW.01.03.00–20–004/11–00.

[1] X. Sun, H. Sun, H. Li, and H. Peng, Advanced Materials, 25 (2013), 5153.
[2] C. Kapridaki, P. Maravelaki-Kalaitzaki, Prog. Org. Coat. 76 (2013) 400.
[3] D. Maji, S.K. Lahiri, S. Das, Surf. Interface Anal. 44 (2012) 62.
[4] E.O. Kovalska, Y.I. Sementsov, Nanomaterials imaging techniques, surface studies 

and applications, Springer Science + Bussiness Media New York, 2013.
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Wpływ pH na właściwości pian otrzymywanych  
z dyspersji preparatów białek serwatkowych 

Maciej Nastaj1, Konrad Terpiłowski2, Marta Tomczyńska-Mleko3, Bartosz 
Sołowiej1, Stanisław Mleko1

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów,  
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Produkty spożywcze, zarówno naturalne jak i przetworzone, występują dość 
często w postaci pian. Piany tworzą układy typu ciało stałe-gaz lub ciecz-gaz. 
Czasami są to substancje półpłynne, np. słabe żele. Gaz zawarty w produkcie 
obniża jego koszty produkcji, kaloryczność oraz zmienia właściwości tekstu-
ralne i sensoryczne. Białka serwatkowe są cennym dodatkiem do żywności 
otrzymywanym z serwatki, produktu ubocznego przy produkcji sera i kazeiny. 
Charakteryzują się one najlepszym składem aminokwasowym wśród wszyst-
kich białek spożywczych. 

W pracy badano wpływ pH na pienienie się dyspersji uzyskanych z izola-
tu białka serwatkowego (WPI) i dwóch koncentratów białka serwatkowego: 
(WPC 80) i (WPC 65). Zdolność pienienia roztworów była zależna od rodza-
ju preparatu, stężenia białka i pH roztworu. Piany otrzymywane z roztworów 
o najwyższym stężeniu białka wykazywały najlepsze właściwości reologiczne. 
Właściwości pian produkowanych z izolatu białek serwatkowych były lep-
sze w porównaniu do koncentratów. Zmniejszenie pH do 3,0 spowodowało 
pogorszenie właściwości pienienia. Występowały dwa optima pH w których 
zaobserwowano najlepsze właściwości pianotwórcze: przy pH 5,0 oraz przy 
9,0–11,0. Dla pian otrzymywanych z izolatu białek serwatkowych znalezio-
no korelacje pomiędzy granicą płynięcia i wydajnością pienienia, granicą pły-
nięcia i napięciem powierzchniowym, a także wartościami granicy płynięcia  
i kąta fazowego. Analizy chromatograficzne i elektroforetyczne wykazały, że 
alkaliczne pH sprzyja agregacji białek w roztworach przed ubijaniem. Agre-
gaty były nieobecne w pianie i odcieku, ponieważ ubijanie prawdopodobnie 
spowodowało ich mechaniczną defragmentację.
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Sodalit jako adsorbent jonów litu z roztworu wodnego  
– badania wpływu modyfikacji powierzchni zeolitu  
poli(kwasem akrylowym)

Teresa Urban1, Małgorzata Wiśniewska1, Gracja Fijałkowska1, Iwona 
Ostolska1, Agnieszka Nosal-Wiercińska1, Wojciech Franus2, Rafał Panek2, 
Joanna Gościańska3, Grzegorz Wójcik1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

2 Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-
618 Lublin

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89B, 
61-614 Poznań

Ze względu na możliwość wykorzystania wody pochodzącej ze źródeł hy-
drotermalnych jako potencjalnego źródła litu, przeprowadzono badania sku-
teczności wiązania jonów Li+ na powierzchni zeolitu syntetycznego – soda-
litu. Sodalit otrzymano metodą hydrotermalną wykorzystującą jako substrat 
popioły lotne będące m.in. produktem ubocznym spalania paliw w elektro-
ciepłowniach oraz NaOH o określonym stężeniu [1]. W celu poprawy efek-
tywności tego procesu powierzchnię adsorbentu zmodyfikowano związkiem 
wielkocząsteczkowym o charakterze anionowym, którym był poli(kwas akry-
lowy) – PAA. Określono wpływ pH roztworu, które wpływa na dysocjację 
grup karboksylowych w łańcuchach PAA, a także wpływ kolejności doda-
wanych do układu adsorbatów (Li+ i PAA) na ilość zaadsorbowanego litu na 
powierzchni sodalitu. Ponadto pomiary gęstość ładunku powierzchniowego 
zeolitu (metoda miareczkowania potencjometrycznego) oraz potencjału elek-
trokinetycznego cząstek ciała stałego (metoda Dopplerowskiej elektroforezy 
laserowej) umożliwiły zaproponowanie najbardziej prawdopodobnego mecha-
nizmu wiązania jonów metalu na granicy faz ciało stałe – roztwór. Wykaza-
no, że modyfikacja powierzchni sodalitu poli(kwasem akrylowym) powoduje 
zwiększenie efektywności wiązania jonów litu z roztworu wodnego. Ponad-
to wzrost stopnia jonizacji grup funkcyjnych polimeru (występujący wraz ze 
wzrostem wartości pH roztworu) prowadzi do znacznego rozwinięcia jego 
łańcuchów oraz bardziej efektywnego tworzenia kompleksów polimer-metal. 
Jednoczesne wprowadzenie Li+ i PAA skutkuje zmniejszeniem sorpcji litu  
w stosunku do układu, do którego PAA lub Li+ były dodawane w jednogo-
dzinnym odstępie czasowym.

[1] M. Wdowin, M. Franus, R. Panek, L. Bandura, W. Franus, The conversion tech-
nology of fly ash into zeolites. Clean Technologies and Environmental Policy, 16 
(2014) 1217–1223.
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Stabilność suspensji kaolinitu w obecności kationowych  
flokulantów glebowych

Katarzyna Szewczuk-Karpisz1, Zofia Sokołowska1, Gracja Fijałkowska2, 
Małgorzata Wiśniewska2

1 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii 
Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Stabilność układu koloidalnego jest ważnym parametrem informującym m.in. 
o tendencji cząstek ciała stałego do agregacji. W układach o stosunkowo ni-
skiej stabilności możliwy jest wzajemny kontakt cząstek i tworzenie ich du-
żych skupisk. Z kolei w układach charakteryzujących się wysoką stabilnością 
obecne siły elektrostatyczne zapobiegają wzajemnym zderzeniom cząstek, 
przez co powstawanie dużych agregatów jest praktycznie niemożliwe. Do-
datek związku wielkocząsteczkowego często modyfikuje stabilność suspen-
sji. W oparciu o mechanizm flokulacji mostkowej lub neutralizacji ładunku 
powierzchniowego ciała stałego dochodzi do destabilizacji układu. Zjawisko 
to jest często wykorzystywane w procedurze oczyszczania wód i ścieków.  
W rolnictwie stosuje się różnego rodzaju flokulanty glebowe, których głów-
nym zadaniem jest przyspieszanie agregacji fazy stałej gleby [1, 2]. 

Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dwóch modyfiko-
wanych związków polimerowych: poliakryloamidu kationowego oraz skrobi 
kationowej, na stabilność suspensji kaolinitu – powszechnego minerału ila-
stego. Stabilność układów oznaczano przy wykorzystaniu dwóch metod po-
miarowych: turbidymetrycznej oraz spektrofotometrycznej. Celem wyjaśnie-
nia zaobserwowanych zmian w trwałości badanych układów przeprowadzono 
również pomiary potencjału dzeta oraz wielkości adsorpcji polimerów na 
powierzchni ciała stałego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, 
że zarówno poliakryloamid kationowy, jak i skrobia kationowa wykazują sil-
ne działanie flokulacyjne względem kaolinitu. Niezależnie od pH roztworu, 
w obecności polimerów zaobserwowano znaczny spadek mętności badanych 
układów.

[1] E. Chibowski, w: „Encyclopedia of Agrophysics”, https://doi.org/10.1007/978–
90–481–3585–1_59.

[2] K.Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, Separation and Purification Technology, 
201 (2018) 51.



POSTERY

58

AdsorpcjA i stAbilność ukłAdów zdyspergowAnych

Wpływ początkowego pokrycia adsorpcyjnego  
na powierzchni pęcherzyka na kinetykę wyciekania  
filmów zwilżających

Agata Wiertel-Pochopień, Jan Zawała
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Początkowy stopień pokrycia adsorpcyjnego (θin) powierzchni unoszącego 
się pęcherzyka ma niezwykle istotny wpływ na kinetykę wyciekania filmu 
zwilżającego, a w konsekwencji na kinetykę tworzenia kontaktu trójfazowego 
(TPC).

Przeprowadzono eksperymenty z zastosowaniem metodyki badawczej, 
umożliwiającej kontrolę czasu adsorpcji na powierzchni gaz/ciecz. Podstawą 
zastosowanej metody było urządzenie, tzw. „pułapka” na pęcherzyki, w której 
pęcherzyk mógł być „więziony” przez ściśle określony czas. Czas ten wybie-
rany był na podstawie kinetyki adsorpcji bromku cetylotrimetyloamoniowego 
(CTAB) na granicy ciecz/gaz. W tabeli przedstawiono wartości wybranych 
stężeń roztworów (cCTAB), czas adsorpcji (tads) oraz wartości początkowego po-
krycia adsorpcyjnego na granicy gaz/ciecz (θin). Wykres przedstawia zależność 
czasu tworzenia kontaktu trójfazowego (tTPC) od wartości θin. Jak można za-
uważyć tTPC ma praktycznie stałą wartość dla tego samego początkowego po-
krycia adsorpcyjnego, pomimo użycia różnych stężeń surfaktantu. Z przepro-
wadzonych badań wynika, iż dzięki kontroli czasu adsorpcji, umożliwiającej 
otrzymanie porównywalnych wartości stopnia pokrycia na granicy gaz/ciecz 
dla różnych stężeń substancji powierzchniowo-aktywnej, kontrolować można 
stabilność filmu zwilżającego.

Tab. 1. Czas adsorpcji konieczny do uzyskania  
porównywalnej wartości θin dla wybranych  
par cCTAB

cCTAB  
[mol/dm3]

tads [s] θin [%]

para 1
1∙10–7 1,6

0,034
5∙10–8 50,1

para 2
2∙10–7 1,6

0,068
1∙10–7 50,1

para 3
1∙10–6 1,6

0,34
5∙10–7 50,1

 
Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu NCN w ramach projektów Preludium 
(2017/27/N/ST4/01187) oraz OPUS (2017/25/B/ST8/01247).
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Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych  
techniką ultrafiltracji micelarnej

Anna Wołowicz1, Katarzyna Staszak2, Zbigniew Hubicki1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

2 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 
60-965 Poznań

Ultrafiltracja jest znaną techniką wykorzystującą membrany, sita molekularne 
oraz materiały o porach posiadających zbliżone rozmiary do wielkości pojedyn-
czych cząstek. Technika ta umożliwia rozdział makromolekuł (0,1–0,01 µm),  
bakterii, wirusów czy protein. Rozdział substancji następuje na skutek fizycz-
nego odsiewania. Wprowadzenie modyfikacji metody tzw. ultrafiltracji mi-
celarnej lub ultrafiltracji wspomaganej dodatkiem związków powierzchnio-
wo czynnych (MEUF, ang. micellar enhanced ultrafiltration) pozwoliło na jej 
wykorzystanie do usuwania m.in. jonów metali ciężkich. Idea metody polega 
na dodaniu do układu surfaktanta w ilości przekraczającej krytyczne stęże-
nie micelizacji (CMC), w którego micelach solubilizowane są cząsteczki wy-
dzielanych zanieczyszczeń lub też są one adsorbowane na powierzchni micel,  
w zależności od ładunku miceli oraz charakteru separowanego jonu. Utworzo-
ne micele o średnicy większej niż rozmiar porów membrany pozostają w re-
tentacie, natomiast niezsolubilizowane cząsteczki separowanych zanieczysz-
czeń w permeacie. Do głównych zalet tej metody jest fakt wyeliminowania 
węglowodorowego rozpuszczalnika organicznego z układu, w porównaniu do 
klasycznej metody usuwania jonów metali na drodze ekstrakcji, na rzecz sur-
faktanta o mniejszej toksyczności, który w niewielkim stopniu przenika do 
permeatu [1]. 

Ze względu na stopniowe pogarszanie się jakości wód na skutek usuwania 
do środowiska znacznych ilości zanieczyszczeń celem pracy było zastosowa-
nie techniki MEUF do usuwania jonów miedzi(II) w obecności anionowych 
związków powierzchniowo czynnych oraz zbadanie efektywności zastosowa-
nej metody.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki 
w Polsce zgodnie z decyzją nr. DEC-2017/01/X/ST5/01529 (Miniatura 1).

[1] B. Konopczyńska, K. Staszak, K. Prochaska, Inż. Ap. Chem., 50(5) (2011) 58.
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Antybakteryjne polimery kationowe 

K. Wojciechowski, M. Kaczorowski, P. Parzuchowski, J. Mierzejewska
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Liczba bakterii odpornych na dostępne antybiotyki wciąż rośnie, ponieważ 
bakterie, które nabyły odporność na dany lek mogą przekazywać ja innym 
gatunkom, czasami o wiele bardziej chorobotwórczym. Pomimo spektakular-
nego sukcesu antybiotyków w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ryzyko, że nowe 
szczepy bakterii ostatecznie nabędą oporność na wszystkie znane antybiotyki, 
nie jest zerowe. Dlatego potrzebne są alternatywne metody zwalczania bak-
terii, wykorzystujące np. niespecyficzne oddziaływania, na które bakterie nie 
mogą wykształcić odporności. Opierając się na koncepcji antybakteryjnych 
peptydów (AMP), które stanowią pierwszą linię obrony większości organi-
zmów wyższego rzędu [1, 2] i wykorzystując natywny ujemny ładunek po-
wierzchniowy wszystkich bakterii, opracowano serię powłokotwórczych poli-
merów o dodatnim ładunku powierzchniowym. 

Przedstawione zostaną wyniki badań rozkładu wielkości cząstek i cha-
rakterystyka potencjału zeta kopolimerów metakrylanu metylu i styrenu  
z akrylanem etylu otrzymanych metodą polimeryzacji emulsyjnej inicjowa-
nej przez inicjator kationowy lub anionowy w obecności kationowego środka 
powierzchniowo czynnego – bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB). 
Dodatni ładunek CTAB wprowadzony podczas syntezy pozostaje na po-
wierzchni lateksu nawet po wielokrotnym rozcieńczeniu i dializie, tworząc 
barierę elektrostatyczną przeciw koalescencji cząstek, co potwierdzono za po-
mocą dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Część dodatniego ładunku 
lateksu pozostaje na powierzchni cienkich warstw wytworzonych z dyspersji 
lateksowych nadając im charakter antybakteryjny, co potwierdzono w serii te-
stów biologicznych.

Podziękowania: praca sfinansowana ze środków programu OPUS Narodowego Centrum 
Nauki ((2015/19/B/ST4/01748) „Polimerowe filmy antybakteryjne”.

[1] Yang, L.; Gordon, V. D.; Trinkle, D. R.; Schmidt, N. W.; Davis, M. A.; DeVries, 
C.; Som, A.; Cronan Jr., J. E.; Tew, G. N.; Wong, G. C. L. Proc. Natl. Acad. Sci. 
U. S. A., 2008, 105, 20595.

[2] Mensa, B.; Kim, Y. H.; Choi, S.; Scott, R.; Caputo, G. A.; DeGrado, W. F. An-
timicrob. Agents Chemother., 2011, 55, 5043.
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Oddziaływanie saponin z modelowymi błonami  
biologicznymi

Marta Orczyk1, Ilona Góral1, 2, Ilona Jurek2, Kamil Wojciechowski 1, 2

1 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
2 SaponLabs sp. z o.o., ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Saponiny należą do licznej grupy naturalnych związków powierzchniowo 
czynnych (biosurfaktantów), rozpowszechnionych w królestwie roślin. Jako 
metabolity wtórne odgrywają często istotną rolę w mechanizmach obronnych 
roślin, głównie dzięki zdolności oddziaływania z lipidami błon biologicznych. 
Obecność hydrofobowego aglikonu (triterpenoidu lub steroidu) i 1–3 hydro-
filowych podstawników cukrowych nadaje cząsteczkom saponin charakter 
amfifilowy [1]. Z tego powodu aktywność biologiczna wielu saponin jest ściśle 
związana z ich aktywnością powierzchniową.

Szczegóły mechanizmu aktywności biologicznej saponin (m.in. zdolność 
do hemolizy, działanie adjuwantowe w szczepionkach, itp.) pozostają w dużej 
mierze niewyjaśnione. Przez wiele lat cząsteczki cholesterolu obecne w bło-
nach biologicznych były uważane za jedyny cel ataku saponin. Jednak ostatnie 
badania z użyciem modelowych mono– i dwuwarstw lipidowych rzucają nowe 
światło na możliwą rolę składników fosfolipidowych w powinowactwie sapo-
nin do błon biologicznych [2, 3]. Przedstawione zostaną najnowsze wyniki 
badań nad mechanizmem oddziaływania saponin pozyskanych m.in. z my-
dłodrzewu (Quillaja saponaria Molina), bluszczu (Hedera helix), naparstnicy 
(Digitalis purpurea), czy lukrecji (Glycyrrhiza glabra) z modelowymi błonami 
lipidowymi.

[1] S. G. Sparg, M.E. Light, J.V. Staden, J. Ethnopharmacol. 2004, 94, 219.
[2] K. Wojciechowski, M. Orczyk, T. Gutberlet, M. Trapp, K. Marcinkowski, T. Ko-

biela, T. Geue, BBA-Biomembranes 2014, 1838, 1931.
[3] K. Wojciechowski, M. Orczyk, T. Gutberlet, G. Brezesinski, T. Geue, P. Fontaine, 

Langmuir, 2016, 32, 9064.
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Zastosowanie dynamiki molekularnej w badaniach  
wymuszonych zmian w niekanonicznych formach DNA

Patrycja Wojtoń, Tomasz Pańczyk
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,  
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Fragmenty DNA bogate w guaninę lub cytozynę mogą przyjmować formy 
przestrzenne wyższego rzędu. Dzięki możliwości tworzenia tzw. par Ho-
ogsteena w telomerycznej sekwencji (CCCTAA)3CCCTAA:TTAGGG(T-
TAGGG)3 mogą powstawać struktury G-quadruplex lub i-motif. Kluczowym 
czynnikiem sprzyjającym zaistnieniu G-quadruplexów jest obecność jonów 
sodu lub potasu, które wbudowują się w centra tetraplexów guaniny. Nato-
miast i-motif powstaje w warunkach, w których jedna z cytozyn tworzących 
parę zostaje sprotonowana. Oznacza to, że strukturę i-motif można zaobser-
wować tylko w warunkach in vitro po obniżeniu pH. Niemniej jednak ostatnie 
doniesienia literaturowe sugerują, że i-motif może zaistnieć również w pH 
fizjologicznym [1].

Celem badań było, więc określenie warunków, w jakich i-motif może uzy-
skać na tyle dużą stabilność termodynamiczną, aby możliwa była jego obser-
wacja w skali czasu rzeczywistego. Przeprowadzono badania polegające na 
wymuszonym rozplątywaniu i-motifu i wyznaczaniu pracy towarzyszącej tym 
przemianom. Procesy rozplątywania prowadzono dla przypadku pH neutral-
nego oraz kwaśnego tj. gdy jedna z cytozyn tworzących parę jest sprotonowa-
na. Porównywano profile potencjału średniej siły (pracy) w zależności od tego 
czy pierwszy był rozwijany G-quadruplex, czy też i-motif. Uzyskane wyniki 
świadczą o tym, że  obecność G-quadruplexu zwiększa stabilność i-motifu  
w pH neutralnym.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu finansowanego przez NCN OPUS 
14  UMO-2017/27/B/ST4/00108 (2018-2021). 

[1] M. Zeraati, D. B. Langley, P. Schofield, et. al., Nat. Chem., 10 (2018) 631.
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Katalizatory kobaltowe i niklowe do otrzymywanie 
wodoru w reakcji reformingu parowego etanolu

Magdalena Greluk1, Marek Rotko1, Grzegorz Słowik1,  
Sylwia Turczyniak-Surdacka2, Wojciech Gac1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, 
02-089 Warszawa

Zainteresowanie technologii chemicznej procesami wytwarzania wodoru stale 
się utrzymuje, pomimo energochłonności i kosztowności najlepiej dopraco-
wanej metody ich otrzymywania, reformingu paliw kopalnych. Inne metody, 
takie jak reforming parowy etanolu (SRE) są ciągle w fazie rozwoju. Proces 
SRE został zaproponowany w 1926 r., a następnie był systematycznie, cho-
ciaż niezbyt intensywnie badany przez wielu autorów. Szersze doniesienia na 
temat proponowanych układów katalitycznych dla SRE pojawiły się po 2000 
r. Od tego czasu zainteresowanie tą tematyką stale rośnie. Bardzo obiecujące 
są wyjątkowe zalety bio-etanolu: (i) jest łatwo dostępny, (ii) może być w ła-
twy sposób otrzymywany z odnawialnych surowców pochodzenia roślinne-
go, (iii) jest tani, (iv) jest nietoksyczny, (v) jest odnawialnym źródłem energii, 
(vi) jego zastosowanie do wytwarzania wodoru jest całkowicie neutralne pod 
względem emisji ditlenku węgla, w przeciwieństwie do wszystkich paliw ko-
palnych i przemysłowego metanolu, (vii) jest łatwy w magazynowaniu, (viii) 
jest bezpieczny w użytkowaniu. Jako fazę aktywną SRE rozważa się przede 
wszystkim metale szlachetne, kobalt oraz metale przejściowe. Katalizatory 
zawierające metale szlachetne są bardziej aktywne, ale wrażliwe na zatrucia 
i drogie. Katalizatory zawierające metale przejściowe charakteryzuje wysoka 
aktywność i selektywność, jednak szybko się dezaktywują na skutek spiekania 
i tworzenia depozytu węglowego [1-4].

Podziękowania: Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2015/19/D/
ST5/01931 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

[1] T. Borowiecki, A. Gołębiowski, L. Kępiński, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, 
Przem. Chem., 91/11 (2012) 2186.

[2] S. Turczyniak, A. Machocki, Przem. Chem., 93/11 (2014) 1850.
[3] A. Machocki, Przem. Chem., 85/8-9 (2006) 1045.
[4] S. Hull, N. Miniajluk, J. Trawczyński, Przem. Chem. 92/4 (2013) 547.
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Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe  
jako funkcjonalne domieszki do zapraw cementowych

Łukasz Klapiszewski1, Izabela Klapiszewska2, Agnieszka Ślosarczyk2,  
Teofil Jesionowski1

1 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Berdychowo 4, 60-965 Poznań

2 Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut 
Konstrukcji Budowlanych, Piotrowo 5, 60-965 Poznań

W dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijają się technologie otrzymywa-
nia funkcjonalnych dodatków, w tym coraz częściej układów hybrydowych, 
z przeznaczeniem do wykorzystania w kompozytach cementowych. Poszu-
kiwanie nowych materiałów budowlanych o zwiększonej funkcjonalności  
i lepszych właściwościach, głównie wytrzymałościowych, stanowi duże wy-
zwanie dla naukowców. Pozytywne rezultaty takich badań będą niewątpliwie 
korzystne dla nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.

W ramach podjętych działań badawczych wykorzystano tlenek glinu  
i krzemionkę (jako komponenty nieorganiczne) oraz ligninę i lignosulfonian 
magnezu (biopolimery o charakterze organicznym) w celu wytworzenia funk-
cjonalnych nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych. Produkty 
zostały scharakteryzowane pod kątem określenia ich właściwości fizykoche-
micznych (FTIR, TGA) oraz dyspersyjno-morfologicznych (SEM, NIBS). 
Niewątpliwie najważniejszym efektem przeprowadzonych badań było okre-
ślenie wpływu w/w domieszek na właściwości zaprawy cementowej. 

Przeprowadzone badania fizykochemiczne i dyspersyjno-morfologiczne 
wykazały, że wykorzystany w badaniach doświadczalnych tlenek glinu jest 
jednorodnym materiałem, o wysokiej stabilności termicznej. Ponadto nie 
powodując zmian plastyczności zaprawy, korzystnie wpływa na polepszenie 
wytrzymałości na ściskanie. Domieszka biopolimerów (zarówno ligniny, jak 
i lignosulfonianu) zwiększa plastyczność zaprawy, zmieniając jej właściwości 
wytrzymałościowe. Wprowadzenie odpowiednio zaprojektowanych materia-
łów hybrydowych do zapraw cementowych poprawiało ich plastyczność przy 
zachowaniu wytrzymałości na ściskanie (Al2O3-lignosulfonian) lub jej pod-
wyższeniu (Al2O3-lignina).

Podziękowania: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 
2016-2019 nr projektu IP2015 032574 (Iuventus Plus).
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Wpływ rodzaju warunków sieciowania  
na lepkość dynamiczną polimerów krzemoorganicznych 

Agnieszka Nowacka, Tomasz Klepka
Politechnika Lubelska, Katedra Technologii i przetwórstwa Tworzyw Polimerowych,  
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków sieciowania 
polimerów krzemoorganicznych na określenie właściwości sensorycznychi 
reologicznych. Właściwości te wyznaczano dla poli(dimetylosiloksanu) o stę-
żeniu roztworu sieciującego w przedziale od 0,4 do 4 % przy zastosowaniu 
temperatury sieciowania roztworu od 22 do 70 °C. Na podstawie wyników 
badań wyznaczono zależności stężenia roztworu sieciującego oraz tempera-
tury roztworu sieciowanego na lepkość dynamiczną polimeru poli(dimetylo-
siloksanu). 

Wykonano także badania sensoryczne, za pomocą których porównano ko-
lor oraz przejrzystość, jednorodność polimeru po sieciowaniu w zależności od 
zmiennych warunków procesu sieciowania [1]. Wykorzystano wykres radaro-
wy w celu przedstawienia różnic pomiędzy polimerami krzemoorganicznymi. 
Wytyczne dotyczące jakościowego i ilościowego klasyfikowania próbek po-
limerów właściwości sensorycznych i ich intensywności na przestrzeni czasu 
oparto na normie ASTM E1490-03 [2]. Dzięki uzyskanym wynikom określo-
no zależności wzrostu temperatury roztworu sieciowanego na wzrostu lepkości 
dynamicznej polimerów krzemoorganicznych. Wyznaczono również zależność 
wzrostu stężenia roztworu sieciującego na wzrost lepkości polimeru [3].

[1] Z. Wang, L. Zhang (ed), w: „Progress in Organic Coatings”, vol. 125 (2018) 500-506.
[2] E. A. Kochanke, C. Uffing (ed), w: Polymer Degradation and Stability vol. 161 

(2019), 19-29.
[3] Y. Hwang, J. Y. Park(ed), w: Composites Part A: Applied Science and Manu-

facturing, vol. 107 (2018), 55-60.
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Zmodyfikowane formy ditlenku tytanu o zdefiniowanych 
właściwościach fotokatalitycznych

Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Zakład Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Na przełomie ostatnich lat obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowa-
nia badaniami, w których główny nurt koncentruje się na doborze odpo-
wiedniej metody syntezy czy modyfikacji ditlenku tytanu. Zabiegi te mają 
na celu wyselekcjonowanie właściwych komponentów tworzących razem  
z TiO2 zaawansowane, multifunkcyjne materiały hybrydowe o ściśle zdefinio-
wanych właściwościach fizykochemicznych i strukturalnych, wykazujących 
zwiększoną aktywność fotokatalityczną. Opracowanie metod pozyskiwania 
zmodyfikowanych form TiO2 jest bardzo złożone i wymaga wielu skompli-
kowanych procedur eksperymentalnych dla ich właściwej realizacji. Dlatego 
kluczowym zagadnieniem w formowaniu nowej generacji fotokatalizatorów 
jest zdefiniowanie zmian strukturalno-morfologicznych oraz zmian w struk-
turze elektronowej TiO2, będących następstwem zaproponowanej metodyki 
otrzymywania, jak również doboru komponentu tworzącego z ditlenkiem ty-
tanu materiał hybrydowy, a prowadzącychdo wzmocnienia jego aktywności 
fotokatalitycznej [1]. 

Idea poszukiwania połączeń TiO2 z innymi materiałami jest niezmiernie 
istotna zwłaszcza ze względu na rosnące zapotrzebowanie na aktywne fo-
tokatalizatory działające w zakresie UV-Vis i widzialnym. Ditlenek tytanu 
stosowany powszechnie jako katalizator obok zalet, takich jak: relatywnie 
niska cena, wysoki potencjał utleniający, nietoksyczność, wysoka stabilność 
chemiczna, posiada kilka wad,m.in.: ograniczony spektralny zakres fotoodpo-
wiedzi, niską wydajność kwantową procesu oraz szybką rekombinację nośni-
ków ładunku. Zwiększenie aktywności ditlenku tytanu w świetle widzialnym 
można osiągnąć m.in. poprzez modyfikację jego powierzchni. Modyfikację 
przeprowadza się poprzez dodatek jonów metali przejściowych (m.in. Cr, Mn, 
Mo), przygotowanie zredukowanej formy TiO2-x, sensybilizację za pomocą 
barwników, domieszkowanie niemetalami (m.in. N, S, C) oraz formowanie 
materiałów hybrydowych, takich jak: TiO2-SiO2, TiO2-ZrO2, TiO2-ZnO, itp. 
[2]. Przeprowadzone testy fotokatalitycznej degradacji wybranych zanieczysz-
czeń organicznych wykazały, że zmodyfikowane formy TiO2 charakteryzują 
się zdefiniowaną aktywnością fotooksydacyjną.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach subwencji dla Politechniki Poznańskiej.

[1] X. Chen, S.S. Mao, Chemical Reviews, 107 (2007) 2891.
[2] A.O. Ibhadon, P. Fitzpatrick, Catalysts, 3 (2013) 189.
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Materiały Zn-Al-La otrzymywane z LDHs – synteza  
i ocena właściwości fizykochemicznych

Katarzyna Antoniak-Jurak, Robert Bicki, Wiesław Próchniak, Paweł Wiercioch
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy

Syntetyczne wodorotlenki metali z międzywarstwowymi galeriami zawiera-
jącymi wymienne aniony (ang. Layered Double Hydroxides – LDHs) coraz 
częściej są stosowane jako bardzo wydajne i odporne termicznie prekursory 
wielo-składnikowych katalizatorów. Materiały otrzymane z prekursorów  
o strukturze warstwowej w trakcie obróbki termicznej ulegają rozkładowi 
tworząc nano-rozmiarowe mieszane tlenki o dużym rozwinięciu powierzchni 
właściwej. Zwiększenie aktywności i stabilności katalizatorów otrzymywa-
nych na bazie prekursorów warstwowych można uzyskać poprzez modyfikację 
metalami przejściowymi np. Ni, Cu, Co, Fe lub ziem rzadkich np. La, Ce. 
Widmowym jest, że dotowanie lantanem zwiększa trwałość szeregu kataliza-
torów metalicznych np. Ni/Mg-Al [1]. 

W pracy badano wpływ zawartości i sposobu wprowadzania La na pod-
stawowe właściwości fizykochemiczne materiałów Zn-Al otrzymywanych  
z LDHs. Spreparowano dwie serie materiałów Zn-Al-La o stałym stosunku 
Zn/Al równym 0,7 różniące się zawartością (od 0 do 10% wag. La) i sposobem 
wprowadzania związków lantanu. Związki La wprowadzano na etapie wy-
trącania wraz z głównymi komponentami (Zn i Al) lub podczas impregnacji 
mieszanych tlenków Zn-Al solami lantanu. Otrzymane serie prekursorów jak 
i produktów ich kalcynacji poddano ocenie właściwości fizykochemicznych 
metodami ICP-OES, BET, XRD, TG/TDG/EGA oraz SEM. 

Wykazano istotny wpływ sposobu wprowadzania oraz dodatku La na właściwo-
ści strukturalne, tekstualne, morfologię oraz temperaturę rozkładu termicznego 
materiałów ZnAl i ZnAlLa otrzymanych z LDHs. Na podstawie badań XRD  
i TG/TDG/EGA wykazano, że lantan łatwo wbudowuje się w strukturę spi-
nelową ZnxAlyOz, czego konsekwencją jest polepszenie struktury porowatej  
a także wzrost odporności termicznej. Dla produktów rozkładu LDHs kalcy-
nowanych przy umiarkowanych temperaturach kalcynacji, wykazano pamięć 
strukturalną.

Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata 
2017/26/D/ST5/01211.

[1] M. Xu, M. Wei, Adv. Func. Mater. 1802943 (2018) 1–20.
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Dezaktywacja nośnikowych katalizatorów niklowych 
uwodornienia CO2 do metanu 

Wojciech Gac, Witold Zawadzki, Grzegorz Słowik, Magdalena Greluk, 
Marek Rotko 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Uwodornienie CO2 do metanu stanowi interesującą propozycję zagospodaro-
wania tego odpadowego gazu cieplarnianego przy jednoczesnym wykorzysta-
niu nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przy udziale odnawialnych 
źródeł energii. W procesie mogą być wykorzystane nośnikowe katalizatory ni-
klowe. Do pożądanych cech katalizatorów należą wysoka aktywność i selek-
tywność do metanu w niskich temperaturach oraz odporność na dezaktywację 
w warunkach długotrwałej pracy. Wśród niekorzystnych zjawisk wymienia się 
utratę aktywności na skutek wzrostu wielkości krystalitów, zmiany struktural-
ne, tworzenie depozytów węglowych, a także zatruwanie powierzchni aktyw-
nej przez zanieczyszczenia obecne w fazie gazowej, m.in. związki siarki [1]. 

W pracy omówiono wpływ najważniejszych czynników powodujących utra-
tę aktywności nośnikowych katalizatorów niklowych w reakcji uwodornienia 
CO2 do metanu. Wykorzystano szereg metod eksperymentalnych, takich jak 
mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia w podczerwieni w warunkach 
in-situ. Wykazano, m.in. że odporność katalizatorów na spiekanie zależy spo-
sobu ich preparatyki, rodzaju nośników oraz zawartości fazy aktywnej. Za-
demonstrowano możliwość bezpośredniej metanizacji CO2 w strumieniach 
zawierających metan (np. biogaz) w obecności otrzymanych katalizatorów bez 
utraty ich aktywności na skutek tworzenia depozytów węglowych. Szczegó-
łowej analizie poddano zjawiska międzyfazowe zachodzące podczas pracy ka-
talizatorów w obecności śladowych ilości H2S. Wykazano, że jego obecność 
przyczynia się do blokowania powierzchni fazy aktywnej oraz powierzchni 
nośnika przez siarkę utrudniając przebieg elementarnych etapów konwersji 
CO2, w tym tworzenie powierzchniowych grup karbonylowych i ich dalsze 
uwodornienie. 

Badania prowadzono w ramach projektu “Opracowanie innowacyjnej koncepcji wyko-
rzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach” finansowanego 
przez NCBR w ramach programu ERA-NET-Bioenergy.

[1] W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, Top. Catal., https://doi.
org/10.1007/s11244-019-01148-3.
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MCM-56 jako katalizator reakcji alkilowania Friedela-Craftsa 
z udziałem dużych cząsteczek organicznych

Katarzyna Kałahurska, Karolina Grzybowska, Barbara Gil,  
Wacław Makowski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii , ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Zeolity to grupa naturalnych i syntetycznych mikroporowatych glinokrze-
mianów stosowanych jako sorbenty oraz katalizatory. Ze względu na średnicę 
mikroporów (zwykle poniżej 1 nm) nie są one jednak stosowane w reakcjach 
z udziałem dużych cząsteczek organicznych. Ograniczenie to może zostać 
zniesione poprzez stosowanie zeolitów o hierarchicznym systemie porów, lub 
nowej klasy zeolitów warstwowych.
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Rys. 1. Konwersja alkoholu benzylowego w reakcji alkilacji mezytylenu oraz parametry 
fizykochemiczne badanych katalizatorów

W testowej reakcji alkilacji Friedela-Craftsa mezytylenu alkoholem benzy-
lowym porównano trzy typy zeolitów: wąskoporowaty ZSM-5, szerokoporo-
waty Beta, oraz warstwowy zeolit MCM-56. Wykazano, że reakcja z udziałem 
tak dużej cząsteczki jak mezytylen może przebiegać z udziałem centrów kwa-
sowych typu Brønsteda (BAS) zlokalizowanych na zewnętrznych powierzch-
niach kryształów, co w przypadku zeolitów ZSM-5 i Beta jest ograniczone do 
centrów zlokalizowanych w pobliżu wylotów kanałów, a dla MCM-56 rów-
nież z udziałem BAS zlokalizowanych specyficznych dla tego zeolitu zagłę-
bieniach na powierzchni warstw. Zastosowanie zeolitów warstwowych, takich 
jak MCM-56, umożliwia zatem efektywne przeprowadzenie konwersji du-
żych cząsteczek organicznych.

Podziękowanie: Katarzyna Kałahurska dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projek-
tu POWR.03.02.00-00-I004/16.
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Aktywność enzymatyczna układu biokatalitycznego 
ZrO2∙SiO2/enzym w wybranych reakcjach modelowych

Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, Dominika Stankowiak,  
Karolina Antkowiak, Filip Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii 
Chemicznej, Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Enzymy to białka stosowane jako katalizatory w wielu reakcjach chemicz-
nych, które w środowisku reakcji ulegają rozpuszczeniu. Oprócz tego wysoką 
aktywność wykazują tylko w wąskim zakresie pH i temperatury [1]. W celu 
zniwelowania tych wad unieruchamia się enzymy na różnego rodzaju nośni-
kach. Najczęściej stosowaną metodą immobilizacji jest adsorpcja enzymu na 
różnego rodzaju materiałach. Dzięki temu otrzymuje się odporny chemicznie 
i termiczne układ biokatalityczny, który dodatkowo ma heterogeniczną formę 
i może być wykorzystany w kilku cyklach reakcyjnych [2].

Ostatnimi laty dużą popularnością cieszą się nieorganiczne układy tlen-
kowe, które łączą w sobie właściwości poszczególnych tlenków je tworzą-
cych. Przykładem takiego układu jest ZrO2∙SiO2, który charakteryzuje się 
bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, optycznymi, elektryczny-
mi, ogniotrwałymi oraz termicznymi [3]. W związku z tym układ tlenko-
wy ZrO2∙SiO2 wykorzystano jako nośnik w procesie immobilizacji enzymów.  
W tym celu materiał tlenkowy poddano modyfikacji za pomocą odpowiednich 
grup, aby zwiększyć powinowactwo do eznymu. W kolejnym etapie przepro-
wadzono proces immobilizacji enzymu z grupy hydrolaz i oksydoreduktaz. 
Uzyskane układy zastosowano jako katalizatory w wybranych reakcjach mo-
delowych. Przeprowadzono także szereg badań określających efektywność 
procesu immobilizacji.

Zaproponowane układy biokatalityczne ZrO2∙SiO2/enzym charaktery-
zują się dobrą aktywnością enzymatyczną w analizowanych zakresach pH 
i temperatury. Badania fizykochemiczne pozwoliły również pośrednio po-
twierdzić skuteczność naniesienia enzymu na powierzchnię modyfikowanego 
ZrO2∙SiO2.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach subwencji dla Politechniki Poznańskiej.

[1] A.G. McDonald, K.F. Tipton, The FRBS Journal, 281 (2014) 583.
[2] J. Zdarta, A.S. Meyer, T. Jesionowski, M. Pinelo, Catalysts, 8 (2018).
[3] F. Ciesielczyk, J. Gościańska, J. Zdarta, T. Jesionowski, Colloid and Surfaces A, 

545 (2018) 39.
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Czynniki determinujące proces separacji gazów 
nanoporowatym grafenem

Jolanta Nieszporek1, Krzysztof Nieszporek2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej  3, 20-031 Lublin,

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Materiały pochodzenia węglowego zajmują niezwykle ważne miejsce w wielu 
dziedzinach fizyki i chemii. Zainteresowanie nimi podsyciło odkrycie fulere-
nów, nanorurek węglowych i grafenu. Otworzyły one nową erę w badaniach 
procesów adsorpcji, akumulacji i separacji. Dzięki nanomateriałom węglowym 
rozwój nanotechnologii nabiera znacznego tempa. 

Rozwiązania wykorzystujące osiągnięcia nanotechnologii można z po-
wodzeniem wprowadzić w życie w nowoczesnych technikach separacyjnych. 
Przykładem może być zastosowanie nanoporowatego grafenu jako membrany 
separacyjnej. Wydaje się, że grafen jest idealnym materiałem do wytwarzania 
membran ponieważ mimo grubości rzędu jednego atomu charakteryzuje się 
wysoką odpornością mechaniczną. Ponadto, nowoczesne techniki umożliwia-
ją uzyskanie w grafenie porów o precyzyjnie zdefiniowanej geometrii. 

W literaturze naukowej można znaleźć wiele prac teoretycznych poświęco-
nych zastosowaniu membrany grafenowej do separacji mieszanin. W większo-
ści z nich autorzy wykazali, że proces separacji jest bardzo czuły na rozmiar  
i geometrię poru. Warto jednak zauważyć, że separacja silnie zależy również 
od sposobu pasywacji krawędzi nanoporu. Obecność silnie elektroujemnego 
atomu na drodze rozdzielanych składników mieszaniny może powodować do-
datkowe, często niepożądane efekty. Ponadto odkształcenia membrany pod-
czas separacji mogą wpływać na wydajność procesu rozdzielania. 

Do badań efektów towarzyszących separacji nanoporowatym grafenem 
wykorzystano metody klasycznej dynamiki molekularnej. Stosując membrany  
o różnej geometrii nanoporów przeprowadzono symulacje separacji mieszani-
ny metanu, azotu i wody. Zaobserwowano odkształcenia membrany grafeno-
wej podczas rozdziału mieszaniny oraz silny wpływ wody na szybkość separacji 
spowodowany oddziaływaniami wodorowymi pomiędzy wodą a elektroujem-
nymi atomami znajdującymi się na krawędzi nanoporu [1].

[1] K. Nieszporek, T. Pańczyk, J. Nieszporek, Beilstein Journal of Nanotechnology,  
9 (2018) 1906
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Biowęgle aktywne otrzymane za pomocą aktywacji  
fizycznej pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej  
surowców roślinnych

Aleksandra Bazan-Woźniak, Robert Pietrzak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 
61-614 Poznań

Przemysłowa produkcja węgli aktywnych opiera się na dwóch metodach, tj. ak-
tywacji fizycznej i chemicznej. Aktywacja fizyczna jest procesem dwuetapowym. 
W pierwszej kolejności przeprowadza się karbonizację polegającą na rozkładzie 
termicznym materiału organicznego w atmosferze gazu obojętnego, najczęściej 
azotu. Niestety produkt karbonizacji charakteryzuje się słabo rozwiniętą po-
wierzchnią właściwą i w konsekwencji tego niską zdolnością sorpcyjną. Dlatego 
też przeprowadza się proces aktywacji, polegający na zgazowaniu otrzymanego  
w trakcie karbonizacji materiału węglowego w obecności czynnika utleniające-
go, którym mogą być tlenek węgla(IV), para wodna lub tlen. Znaczny wpływ 
na właściwości fizykochemiczne i sorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych na 
drodze aktywacji fizycznej mają takie parametry jak: rodzaj prekursora, tem-
peratura aktywacji, długość trwania procesu oraz aktywność czynnika utle-
niającego. Główną zaletą aktywacji fizycznej jest jej niski koszt [1].

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było otrzymanie biowęgli 
aktywnych na drodze aktywacji fizycznej pozostałości po ekstrakcji nadkry-
tycznej nasion czarnej porzeczki, malin i jeżyny. Uzyskane sorbenty poddano 
następnie ocenie przydatności pod kątem usuwania gazowych (NO2) i cie-
kłych (błękit metylenowy, jod) zanieczyszczeń.

Materiały wyjściowe poddano w pierwszej kolejności procesowi karbonizacji,  
a następnie aktywacji fizycznej. Karbonizację prowadzono w temperaturze 500°C 
w atmosferze azotu przez 60 minut. Otrzymane karbonizaty aktywowano 
za pomocą CO2 w temperaturze 700 i 800°C przez okres 60 minut. Ocenę 
zdolności sorpcyjnych wobec tlenku azotu(IV) przeprowadzono za pomocą 
przyrządu monitorowania gazów PGM-2000, firmy QREA PLUS. Pomiary 
spektrofotometryczne wykonano przy pomocy spektrofotometru UV-Vis Va-
rian Cary 100 Bio. Oznaczanie wartości liczby jodowej dla otrzymanych węgli 
aktywnych wykonano zgodnie z Polską Normą PN-83/C-97555.04

[1] H. Marsh, F. Rodriguez-Reinoso, Activated Carbon, Elsevier Science & Techno-
logy Books, 2006.
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Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach 
właściwości materiałów katalitycznych i sorpcyjnych

Wiesław Próchniak, Paweł Wiercioch
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

Jednym z kluczowych etapów produkcji katalizatorów i sorbentów w skali 
przemysłowej jest proces formowania mas katalitycznych i sorpcyjnych, np. 
na drodze tabletkowania. Niezbędny dodatkiem jest tu grafit, który powodu-
je zmniejszenie sił tarcia towarzyszących tabletkowaniu, przez co zwiększa 
efektywność tego procesu. W związku z tym istnieje potrzeba szybkiego i do-
kładnego oznaczania zawartości grafitu w masach poddawanych formowaniu 
oraz w finalnych produktach. Ze względu na ograniczenia konwencjonalnych 
metod, np. wagowej czy instrumentalnej (XRF), do przedmiotowych aplikacji 
zastosowano metody analizy termicznej.

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania techniki TPO TG-DSC 
(temperaturowo – programowane utlenianie połączone z pomiarem ubytku 
masy i skaningową kalorymetrią różnicową) do szybkiego oznaczenia zawar-
tości grafitu w próbkach przemysłowych katalizatorów i sorbentów [1, 2]. 

Zalety wykorzystania analizy termicznej w oznaczaniu zawartości grafitu to:
– brak konieczności wyodrębniania go z próbki,
– krótki czas analizy, wysoka czułość i dokładność,
– możliwość badania próbek katalizatorów i sorbentów o zróżnicowanym 

składzie chemicznym.

[1] www.ins.pulawy.pl.
[2] A. Gołębiowski, P. Kowalik, K. Stołecki, R. Narowski, J. Kruk, U. Prokop, M. Dmoch, 

Z. Mordecka, J. Jesiołowski, Z. Śpiewak; Przem. Chem. 88/12 (2009) 1284.
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FT-IR/PAS – symbioza zjawisk termicznych i spektroskopii

Janusz Ryczkowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

W badaniach struktury materii najszersze zastosowanie znalazły niewątpliwie 
metody wykorzystujące zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania 
elektromagnetycznego z materią (Rys. 1) [1, 2].

a)                  b)
Rys. 1. Fototermika i fotoakustyka: a) efekty cieplne będące wynikiem oddziaływania świa-
tła z analizowaną próbką, b) jednowymiarowy schemat tworzenia sygnału fotoakustyczne-
go przedstawiający występujące zmiany temperatury w próbce i otaczającym ją gazie [1, 2]

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną przykłady zastosowań spek-
troskopii FT-IR/PAS w badaniu adsorbentów i katalizatorów [3-5]. 

[1] J. Ryczkowski, Laboratoria Aparatura Badania (LAB), 12(6) (2007) 6.
[2] J. F. McClelland, R. W. Jones, S. Luo, L. M. Seaverson, A practical guide to FT-IR 

photoacoustics spectroscopy, in: Practical sampling techniques for infrared analysis 
(P.B. Coleman, Ed.), CRC Press, Boca Raton, 1993, pp 107-144.

[3] J. Ryczkowski, Catal. Today, 68 (2001) 263.
[4] J. Ryczkowski, Catal. Today, 124 (2007) 11.
[5] J. Kurczewska, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, G. Schroeder, Spectrosc. 

Lett., 49 (2016) 529.
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Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych  
na biosyntezę i właściwości nanocząstek miedzi

Agnieszka Pawłowska, Michał Kazimierczak, Zygmunt Sadowski
Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Chemicznej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  
50-370 Wrocław

Nanocząsteczki metaliczne cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na 
ich doskonałe właściwości chemiczne, właściwości fizyczne, lecznicze i kata-
lityczne. Jednymi z najpopularniejszych nanomolekuł są nanocząstki miedzi 
(CuNP). Dotychczas stosowane metody syntezy nanocząstek miedzi obejmują 
m.in. wodorową redukcję chlorku miedzi w podwyższonej temperaturze, wo-
dorową redukcja w warunkach podwyższonego ciśnienia w medium organicz-
nym czy reakcję dysproporcjonowania [1]. Obecnie istnieje rosnąca potrzeba 
rozwoju metod przyjaznych dla środowiska. Alternatywnym rozwiązaniem 
jest stosowanie jako reduktorów m.in. ekstraktów roślinnych. Wykorzystanie 
roślin do syntezy nanocząsteczek staje się korzystniejsze niż inne procesy bio-
logiczne, ponieważ eliminuje skomplikowany proces utrzymywania hodowli 
komórkowych, ułatwiając zastosowanie na skalę przemysłową [2]. Szeroko 
stosowaną rośliną do syntezy nanocząstek jest zielona herbata. Zawiera w swo-
im składzie wiele związków biologicznie aktywnych, (m.in. katechiny) mające 
działanie antybakteryjne, przeciwutleniające czy przeciwnowotworowe. 

Nanocząstki miedzi syntezowano poprzez biologiczną redukcję miedzi  
z wodnym ekstraktem zielonej herbaty. Doświadczenia przeprowadzono dla 
temperatur wynoszących 25, 35, 50 i 65°C, pH 5, 8 i 11 oraz stosunku jo-
nów miedzi do całkowitej zawartości fenoli w ekstrakcie wynoszącego 1:1, 1:2  
i 2:1. Na powstawanie nanocząstek miedzi wskazywała zmiana barwy z żółtej 
(ekstrakt) na brązową. Proces tworzenia był kontrolowany poprzez obserwację 
zmian w widmie UV-vis roztworu po 0,5h, 2h, 24h, 48 i 72h. Wielkość struk-
tur mierzono za pomocą metody DLS (dynamicznego rozpraszania światła). 

[1] J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski, Technical Transactions-Chemistry, 10:108 
(2011) 197-209.

[2] H-J. Lee, G. Lee, N.R. Jang, J.H. Yun, J.Y. Song, B.S. Kim, NSTI-Nanotech,  
1 (2011) 371-374.
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Wermikulity modyfikowane metalami d-elektronowymi 
jako katalizatory w procesach DeNOx

Bogdan Samojeden, Teresa Grzybek, Agnieszka Szymaszek, Joanna Kowal, 
Monika Motak 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Al. Mickiewicza 30, 
30-059 Kraków

Jednym z głównych zanieczyszczeń pochodzącym ze spalania paliw kopal-
nych są tlenki azotu (NOX), które odpowiedzialne są za tworzenie m. in. kwa-
śnych deszczy czy smogu. Redukcja emisji NOX jest bardzo ważnym proble-
mem z punktu widzenia ochrony środowiska i regulowana jest przez krajowe 
jak i unijne akty prawne, a przede wszystkim przez Dyrektywę UE 2010/75/
UE [1]. 

Najczęściej stosowanym katalizatorem przemysłowym do SCR jest monoli-
towy V2O5-TiO2, który wykazuje wysoką aktywność w wąskim zakresie tem-
peratur (300-400 °C), w wyższych temperaturach występuje reakcja uboczna 
utleniania amoniaku, która powoduje zmniejszenie wydajności reakcji SCR  
i zwiększenie ilości wyprodukowanego N2O, który jest gazem cieplarnianym. 
Dlatego konieczne są badania nowych materiałów katalitycznych, które będą 
aktywne, selektywne i stabilne w warunkach nisko – lub wysokotemperatu-
rowych [2]. 

Minerały glinokrzemianowe (np. wermikulity) są łatwo dostępne i tanie 
[1,3]. Często zalegają w hałdach jako materiał odpadowy. Ich odpowiednia 
modyfikacja może prowadzić do uzyskania interesujących, bardzo atrakcyj-
nych pod względem zastosowania w adsorpcji i katalizie.

W toku realizacji pracy przebadano wermikulity modyfikowane miedzią  
i żelazem jako katalizatory w reakcji SCR-NH3. Katalizatory modyfikowane 
żelazem wykazały wyższe stopnie konwersji NO, niż katalizatory modyfiko-
wane miedzią. Ilość wyprodukowanego N2O była znacznie mniejsza w przy-
padku zastosowania wermikulitów z Cu. Katalizatory charakteryzowano me-
todami FTIR, XRD, TPD-NH3 oraz przeprowadzono badania teksturalne. 

Praca sfinansowana w ramach Grantu AGH 11.11.210.373.

[1] Samojeden, B., Grzybek, T., Energy, 2016, 116, 1484–1491.
[2] Grzybek T., Klinik J., Samojeden B., Gosp. Sur. Min., 2007, 23 (3), 133–142.
[3] Chmielarz, L., Kowalczyk, A., Michalik, M., Dudek, B., Piwowarska, Z., Matusiewicz, 

A al. Catal. Today, 2010, 49, 156–162.
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Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity  
modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią  
jako efektywne katalizatory procesu NH3-SCR

Agnieszka Szymaszek, Gabriela Polak, Bogdan Samojeden, Monika Motak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Emisja tlenków azotu (NOx) spowodowana rozwojem przemysłu oraz trans-
portem stanowi w ostatnich latach poważny problem środowiskowy. Dlatego 
też, poszukuje się efektywnych oraz ekonomicznych metod ograniczenia NOx 
w atmosferze. Selektywna redukcja katalityczna amoniakiem (NH3-SCR) jest 
współcześnie najczęściej stosowanym procesem pozwalającym sukcesywnie 
zmniejszać stężenie NOx w gazach odlotowych. Z uwagi na koszty i problemy 
eksploatacyjne komercyjnego katalizatora, uważa się, że modyfikowane wer-
mikulity mogą być jego wydajnym i tańszym substytutem [1-3].

Badania opisane w pracy obejmowały modyfikacje naturalnego wermiku-
litu, oparte na aktywacji kwasowej za pomocą HNO3 oraz interkalacji pod-
pórkami Al2O3. Dokonano analizy wpływu czasu traktowania kwasem oraz 
podpierania na właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów. Faza 
aktywna katalizatora w postaci żelaza, kobaltu lub/i miedzi wprowadzana 
była poprzez metodę pierwszej wilgotności lub wymiany jonowej. Strukturę 
katalizatorów badano stosując metodę XRD oraz spektroskopię FTIR, po-
wierzchnię właściwą i teksturę wyznaczono za pomocą niskotemperaturowej 
sorpcji N2. Typ oraz stopień agregacji Fe, Co i Cu analizowano z użyciem 
spektroskopii UV-vis. Moc, rodzaj i ilość centrów kwasowych wyznaczono 
metodą NH3-TPD, redukowalność metalicznej fazy aktywnej, poprzez bada-
nie H2-TPR. Wyniki mikroskopii SEM dostarczyły informacji o rekombinacji 
centrów aktywnych katalizatorów po reakcji.

Wyniki testów katalitycznych wykazały silny wpływ czasu aktywacji kwa-
sowej oraz interkalacji wermikulitu na jego zdolności katalityczne. Zaobser-
wowano, że ilość i rodzaj fazy aktywnej, a także metoda jej wprowadzania 
determinuje stopień konwersji NO i stężenie N2O w gazie wylotowym. 

Praca finansowana z Grantu AGH 11.11.210.373.
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W obliczu wyzwań, jakie stawia współczesne społeczeństwo, na znaczeniu 
zyskują relatywnie tanie materiały hybrydowe o unikalnych, często specyficz-
nych właściwościach. W ten nurt wpisuje się zainteresowanie ligniną, która 
generowana jest w znaczących ilościach podczas produkcji mas celulozowych 
[1]. Powszechną praktyką jest wykorzystanie jej jako surowca energetyczne-
go [1]. Niemniej jednak jej ukryty dotąd potencjał jest na nowo odkrywa-
ny. Dzieje się to w wyniku otrzymywania z udziałem biopolimeru układów 
hybrydowych o funkcjonalnych właściwościach [2]. Układy takie można za-
stosować jako napełniacze polimerów, adsorbenty związków szkodliwych dla 
środowiska czy materiały elektrochemicznie aktywne [3]. Potencjał aplikacyj-
ny ligniny jest dodatkowo wzmacniany wcześniejszą jej modyfikacją. Do tego 
celu z powodzeniem zastosować można ciecze jonowe [4]. Związki te charak-
teryzują się specyficznymi właściwościami, którymi można operować już na 
etapie ich syntezy. Dzięki temu możliwe jest zsyntetyzowanie cieczy jonowej, 
która efektywnie aktywowałaby ligninę, zwiększając ilość ugrupowań karbo-
nylowych [4]. Modyfikacja ta jest niezmiernie ważna dla ułatwienia trans-
portu elektronów i protonów w materiale elektrodowym. Ze względu na to 
zdecydowano się połączyć aktywowaną ligninę dodatkowo z tlenkiem ołowiu, 
związkiem który jest powszechnie wykorzystywany w elektrochemii m.in.  
w produkcji akumulatorów ołowiowych [5]. 

Podziękowania: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 
2016-2019 nr projektu IP2015 032574 (Iuventus Plus).
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W pracy przedstawiono badania nad opracowaniem metody pomiaru lepko-
ści dynamicznej, która pozwala na optymalny dobór parametrów prowadzenia 
pomiaru hydrożelu poli(alkoholu winylowego). Na podstawie wyników po-
miarów doświadczalnych lepkości dynamicznej opracowano zależności, które 
pozwoliły na określenie warunków brzegowych prowadzenia procesu.

Matematyczne podejście do fizycznego problemu cieczy poddanej odkształ-
ceniom pod wpływem sił ścinających prowadzi do bardzo złożonych równań 
różniczkowych, których w ogólnej postaci nie da się rozwiązać [1]. Problem 
ten ma akceptowalne rozwiązanie matematyczne, kiedy warunkom doświad-
czalnym nałoży się pewne ograniczenia (warunki brzegowe) [2]. Opracowano 
zależność lepkości polimeru w funkcji zmiennej temperatury od 22 do 40 °C  
oraz regulacji naprężeniem polimeru 0-500 Pa za pomocą reometru typu Seale 
połączony z układem czujników typu stożek/płytka. Przeprowadzono szereg 
doświadczeń pomiaru lepkości dynamiczne, dzięki którym określono charak-
terystyki ograniczenia warunków brzegowych pomiaru. Dzięki uzyskanym 
wynikom możliwe było optymalne dobranie zakresu zmiany parametrów po-
miaru lepkości dynamicznej dla hydrożelu poli(alkoholu winylowego), zakre-
sie gęstości od 950 kg/m3 do 1300 kg/m3.

[1] A. Kondrative, Ilyushechkin, Fuel, vol. 224 (2018), 783-800.
[2] X. Li, J.Zhao, Poweder Technology, vol. 338 (2018) 493-505.
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Tlenek cynku (ZnO) to materiał multifunkcyjny, który charakteryzuje się 
wysoką stabilnością chemiczną i termiczną, nietoksycznością oraz biodegra-
dowalnością. Materiał ten znajduje szerokie zastosowanie, m.in. w przemy-
śle wulkanizacyjnym, farmaceutycznym i kosmetycznym, tekstylnym oraz 
elektrochemicznym [1, 2]. Oprócz wyżej wymienionych zalet ZnO może być 
również wykorzystywany jako nośnik w procesie immobilizacji enzymów. 
W celu zwiększenia efektywności przyłączenia białka tlenek cynku podda-
no procesowi funkcjonalizacji za pomocą silanowych związków wiążących 
zawierających ugrupowania aminowe (-NH) oraz epoksydowe (-COC-).  
Jako enzym zastosowano aminoacylazę należącą do hydrolaz, katalizującą re-
akcję otrzymywania l-aminokwasów. Trwałość układu biokatalitycznego po-
twierdzono m.in. za pomocą widm FTIR (Rys. 1a) oraz zbadaniu aktywności 
takiego układu po 5 cyklach reakcyjnych (Rys. 1b).

a)            b)
Rys. 1. (a) widma FTIR oraz (b) aktywność względna po 5 cyklach reakcyjnych układów 
biokatalitycznych ZnO_AAM

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach subwencji dla Politechniki Poznańskiej.
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związków chemicznych zawartych w biooleju 
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Do produkcji biopaliw wykorzystywana jest biomasa lignocelulozowa składa-
jąca się z jednostek hemicelulozowych, celulozowych oraz ligninowych [1,2]. 
Przykładem metody wykorzystywanej do przeróbki biomasy jest piroliza,  
w której to, z surowca poddanego działaniu wysokiej temperatury oraz at-
mosfery beztlenowej otrzymuje się bioolej [3,4], który składa się z 300 
różnorodnych związków chemicznych, głównie organicznych bogatych w tlen 
[3]. W celu przybliżenia parametrów fizykochemicznych biooleju do parame-
trów paliw naftowych, bioolej poddaje się przeróbkom, takim jak na przykład 
hydrodeoksygenacja (wodoroodtlenianie, HDO). Stąd też celem naszych ba-
dań było przeprowadzenie reakcji hydrodeoksygenacji związków zawartych 
w biooleju, np.: anizolu, fenolu czy gwajakolu do produktów odtlenionych  
z wykorzystaniem materiałów porowatych typu MCM-41, SBA-16 czy SBA-
15 modyfikowanych jonami metali Ru, Pt, Pd oraz Ir. 

Wyżej wymienioną reakcję prowadzono w trzech zakresach temperatur: 
od 90 do 130°C oraz pod ciśnieniem wodoru od 25 do 60 bar, zaś produk-
ty reakcji analizowano za pomocą chromatografii gazowej ze standardowym 
detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz dodatkowo sprzężonej z detekto-
rem mas. Przeprowadzone testy katalityczne wykazały wysoką aktywność ka-
talityczną badanych materiałów, osiągającą 100% w przypadku katalizatorów 
modyfikowanych jonami Pd. Ponadto, zaobserwowano bezpośredni wpływ 
badanych zmiennych na przebieg procesu, tj. na stopień konwersji poszcze-
gólnych związków oraz na selektywność do tworzących się produktów reakcji.

Autorzy pragną podziękować NCN za sfinansowanie prezentowanych badań (nr projek-
tu: DEC-2013/10/M/ST5/00652).
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Katalizatory platynowe na bazie mezoporowatych  
nośników krzemionkowych MCM-41 modyfikowanych 
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Krzemionki mezoporowate typu MCM-41 ze względu na swoją uporządko-
waną strukturę oraz dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą mogą z po-
wodzeniem być wykorzystywane jako nośniki katalizatorów metalicznych. 
Ponadto, charakter ich powierzchni pozwala na wprowadzanie dodatkowych 
grup funkcyjnych, które nadadzą im charakter zasadowy lub kwasowy [1].

Dlatego też celem naszych badań stało się opracowanie procedury synte-
zy modyfikowanych grupami aminowymi mezoporowatych krzemionek typu 
MCM-41, które w dalszym etapie mogłyby posłużyć jako nośniki dla atomów 
platyny.

Zastosowane metody syntezy opierały się na zaszczepieniu na powierzchni 
krzemionki grup aminowych, a następnie na wprowadzeniu prekursora pla-
tyny (H2PtCl6·H2O) na drodze impregnacji. Kolejnym etapem była reduk-
cja H2PtCl6·H2O, która zachodziła w obecności H2 lub NaBH4. W trakcie 
przeprowadzonych badań podjęto również próbę określenia wpływu zastoso-
wanej aminy na parametry strukturalne i teksturalne otrzymywanych nośni-
ków krzemionkowych. W tym celu wykorzystano aminy organiczne o zróż-
nicowanej strukturze, tj. N-(3-(trimetoksysililo)propylo)-1,2-etanodiaminę  
i bis(3-trimetoksysililopropylo)aminę.

Parametry fizykochemiczne otrzymanych materiałów zostały określone za 
pomocą różnych technik badawczych, m.in.: XRD, TEM, niskotemperaturo-
wej sorpcji azotu, XPS oraz analizy elementarnej. Pozwoliło to monitorować 
wpływ przeprowadzanych modyfikacji na stopień uporządkowania struktury 
MCM-41, a także określić ilość wprowadzonych atomów azotu oraz stopień 
utlenienia platyny.

Uzyskane wyniki wykazały, iż zarówno organiczne grupy funkcyjne, jak  
i atomy platyny zostały z powodzeniem wprowadzone na powierzchnię krze-
mionki MCM-41, bez wyraźnego wpływu na stopień uporządkowania jej 
struktury. Dzięki temu materiały te będą mogły być wykorzystane w reakcjach 
katalitycznych wymagających obecności centrów zasadowych oraz redoks osa-
dzonych na nośnikach o wysoko rozwiniętej powierzchni właściwej.

Autorzy pragną podziękować NCN za sfinansowanie prezentowanych badań (nr projek-
tu: DEC-2013/10/M/ST5/00652).

[1] C. Perego, R. Millini, Chem. Soc. Rev., 42 (2013) 3956.
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Pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej kwiatów  
rumianku i nagietka jako prekursory adsorbentów  
węglowych
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Zanieczyszczenie środowiska jest globalnym zagrożeniem dla życia, a jego 
wielkość rośnie z dnia na dzień. Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza  
i wody jest postępująca urbanizacja oraz uprzemysłowienie. Jednym z najbar-
dziej skutecznych procesów stosowanych w celu usuwania szkodliwych sub-
stancji z wody i powietrza jest adsorpcja. 

Węgle aktywne są wykorzystywane jako uniwersalne adsorbenty ze względu 
na ich strukturę mikroporowatą oraz dużą powierzchnię właściwą o wysokim 
stopniu reaktywności [1]. Skuteczne adsorbenty węglowe można wyproduko-
wać z tanich surowców takich jak siano, pestki wiśni, skorupy orzechów czy 
materiał poekstrakcyjny. Zastosowanie biomasy jako prekursora jest korzystne 
ze względu na niską zawartość popiołu oraz dużą wytrzymałość mechaniczną 
uzyskanych produktów, które dodatkowo są przyjazne dla środowiska [2].

Celem niniejszej pracy było otrzymanie serii węgli aktywnych na drodze 
aktywacji fizycznej pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej kwiatów rumian-
ku i nagietka oraz określenie przydatności uzyskanych sorbentów węglowych 
pod kątem usuwania ciekłych zanieczyszczeń organicznych reprezentowanych 
przez czerwień metylową. 

Materiały wyjściowe poddano w pierwszej kolejności procesowi karboniza-
cji, a następnie aktywacji fizycznej. Karbonizację prowadzono w dwóch róż-
nych wariantach temperaturowych, tj. 600 i 700°C w atmosferze azotu przez 
60 minut. Otrzymane karbonizaty aktywowano za pomocą CO2 w tempera-
turze 700°C przez okres 60 minut. Dla prekursorów i materiałów węglowych 
wyznaczono zawartość powierzchniowych tlenowych grup funkcyjnych zgod-
nie z metodą Boehma. Badania teksturalne wykonano dla węgli aktywnych 
wykorzystując metodę BET oraz t-plot. Zdolności sorpcyjne biowęgli aktyw-
nych względem czerwieni metylowej zbadano przy wykorzystaniu spektrofo-
tometru UV-Vis Cary 100, firmy Varian.

[1] M. Seredych, T.J. Bandosz, Materials Chemistry and Physics, 113 (2009) 946.
[2] A. Bazan-Wozniak, P. Nowicki, R. Pietrzak, Environmental Research, 161 (2018) 456.
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Mikrosfery z popiołów lotnych jako katalizatory w reakcji 
selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem 
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30,  
30-059 Kraków

Paliwa kopalne stanowią główne źródło energii pozyskiwanej z procesów spa-
lania. Po tym procesie pozostają duże ilości popiołów lotnych, które stano-
wią duże zagrożenie dla środowiska. Z punktu widzenia ochrony środowiska 
właściwym wydaje się, znalezienie praktycznego wykorzystania popiołów lot-
nych. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszy się synteza zeolitów 
z popiołów lotnych [1]. Innym pomysłem jest zastosowanie modyfikowanych 
cenosfer jako katalizatorów w procesach oczyszczania gazów odlotowych [2], 
np. ze szkodliwych tlenków azotu (deNOx) [3]. 

Cenosfery zmodyfikowano za pomocą jonów Cu2+, Mn2+, Fe3+, Cu2+-Mn2+, 
Cu2+-Fe3+, Mn2+-Fe3+. Uzyskane materiały zostały poddane analizie XRD oraz 
spektrometrii w podczerwieni FTIR. 

Najkorzystniejszym uzyskanym katalizatorem stosowanym w temperatu-
rach 200-500oC są mikrosfery zawierające jony Cu2+-Fe3+, których stopień 
konwersji w najwyższej temperaturze osiągnął 99%. Zawartość N2O w przy-
padku tego katalizatora jest stosunkowo stała i posiada niską zawartość (ok. 
60 ppm w całym zakresie temperaturowym). Wszystkie katalizatory modyfi-
kowane jonami Cu2+ osiągnęły stopień konwersji na poziomie 98%. W przy-
padku modyfikacji jonami żelazna osiągnięto niższe stopnie konwersji, ale 
znacząco niższe ilości wyprodukowanego tlenku azotu (I). Podobne wartości 
konwersji NO uzyskano w przypadku katalizatorów z Mn, ale uzyskano zna-
czące stężenia N2O.

Praca sfinansowana w ramach grantu AGH 11.11.210.373.

[1] Czuma N., Baran P., Franus W., Zabierowski P., Zarębska K., Adsorption Science 
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[2] Żyrkowski M., Neto R.C., Santos L. F., Witkowski K. Fuel 2016, 174, 49-53.
[3] Anshits A.G., Kondratenko E.V., Fomenko E.V., 2001, Catal. Today, 64, 59-66.
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Aktywność fotokatalityczna układów hybrydowych  
TiO2-CdS otrzymywanych metodą hydrotermalną
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Rosnąca koncentracja odpadów przemysłowych, które stanowią duże zagro-
żenie dla środowiska naturalnego oraz organizmów żywych, pociąga za sobą 
konieczność opracowywania metod ich usuwania, bądź neutralizacji. Potwier-
dzeniem tego faktu jest wzrost liczby doniesień literaturowych dotyczących 
technologii materiałów, które stosowane w odpowiednich warunkach wykazują 
zdolność do rozkładu niektórych, często groźnych dla życia ludzi i zwierząt, 
związków chemicznych. Fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń w powietrzu 
oraz wodzie, realizowanyw obecności materiałów półprzewodnikowych, stwa-
rza nowe, bardziej efektywne możliwości usuwania zanieczyszczeń ze środowi-
ska naturalnego. W wyniku procesów utleniania, organiczne zanieczyszczenia 
ulegają całkowitej mineralizacji do prostych związków nieorganicznych – di-
tlenku węgla i wody. Dodatkowo procesy fotokatalitycznej degradacji są bardzo 
obiecującą metodą usuwania zanieczyszczeń, ze względu na niewielkie koszty 
oraz łagodne warunki prowadzenia (temperatura i ciśnienie) [1]. 

W procesie fotokatalizy kluczową rolę odgrywa fotokatalizator. Na rynku 
istnieje wiele materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych w proce-
sie fotokatalizy, jednakże cały czas dąży się do otrzymywania nowych ma-
teriałów, które są wysoce aktywne w zakresie światła widzialnego i bliskiego 
ultrafioletu, obojętne biologicznie, fotostabilne, odporne na czynniki środowi-
skowe i stosunkowo tanie. W procesie fotokatalizy wykorzystuje się substancje 
ogólnodostępne, z których największą popularnością cieszy się TiO2. Jednak-
że materiał ten posiada pewne ograniczenia, które niweluje się wprowadzając 
różne dodatki tworząc wieloskładnikowe układy hybrydowe. Na przełomie 
kilku ostatnich lat trwają badania nad tworzeniem układów hybrydowych,  
w których jako modyfikator TiO2 wykorzystywany jest siarczek kadmu [2], 
przyczyniając się do poprawy jego właściwości fotokatalitycznych poprzez 
m.in. przedłużenie żywotność fotogenerowanych nośników ładunków. In-
terpretacja uzyskanych rezultatów badań dowiodła istotnego wpływu udziału 
molowego komponentów na właściwości strukturalno-teksturalne oraz ak-
tywność fotokatalityczną materiałów TiO2-CdS. 

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach subwencji dla Politechniki Poznańskiej.

[1] M. Chong, B. Jin, C. Chow, C. Saint, Water Research, 44 (2010) 2997.
[2] M. Wang, H. Zhang, H. Zu, Z. Zhang, J. Han, Applied Surface Science, 455 (2018) 729.
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Popioły lotne jako prekursory alternatywnych  
katalizatorów procesu selektywnej redukcji katalitycznej 
tlenków azotu amoniakiem (NH3-SCR)

Agnieszka Szymaszek, Bogdan Samojeden, Monika Motak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Zwiększona emisja tlenków azotu (NOx) spowodowana gwałtownym rozwo-
jem procesów przemysłowych jest obecnie poważnym problemem środowi-
skowym. Z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne normy unijne, poszukuje się 
jak najefektywniejszych technik zapobiegających emisji NOx. Obecnie, naj-
powszechniej stosowaną metodą jest selektywna redukcja katalityczna amo-
niakiem (NH3-SCR), mająca na celu konwersję NOx do N2 i pary wodnej  
w obecności katalizatora [1]. Kolejnym niezwykle istotnym problemem środo-
wiskowym jest wzrastająca ilość powstających w wyniku spalania węgla po-
piołów lotnych. Pozostałość ta składowana jest najczęściej na hałdach i powo-
duje wtórne zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowo, duża ilość powierzchni 
zajmowana przez składowiska ogranicza efektywne zagospodarowanie terenu 
[2, 3].

Biorąc pod uwagę znaczne problemy eksploatacyjne związane z użyciem 
komercyjnie stosowanego katalizatora NH3-SCR, V2O5- WO3-TiO2, oraz 
działanie zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego, w niniejszej pracy pod-
jęto próbę syntezy materiału na bazie popiołu lotnego, będącego efektywnym 
katalizatorem SCR. Strukturę otrzymanych materiałów analizowano za po-
mocą technik XRD i FTIR, do wyznaczenia powierzchni właściwej i tekstury 
zastosowano niskotemperaturową sorpcję N2. W celu zwiększenia aktywności 
katalitycznej na materiały naniesiono metale d-elektronowe. Typ i agregację 
metalicznych centrów aktywnych analizowano z zastosowaniem metody UV
-Vis. Otrzymane katalizatory poddano testom katalitycznym, które wykaza-
ły, że materiały syntezowane z popiołów lotnych wykazują satysfakcjonujące 
stopnie konwersji NO w pożądanym zakresie niskich temperatur oraz stosun-
kowo wysoką selektywność do N2.

Praca finansowana z Grantu AGH 11.11.210.373.

[1] D. Wierzbicki, R. Dębek, J. Szczurowski i in. Comptes Rendus Chimie, 10 (2015) 
1074-1083.

[2] G. N. Muriithi, L. F. Petrik, W. M. Gitari i in. Powder Technology, 312 (2017) 
299-309.

[3] M. Ahmaruzzoman, Progress in Energy and Combustion, 3 (2010) 327-363.
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Analiza kobaltowo-manganowych układów katalitycznych 
dla procesu całkowitego utleniania metanu

Witold Zawadzki, Marek Rotko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Katalityczne utlenianie to mniej szkodliwy dla środowiska niż spalanie pło-
mieniowe sposób pozyskiwania energii z metanu oraz cięższych węglowodo-
rów, który dodatkowo stwarza możliwości wykorzystania surowców energe-
tycznych ze źródeł obecnie nie w pełni zagospodarowanych a równocześnie 
zanieczyszczających atmosferę, takich jak np. metan z powietrza wentylacyj-
nego w kopalniach węgla kamiennego. Kluczowym elementem realizacji tego 
procesu jest wysoce aktywny, stabilny i odporny termicznie układ katalityczny. 
Głównie proponowane są katalizatory zawierające, jako fazę aktywną metale 
szlachetne, takie jak: pallad i platyna. Jednakże, bardziej interesującym roz-
wiązaniem są katalizatory oparte na tlenkach metali przejściowych, ponieważ 
posiadają wyższy potencjał aplikacyjny ze względu na niższe koszty produk-
cji przy nieznacznie niższych lub porównywalnych zdolnościach katalitycz-
nych. Dlatego też przedmiotem badań była analiza układów katalitycznych 
opartych na tlenkach metali przejściowych, takich jak kobalt oraz mangan. 
Dostępne dane literaturowe [1, 2] wskazują na zbliżoną do palladu i platyny 
aktywności w procesie całkowitego utleniania metanu.

Analizie poddano układy katalityczne o różnej zawartości kobaltu  
i manganu otrzymane metodą współstrącania z mieszaniny wodnych roz-
tworów octanu kobaltu i manganu oraz poddane kalcynacji w 400oC przez  
2 godziny. Ich dokładny skład chemiczny określono metodą fluorescencji ren-
tgenowskiej (XRF), a podstawowe parametry fizykochemiczne wyznaczono 
w oparciu o takie metody jak sorpcja/desorpcja N2 oraz dyfrakcja rentgenow-
ska (XRD). Badania aktywności przeprowadzono w układzie katalitycznym, 
którego głównym elementem był kwarcowy reaktor przepływowy wypełniony 
stałym złożem zawierającym 50 mg katalizatora oraz 450 mg piasku kwarco-
wego.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ra-
mach projektu Miniatura 1 nr 2017/01/X/ST4/00334.

[1] J. Li, X. Liang, S. Xu, J. Hao, Ap pl. Catal. B 90 (2009) 307.
[2] M. Kumar, G. Rattan, J. Chem. Tech. Met. 51 (2016) 63.
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Zalety i ograniczenia adsorpcyjnej woltamperometrycznej 
metody oznaczania śladowych ilości Ti(IV)  
w wodach środowiskowych

Małgorzata Grabarczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marri Curie-Skłodowskiej 3,  
20-031 Lublin

Tytan jest jednym z pierwiastków, który korzystnie działa na rośliny, zwięk-
szając ich wzrost i odporność na choroby i szkodniki. Z jednej strony tytan jest 
pierwiastkiem, który znajduje się na dziewiątym miejscu pod względem wy-
stępowania na Ziemi, jego średnia zawartość w wierzchniej warstwie skorupy 
ziemskiej wynosi 0,44% (czyli kilkukrotnie więcej niż przykładowo cynku czy 
miedzi). Z drugiej strony wysoka zawartość tytanu w glebie nie odzwiercie-
dla jego zawartości w roślinach, bowiem ogromna większość tego pierwiast-
ka występuje w glebie w formach całkowicie nierozpuszczalnych w wodzie, 
czyli niedostępnych dla roślin. Aby zatem poprawić zaopatrzenie roślin w ten 
składnik konieczne jest dokarmianie roślin preparatami zawierającymi tytan 
w formie łatwo dla nich dostępnej. Wprowadzanie do środowiska takich pre-
paratów powoduje konieczność monitorowania zawartości jonów tytanu np. 
w wodach środowiskowych. Co z kolei wymusza opracowanie wiarygodnych 
procedur oznaczania jonów Ti(IV) w próbkach wód. 

Jedną z metod umożliwiających szybkie, proste i tanie oznaczanie jonów 
Ti(IV) jest adsorpcyjna woltamperometria stripingowa (AdSV). Dodatkową 
jej zaletą jest fakt, że pozwala uzyskać niskie granice wykrywalności dzięki 
nagromadzaniu kompleksów oznaczanych metali na powierzchni elektrody 
pracującej [1,2]. Niestety procedury oparte na AdSV posiadają również ogra-
niczenia. Jednym z nich jest wrażliwość na substancje organiczne takie jak 
substancje humusowe i substancje powierzchniowo czynne, które są obecne 
w matrycy próbek środowiskowych. Dlatego konieczne było szczegółowe 
zbadanie interferencji związanych z obecnością substancji organicznych oraz 
ich zminimalizowanie. Postępowanie takie umożliwiło zastosowanie metody 
AdSV do bezpośredniego oznaczania jonów Ti(IV) w wodach środowisko-
wych [3].

[1] A.M. Gawryś, J. Golimowski, Electroanalysis 15 (2003) 1017.
[2] A. Bobrowski, A. Królicka, K. Pacan, J. Zarębski, Electroanalysis 21 (2009) 2415.
[3] M. Grabarczyk, Talanta 139 (2015) 132.
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Reaktywność elektrokatalityczna wobec redukcji tlenu 
układów platynowych i nieplatynowych na bazie struktur 
grafenowych i grafenopodobnych

Barbara Szewczyk1, Krzysztof Miecznikowski1, Beata Dembinska1,  
Sylwia Żołądek1, Iwona Rutkowska1, Enrico Negro2, Paweł J. Kulesza1,  
Vito Di Noto2

1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
2 University of Padova, Department of Chemical Sciences Via Marzolo 1, I-35131 Padova, Italy 

Ostatnie lata przyniosły ogromne zainteresowanie badaniami w szeroko poję-
tej tematyce alternatywnych źródeł energii, a w szczególności w zakresie po-
szukiwania nowych materiałów katalitycznych dla potrzeb niskotemperaturo-
wych ogniw paliwowych. Proponowane do tej pory układy katalityczne wobec 
redukcji tlenu charakteryzują się znacznymi ograniczeniami przed wszystkim 
ceną (np. Pt), dostępnością jak również problemami jakie pozostają do roz-
wiązania. Przedmiotem naszych zainteresowań są nanostrukturalne materiały 
węglowe, w szczególności oparte na układach zredukowanego tlenku grafenu 
czy grafenu, z różnymi metalami przejściowymi (np. Co, Ni, Ag, Au, Cu, 
Mn) analogami błękitu pruskiego, a mianowicie samych heksacyjanożelazia-
ny niklu i kobaltu oraz zawierających śladowe ilości platyny. Zaproponowane 
katalizatory będą poddane badaniom strukturalnym (HR-SEM, HR-TEM, 
XRD, XRF) w celu określenia optymalnego składu zaproponowanych ka-
talizatorów, jak również zostaną podane badaniom diagnostycznym z wy-
korzystaniem wirującej elektordy dyskowej z pierścieniem w celu określenia 
ilości wytwarzanego agresywnego nadtlenku wodoru podczas procesu reduk-
cji tlenu zarówno w środowisku kwaśnym (0,5 M H2SO4) jak i zasadowego  
(0,1 M KOH). Uzyskane wyniki badań, aktywności katalitycznej zapropo-
nowanych materiałów elektrokatalitycznych będą porównane z komercyjnie 
dostępnym katalizatorem nanocząstek Pt/C (20% wag.) jako katalizatorem 
odniesienia.



WYKŁADYELEKTROCHEMIA I ANALITYKA CHEMICZNA

95

Katalityczny wpływ vetranalu na kinetykę  
elektroredukcji jonów Zn2+ w roztworach NaClO4  
w aspekcie efektu cap-pair 

Jolanta Nieszporek1, Krzysztof Nieszporek2, Dorota Gugała-Fekner1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej,  
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Reguła cap-pair określa warunki jakie musi spełniać układ: depolaryzator/
elektrolit podstawowy/substancja organiczna, aby rozpatrywany proces elek-
troredukcji zachodzący na elektrodzie rtęciowej mógł być katalizowany przez 
wybrane związki organiczne [1]. Po pierwsze, nieaktywna polarograficznie 
substancja organiczna musi zawierać atomy siarki lub azotu posiadające wolne 
pary elektronowe zdolne do utworzenia wiązań koordynacyjnych z jonami de-
polaryzatora. Ponadto substancja ta musi być labilnie związana z powierzch-
nią elektrody w zakresie potencjałów redukcji depolaryzatora. W kontekście 
katalitycznego wpływu na kinetykę elektroredukcji Zn2+ zarówno pierwszy 
jak i drugi warunek spełniony jest przez pochodną tiomocznika – vetranal 
[2]. Wykazano także jego katalityczny wpływ na kinetykę elektrowydzielania 
cynku na rtęci [3]. Ponieważ na szybkość procesów heterogenicznych wpływa 
struktura elektrycznej warstwy podwójnej to oprócz wpływu adsorbujących się 
na elektrodzie, obecnych w roztworze depolaryzatora, związków organicznych 
należy również uwzględnić rolę elektrolitu podstawowego. Stosując elektro-
chemiczną spektroskopię impedancyjną, woltamperometrię CV oraz polaro-
grafię DC wyznaczono parametry kinetyczne elektroredukcji jonów Zn2+ na 
DME w NaClO4 w obecności vetranalu. Wykazano dwuetapowy charakter 
tego procesu. Zarówno pierwszy jak i drugi etap katalizowany jest przez sub-
stancję organiczną. Wielkość tego efektu przyspieszania zależy od stężenia 
vetranalu oraz stężenia elektrolitu podstawowego.

[1] K. Sykut, J. Saba, B. Marczewska, G. Dalmata, J. Electroanal. Chem., 178 (1984) 295.
[2] D. Sieńko, D. Gugała, J. Nieszporek, J. Jankowska, J. Saba, Electrochim. Acta,  

51 (2006) 2273.
[3] J. Nieszporek, D. Gugała-Fekner, D. Sieńko, J. Saba and K. Nieszporek, Collect. 

Czech. Chem. Commun., 73 (2008) 616.
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Wpływ budowy i właściwości substancji aktywnej  
membrany na parametry analityczne elektrod  
jonoselektywnych 

Cecylia Wardak, Małgorzata Grabarczyk, Joanna Lennik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Elektrody jonoselektywne to najstarsza i najpopularniejsza grupa czujników 
chemicznych od lat wykorzystywanych w analityce do oznaczeń szeregu jo-
nów w próbkach klinicznych, środowiskowych i przemysłowych [1-3]. Ciągła 
popularność elektrod jonoselektywnych wynika z faktu, że jest to narzędzie 
proste i tanie, umożliwiające uzyskanie wiarygodnego wyniku w czasie rze-
czywistym często bez konieczności modyfikowania próbki. Obok prac aplika-
cyjnych jeden z nurtów badawczych w dziedzinie elektrod jonoselektywnych 
dotyczy poszukiwania nowych substancji aktywnych zdolnych do selektyw-
nego i odwracalnego wiązania jonów oraz ich transportu z fazy próbki do fazy 
membrany. Właściwości substancji aktywnej zaimmobilizowanej w polimero-
wej membranie mają największy wpływ na parametry analityczne uzyskanego 
czujnika. 

W niniejszej pracy przedstawiono badania właściwości kilkunastu związków 
kompleksujących pochodnych 1,2,4-triazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu w aspekcie 
ich potencjalnego wykorzystania jako jonoforów do preparatyki jonoczułych 
membran. W toku badań skonstruowano elektrody jonoselektywne zawierające 
badane związki w polimerowej membranie oraz określono ich powinowactwo jo-
nowe na podstawie potencjometrycznej odpowiedzi skonstruowanych elektrod. 
Wyznaczono parametry analityczne elektrod takie jak: granica wykrywalno-
ści, zakres pomiarowy, nachylenie charakterystyki, zależność potencjału od pH  
i selektywność. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zależne od 
budowy cząsteczki selektywne oddziaływanie wybranych związków z jonami 
cynku, kadmu i kobaltu. Stwierdzono ponadto, że mechanizm działania tych 
związków i w konsekwencji parametry elektrody zależą od ich charakteru kwa-
sowo-zasadowego. 

[1] S. Gidenne, J.-F. Vigezzi, H. Delacour, J. Damiano, Y. Clerc, Annales de Biologie 
Clinique, 61 (2003) 393.

[2] G. Dimeski, T. Badrick, A.S. John, Clinica Chimica Acta, 411 (2010) 309.
[3] C. Wardak, Sensors and Actuators B 209 (2015) 131.
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Charakterystyka procesu redukcji jonów TcO4
-  

w wybranych układach 

Maciej Chotkowski, Damian Połomski, Michał Grdeń, Beata Wrzosek,  
Zbigniew Rogulski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Poznanie dokładnej charakterystyki układów utleniania-redukcji w których 
uczestniczy technet jest ważne z punktu widzenia zrozumienia procesów za-
chodzących podczas generowania jonowych form tego pierwiastka. Formy te są 
wykorzystywane do syntezy radiofarmaceutyków diagnostycznych. Z punktu 
widzenia przydatności, preferowanymi są głównie Tc(V) oraz Tc(III). Formą, 
która w sposób znaczący obniża wydajność produkcji preparatu jest Tc(IV),  
w której to technet występuje jako TcO2 lub [Tc2O2]x+-polimer. 

Przedmiotem wystąpienia będzie opis procesu redukcji jonów TcO4– w śro-
dowisku wodnym. Stabilność zredukowanych form Tc silnie zależy od śro-
dowiska w którym są one generowane. Przeprowadzone badania wykazały,  
że w stężonych roztworach H2SO4 następuje stabilizacja Tc(V) [1] podob-
nie jak i w roztworach kwasu trifluorometanosulfonowego (TFMS). Proces 
redukcji jonów TcO4

- w środowisku zasadowym prowadzi z kolei do wyge-
nerowania głównie Tc(IV) w formach polimerowych lub uwodnionej tlenko-
wej. Badania spektroelektrochemiczne sugerują tworzenie także Tc(VI) [2]. 
Modelowanie procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni 
elektrody pokrytej zredukowanymi formami Tc umożliwiło określenie szyb-
kości zachodzących procesów utleniania zredukowanych form Tc ścieżkami 
powierzchniową i dyfuzyjną [3].

[1] M. Chotkowski, B. Wrzosek, M. Grdeń, Journal of Electroanalytical Chemistry, 
814 (2018) 83-90.

[2] M. Chotkowski, M. Grdeń, B. Wrzosek, Journal of Electroanalytical Chemistry, 
829 (2018)148-156.

[3] S. Chatterjee, G. B. Hall, I. E. Johnson, Y. Du, E. D. Walter, N. M. Washton,  
T. G. Levitskaia, Inorganic Chemistry Frontiers, 5 (2018) 2081–2091.
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Stałe metaliczne mikroelektrody bizmutowe i ołowiowe 
w woltamperometrii stripingowej wybranych związków 
organicznych

Iwona Gęca, Mieczysław Korolczuk, Mateusz Ochab
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

Mikroelektrody są szczególnym rodzajem elektrod stosowanych w pomiarach 
woltamperometrycznych oferujących szereg zalet związanych z ich wykorzy-
staniem. Jedną z nich jest możliwość prowadzenia pomiarów z roztworów 
niemieszanych (dzięki występowaniu dyfuzji sferycznej przy powierzchni mi-
kroelektrod), co prowadzi do uproszczenia procedury pomiarowej. Ponadto 
wykorzystanie mikroelektrod umożliwia analizowanie próbek o bardzo małej 
objętości oraz prowadzenie pomiarów z roztworów o niskim stężeniu elek-
trolitu podstawowego oraz z roztworów rozpuszczalników organicznych. Ko-
lejną zaletą stosowania mikroelektrod jest uzyskiwanie bardziej korzystnego 
stosunku sygnału do szumu w porównaniu do elektrod pracujących o dużych 
rozmiarach [1,2].

W badaniach zaprezentowanych w tym komunikacie przedstawiono nowy 
rodzaj mikroelektrod pracujących – stałe mikroelektrody bizmutowe i oło-
wiowe. Zaletą proponowanych mikroelektrod – poza wymienionymi powyżej 
– jest brak konieczności dodawania jonów danego metalu do roztworu elek-
trolitu podstawowego celem utworzenia błonki tego metalu na powierzchni 
mikroelektrody pracującej. Ponadto bardzo niewielkie rozmiary proponowa-
nych mikroelektrod pracujących (średnica poniżej 25 µm) ograniczają ilość 
materiału elektrodowego (metalicznego bizmutu lub ołowiu) potrzebną do ich 
konstrukcji. Powyższe zalety stałych mikroelektrod metalicznych mają szcze-
gólne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska oraz środowiska pra-
cy analityka. Proponowane mikroelektrody metaliczne zostały wykorzystane 
do oznaczania wybranych związków biologicznie aktywnych w uzyskaniem 
niskich granic wykrywalności, porównywalnych do wartości opisywanych 
w literaturze. Łącząc metodę woltamperometrii stripingowej, zapewniającej 
uzyskiwanie bardzo niskich granic wykrywalności z wykorzystaniem propo-
nowanych mikroelektrod metalicznych, dzięki którym można analizować roz-
twory rozcieńczone opracowano procedury analityczne do oznaczania danych 
analitów z pominięciem ich oddzielania od matrycy próbki przed właściwym 
pomiarem. 

[1] A. Bond, Analyst, 19 (1994) 1R.
[2] M. Fleischmann, S. Pons, D. Rolison, P. Schmidt, Ultramicroelectrodes, Datatech 

Systems, Inc. Science Publishers 1987.
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Bi-pasmowa mikroelektroda srebrna

Katarzyna Jedlińska, Radosław Porada, Justyna Lipińska, Bogusław Baś
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra 
Chemii Analitycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Mikroelektrody stosowane jako czujniki elektrochemiczne cechują się unikal-
nymi parametrami, dzięki którym znajdują szerokie zastosowanie we współ-
czesnej chemii analitycznej. Mikrometrowe rozmiary sprawiają, że transport 
depolaryzatora do ich powierzchni ma charakter sferyczny, a nie liniowy, jak 
ma to miejsce w przypadku klasycznych makroelektrod [1]. W tych warun-
kach, określanych zwyczajowo mianem efektu mikroelektrodowego, obserwuje 
się brak zależności maksymalnego prądu reakcji od czasu pomiaru. 

Celki pomiarowe z mikroelektrodą w roli elektrody roboczej zapewniają 
wysoką powtarzalność i odtwarzalność wyników analiz. Wynika to ze sku-
tecznej eliminacji składowej pojemnościowej prądu i tzw. spadku omowego  
w przypadku analizy roztworów wysokooporowych. Wyjątkowo małe gaba-
ryty mikroelektrod umożliwiają miniaturyzację układów pomiarowych, co 
przekłada się na mniejsze zużycie odczynników chemicznych i możliwość 
prowadzenia analiz w próbce o mikrolitrowej objętości. Niski prąd tła oraz 
bardzo korzystny stosunek sygnału do  szumu sprawiają, że mikroelektrody 
znajdują zastosowanie głównie w systemach monitoringu. Za szczególnie in-
teresujące można uznać tzw.  mikroelektrody pasmowe, wytwarzane w formie 
podłużnego pasma.

W ramach pracy zaprojektowano i wykonano oryginalną bi-pasmową mi-
kroelektrodę srebrną. Stanowią ją dwa pasma Ag o grubości 25 µm i długości 
4,5 mm, rozmieszczone symetrycznie i naprzeciwlegle, wzdłuż bocznej, cy-
lindrycznej powierzchni prowadnika Ag pokrytego cienką warstwą żywicy 
epoksydowej. Do wykonania mikroelektrody użyto folii srebrnej (Ag 99,99%) 
oraz drutu srebrnego (Ag 93%, ø =1,0 mm).

Parametryzacji mikroelektrody pasmowej dokonano za pomocą techniki 
elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz liniowej woltamperome-
trii cyklicznej, w układzie redox Ru3+/Ru2+. Wyznaczono ponadto rzeczywistą 
powierzchnię elektrody (0,45 mm2), która okazała się być blisko dwukrot-
nie większa od jej powierzchni geometrycznej (0,23 mm2). Przeprowadzono 
także analizę roztworów syntetycznych w obecności jonów: Pb2+, Tl+, In3+  
i witaminy B2.

Badania finansowane ze środków NCN Nr 2015/19/B/ST5/01380.

[1] F. G. Thomas, G. Henze, Introduction to voltammetric analysis, CSIRO Pu-
blishing, Collingwood, Austalia 2001, 107.
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Wykorzystanie elektrod metalicznych osadzanych  
z fazy gazowej w woltamperometrii 

Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Julia Gonciarczyk, Jerzy Zarębski
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Niezawierające rtęci błonkowe metaliczne elektrody robocze są od wielu lat  
z powodzeniem stosowane w woltamperometrii. Błonka metalu jest najczęściej 
generowana elektrolitycznie na powierzchni przewodzącego podłoża. Jako 
podłoże wykorzystywane mogą być materiały homogeniczne (dyski, walce, 
włókna wykonane z materiałów węglowych lub metali) a także heterogeniczne 
(pasta grafitowa, warstwa tuszu grafitowego naniesiona techniką sitodruku). 
Wśród wielu rozwiązań konstrukcyjnych szczególnie interesujące wydają się 
być miniaturowe zintegrowane układy planarne, zawierające trzy elektrody 
niezbędne do przeprowadzenia pomiaru woltamperometrycznego, osadzone 
na wspólnym podłożu. Układy tego rodzaju są wytwarzane techniką sitodru-
ku, poprzez nanoszenie kolejno warstw przewodzących i nieprzewodzących 
atramentów. Atramenty przewodzące zawierają cząstki grafitu lub metalu 
zdyspergowane w płynnym polimerze, po utwardzeniu którego uzyskuje się 
warstwy elektrodowe. Cechą ograniczającą użycie elektrod sitodrukowanych 
(SPE) jest zbyt mała trwałość polimerowego lepiszcza i postępująca w miarę 
prowadzenia eksperymentu dezintegracja czujnika. 

Wymienione ograniczenia sprawiły, że podjęto próbę zastąpienia hetero-
genicznych warstw przewodzących otrzymanych techniką sitodruku, homo-
genicznymi warstwami metali, uzyskanymi poprzez osadzanie fizyczne z fazy 
gazowej (PVD). W pracy przedstawiono procedury przygotowania elektrod 
ołowiowych, bizmutowych, złotych i srebrnych na nieprzewodzących podło-
żach. Określono optymalny skład warstw pośrednich dla wybranych podło-
ży, gwarantując dobrą adhezję warstw roboczych i odporność mechaniczną 
elektrod. Zbadano także możliwości wykorzystania wspomnianych elektrod 
roboczych do oznaczania śladowych zawartości metali oraz związków orga-
nicznych metodami woltamperometrycznymi. 

Badania były finansowane z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki: 
2014/15/B/ST8/03921.

[1] A. Bobrowski, A. Królicka, J. Śliwa, J. Zarębski, Electrochem. Comm. 94 (2018) 49.
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Reakcje elektrochemiczne kwercetyny i kompozyty  
polimerowe w stałym polu magnetycznym

Ewa Miękoś, Marek Zieliński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, 

Kwercetyna wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, zapobiega chorobom 
układu krwionośnego a także wpływa na hamowanie proliferacji komórek no-
wotworowych [1]. Obecność wiązania podwójnego w pierścieniu C wzmaga 
właściwości przeciwutleniające kwercetyny (Rys. 1). Obecność grup –OH  
w położeniach 3,5,7,3’,4’ wpływa nie tylko na właściwości przeciwutleniające, 
lecz również na wzrost zdolności do chelatowania kationów metali dwuwarto-
ściowych. Kwercetyna wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, zapobiega 
chorobom układu krwionośnego a także wpływa na hamowanie proliferacji 
komórek nowotworowych. 

Rys. 1. Wzór chemiczny kwercetyny

Posługując się metodą CV, stwierdzono, że stałe pole magnetyczne zwiększa 
wydajność szczególnie trzeciego etapu procesu elektroutleniania kwercetyny.  
A więc etapu, w którym najtrudniej utleniały się grupy OH w pierścieniu A. 

Badano również wpływ stałego pola magnetycznego na polimeryzację 
kompozytów na bazie żywicy epoksydowej (Rys. 2).

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu polimerowego, obraz elektronów wtórnych SE

[1] E. G. Ferrer and others, J Biol Inorg Chem, 11 (2006) 791–800.
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Wpływ azatiopryny na parametry warstwy podwójnej 
granicy faz Hg/chlorany(VII) w obecności surfaktantów 
niejonowych

Agnieszka Nosal-Wiercińska1, Mariusz Grochowski1,  
Waldemar Kaliszczak1, Małgorzata Wiśniewska2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii 
Koloidów, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Badania mieszanych warstw adsorpcyjnych mają duże znaczenie w związku  
z zastosowaniem inhibitorów korozji, których mechanizm działania oparty 
np. na adsorpcji, związany jest z blokowaniem powierzchni metalu. W związ-
ku z agresywnym działaniem coraz bardziej skażonego środowiska naturalne-
go istotne wydaje się podejmowanie zagadnień związanych właśnie ze zjawi-
skiem zapobiegania korozji.

Badano wpływ azatiopryny (AZA) oraz mieszanej warstwy adsorpcyjnej 
AZA–Triton X–100 i AZA–Tween 80 na parametry warstwy podwójnej gra-
nicy faz Hg/chlorany(VII).

Pojemność różniczkową warstwy podwójnej (Cd ) na granicy faz Hg /
elektrolit podstawowy mierzono z wykorzystaniem elektrochemicznej spek-
troskopii impedancyjnej. We wszystkich układach stwierdzono dyspersję 
częstotliwościową i dlatego otrzymane wartości pojemności różniczkowej eks-
trapolowano do częstotliwości zerowej z liniowego zapisu Cd = ƒ (√ω), gdzie 
(ω) jest częstotliwością kątową, w = 2πƒ [rad ∙ s-1]. Potencjały ładunku zero-
wego (Ez) wyznaczano przy użyciu elektrody strumieniowej, natomiast napię-
cie powierzchniowe przy potencjale ładunku zerowego (γz) mierzono stosując 
metodę największego ciśnienia wewnątrz kropli rtęci [1]. 

Zaadsorbowane na powierzchni rtęci azatiopryna oraz tworzące się mie-
szane warstwy adsorpcyjne AZA–Triton X–100 i AZA–Tween 80 zmieniają 
strukturę obszaru międzyfazowego. Stwierdzono, że w kształtowaniu równo-
wag adsorpcyjnych badanych mieszanin dominuje azatiopryna. Nie wyklucza 
się również adsorpcji konkurencyjnej między molekułami azatiopryny – Trito-
nu X – 100 i azatiopryny – Tweenu 80 czy mieszanymi micelami. 

[1] A. Nosal-Wiercińska, Electroanalysis 26 (2014) 1013.
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Wzrost dawki promieniowania UV na stopień migracji 
fotoinicjatora4 fenylobenzofenonu z opakowania  
do żywności

Andrzej L. Dawidowicz, Przemysław Nowakowski, Rafał Typek,  
Michał Dybowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Metod Chromatograficznych, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

W ostatnim okresie zauważa się coraz większe zainteresowanie poligrafią. 
To dziedzina nauk technologicznych i techniki zajmująca się procesami wy-
twarzania druków na różnych podłożach oraz zadrukowanych opakowań  
z różnych materiałów do kontaktu z żywnością [1]. Badania migracji składni-
ków farb i lakierów stosowanych w poligrafii należą do podstawowych, któ-
rym podlegają materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Na 
szczególną uwagę zasługują fotoinicjatory wykorzystywane w procesie utrwa-
lania powierzchni [2]. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą 
te związki coraz więcej uwagi poświęca się doskonaleniu farb i lakierów oraz 
technik drukarskich, w kierunkach ograniczenia ich migracji. 

Standardowo kontrolę migracji składników farb i lakierów wykorzystywa-
nych przy produkcji opakowań przeprowadza się w oparciu o zalecenia dyrekty-
wy Unii Europejskiej 10/2011 [3], a badania są wykonywane zgodnie z normami 
EN 1186 i EN 14338, które określają podstawowe zasady i warunki badania mi-
gracji. W badaniach migracji, stosuje się ustalone przez Komisję Unii Europej-
skiej płyny modelowe, które imitują określone produkty spożywcze lub napoje. 

Przeprowadzone badania analityczne za pomocą chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrem mas (GC-MS) wykazały, że proces migracji skład-
ników z opakowania do żywności zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest 
energia promieniowania UV do uszlachetniania pokrytej powierzchni. Może ona 
powodować zmieniany struktury powierzchni opakowaniowej. Promieniowanie 
UV jest odpowiedzialne za porowatość powierzchni lakieru. Zmiana porowato-
ści powierzchni pociąga za saobą zmianę pomiędzy dwiema fazami (powierzch-
nia / płyn modelowy) wraz ze wzrostem dawki promieniowania UV, zmienia się 
także opór w przenoszeniu masy fotoinicjatora. Zjawisko zmian stężenia fotoini-
cjatorów pod wpływem różnego promieniowania UV, jest ważne nie tylko dla 
osób badających bezpieczeństwo lakieru przez oszacowanie migracji tych związ-
ków, ale również dla producentów lakierów utwardzanych promieniowaniem UV 
i producentów materiałów opakowaniowych pokrytych takimi lakierami.

[1] B.B. Mesic, L.O. Sherman, Flexo by name, flexible by nature Printing Functional 
coatings and graphics. Appita Jurnal. 2017 70:106-110.

[2] A.S. Silva, R.S.Garcia, Photoinitiators in Printed Food Packaging: Migration and 
Food Safety Concerns. Reference Module in Food Science, 2017.

[3] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ma-
teriałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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Zastosowanie stałej elektrody ołowiowej do oznaczeń 
jonów metali i związków biologicznie aktywnych metodą 
adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej

Mateusz Ochab
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

Woltamperometria stripingowa (SV) zaliczana jest do najczulszych metod 
elektroanalitycznych, umożliwiając oznaczanie śladowych ilości jonów nie-
organicznych jak również związków organicznych. Wysoka jej czułość wynika 
ze sposobu prowadzenia pomiaru, w którym to zawarty jest etap nagromadza-
nia analitu na elektrodzie pracującej. Ważnym aspektem w metodach woltam-
perometrycznych jest dobór odpowiedniej elektrody roboczej. Niejednokrot-
nie jej wybór determinuje możliwość oznaczania analitu, zakres potencjałów 
pracy, jak również granicę wykrywalności czy selektywność oznaczenia. 

W niniejszej prezentacji przedstawiono zastosowanie stałej elektrody oło-
wiowej (PbSE) do oznaczania śladowych stężeń jonów metali oraz związków 
biologicznie aktywnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej 
(AdSV). Elektrodę stanowi blaszka ołowiu o masie ok. 20 mg unieruchomio-
na w żywicy epoksydowej. Ilość ołowiu zawartego w elektrodzie pozwala na 
wykonanie przy jej użyciu co najmniej kilkuset pomiarów, bez znaczącego jej 
zużycia. 

Stała elektroda ołowiowa została z powodzeniem zastosowana do oznacza-
nia metodą AdSV: jonów Mo(VI) w kompleksie z Alizaryną S, jednoczesnego 
oznaczania Co(II) i Ni(II) w kompleksie z nioksymem [1], cytrynianu silde-
nafilu oraz jednoczesnego oznaczania rutozydu i kwasu foliowego. Uzyska-
ne parametry analityczne, m.in. zakres liniowości i LOD są porównywalne 
do wartości uzyskanych przy zastosowaniu błonkowej elektrody ołowiowej 
(PbFE) [2, 4]. Zastosowanie PbSE umożliwia eliminację etapu generowania 
błonki metalu, który występuje w przypadku elektrod błonkowych. Skutku-
je to zarówno uproszeniem procedury, skróceniem czasu analizy, jak również 
zmniejsza ilość ścieków zawierających jony Pb(II), stosowane do generowania 
błonki metalu. Wyniki wskazują, że stała elektroda ołowiowa może stanowić 
alternatywę dla elektrod błonkowych (ołowiowej czy bizmutowej). 

[1] I. Gęca, M. Ochab, M. Korolczuk, Int. J. Environ. Anal. Chem., 96 (2016) 1264. 
[2] M. Korolczuk, K. Tyszczuk, Electroanalysis, 19 (2007) 1959.
[3] K. Tyszczuk, M. Korolczuk, Bioelectrochem., 78 (2010) 113.
[4] K. Tyszczuk, J. Pharm. Biomed. Anal., 49 (2009) 558.
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Wpływ podstawnika na mechanizm utleniania  
kompleksów Ni(II) z zasadami Schiffa typu N2O2

Danuta Tomczyk, Sławomira Skrzypek, Piotr Seliger
Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ul Tamka 12, 91-043 Łódź

Kompleksy Ni(II) z zasadami Schiffa typu N2O2 badane są od dłuższego czasu 
jednak temat ten jest wciąż aktualny[1–4]. Badane są ze względu na potencjal-
ne zastosowanie ich jako materiałów do przechowywania energii oraz właści-
wości elektrokatalityczne. Inny powód badań to kontrowersje wokół mechani-
zmu utleniania kompleksów z ligandami typu salen.

Nasze badania mają na celu określić wpływ podstawnika na mechanizm 
utleniania pochodnych (±)-trans-N,N’-bis(salicylideno)-1,2-cykloheksanodia-
miny i ich kompleksów z jonami Ni(II). Wybrano ligandy z podstawnikami 
elektronodonorowymi, różnej wielkości i elektronoakceptorowymi aby okre-
ślić wpływ tych parametrów na proces utleniania.

Mechanizm utleniania badano w oparciu o metodę woltamperometrii cy-
klicznej, elektrolizy z kontrolowanym potencjałem elektrody pracującej i spek-
troskopii UV VIS NIR in situ.

Zarówno ligandy jak i kompleksy utleniają się wg mechanizmu EE zacho-
dzącego w obszarze dwóch aktywnych grup oddziałujących ze sobą po I etapie 
utleniania. W przypadku ligandów są to oddziaływania międzycząsteczko-
we, zależne od wielkości podstawnika. Natomiast w przypadku kompleksów 
stwierdzono delokalizację, której rozmiar zależy od właściwości donorowych  
i akceptorowych podstawników i miarą której są długości pasm IVCT, różnice 
potencjałów pików anodowych oraz wielkość stałych komproporcjonowania. 
Na podstawie tych wielkości sklasyfikowano kompleksy według klasyfikacji 
Robina i Daya.

[1] K. Łępicka, M. Majewska, R. Nowakowski, W. Kutner, P. Pieta, Electrochim. 
Acta 297 (2019) 94.

[2] R. M. Clarke, K. Herasymchuk, T. Storr, Coord. Chem. Rev. 352 (2017) 67.
[3] F. Thomas, Dalton Trans., 45 (2016) 10866.
[4] M. N. Nguyen, M. E. Tomasso, D. C. Easter, Ch. Ji, J. Electrochem. Soc. 163(2) 

(2016) G1.
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Wybrane elementy magnetochemii, magnetostatyki  
i magnetohydrodynamiki 

Marek Zieliński, Ewa Miękoś
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

Magnetochemia obejmuje badania zależności pomiędzy własnościami magne-
tycznymi a budową chemiczną substancji, natomiast magnetostatyka zajmuje 
się badaniem zjawisk magnetycznych oraz oddziaływań pól magnetycznych  
i prądów elektrycznych niezależnych od czasu. Szczególnym zainteresowaniem 
zaś magnetohydrodynamiki jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego. 
Do dziś nie jest opracowany na świecie konstruktywny mechanizm wpływu 
pola magnetycznego na reakcje chemiczne, elektrochemiczne czy własności 
fizykochemiczne materiałów. Najważniejszym wpływem stałego pola magne-
tycznego na procesy elektrochemiczne jest efekt magnetohydrodynamiczny 
(MHD). Siłą napędową MHD jest siła Lorentza (FL = j x B). Jest to efekt ma-
kroskopowy (tzw. makro MHD) (Rys. 1). Powoduje on dodatkową konwekcję, 
co powoduje wzrost transportu masy. Następuje laminarny przepływ elektro-
litu w pobliżu powierzchni elektrody, redukuje warstwę dyfuzyjną Nernsta, 
powoduje formowanie nowej warstwy hydrodynamicznej Naviera-Stokesa  
i wzrost gradientu stężenia jonów potencjałotwórczych.

Rys. 1. Efekty mikro- i makroskopowe wywołane działaniem stałego pola magnetycznego 

Nawet gdy kierunek indukcji magnetycznej jest równoległy do wektora na-
tężenia pola elektrycznego, obserwuje się dodatkową konwekcję. Jest to efekt 
mikroskopowy (tzw. mikro MHD). Dzieje się tak z powodu fluktuacji (nie 
dających się przewidzieć odchyleń od wartości średniej) w rozkładzie pola 
elektrycznego na powierzchni elektrody.

[1] M. Zieliński, Materials Chemistry and Physics, 141 (2013) 370-377.
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Czuła a zarazem prosta i szybka woltamperometryczna 
procedura oznaczania w wodach naturalnych Ge(IV)  
z wykorzystaniem kwasu chloranilowego  
jako czynnika kompleksującego

Małgorzata Grabarczyk, Marzena Adamczyk, Joanna Reszko-Zygmunt
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

German jest stosunkowo rzadkim pierwiastkiem, ale mającym duże znaczenie 
technologiczne. Stosowany jest przede wszystkim w elektronice jako zwią-
zek międzymetaliczny do produkcji półprzewodników, laserów i specjalnych 
szkieł optycznych. Ponieważ stosowanie germanu stale rośnie, wzrasta praw-
dopodobieństwo zwiększenia jego z stężenia w środowisku. W związku z tym 
istnieje zapotrzebowanie na proste, tanie i czułe procedury oznaczania tego 
pierwiastka, pozwalające na monitoring próbek środowiskowych.

W prezentacji zaprezentowano prostą i szybką procedurę oznaczania Ge(IV), 
która pozwala na analizę próbek naturalnych o skomplikowanej matrycy bo-
gatej w substancje organiczne, takie jak substancje powierzchniowo czynne  
i substancje humusowe. Proponowana procedura opiera się na adsorpcyjnej 
woltamperometrii strippingowej z wykorzystaniem kwasu chloranilowego 
jako czynnika kompleksującego.

Powszechnie znany jest fakt, że w woltamperometrycznych procedurach 
podczas analizy próbek naturalnych mogą wystąpić interferencje związane 
z obecnością matrycy organicznej. Dlatego celem badań było szczegółowe 
określenie wpływu na sygnał germanu substancji powierzchniowo czynnych  
o różnym ładunki i substancji humusowych. W związku z tym, że substan-
cje te powodowały interferencje poprzez zmniejszenie bądź też całkowity 
zanik piku germanu zaproponowano szybki sposób zapobieżenia tym inter-
ferencjom. Do tego celu zaproponowano wstępne mieszanie próbki z żywicą 
o właściwościach adsorpcyjnych. Aby uzyskać optymalne warunki usuwania 
substancji organicznych przez adsorpcję na żywicy zbadano skład i stężenia 
dodawanego elektrolitu, ilość żywicy i czas kontaktu próbki z żywicą. W wy-
niku optymalizacji tych parametrów znacząco zwiększono dopuszczalne stę-
żenie substancji organicznych, które nie powodowało negatywnego wpływu 
na sygnał germanu.



ELEKTROCHEMIA I ANALITYKA CHEMICZNA POSTERY

108

Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu 
procesu syntezy witaminy B2 w warunkach in vitro

Radosław Porada, Katarzyna Jedlińska, Justyna Lipińska, Bogusław Baś
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  
Katedra Chemii Analitycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Bakterie znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, m.in. do 
produkcji kwaśnego mleka i jogurtu, fermentacji mięsa do salami oraz nie-
których gatunków sera. Wybrane szczepy bakterii są stosowane w syntezie 
antybiotyków w biotechnologii, a według doniesień z ostatnich 10 lat niektóre 
szczepy posiadają także zdolność syntezowania witamin. Proces ten odbywa się 
na drodze fermentacji lub po genetycznej modyfikacji bakterii. Bakterie są wy-
korzystywane jako bioreaktory, w których w wyniku zachodzących przemian 
metabolicznych produkowane są kluczowe dla organizmu substancje. Synteza 
witamin z użyciem metod biotechnologicznych ma wiele zalet, najważniejsze 
z nich to obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie ilości stosowanych 
toksycznych substratów organicznych, czego wymaga zielona chemia. Ponadto 
przyswajalność witamin z ich „naturalnych” źródeł jest lepsza niż z ich sztucz-
nych odpowiedników, czyli preparatów farmaceutycznych [1, 2].

W grupie instrumentalnych metod analizy szerokiego spektrum związków 
organicznych coraz większe znaczenie odgrywają metody elektrochemiczne, 
zwłaszcza woltamperometria. Metoda ta cechuje się bardzo wysoką czułością 
i selektywnością oznaczeń oraz krótkim czasem i niskim kosztem analizy.

Praca charakteryzuje niektóre aspekty produkcji witaminy B2 przez bakterie 
z grupy Lactobacillus. Obejmuje m.in. badania wpływu medium hodowlane-
go, optymalizację wybranych parametrów prowadzenia hodowli oraz ocenę 
efektywności produkcji in vitro witaminy B2. Analizie chemicznej poddano 
dwie frakcje: supernatant z metabolitami wydalanymi przez bakterie, i  pel-
let z komórkami bakteryjnymi wykorzystywanymi w hodowli. Witaminę B2 
oznaczano metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej (AdSV), dla 
której zoptymalizowano warunki zatężania i pomiaru techniką impulsowej 
woltamperometrii różnicowej (DPV). Optymalizacja objęła skład, stężenie  
i pH roztworu elektrolitu podstawowego, potencjał i czas akumulacji witami-
ny na powierzchni rtęciowej elektrody pracującej oraz instrumentalne parame-
try rejestracji DP woltamogramów. 

Badania finansowane w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.

[1] R. Duliński, Żywn Nauk Technol Ja, 68 (2010) 5-19.
[2] C. M. Burgess, et al., Int. J. Food Mircrobiol., 133 (2009) 1-7.
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Zastosowanie tablic mikroelektrod metalicznych  
w woltamperometrii stripingowej

Mieczysław Korolczuk, Iwona Gęca, Mateusz Ochab
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

Zastosowanie mikroelektrod w woltamperometrii stripingowej przynosi wiele 
korzyści. Jedną z nich jest możliwość prowadzenia pomiarów z roztworów 
niemieszanych, co prowadzi do uproszczenia procedury pomiarowej szczegól-
nie przy pomiarach w terenie. Kolejną zaletą stosowania mikroelektrod jest 
uzyskiwanie bardziej korzystnego stosunku sygnału do szumu w porównaniu 
do elektrod pracujących o dużych rozmiarach [1, 2]. Wadą mikroelektrod jest 
niska wartość rejestrowanego prądu co powoduje, że rejestrowany sygnał jest 
wrażliwy na zakłócenia.

W badaniach zaprezentowanych w tym komunikacie przedstawiono wyko-
rzystanie zamiast pojedynczych mikroelektrod zespołów mikroelektrod pra-
cujących wykonanych z różnych metali. 

Do oznaczeń As(III) i Se(IV) wykorzystano tablice mikroelektrod złotych. 
Okazało się, że dzięki wstępnemu etapowi aktywacji elektrody możliwe jest 
uzyskanie niskich granic wykrywalności. W przypadku oznaczeń As(III) 
skoncentrowano się na eliminacji interferencji od Cu(II) i Pb(II), które czę-
sto utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie oznaczeń jeżeli znajdują się  
w nadmiarze.

Do oznaczeń Pb(II) i Cd(II) wykorzystano zespoły mikroelektrod bizmu-
towych. Zaletą tego typu elektrody jest brak konieczności nakładania błonki 
metalu przed lub w trakcie pomiaru. Wyniki uzyskane przy nagromadzaniu  
z roztworów niemieszanych w trakcie etapu nagromadzania porównano  
z wynikami uzyskanymi tradycyjnie z wykorzystaniem mieszania przy pomo-
cy mieszadła magnetycznego.

[1] A. Bond, Analyst, 19 (1994) 1R.
[2] M. Fleischmann, S. Pons, D. Rolison, P. Schmidt, Ultramicroelectrodes, Datatech 

Systems, Inc. Science Publishers 1987.
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Oznaczanie molibdenu na tellurowej elektrodzie  
błonkowej metodą katalitycznej woltamperometrii 

Andrzej Bobrowski, Agnieszka Królicka, Julia Gonciarczyk, Jerzy Zarębski
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

W pierwszych pracach dotyczących możliwości wykorzystania nowych błon-
kowych elektrod tellurowych (TeFE) w elektroanalizie wykazano, że zakres do-
stępnych potencjałów na elektrodzie TeFE jest zawarty w przedziale od -0,4 V  
do 0,4 V, co umożliwia oznaczenie miedzi metodą anodowej woltamperome-
trii stripingowej [1,2]. Wykazano, że we wspomnianym zakresie potencjałów 
można również oznaczać na elektrodzie TeFE śladowe ilości molibdenu wy-
korzystując układ katalityczny Mo(VI)-kwas migdałowy-chloran(VI). 
W tym celu film telluru osadzano in-situ na podłożu dyskowym z węgla szkli-
stego. Procedura oznaczania Mo(VI) obejmowała następujące etapy: 
1) wydzielenie filmu telluru na powierzchni elektrody z węgla szklistego  

(E = -0,6 V; t = 120 s), 
2) rejestracja katalitycznej krzywej woltamperometrycznej molibdenu w za-

kresie potencjałów od 0 V do -0,4 V (Ep = -0,28 V), 
3) usunięcie błonki telluru z powierzchni elektrody węglowej poprzez reduk-

cję Te(0) do H2Te (E = -1,0 V; t = 10 s). 
Niską granicę oznaczalności i wysoką czułość oznaczenia uzyskano w wy-

niku dodatku do roztworu utleniacza, 0,1M KClO3, który zapewnił 15-krotne 
wzmocnienie katalityczne sygnału redukcji kompleksu molibdenu z kwasem 
migdałowym. Stosując optymalne warunki eksperymentalne (0,01 M HCl, 
8·10-5 M kwas migdałowy, 0,1 M KClO3, 150 µg L-1 Te(IV)) uzyskano po-
wtarzalne sygnały molibdenu (RDS=1,7%) o wysokiej czułości, umożliwiające 
oznaczenie śladowych ilości molibdenu (0,02 to 0,14 µgL-1; LOD = 5,5 ngL-1)  
w próbkach wód [3]. 

Badania były finansowane z projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki: 
2014/15/B/ST8/03921.

[1] A. Bobrowski, A. Królicka, J. Śliwa, J. Zarębski, Electrochim. Acta 252 (2017) 453.
[2] A. Bobrowski, A. Królicka, J. Śliwa, J. Zarębski, A. Economou, K. Kalcher, Elec-

troanal. 30 (2018) 2004.
[3] A. Bobrowski, A. Królicka, J. Śliwa, J. Zarębski, Electrochim. Acta 297 (2019) 814.
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Wpływ nikotynamidu na kinetykę elektrowydzielania 
cynku na elektrodzie rtęciowej z buforu octanowego  
o pH 6 

Jolanta Nieszporek1, Monika Gromska1, Krzysztof Nieszporek2,  
Dorota Gugała-Fekner1, Joanna Lenik1, Dorota Sieńko1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej,  
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Nikotynamid (amid kwasu nikotynowego) określany jako witamina B3 jest 
bezpośrednim prekursorem syntezy ważnych koenzymów reakcji oksydore-
dukcyjnych NAD+ i NADP+, które uczestniczą w przenoszeniu wodoru i elek-
tronów w procesach oddychania komórkowego, glikolizy i biosyntezy lipidów. 
Wykazano również jego skuteczność przeciwdziałania neurotoksyczności 
Zn2+ w przypadku śmierci neuronalnej, hipoglikemicznej i drgawkowej [1].

Z uwagi na fakt, że wartości potencjałów błon komórkowych są tego samego 
rzędu, co stosowane w badaniach kinetyki elektroredukcji jonów Zn2+ wartości 
potencjałów elektrody rtęciowej oraz że powierzchnia rtęci jest hydrofobowa, 
podobnie jak powierzchnia membrany biologicznej, procesy elektrochemiczne 
zachodzące na powierzchni elektrody rtęciowej można traktować jako mode-
lowe dla efektów występujących na granicy błon biologicznych. 

Przy zastosowaniu szeregu metod elektrochemicznych takich jak impedan-
cja EIS, woltamperometria CV i SWV oraz polarografia DC możliwe było 
określenie wpływu nikotynamidu na kinetykę elektroredukcji jonów Zn2+  
w buforze octanowym o pH 6 na elektrodzie rtęciowej. Wykazano, że wzrost 
stężenia witaminy B3 w analizowanych roztworach Zn2+ skutkuje stopniowym 
zmniejszeniem różnicy między potencjałami pików katodowego i anodowego 
na woltamperogramach CV, wzrostem wysokości pików SWV oraz spadkiem 
wartości minimalnej oporności aktywacyjnej wyznaczonej z widm EIS. Uzy-
skane wyniki wskazują na katalityczny wpływ nikotynamidu na szybkość 
badanego procesu elektrodowego, który rośnie ze wzrostem stężenia amidu. 
Zważywszy na fakt, że cząsteczka witaminy zawiera w swojej budowie dwa 
atomy azotu z wolnymi parami elektronowymi, może tworzyć na powierzchni 
elektrody nietrwały aktywny kompleks z jonami Zn2+. Ułatwia on wymianę 
ładunku między elektrodą a depolaryzatorem. 

[1] A. L. Cai, G. J. Zipfel, C. T. Sheline, European Journal of Neuroscience, 24 (2006) 
2169.
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Wpływ przechowywania opakowań pokrytych lakierem 
UV na stopień migracji 4-fenylobenzofenonu

Andrzej L. Dawidowicz, Przemysław Nowakowski, Rafał Typek,  
Michał Dybowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Metod Chromatograficznych, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Stosowanie lakierów utrwalanych promieniowaniem UV w procesie produkcji 
opakowań jest dziś powszechne. Lakiery poligraficzne nie tylko chronią po-
wierzchnię opakowania przed warunkami zewnętrznymi, ale również zwięk-
szają estetykę podaży sprzedawanego produktu. Powłoki lakiernicze są rów-
nież powszechnie stosowane w opakowaniach do kontaktu z żywnością [1]. 
Standardowo kontrolę migracji składników farb i lakierów wykorzystywanych 
przy produkcji opakowań przeprowadza się w  oparciu o zalecenia dyrekty-
wy Unii Europejskiej 10/2011 [2]. W badaniach migracji, stosuje się ustalo-
ne przez Komisję Unii Europejskiej płyny modelowe, które imitują określone 
produkty spożywcze lub napoje. 

Przeprowadzone badania migracji fotoinicjatora 4-fenylobenzofenonu  
(Rys. 1) z trzech przykładowych materiałach do kontaktu z żywnością po-
krytych lakierem UV wykazały, że proces migracji składników z opakowań 
do żywności zależy nie tylko od stosowanego podłoża ale również od sposo-
bu przechowywania w czasie. Badania przeprowadzono zgodnie z normami 
EN 1186 i EN 14338, które określają podstawowe zasady i warunki badania 
migracji wykorzystując chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrem 
mas.

Rys. 1. Struktura chemiczna 4-fenylobenzofenonu

[1] A. S. Silva, R. S. Garcia Photoinitiators in Printed Food Packaging: Migration and 
Food Safety Concerns. Reference Module in Food Science; 2017.

[2] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z ży-
wnością.
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Zastosowanie elektrody z węgla szklistego  
modyfikowanej jednościennymi nanorurkami  
węglowymi do woltamperometrycznego badania  
leku weterynaryjnego klorsulon

Konrad Rudnicki1, Mariola Brycht1, Kurt Kalcher2, Sławomira Skrzypek1

1 Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

2 Karl-Franzens University, Institute of Chemistry – Analytical Chemistry, Universitatsplatz 1, 
8010 Graz, Austria

Nanorurki węglowe (CNTs) jako jedna z odmian alotropowych węgla są nano-
materiałami, które zbudowane są ze współosiowo zwiniętych w rurkę warstw 
grafenowych. CNTs różnią się średnicą, długością oraz kątem skrętności. 
Średnica nanorurek osiąga wartości od 2 do 20 nm, natomiast sama ich dłu-
gość może sięgać 2 cm. Ze względu na ich budowę, CNTs można podzielić na: 
jednościenne (SWCNT), dwuścienne (DWCNT) oraz wielościenne (MWC-
NT) nanorurki węglowe. SWCNT uformowana jest w postaci cylindra z poje-
dynczą płaszczyzną grafenową. Wśród nanorurek węglowych, nanorurki jed-
nościenne są najbardziej homogeniczne i mają najmniej defektów sieciowych. 

Klorsulon (Clo) to lek weterynaryjny z grupy sulfonamidów, który stosowa-
ny jest w medycynie weterynaryjnej jako lek przeciwko motylicy wątrobowej 
w hodowlach bydła. Clo wykazuje szerokie spektrum działania i posiada zdol-
ność do wiązania się z białkami krwi oraz erytrocytami, powodując w efekcie 
m.in. zaburzenia metabolizmu glukozy poprzez zahamowanie fosfogliceromu-
tazy i fosfoglicerokinazy.

W prezentowanej pracy sprawdzono możliwości wykorzystania elektro-
dy z węgla szklistego (GCE) modyfikowanej powierzchniowo SWCNTs  
(SWCNTs-GCE) w badaniach woltamperometrycznych leku weterynaryjne-
go klorsulon. Badania prowadzono z zastosowaniem techniki woltamperome-
trii fali prostokątnej (SWV). Rolę elektrolitu podstawowego pełnił 0.1 mol L–1 
bufor fosforanowy (PB) o pH 6.8. Dobrano optymalne parametry pomiarów, 
takie jak: amplituda, częstotliwość oraz krok potencjału. Następnie wykreślo-
no zależność stężeniową oraz przeprowadzono walidację opracowanej proce-
dury, a także wykonano oznaczenie klorsulonu w próbce mleka z dodatkiem 
analitu. W ostatnim etapie zbadano charakter procesu elektrodowego zacho-
dzącego na SWCNTs-GCE podczas utleniania Clo z zastosowaniem techniki 
woltamperometrii cyklicznej (CV).

Badania finansowane z dotacji celowej Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych naukow-
ców, projekt nr B1711100001602.02.
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Zastosowania nanomateriałów węglowych w analizie 
woltamperometrycznej leku weterynaryjnego nitroksynil

Karolina Sipa, Mariola Brycht, Sławomira Skrzypek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

Zastosowanie materiałów węglowych w konstruowaniu innowacyjnych elek-
trod pracujących wykorzystywanych w analizie woltamperometrycznej związ-
ków biologicznie czynnych wyznaczyło nowy nurt badań. W celu zwiększenia 
czułości metod oznaczania substancji biologicznie aktywnych, prowadzi się 
modyfikacje powierzchniowe dostępnych komercyjnie elektrod stałych za po-
mocą nanomateriałów. Bardzo często wykorzystywane są w tym celu nanorur-
ki węglowe oraz grafen.

Obiektem badań w niniejszej pracy był jonoforowy lek weterynaryjny na-
leżący do grupy nitrobenzonitryli, nitroksynil, który stosowany jest do zwal-
czania motylicy wątrobowej. Lek ten jest szczególnie skuteczny w przypad-
ku dojrzałego stadium pasożyta, jednakże działa znacznie słabiej na młode 
osobniki zwłaszcza po podaniu parenteralnym. Zgodnie z Rozporządze-
niem Wykonawczym Komisji (UE) nr 201/2012 z dnia 8 marca 2012 roku 
(Dz.U.UE.L.2012.71.37) nitroksynil dopuszczony jest do stosowania u bydła 
i owiec w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwie-
rząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

Prowadzone badania miały na celu opracowanie czułych woltamperome-
trycznych procedur ilościowego oznaczania nitroksynilu z zastosowaniem 
elektrody z węgla szklistego (GCE) modyfikowanej powierzchniowo nanoma-
teriałami: wielościennymi nanorurkami węglowymi (MWCNTs) oraz grafe-
nem funkcjonalizowanym grupami karboksylowymi (fG). Badania prowadzo-
ne były techniką woltamperometrii fali prostokątnej (SWV) w 0.04 mol L–1 
buforze Brittona-Robinsona o pH 2.0. Wyznaczono liniowe zależności natę-
żenia prądów piku od ich stężenia na niemodyfikowanej GCE, MWCNTs-
GCE oraz fG-GCE, a następnie obliczono granice wykrywalności (LOD)  
i oznaczalności (LOQ ). Badania wykazały, że możliwe jest oznaczanie 
leku nitroksynil na wszystkich elektrodach w dwóch zakresach stężeń, nie-
mniej jednak, najlepsze wyniki, tj. najdłuższy zakres liniowości, najniższe 
LOD i LOQ oraz największą czułość, uzyskano na GCE modyfikowanej  
MWCNTs.

Badania finansowane z dotacji celowej Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych naukow-
ców, projekt nr B1811100001859.02.
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Mechanizm elektropolimeryzacji  
(±)-trans-N,N’-bis(3-tert-butylosalicylideno)- 
-1,2-cykloheksanodiaminaniklu(II)

Danuta Tomczyk, Sławomira Skrzypek, Piotr Seliger, Paweł Urbaniak
Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ul. Tamka 12,  
91-043 Łódź

Elektrody modyfikowane zajmują obszerne miejsce w literaturze ze względu 
na możliwość badania selektywnej elektrokatalizy lub elektroanalizy. Modyfi-
kuje się elektrody materiałami nieorganicznymi lub organicznymi. W wyniku 
tego procesu można otrzymać powłoki mono- lub wielowarstwowe.

Nasze badania dotyczą elektrod modyfikowanych wielowarstwowymi fil- 
mami polimerów przewodzących. Otrzymujemy je w wyniku anodowej elek-
tropolimeryzacji kompleksów niklu z pochodnymi salenu. Związki te zawie-
rają cykloheksanowy mostek iminowy i/lub podstawniki w pozycjach orto- 
ugrupowań fenolanowych. Rodzaj tych podstawników wpływa na mechanizm 
elektropolimeryzacji i w konsekwencji na możliwość zastosowania w bada-
niach selektywnej elektrokatalizy.

Obecna praca przedstawia wyniki badania mechanizmu elektropolimery-
zacji kompleksu niklu z pochodną salenu, zawierającą podstawniki tert-buty-
lowe.

Elektropolimeryzację prowadzono metodą woltamperometrii cyklicznej. 
Badano wpływ liczby cykli elektropolimeryzacyjnych oraz zakresu potencja-
łowego na mechanizm elektropolimeryzacji. Określono optymalne parametry 
elektrosyntezy filmu polimerowego, zapewniającego dużą gęstość centrów ak-
tywnych i stabilność elektrody modyfikowanej. W oparciu o badania spek-
troskopii FTIR ATR i UV VIS filmów polimerowych określono mechanizm 
elektropolimeryzacji, rodzaj otrzymanego polimeru oraz skład filmu polime-
rowego.

Otrzymane podczas utleniania, tert-butylowe rodniki są najtrwalsze spo-
śród dotychczas badanych. Z tego powodu filmy polimerowe tego kompleksu 
są najbardziej niejednorodne ze względu na obecne w nich oligomery. Jedno-
rodność filmów zwiększa wyższy zakres potencjałowy procesu elektropolime-
ryzacji.
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Bioczujnik elektrochemiczny do oznaczania dopaminy  
z enzymatyczną warstwą receptorową otrzymaną  
metodą polimeryzacji plazmowej 

Cecylia Wardak1, Szymon Malinowski2, Karolina Pietrzak1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  
i Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki,  
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin 

Dopamina to katecholamina, organiczny związek chemiczny pełniący wie-
le ważnych funkcji w organizmie człowieka. Reguluje napięcie mięśniowe, 
wpływa na ciśnienie tętnicze krwi i pracę gruczołów wydzielania wewnętrz-
nego oraz na odczuwanie emocji. Jest ważnym neuroprzekaźnikiem powią-
zanym z chorobami takimi jak choroba Parkinsona, schizofrenia i depresja, 
a także zespołami behawioralnymi, takimi jak choroba Huntingtona, zespół 
Tourette’a i hiperprolaktynemia. Z tego względu określenie poziomu dopa-
miny w próbkach biologicznych i preparatach farmaceutycznych jest ważne  
z diagnostycznego i farmakologicznego punktu widzenia.

W niniejszej pracy przedstawiono bioczujnik elektrochemiczny – proste  
i tanie narzędzie do oznaczania dopaminy. Warstwę receptorową czujnika sta-
nowi lakaza, którą unieruchomiono na powierzchni elektrody z węgla szkli-
stego metodą polimeryzacji i sieciowania biologicznego prekursora enzymu 
lakazy w strumieniu plazmy koronowej. Polimeryzacja plazmowa pozwala 
na otrzymywanie biologicznie aktywnych warstw receptorowych w krótkim 
jednoetapowym procesie nie wymagającym stosowania dodatkowych odczyn-
ników [1]. W toku badań optymalizowano parametry procesu nanoszenia 
warstwy receptorowej oraz wyznaczono warunki pomiaru elektrochemiczne-
go (skład, stężenie i pH elektrolitu podstawowego, czas odpowiedzi czujnika, 
interferencje). Przydatność analityczną proponowanego bioczujnika potwier-
dzono stosując go do oznaczania dopaminy w preparacie farmaceutycznym. 

[1] S. Malinowski, C. Wardak, J. Jaroszyńska-Wolińska, P. A. F. Herbert, R. Panek, 
Sensors 18 (2018) 4086.



Fizykochemia ciała stałego





WYKŁADYFIZYKOCHEMIA CIAŁA STAŁEGO

117

Nowe kompleksy jednordzeniowe metali przejściowych  
z Safirinium Q i Safirinium P

Renata Łyszczek1, Liliana Mazur1, Halina Głuchowska1, Angela Musiał1, 
Jakub Lisiecki2, Jarosław Sączewski3, Joanna Fedorowicz3 
1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej  

i Koordynacyjnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej,  

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
3 Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Chemia koordynacyjna należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się 
obszarów chemii. Związki kompleksowe będące połączeniami koordynacyj-
nymi centr metalicznych z ligandami (zazwyczaj organicznymi) pełnią bardzo 
ważną rolę w układach biologicznych, w procesach przemysłowych czy też 
ochronie środowiska. Kompleksy coraz większe znaczenie odgrywają również 
w chemii materiałowej ze względu na specyficzne właściwości luminescencyj-
ne, magnetyczne oraz katalityczne. Olbrzymia różnorodność zarówno centr 
metalicznych jat też związków, które mogą pełnić funkcję ligandów sprawiają, 
że możliwe jest uzyskanie materiałów o zadanych właściwościach struktural-
nych i funkcjonalnych. Dlatego też, w ostatnich latach obserwuje się ogromny 
wzrost zainteresowania tą grupą związków w wielu dziedzinach np. medycy-
nie, farmacji, analityce, rolnictwie, ochronie środowiska, katalizie etc. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszą się tzw. kompleksy chelatowe, w których 
atom centralny jest skoordynowany, przez co najmniej dwa atomy donorowe 
pochodzące z tego samego liganda. Związki tego typu charakteryzujące się 
dużą trwałością nie tylko w fazie stałej, ale i w roztworach, co stwarza nowe 
możliwości aplikacyjne. 

Celem badań jest charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna związ-
ków kompleksowych jonów metali dwuwartościowych z Safirinium P i Safi-
rinium Q.  Ligandy te do tej pory były analizowane pod kątem właściwości 
antybakteryjnych oraz jako sensory fluoroscencyjne. Ze względu na obecność 
grup karboksylanowych oraz atomów azotu, związki te okazały się doskona-
łymi czynnikami chelatującymi jony metali. Z jonami metali tworzą jednor-
dzeniowe związki kompleksowe zawierające w strukturze po dwie cząsteczki 
liganda organicznego oraz dodatkowo cząsteczki rozpuszczalnika lub prze-
ciwjony.
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Adsorpcja reaktywna widziana metodami modelowania 
molekularnego

Paweł Kozyra
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Zeolity zawierające centra kwasowe lub kationowe są jednymi z  najaktyw-
niejszych i najczęściej wykorzystywanych katalizatorów w przemyśle. Z tego 
względu analiza i zrozumienie działania tychże jest niezwykle istotne ze 
względów praktycznych. W obecnych czasach modelowanie molekularne po-
zwala w dużym stopniu wniknąć w naturę mikroświata i uzyskać dodatkowe 
informacje. Tam, gdzie to możliwe zastosowane metody i modele są weryfiko-
wane za pomocą dostępnych danych pomiarowych (takich jak energia adsorp-
cji czy widma absorpcyjne IR) – pozwala to na wnioskowanie o mechanizmie 
aktywacji czy roli sieci zeolitu a także na testowanie możliwych mechani-
zmów reakcji poprzez modelowanie reakcji elementarnych i poszukiwanie sta-
nów przejściowych.

Doświadczalnie stwierdzono dużą aktywność niektórych centrów kationo-
wych wobec wiązań C=C, C≡C i C=O. Dzięki modelowaniu i zastosowa-
niu stosunkowo nowej metody wizualizacji różnicowej gęstości elektronowej, 
wykorzystującej naturalne orbitale dla wartościowości chemicznej (NOCV) 
możliwe było wyjaśnienie mechanizmu aktywacji oraz określenie roli zeoli-
tu w tym procesie [1]. Podobnie, obliczenia dostarczyły nowych informacji 
o aktywacji cząsteczki NO na centrach Cu(I) i Cu(II) w zeolicie [2]. Dla 
cynkowej formy zeolitu zaobserwowano spontaniczną (bezbarierową) dyso-
cjację cząsteczki wodoru. Obliczenia pozwoliły wyjaśnić wysoką aktywność 
tych centrów i zaproponować mechanizm przemian wodoru zgodny z danymi 
uzyskanymi w pomiarach [3]. Aktualnie prowadzone badania dotyczą procesu 
izomeryzacji ksylenów na kwasowych formach zeolitów.

[1] P. Kozyra, E. Broclawik, M. Mitoraj, J. Datka „C=C, C≡C and C=O Bond Acti-
vation by Coinage Metal Cations in Zeolites: Quantitative Charge Transfer Reso-
lution”, Journal of Physical Chemistry C, 117 (2013) 7511-7518.

[2] P. Kozyra, W. Piskorz „Spin-Resolved NOCV Analysis of the Zeolite Framework 
Influence on the Interaction of NO with Cu(I/II) Sites in Zeolites”, Physical Che-
mistry Chemical Physics, 17 (2015) 13267-13273.

[3] P. Kozyra, W. Piskorz „A Comparative Computational Study on the Hydrogen 
Adsorption on the Ag+ , Cu+ , Mg2+ , Cd2+ , and Zn2+ Cationic Sites in Zeolites”, 
Physical Chemistry Chemical Physics, 18 (2016) 12592-12603.
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Usuwanie jonów chromu(VI) i (III) za pomocą jonitu  
chelatującego 

Grzegorz Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Do potencjalnych związków o działaniu rakotwórczym należą sole chro-
mu(VI) w postaci: dichromianu(VI) potasu, dichromianu(VI) sodu, chromia-
nu(VI) potasu, chromianu(VI) wapnia, chromianu(VI) sodu. Toksyczność 
jonów chromu(VI) jest spowodowana faktem zachodzenia reakcji redukcji 
podczas procesu wnikania do błon komórkowych. Zredukowane jony chro-
mu(III) łączą się z DNA organizmu, co w konsekwencji prowadzi do zmian 
mutagennych i zwiększonego ryzyka zachowania na nowotwory. Takie nie-
korzystne cechy skłaniają do ograniczenia emisji związków chromu(VI) do 
środowiska naturalnego szczególnie w miejscach gdzie pracownicy mogą mieć 
kontakt ze związkami chromu(VI) w formie lotnych pyłów jak i roztworów. 
Garbarnie, galwanizernie, produkcja impregnatów do drewna, środków an-
tykorozyjnych jak również stali kwasoodpornej są potencjalnymi emiterami 
związków chromu do środowiska. Dobra rozpuszczalność związków chro-
mu(VI) jest największym zagrożeniem, ponieważ mogą one migrować na 
duże odległości dostając się do wód i zbiorników wodnych. W zależności od 
wartości pH roztworu, jony chromu(VI) występują w formie anionów. W śro-
dowisku kwaśnym występuje głównie jon HCrO4

- oraz Cr2O7
2-. Ze wzrostem 

wartości pH powyżej 8 dominującą formą będzie jon CrO4
2-. Ujemnie nała-

dowane aniony chromianowe można usuwać z roztworów wodnych przy za-
stosowaniu anionitów o różnej zasadowości. Podczas procesu sorpcji może do-
chodzić do redukcji, dlatego konieczna jest również specjacja form chromu na 
szóstym i trzecim stopniu utlenienia. Określenie stężenia jonów chromu(VI) 
i (III) w roztworze po procesie sorpcji pozwala na ujawnienie redukcji jonów 
chromu(VI). W celu pełnego opisu procesu sorpcji oprócz analizy roztworów 
wodnych konieczne jest również poznanie specjacji w fazie stałej jonitów i sor-
bentów selektywnych na jony chromu(VI). Zbadany jonit chelatujący posiada 
poliaminowe grupy funkcyjne. Ich obecność daje możliwość usuwania jonów 
w postaci chromianów(VI). Dodatkowo zaobserwowano proces redukcji jo-
nów chromu(VI) do (III) w roztworach kwaśnych, co wpływa na obniżenie 
toksyczności kontaktowanych z jonitem roztworów wodnych. Wyniki sorpcji  
i redukcji jonów chromu(VI) za pomocą jonitu chelatującego zostaną porów-
nane z uzyskanymi dla anionitów i sorbentów różnego typu. 
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Skuteczność redukcji substancji niebezpiecznych  
w odpadach wiertniczych 

Gabriel Borowski, Justyna Kujawska, Henryk Wasąg
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin

Odpady z działalności wydobywczej kopalin powstają przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz kruszców. Wśród 
nich wyróżniamy odpady związane z pracami wiertniczymi, jak płuczki wiert-
nicze, zwierciny, płyn zwrotne i wody złożowe. Odpadowe płuczki wiertni-
cze to złożone kompozyty drobnodyspersyjnych ciał stałych, makromolekuł, 
polimerów oraz cieczy. Zawierają one szereg związków w których występują 
metale ciężkie, chlorki, siarczany oraz wodorowęglany. Stanowią więc poważ-
ne zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Większość znanych metod redukcji oraz usuwania metali ciężkich jest nie-
skuteczna w przypadku oczyszczania ciekłych odpadów wiertniczych. W pra-
cy przedstawiono wyniki prac badawczych nad zmniejszeniem udziału metali 
ciężkich zawartych w płuczce wiertniczej. W tym celu zastosowano własną 
metodę redukcji tych zanieczyszczeń z zastosowaniem naturalnego zeolitu 
pochodzącego ze złoża Sokirnica zlokalizowanego w obwodzie zakarpackim 
na Ukrainie. Zeolit ten zawiera około 70 – 75% klinoptylolitu. Do usuwa-
nia metali ciężkich zastosowano dwa rodzaje roztworu odpadu wiertniczego 
zawierające zeolit nieaktywowany oraz zeolit aktywowany za pomocą kwasu 
chlorowodorowego i chlorku sodu.

Do zbadania skuteczności usuwania metali ciężkich określono podstawo-
we parametry wpływające na wydajność procesów sorpcji roztworów jonów 
metali ciężkich. Następnie przeprowadzano eksperymenty dla zminimali-
zowania zawartości metali ciężkich w ciekłych odpadach wiertniczych. Na 
podstawie wyników badań stwierdzono, że zastosowanie aktywowanego ze-
olitu w roztworach umożliwiło redukcję zawartości jonów metali ciężkich, ta-
kich jak Cr3+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ o wartości odpowiednio 93%, 45%, 56% i 84%.  
W przypadku stosowania nieaktywowanego zeolitu w roztworach stopień re-
dukcji jonów metali ciężkich był o kilka procent mniejszy, ale wciąż wystar-
czająco wysoki, aby był interesujący z praktycznego punktu widzenia. Wyka-
zano zatem, że naturalny zeolit jest odpowiednim materiałem do efektywnej 
redukcji zawartości substancji niebezpiecznych, w szczególności metali cięż-
kich, w ciekłych odpadach wiertniczych.
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Zwilżalność modyfikowanych powierzchni  
hydrofobowych otrzymanych na bazie tetraetoksysilanu

Michał Chodkowski1, Konrad Terpiłowski1, Olena Goncharuk2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Narodowa Akademia Nauk, Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko, General 
Naumov Street 17, 03164, Kijów, Ukraina

Powierzchnia hybrydowa zbudowana jest z mikroskopowej wielkości domen 
hydrofobowych oraz hydrofilowych. Taka struktura umożliwia zainicjowanie 
kondensacji – tworzenia kropli cieczy (na przykład wody) w określonym miej-
scu na powierzchni. Do szerszych badań nad takimi strukturami skłoniły ob-
serwacje żuków z pustyni Namib w Namibii, które zdolne są do pozyskiwania 
na powierzchni swoich skrzydeł wody z mgły [1].

Celem niniejszych badań jest otrzymanie powłok hybrydowych na bazie 
tetraetoksysilanu, osadzonych na powierzchni szkła modyfikowanego plazmą 
argonową i powietrzną. Powłoki bazowe na powierzchni szkła otrzymano 
metodą powlekania zanurzeniowego z roztworu zol-żel, stosując różne kom-
pozycje oparte na Si(OC2H5)4 (Aldrich, 98%). Aby nadać właściwości hydro-
fobowe powierzchni, osadzone powłoki zmodyfikowano za pomocą heksame-
tylodisilazanu.

Aby określić zwilżalność i właściwości otrzymanych powierzchni, przepro-
wadzono pomiary kątów zwilżania wody metodą siedzącej kropli oraz nachy-
lonej płytki. 

Rys. 1. Zdjęcie kropli wody na jednej z powierzchni superhydrofobowych

Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że w dwóch przypadkach 
otrzymano powłoki makroskopowo superhydrofobowe, którym można przy-
pisać cechy powierzchni hybrydowej.

[1] Kai Yin i in., Nanoscale, 9 (2017) 14620-14626.
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Dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (RHEED) 
i skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) w badaniach 
ultracienkich warstw Sb na powierzchni Si(111)-(6x6)Au

Marek Dachniewicz, Mieczysław Jałochowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 
20-031 Lublin

Cienkie warstwy antymonu są interesującym obiektem badań ze względu na 
ich nietrywialną strukturę elektronową. Lity kryształ antymonu posiada to-
pologicznie chronione stany powierzchniowe, lecz ze względu na zamkniętą 
przerwę energetyczną nie jest izolatorem topologicznym. Aby otworzyć prze-
rwę energetyczną można wykorzystać zjawisko kwantowego efektu rozmia-
rowego. Z powodu tego efektu w cienkich warstwach Sb w miarę zmniej-
szania grubości poziomy elektronowe przesuwają się, co może doprowadzić 
do powstania przerwy energetycznej. Prace teoretyczne wskazują na przejście 
kryształu Sb w stan izolatora topologicznego przy grubości 4 – 5 atomowych 
warstw podwójnych (BL) [1].

W pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych za 
pomocą odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów (RHEED)  
i skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Cienkie warstwy antymonu były 
nanoszone, na wcześniej przygotowaną powierzchnię Si(111)-(6x6)Au, metodą 
epitaksji z wiązki molekularnej w warunkach ultrawysokiej próżni. Antymon 
osadzany był w ilości do 5 atomowych warstw podwójnych (BL) na podłoże 
w temperaturze od pokojowej do 150°C. W temperaturze pokojowej pierwsza 
warstwa podwójna Sb była krystaliczna, a kolejne dwie warstwy miały struk-
turę amorficzną. Po nałożeniu większej ilości Sb pojawiły się trójkątne wyspy. 
Wsypy były zorientowane zgodnie z kierunkami krystalograficznymi podłoża 
Si. W wyższych temperaturach podłoża zakres amorficzny ulegał skróceniu, 
a oprócz wysp o orientacji (111) zaczęły pojawiać się wyspy z orientacją (110). 
W przypadku antymonu nanoszonego w temperaturze powyżej 110°C nie ob-
serwowano wzrostu warstwy amorficznej, a wyspy antymonu miały charakter 
krystalitów Sb(110) o symetrii prostokątnej.

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt OPUS No. 
2014/13/B/ST5/04442.

[1] P. Zhang et. al. Phys. Rev. B 85, 201410 (2012).
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Swobodna energia powierzchniowa modyfikowanej  
powłoki kabla 

Tomasz Garbacz
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw 
Polimerowych, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

Modyfikację powłoki zewnętrznej kabla można osiągnąć stosując odpowiedni 
rodzaj tworzywa oraz wprowadzając do tworzywa środki pomocnicze, które 
powodują jego modyfikowanie, zwłaszcza efektywną w obszarze właściwo-
ści warstwy wierzchniej. Zastosowanie powłoki kabla z warstwą wierzchnią  
o zmniejszonej adsorpcji powoduje zmniejszenie przyczepiania zanieczysz-
czeń, cząstek ciał obcych, podczas transportu i zaciągania, wpływając istotnie 
na właściwości trybologiczne pomiędzy kablem i rurą osłonową w procesie ich 
instalowania. 

Środki elektrostatycznego wprowadzone do masy tworzywa, obniżają 
oporność powierzchniową zmniejszając gromadzenie się ładunku elektrosta-
tycznego obu znaków na powierzchni tworzywa. Środki te zmniejszają także 
polarność tworzyw, zaś w wyniku ograniczonej mieszalności z tworzywem, 
stale migrują na jego powierzchnię zewnętrzną, gdzie w połączeniu z wilgocią 
atmosferyczną tworzą powłokę elektroprzewodzącą, kilkumolekularną. 

Celem badań, przedstawionych w niniejszym artykule, było określenie 
wpływu modyfikacji PVC jednocześnie środkiem antystatycznym oraz poru-
jącym, na właściwości warstwy wierzchniej powłoki kabla elektrycznego. Ba-
dano więc kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową, determinujące 
zwilżalność oraz właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej. 

Swobodna energia powierzchniowa warstwy wierzchniej maleje wraz ze 
wzrostem zawartości środka przeciwstatycznego przy jednoczesnym wpływie 
ilości środka porującego. Warstwa wierzchnia stanowi obszar krytyczny two-
rzywa, wewnątrz którego następuje pękanie złączy adsorpcyjnych, co powodu-
je wzrost zwilżalności, a w efekcie powiększanie się energii powierzchniowej. 
Biorąc pod uwagę wyniki badań, mogące być pomocne podczas opracowy-
wania technologii przetwórstwa PVC stosowanego na powłoki kabli, można 
przyjąć, że zawartość zastosowanego w badaniach środka porującego, zmniej-
szającego gęstość tworzywa i jednocześnie nie pogarszająca istotnie właściwo-
ści warstwy wierzchniej, nie powinna przekraczać 0,2 – 0,3% masowych. Dla 
zapewnienia odpowiednich właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej za-
lecane byłoby stosowanie do modyfikowania PVC, środka przeciwstatycznego 
zawierającego hydroksylaminę, tritanolaminę oraz monostearynian gliceryny, 
w ilości nie mniejszej niż 0,4% masowych w stosunku do masy tworzywa. 
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Synteza i ocena właściwości biokompozytów z ligniną

Marta Goliszek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

W ostatnich latach obserwuje się znaczne zintensyfikowanie prac badaw-
czych dotyczących polimerów biodegradowalnych i ich kompozytów. Uwaga 
naukowców skupiła się na odpadowej masie lignocelulozowej, która stanowi 
wielkotonażowy i uciążliwy odpad przemysłu celulozowo-papierniczego [1].

Lignina jako aromatyczny biopolimer jest potencjalnym substytutem poli-
merów pozyskiwanych z ropy naftowej. Obecność licznych grup fenolowych  
w pierścieniach aromatycznych sprawia, iż lignina może być cennym materia-
łem wyjściowym do wielu syntez chemicznych oraz do modyfikacji prowadzą-
cych do otrzymywania interesujących materiałów polimerowych o specjalnych 
właściwościach [2-4].

Celem badań była synteza polimerowych biokompozytów oraz zastosowa-
nie w charakterze taniego wypełniacza-ligniny. Wiąże się to z obniżeniem 
kosztów produkcji takich materiałów bez utraty ich właściwości fizykoche-
micznych. Biokompozyty składały się z diakrylanu bisfenolu A jako głów-
nego monomeru, ligniny w ilości 5 i 10% oraz rozcieńczalników aktywnych: 
akrylanu butylu, akrylanu-2-etyloheksylu oraz styrenu w stosunku 10:3. Jako 
metodę wytwarzania zastosowano polimeryzacje rodnikową inicjowaną pro-
mieniowaniem UV. Rolę fotoinicjatora pełni 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofe-
non (Irgacure 651). 

Oceny zmian w budowie chemicznej kompozytów dokonano za pomocą 
analizy ATR/FT-IR, a właściwości termiczne przy użyciu analizy DSC. 

Dodatek ligniny skutkował poprawą właściwości strukturalnych oraz ter-
micznych otrzymanych materiałów.

[1] A. Grząbka-Zasadzińska, Kompozyty polimerów biodegradowalnych z odnawial-
nymi napełniaczami lignocelulozowymi – rozprawa doktorska, 2017, Politechnika 
Poznańska.

[2] X. Li, J.K. Weng, C. Chapple, The Plant Journal, 54 (2008) 569.
[3] W. Thielemans, R.P. Wool, Biomacromolecules, 6 (2005) 1895.
[4] A. Khalil, M. M. Marliana, T. Alshammari, BioResources, 6 (2011) 5206.
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Kąt zwilżania a adsorpcja surfaktantów

Bronisław Jańczuk, Katarzyna Szymczyk, Joanna Krawczyk, Anna Zdziennicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej,  
Zakład Zjawisk Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Proces zwilżania ciał stałych szczególnie przez wodę i jej roztwory jest zjawi-
skiem o dużym znaczeniu praktycznym. Wizualną miarą tego procesu jest kąt 
zwilżania, który zgodnie z równaniem Younga zależy od napięcia powierzch-
niowego ciała stałego, cieczy i międzyfazowego ciało stałe-ciecz. Dodatek sur-
faktantu do wody znacznie wpływa na kąt zwilżania wskutek jego adsorpcji na 
granicy faz woda-powietrze, ciało stałe-woda i ciało stałe-powietrze. W zależ-
ności od rodzaju ciała stałego kąt zwilżania może maleć, rosnąć lub nie ulegać 
zmianom w funkcji stężenia surfaktantu lub ich mieszanin w wodzie. Adsorp-
cję surfaktantów na granicy faz woda-powietrze można wyznaczyć z równa-
nia izotermy adsorpcji Gibbsa znając zależność napięcia powierzchniowego 
roztworu od stężenia surfaktantu w wodzie. Niestety, na podstawie znajomo-
ści adsorpcji surfaktantów tylko na granicy faz woda-powietrze nie można 
znaleźć bezpośredniej zależności kąta zwilżania od adsorpcji surfaktantów na 
trzech granicach faz. Najczęściej zależność tę określano z równania Lucassen
-Reynders, na podstawie którego można określić względną wartość adsorpcji 
na trzech granicach faz jeżeli znamy zależność napięcia adhezyjnego od po-
wierzchniowego. Ponieważ termodynamika w jednakowym stopniu dotyczy 
każdej granicy faz, a zatem z równania Gibbsa-Duhema dotyczącego warstwy 
powierzchniowej można wyprowadzić równanie pozwalające na określenie 
wielkości adsorpcji surfaktantów na granicy faz ciało stałe-powietrze i ciało 
stałe-woda na podstawie wielkości kąta zwilżania. W tym celu przeprowadzo-
no gruntowną analizę składowych i parametrów napięcia powierzchniowego 
wody, roztworów surfaktantów i ich mieszanin oraz ciał stałych i wyznaczono 
ich nowe wartości [1,2]. Przeprowadzone badania pozwoliły na bezpośrednie 
porównanie zależności kąta zwilżania od adsorpcji surfaktantu na różnych 
granicach faz.

[1] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Int. J. Mol. Sci., 19(7) 
(2018) 1934; 1.

[2] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Colloids Surf. A, 529 
(2017) 864.
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Silicen – nowy materiał w dwuwymiarowym świecie

L. Żurawek, M. Kopciuszyński, M. Krawiec, R. Zdyb
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 
20-031 Lublin

Silicen jest nowym materiałem zbudowanym z pojedynczej warstwy atomów 
krzemu ułożonych w dwuwymiarową strukturę plastra miodu. Z tego powodu 
nazywany jest krzemowym odpowiednikiem grafenu. Obydwa materiały po-
siadają podobną strukturę krystaliczną i pasmową. Charakterystyczną cechą 
ich właściwości elektronowych są pasma o liniowej dyspersji. Pomimo wielu 
podobieństw silicen posiada istotną przewagę nad grafenem – jest kompatybil-
ny z obecną elektroniką opartą na krzemie.

Badania teoretyczne przewidują możliwość kontrolowania właściwości 
elektronowych silicenu poprzez zewnętrzne pole elektryczne czy indukowany 
magnetyzm. Szczególne perspektywy stwarza osadzanie na silicenie atomów 
metali przejściowych. Ich adsorpcja prowadzi do uporządkowania magnetycz-
nego i otworzenia przerwy energetycznej [1]. Możliwość łatwego sterowania 
szerokością pasma wzbronionego czyni silicen wyjątkowo atrakcyjnym mate-
riałem dla nanoelektroniki. Tak zmodyfikowane układy mogą również sta-
nowić podstawę do poszukiwania i poznawania nowych zjawisk kwantowych 
oraz ich obserwacji w  temperaturze pokojowej. Przykładami są anomalny 
efekt Halla czy kwantowy spinowy efekt Halla [1].

Głównym celem prezentacji jest przedstawienie i omówienie wypływu 
osadzania na powierzchni silicenu atomów kobaltu na jego właściwości elek-
tronowe. Struktura pasmowa modyfikowanego materiału jest wyznaczana  
w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT) oraz doświadczalnie za pomocą 
fotoemisji z rozdzielczością kątową (ARPES). Okazuje się, że silicen posia-
da w strukturze elektronowej pasma o liniowej dyspersji, a adsorpcja atomów 
kobaltu w submonowarstwowych ilościach nie zaburza liniowego charakteru 
tych pasm. Obserwowane zmiany w strukturze elektronowej mogą świadczyć 
o istnieniu przerwy energetycznej i rozszczepieniu spinowym pasm, wynika-
jącym z polaryzacji magnetycznej atomów krzemu – występowania magne-
tyzmu indukowanego obecnością atomów kobaltu. Obliczenia z pierwszych 
zasad sugerują możliwość występowania momentu magnetycznego w bada-
nym układzie.

Praca została sfinansowana ze środków grantu Narodowego Centrum Nauki: 2016/21/B/
ST3/01294.

[1] X. L. Zhang, L.F. Liu, and W.-M. Liu, Sci. Rep. 3, 2908 (2013).
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Wykorzystanie materiałów odpadowych  
jako wypełniaczy w kompozytach polimerowych  
na bazie epoksydów

Mateusz Gargol, Karolina Fila, Marta Goliszek, Beata Podkościelna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
ul. Gliniana 33, 20-031 Lublin

Intensywny rozwój przemysłu i urbanizacja powodują powstawanie wie-
lu różnorodnych odpadów. Coraz większe problemy przysparza ich składo-
wanie oraz utylizacja. Wszelkie próby zagospodarowania takich materiałów  
w sposób bezpieczny dla otoczenia są jak najbardziej pożądane w myśl za-
sad tzw. „zielonej chemii”. Niektóre z odpadów można wykorzystać m.in. jako 
bezkosztowe wypełniacze które mogą być interesującymi dodatkami służący-
mi do projektowania nowych materiałów [1, 2]. 

Przedmiotem badań była synteza kompozytów, w skład której użyto ma-
teriałów odpadowych pochodzenia nieorganicznego (jako wypełniaczy) oraz 
związków organicznych dostępnych powszechnie w handlu na bazie bisfenolu 
A (epoksydu oraz diakrylowej pochodnej) w charakterze zbrojenia. Na drodze 
polimeryzacji in situ otrzymano kompozyty o różnej zawartości wypełniaczy 
nieorganicznych: krzemionki, popiołu oraz tlenku glinu(III). Otrzymane 
kompozyty różniły się ilością (procentem wagowym) zastosowanego wypeł-
niacza. Ponadto w celach porównawczych otrzymano próbki czystych polime-
rów bez dodatku wspomnianych wypełniaczy [3]. 

Wszystkie próbki przebadano pod kątem odporności termicznej (analiza 
termograwimetryczna) wyznaczając: temperaturę początku rozkładu, tempe-
raturę 50% ubytku masy próbki, maksymalną temperaturę i szybkość rozkła-
du oraz masę końcową próbki. Badania te wykazały odmienny wpływ użytego 
polimeru oraz ilości wypełniacza na przebieg rozkładu kompozytu. Ponadto 
istotne różnice pomiędzy otrzymanymi materiałami zaobserwowano również 
podczas pomiaru twardości kompozytów przy użyciu twardościomierza Shore’a. 

[1] S. S. Sarkawi, W. K. Dierkes, J.W.M. Noordermeer, [w:] „European Polymer Jour-
nal” 54, (2014), 118-127. 

[2] H. A. Khalid, M.W. Hussin, J. Mirza, F. Ariffin, M.A. Ismail,H.S. Lee, A. Mo-
hamed, R.P. Jaya, [w:] „Construction and Building Materials” 102, (2016), 950–960.

[3] A. Bartnicki, M. Gargol, B. Podkościelna B, J. Nowak, B. Gawdzik, [w:] „Proce-
edings of SPIE” 10830A, (2018). 
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Wpływ cząsteczek biosurfaktantu na morfologię  
oraz właściwości strąconego węglanu wapnia

Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław

Węglan wapnia w przyrodzie jest głównym składnikiem muszli morskich, 
skorupek jaj ptasich, otolitów czy pancerzy skorupiaków [1]. Biomateriały te 
w organizmach żywych pełnią funkcje ochronną, sensoryczną bądź maga-
zynującą [2]. Stanowią one materiał kompozytowy składający się z minerału 
oraz cząsteczek organicznych (białek oraz polisacharydów) i powstają na dro-
dze szklaków metabolicznych [3]. Dzięki właściwościom takim jakim duża 
powierzchnia właściwa, porowatość i niska toksyczność, biogeniczny węglan 
wapnia może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle jako wypełniacz 
farb czy tworzyw sztucznych, nośnik substancji oraz nanocząstek, oraz matry-
ca do tworzenia kapsułek polimerowych [4]. Dlatego od wielu lat prowadzone 
są intensywne badania nad możliwością wytworzenia struktur nieorganicz-
nych o podobnych właściwościach na drodze kontrolowanej syntezy z udzia-
łem dodatków kontrolujących wzrost kryształów. W niniejszej pracy do tego 
celu użyto biosurfaktantu lipopeptydowego, surfaktyny. Biosurfaktant ten po-
siada dwie grupy funkcyjne, które mogą wiązać jony wapnia w roztworze jak  
i na powierzchni tworzonych kryształów tym samym wpływając na morfo-
logię, kształt oraz rozmiar tworzonych kryształów. Morfologię otrzymanych 
struktur scharakteryzowaną techniką skaningowego mikroskopu elektro-
nowego. Odmiany polimorficzne potwierdzono dyfrakcją rentgenowską. 
Powierzchnię właściwą oraz wielkość i objętość porów wyznaczono metodą 
BET. Rozmiar cząstek zmierzono metodą dyfrakcji laserowej. Przeprowadzo-
ne badania pokazały, że w obecności cząsteczek surfaktyny powstają porowate 
struktury kalcytu, które mogą znaleźć wiele potencjalnych zastosowań w me-
dycynie jak i w aplikacjach środowiskowych.

Badania zostały wykonane w ramach projektu naukowego finansowanego przez Narodo-
we Centrum Nauki (nr. 2014/15/D/ST8/00544).

[1] A. W. Xu, Y. Ma, H. Cölfen, J. Mater. Chem., 17 (2007) 415.
[2] H. Yang, Y. Wang, T. Liang, Y. Deng, X. Qi, H. Jiang, Y. Wu, H. Gao, Prog. Nat. 

Sci.-Mater., 27 (2017) 674.
[3] S. Mann, w “Biomineralization. Principles and Concepts in Bioinorganic Materials 

Chemistry”, Oxford University Press Inc., New York, 2001.
[4] Y. Boyjoo, V. K. Pareek, J. liu, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 14270.
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Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej 
(DSC) do badania oddziaływań syntetycznych  
materiałów kompozytowych z substancjami  
o zróżnicowanej polarności

B. Charmas, K. Kucio, M. Zięzio
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Metod Chromatograficznych, 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Mechanochemia jest jedną z metod wpisujących się w nurt procedur zielo-
nej chemii, których głównym celem jest redukcja zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego. Jedno z zastosowań mechanochemii to efektywna preparatyka 
materiałów kompozytowych, do których zaliczany jest szeroko rozpowszech-
niony w przyrodzie hydroksyapatyt (HAp). Materiał ten ze względu na dużą 
biotolerancję wykorzystywany jest m.in. w implantologii lub leczeniu tkanek 
kostnych. 

Celem prezentowanych badań była charakterystyka przemian fazowych 
oraz oddziaływań pomiędzy substancjami o zróżnicowanej polarności z po-
wierzchnią syntetycznego HAp z przy wykorzystaniu DSC. Metoda ta umoż-
liwia badanie procesów zachodzących w ograniczonej przestrzeni porów (tzw. 
efekt ograniczonej przestrzeni). Wewnątrz wolnych przestrzeni materiałów 
porowatych, z powodu możliwości tworzenia rozbudowanych klasterów zaad-
sorbowanych substancji i silnej zależności ich właściwości od lokalizacji oraz 
charakterystyk ciał stałych, adsorbaty tracą swoją jednorodność. Jest to szcze-
gólnie istotne dla cieczy silnie zasocjowanych, np. dla wody, lub różnie oddzia-
ływujących z powierzchnią ze względu na zróżnicowaną polarność. W prowa-
dzonych badaniach wykorzystano ciekłe media o zróżnicowanym charakterze 
chemicznym: wodę, dekan-1-ol oraz n-dekan. Wyznaczono charakterystyczne 
parametry: Tonset, Tmax, Tend oraz ΔH zachodzących przemian. Na podstawie 
termogramów DSC wyznaczono również krzywe rozkładu objętości porów. 
W wyniku prowadzonych badań stwierdzono, że otrzymane kompozyty wy-
kazują dobrą zgodność z cząsteczkami dekan-1-olu oraz charakteryzują się 
biporowatą strukturą. Porównanie temperatur wrzenia oraz topnienia zasto-
sowanych cieczy, a także wartości ΔH dla cieczy objętościowych i zawartych 
we wnętrzu porów materiałów hybrydowych wykazują znaczne rozbieżności 
z parametrami standardowymi spowodowane silnym oddziaływaniem pomię-
dzy powierzchnią badanych materiałów a badanymi cieczami.
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Rodzaje i metody modyfikacji zdyspergowanych  
ciał stałych

L. V. Nosach1, E. F. Voronin1, B. Charmas2

1 Narodowa Akademia Nauk, Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko, General Nau-
mov Street 17, 03164, Kijów, Ukraina

2 Universytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska

Fizyczne i chemiczne właściwości zdyspergowanych ciał stałych zależą zasad-
niczo od warunków ich wytwarzania. Zastosowanie modyfikacji może zapew-
nić nowe, pożądane właściwości już zsyntetyzowanych próbek. Modyfikacja 
ciała stałego jest celową zmianą jego morfologii, topografii lub chemicznej 
natury powierzchniowych centrów aktywnych poprzez różne procesy fizyczne 
lub chemiczne. Wskutek modyfikacji obserwujemy m.in. zmiany geometrycz-
ne, chemiczne, adsorpcyjne i polimeryzacyjne.

Modyfikacja geometryczna powoduje zmianę charakterystyk struktural-
nych zdyspergowanych ciał stałych za pomocą metod obróbki cieplnej, hydro-
termicznej lub aktywacji mechanicznej. Umożliwia zmianę objętości i średni-
cy porów, powierzchni właściwej zdyspergowanych ciał stałych. Modyfikacja 
chemiczna polega na zastąpieniu powierzchniowych grup hydroksylowych 
innymi grupami funkcyjnymi wskutek powierzchniowych reakcji chemicz-
nych. Modyfikacja adsorpcyjna opiera się na fakcie, że powierzchnia zdysper-
gowanej krzemionki pokryta jest warstwą nowej substancji, która jest mocno 
utrzymywana przez siły adsorpcji, głównie wiązania wodorowe. Modyfikacja 
polimeryzacyjna polega na powierzchniowej polimeryzacji monomerów wy-
wołanej czynnikami fizycznymi (ogrzewanie, promieniowanie γ, mielenie), 
obecnością rodników lub z powodu wcześniejszej modyfikacji nośnika.

W zależności od stanu skupienia ośrodka dyspersyjnego metody modyfika-
cji rozproszonych ciał stałych prowadzi się w fazie gazowej lub ciekłej. Każda 
z tych metod ma swoje zalety i wady. Modyfikacja w fazie ciekłej jest uni-
wersalna i pozwala na modyfikowanie rozproszonych ciał stałych praktycznie 
dowolnymi związkami rozpuszczalnymi. Modyfikacja w fazie gazowej, szcze-
gólnie w przypadku nanocząstek zdyspergowanych, jest bardziej racjonalna. 
Jest pozbawiona wielu wad obserwowanych dla procesu w fazie ciekłej. Meto-
dy te wpisuje się w nowoczesne, postępowe trendy w chemii – tworzenie tzw. 
technologii „suchych”, prowadzonych bez rozpuszczalników, lub stosowania 
ich tylko w minimalnym stopniu. Charakteryzują się wysoką wydajnością  
i przyjaznością dla środowiska.

Podziękowanie. Praca finansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (nu-
mer umowy 51810072).
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Wpływ plazmy na właściwości powierzchniowe  
żeli żelatynowych z dodatkiem białka jaja kurzego  
formowanych na płytkach PET

Michał Chodkowski1, Konrad Terpiłowski1, Salvador Peréz-Huertas1,  
Marta Tomczyńska-Mleko2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowski 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Plazma jest zjonizowaną materią w stanie quasi-gazowym, która zawiera mie-
szaninę naładowanych elektrycznie cząsteczek: jonów i elektronów oraz czą-
stek obojętnych. Niezwykle interesującym aspektem zastosowania plazmy jest 
modyfikacja za jej pomocą właściwości powierzchni ciał stałych.

Analizowano właściwości powierzchniowe i reologiczne mieszanych żeli 
albuminowo-żelatynowych za pomocą innowacyjnej techniki, opartej na 
modyfikacji właściwości żelu przez pośrednie modyfikowanie plazmą nisko-
temperaturową. Warstewki albuminy/żelatyny formowano na płytkach PET, 
uprzednio modyfikowanych plazmą odpowiednio: tlenową, powietrzną lub 
argonową. Następnie, po oderwaniu tak uformowanych warstewek zmierzono 
na nich kąty zwilżania wody w celu zbadania zmian zwilżalności i zmian swo-
bodnej energii powierzchniowej, wywołanych przez kontakt z aktywowanym 
nośnikiem. Zbadano również wpływ rosnącego stężenia żelatyny w kompozy-
cji na jej właściwości.

Ponadto, przeprowadzono pomiary reologiczne metodą dynamicznej oscy-
lacji oraz scharakteryzowano zespolone moduły lepkości próbek. Obraz to-
pograficzny powierzchni badanych próbek otrzymano przy pomocy badania 
profilometrycznego metodą optyczną.

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że pomiary szorstko-
ści powierzchni mogą stanowić narzędzie pomocne przy analizie zależności 
między jej topografią a zwilżalnością. Stwierdzono także, że po modyfikacji 
plazmą nośnika badane warstewki stają się bardziej szorstkie bez względu na 
to, który gaz został użyty podczas generowania plazmy. Największe zmiany 
zwilżalności warstewki żelowej wywołała modyfikacja nośnika PET plazmą 
tlenową. Dodatkowo, zawartość żelatyny w kompozycji wpływa na właściwo-
ści wiskoelastyczne próbki.
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Charakterystyka strukturalna, termiczna i spektroskopowa 
polimerów koordynacyjnych jonów Eu(III) i Tb(III)  
z kwasem 1,3-fenylenodioctowym

Renata Łyszczek1, Liliana Mazur1, Iwona Rusinek1, Agnieszka Ostasz1, 
Oleksiy Pavlyuk2

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Ogólnej i Koordynacyjnej,  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

2 Ivan Franko National University of Lviv,  Faculty of Chemistry, Department of Inorganic 
Chemistry, Kyryla and Mefodiya Str., 6, 79005, Lviv, Ukraine

Kwasy polikarboksylowe należą do najczęściej stosowanych ligandów w synte-
zie polimerów koordynacyjnych. Obecność dwóch lub więcej grup karboksy-
lowych, które ulegają deprotonacji w trakcie procesu kompleksowania sprzyja 
powstawaniu struktur jedno-, dwu- lub trójwymiarowych. Kwas 1,3-fenyle-
nodioctowy należy do tzw. „giętkich” ligandów, ze względu na możliwości 
rotacyjne bocznych ramion zawierających grupy COOH. W polimerach koor-
dynacyjnych wybranych lantanowców(III) z tym kwasem, obserwuje się formy 
cis i trans tego liganda, w których grupy octanowe znajdują się po tej samej lub 
przeciwnych stronach płaszczyzny pierścienia fenylenowego [1]. Ośmiokoor-
dynacyjne jony lantanowców(III) w tych kompleksach otoczone były atomami 
tlenu z grup karboksylanowych oraz dodatkowo atomem tlenu z cząsteczki 
wody. Te trójwymiarowe polimery koordynacyjne były otrzymane w warun-
kach hydrotermalnych. Zastosowanie N,N’-dimetyloformamidu jako roz-
puszczalnika prowadzi do uzyskania odmiennych struktur polimerycznych,  
w których cząsteczki DMF-u pełnią również funkcję ligandów. 

W pracy zostanie przedstawiona struktura krystaliczna nowych polime-
rycznych kompleksów jonów Eu(III) i Tb(III) z kwasem 1,3-fenylenodioc-
towym, które to związki zostały otrzymane w warunkach solwotermalnych 
ze środowiska DMF. Wstępne badania rentgenostrukturalne oraz spektro-
skopowe w podczerwieni wskazują na udział obydwu grup karboksylanowych  
w wiązaniu atomów centralnych a także koordynację cząsteczek DMF-u przez 
te atomy. Analiza termiczna metodami TG-DSC oraz TG-FTIR pozwoliła 
na wyznaczenie stabilności oraz zakresów temperatury usuwania cząsteczek 
rozpuszczalnika ze struktury związków jak również identyfikację lotnych pro-
duktów rozkładu kompleksów. 

[1] R. Łyszczek, I. Rusinek, J. Sienkiewicz-Gromiuk, M. Iwan, O. Pavlyuk, Polyhe-
dron, 159 (2019) 93.
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Synteza i właściwości siarkowych kopolimerów  
ze styrenem i metakrylanem metylu

Karolina Fila
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

Ostatnio polimery zawierające w swojej budowie siarkę cieszą się dużym zain-
teresowaniem naukowców, ale również przemysłu. Polimery siarkowe należą 
do różnych klas i obejmują bardzo szeroki zakres właściwości. Impuls do ich 
rozwoju, wynika z wyjątkowych właściwości i sukcesów w ich zastosowa-
niach, w zależności od rodzaju wprowadzanego wiązania chemicznego. Mogą 
być one z powodzeniem zastosowane jako materiały optycznie czynne, cie-
kłokrystaliczne, środki opóźniające palność, żywice jonowymienne, ogniwa 
paliwowe czy materiały dentystyczne itp. [1-3]. 
W pracy przedstawiono właściwości spektroskopowe i termiczne blokowych 
kopolimerów otrzymanych metodą polimeryzacji w masie. Jako główne mo-
nomery użyto styren (St) i metakrylan metylu (MMA). Drugim monomerem 
zastosowanym jako dodatek była metakrylowa pochodna aromatycznego tiolu 
(Rys. 1). Otrzymane materiały mogą zostać wykorzystane jako dodatki do po-
limerów o specjalnych zastosowaniach, m.in. w fotonice. 
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Rys. 1. Siarkowy monomer użyty w reakcji polimeryzacji

[1] A. Kausar, S. Zulfiqar, M.I. Sarwar, Polymer Reviews, 54 (2014) 185.
[2] C. Berti, A. Celli, E. Marianucci, M. Vannini, European Polymer Journal, 41 

(2005) 1812.
[3] E.J. Goethals, Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews,  

2 (1968) 73.
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Synteza i charakterystyka blend polimerowych  
z dodatkiem PVA i PVP 

Karolina Fila
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów,  
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

W ostatniej dekadzie, blendy polimerowe cieszą się dużym i wciąż wzrastają-
cym zainteresowaniem. Z uwagi na właściwości otrzymywanych produktów 
bardzo często blendy polimerowe przewyższają klasyczne materiały polime-
rowe. Dzięki tej metodzie można stworzyć nowy materiał o specyficznych 
właściwościach dla pożądanego zastosowania przy niskim koszcie. Głównymi 
zaletami blend są prostota przygotowania i łatwość kontroli właściwości fi-
zycznych poprzez zmianę ich składu. Z definicji, blendy polimerowe są homo-
genicznymi wzajemnymi roztworami lub koloidalnymi mieszaninami polime-
rów o zróżnicowanej strukturze chemicznej. Blendy wytwarzane są zazwyczaj 
w procesach bezpośredniego mechanicznego mieszania polimerów w stanie 
ciekłym, termicznie uplastycznionym lub stałym, a także współwytwarzania 
tych polimerów w procesie ich jednoczesnej syntezy w tym samym ośrodku 
[1-3].

W pracy przedstawiono syntezę i właściwości blend polimerowych na ba-
zie metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) i diwinylobenzenu (DVB) z do-
datkiem poli(alkoholu winylowego) (PVA) lub poli(N-winylo-2-pirolidonu) 
(PVP). 

Tabela 1. Ilości składników zastosowanych w syntezie blend polimerowych

HEMA, g DVB, g
PVA (lub PVP)

AIBN (0,4%), g
% g

3 0,3 0 - 0,0132
3 0,3 5 0,165 0,0139
3 0,3 10 0,33 0,0145
3 0,3 20 0,66 0,0158
3 0,3 30 0,99 0,0172

[1] P. Tamilselvi, M. Hema, Physica B, 437 (2014) 53.
[2] J. Zieliński, Polimery, 47 (2002) 305.
[3] A. Bartnicki, M. Gargol, B. Podkościelna, J. Nowak, B. Gawdzik, Proceedings of 

SPIE 10830 (2018) 108300A.
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Fizykochemiczne właściwości metaloorganicznych  
domieszek zawieszonych w matrycy polimerowej

Małgorzata Gil1, Renata Łyszczek2, Paweł Mergo1
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Znaczący postęp w dziedzinie materiałów kompozytowych na bazie polime-
rów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich nastąpił w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat. Ich zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak optoelektro-
nika, systemy laserowe, ochrona środowiska, przemysł lotniczy przyciągnęły 
wielką uwagę. Wprowadzenie pierwiastków ziem rzadkich w postaci związ-
ków kompleksowych do matrycy polimerowej, umożliwia uzyskanie materia-
łów jednorodnych, a co za tym idzie, o większej wytrzymałości mechanicznej  
i termicznej [1-4].

W pracy przedstawiono wyniki badań materiałów kompozytowych o osno-
wie polimerowej, domieszkowanych związkami metaloorganicznymi, na bazie 
Europu oraz Terbu, przeznaczonych do nowoczesnych czujników światłowo-
dowych. Przeprowadzono pomiary termiczne oraz spektroskopowe, dzięki 
którym dokonano analizy wpływu zastosowanej domieszki, a dokładniej li-
gandu (zawierającego w swojej strukturze chlor albo fluor), na wytrzymałość 
termiczną otrzymanych kompozytów, tym samym decydując o ich przydatno-
ści w technologiach światłowodowych. 

[1] L.D. Carlos, R.A.S. Ferreira, V. de Zea Bermudez, B. Julian-López, P. Escribano, 
Chem. Soc. Rev., 40 (2011) 536.

[2] J.P. Leonard, C.B. Nolan, F. Stomeo, T. Gunnlaugsson, Top. Curr. Chem., 281 
(2007) 1.

[3] K. Binnemans, Chem. Rev., 109 (2009) 4283.
[4] R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, Opt Mater, 87 (2019) 35.
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Zmiany strukturalne usieciowanych polimerów  
w kontakcie z makrocząsteczkowym rozpuszczalnikiem

Radosław Zaleski1, Wojciech Stefaniak2, Jacek Goworek2
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Makroskopowym efektem pochłaniania rozpuszczalnika przez usieciowany 
polimer jest zmiana jego objętości. Polimery wykazują różny stopień pęcznie-
nia określony głównie odziaływaniem cząsteczek rozpuszczalnika z elemen-
tami struktury usieciowanego polimeru. Stan równowagi w układzie polimer
-rozpuszczalnik jest wynikiem zrównania się sił powodujących mieszanie się 
składników i siły związanej z elastycznością sieci polimeru. Stan równowagi 
tych sił jest określony w dużej mierze wielkością cząsteczek rozpuszczalni-
ka, niezależnie od jego charakteru chemicznego. Cząsteczki rozpuszczalnika  
o małym ciężarze cząsteczkowym wykazują szybką dyfuzję w głąb sieci po-
limerów. Liczne doniesienia literaturowe dotyczą penetracji rozpuszczalnika  
w sieć cząsteczkową polimerów i prób powiązania stopnia pęcznienia z para-
metrami struktury sieci polimerowej m.in. ze stopniem jej usieciowania.

Wyniki badań dla wielu układów wskazują na złożony mechanizm wnika-
nia rozpuszczalnika w polimer, trudny do całkowicie jednoznacznego opisu. 
Bardzo przydatne są w tym zakresie badania pęcznienia przy użyciu współcze-
snych technik spektroskopowych. Wymienić tu należy m.in. SIMS, FRES, 
NR. W ostatnim czasie wiele zalet w tego typu badaniach wykazuje spektro-
skopia czasów życia pozytonów PALS pozwalająca na poznanie mechanizmu 
mieszania się składników i określenie stopnia deformacji sieci polimeru na 
różnych etapach pęcznienia na poziome cząsteczkowym.

W obecnej pracy przedstawiono wyniki badań pęcznienia przeprowadzone 
metodą PALS dla usieciowanych porowatych polimerów akrylowych i styre-
nowo-diwinylobenzenowych w różnych rozpuszczalnikach.

[1] R. Zaleski, Nukleonika, 2015, 60, 795-800.
[2] P. Krasucka, R. Zaleski, K. Skrzypiec and J. Goworek, Microporous Mesoporous 

Mat., 2017, 237, 210-231.
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Budowa surfaktantów a swobodna energia  
ich oddziaływań poprzez fazę wodną

Bronisław Jańczuk, Joanna Krawczyk, Anna Zdziennicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Jedną z fundamentalnych właściwości surfaktantów jest ich tendencja do two-
rzenia micel, które mają duże znaczenie w praktyce, szczególnie w środowisku 
wodnym. Pomimo licznych badań dotyczących mechanizmu procesu miceli-
zacji nie została w dostatecznym stopniu wyjaśniona zależność między struk-
turą surfaktantów a oddziaływaniami ich cząsteczek poprzez fazę wodną, 
które są siłą napędową procesu micellizacji. Dotychczas oddziaływania cząste-
czek surfaktantów przez fazę wodną można było oceniać na podstawie teorii 
DLVO. Z kolei van Oss i Constanzo [1] podali zależność między składowymi 
i parametrami napięcia powierzchniowego wody i surfaktantu, a swobodną 
energią oddziaływań cząsteczek czy jonów surfaktantu przez fazę wodną. Van 
Oss i Constanzo traktowali napięcie powierzchniowe surfaktantu oddzielnie 
dla części hydrofobowej i hydrofilowej. Biorąc pod uwagę podejście van Ossa  
i Constanzo przeprowadzono badania, których celem było ustalenie zależności 
między srukturą cząsteczek surfaktantów, ich napięciem powierzchniowym  
a swobodną energią ich oddziaływań poprzez fazę wodną. W tym celu wyzna-
czono składową Lifshitza-van der Waalsa oraz parametr elektrono-akceptoro-
wy i elektrono-donorowy napięcia powierzchniowego szeregu surfaktantów. 
Na podstawie tych składowych i parametrów wyznaczono apolarne i polarne 
oddziaływania surfaktantów poprzez fazę wodną. W przypadku surfaktantów 
jonowych wzięto również pod uwagę oddziaływania elektrostatyczne. Prze-
prowadzone rozważania i obliczenia pozwoliły między innymi na ustalenie 
wielkości stałych w równaniu Klevensa [2]. Okazało się, że podobnie jak dla 
surfaktantów o alkilowej części hydrofobowej istnieje prostoliniowa zależność 
między logarytmem z krytycznego stężenia micellizacji a liczbą atomów wę-
gla w cząsteczce dla szeregów homologicznych innych surfaktantów, lecz stałe  
w równaniu przyjmują inne wartości. Swobodną energię micellizacji określono 
również dla biosurfaktantów i surfaktantów cukrowych.

[1] C. J. van Oss, F. M. Constanzo, J. Adhesion Sci. Technol. 6 (1992) 477.
[2] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Fluid Phase Equilibria, 

322-323 (2012) 126.
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Protonowanie ksylenów w wyniku ich sorpcji  
w kwasowych formach wybranych zeolitów

Gabriela Jajko, Paweł Kozyra, Kinga Góra-Marek, Karolina Tarach,  
Kinga Gołąbek, Witold Piskorz
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Protonowe formy zeolitów, w szczególności ZSM-5, są wykorzystywane do 
przeprowadzenia katalitycznej izomeryzacji ksylenów [1], w wyniku której 
izomery orto-, meta- i para- mogą przekształcać się jedne w drugie. Ze wzglę-
du na swoje szerokie zastosowanie, najbardziej pożądany w przemyśle jest izo-
mer para. Metodą spektroskopii IR zarejestrowano pasmo diagnostyczne przy 
1485 cm-1, które przypisano formie przejściowej w transformacji ksylenów [2]. 
Do ustalenia struktury produktu przejściowego wykorzystano modelowanie 
molekularne biorąc pod uwagę kilkanaście możliwych protonowanych ksyle-
nów (zawierających pięcio- i siedmioczłonowe pierścienie) oraz kilka zeolitów 
(CHA, MFI, BEA, MOR).

Obliczenia przeprowadzono stosując teorię funkcjonałów gęstości DFT 
rozszerzonej o półempiryczne uwzględnienie oddziaływań dyspersyjnych, 
DFT+D (DMol). Były to obliczenia periodyczne, w których SFC skupiało się 
tylko w punkcie gamma. Energie adsorpcji, obliczono jako energie swobodne 
Gibbsa, dla temperatury 298 K (temperatura rejestracji widm absorpcyjnych).
Widma doświadczalne gazowych i sorbowanych o-, p- i m-ksylenów dla istot-
nych pasm są doskonale odwzorowane w obliczeniach. Obliczenia wykazały, 
że węższe kanały bardziej stabilizują protonowane formy ksylenów. Zidenty-
fikowanie pasma diagnostycznego przy 1485 cm–1 pozwoliło na oszacowanie 
ilości produktu przejściowego. Obliczone energie adsorpcji zgodnie z wyni-
kami pomiarów IR wskazują, że ilość (i energia stabilizacji) maleją w szeregu: 
CHA, MFI, BEA. Względem o-ksylenu tylko jedna struktura okazała się 
stabilna (w zeoliatch CHA i MFI) i posiadająca drganie zarejestrowane eks-
perymentalnie.

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant 
2016/23/B/ST4/00088).

[1] Saha, S.K., Sivasanker, S. Catal. Lett. (1992) 15, 413.
[2] Gołąbek, K., Tarach, K., Góra-Marek K. Microporous and Mesoporous Mater. 

(2018) 266, 90.
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Korelacja między standardową swobodną energią  
micellizacji surfaktantów a ich swobodną energią  
oddziaływań poprzez fazę wodną

Joanna Krawczyk, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Proces micellizacji surfaktantów w różnych rozpuszczalnikach, a szczególnie 
w wodzie, ma duże znaczenie praktyczne, m.in. w detergencji, solubilizacji 
ikatalazie micelarnej. Podobnie jak w przypadku adsorpcji surfaktantów na 
różnych granicach faz tak i w procesie micellizacji występuje obniżenie swo-
bodnej energii roztworu, którego miarą jest standardowa swobodna energia 
Gibbsa micellizacji. Najczęściej do obliczenia tej energii wykorzystywane jest 
równanie Philipsa, które ma różną postać dla surfaktantów jonowych i niejo-
nowych [1].

Okazuje się, że wartości standardowej swobodnej energii Gibbsa micel-
lizacji obliczone z równania Philipsa dla wielu surfaktantów jonowych po-
siadają niższą wartość aniżeli dla surfaktantów niejonowych, co wydaje się 
niezgodne z tendencją do micellizacji obu rodzajów surfaktantów. Stąd też 
przeprowadzona została termodynamiczna analiza micellizacji, na podstawie 
której stwierdzono, że zarówno dla surfaktantów jonowych jak i niejono-
wych powinno się stosować takie samo równanie. Zaproponowano również 
nowe równanie oparte na napięciu powierzchniowym części hydrofobowej  
i hydrofilowej surfaktantu. Wartości standardowej energii Gibbsa micelliza-
cji otrzymane z równania Philipsa porównano ze swobodną energią Gibbsa 
oddziaływań cząsteczek surfaktantów poprzez fazę wodną w przeliczeniu na 
jeden mol. W tym celu oprócz znajomości składowych i parametrów napię-
cia powierzchniowego wody, części hydrofobowej i hydrofilowej surfaktantu 
konieczne było obliczenie powierzchni kontaktu surfaktantu. Okazało się, że 
objętość cząsteczki surfaktantu można z powodzeniem obliczyć korzystając 
z wymiarów sześcianu, w który wpisana jest dana grupa funkcyjna. Oblicze-
nia te pozwoliły na ustalenie powierzchni kontaktu cząsteczki danego sur-
faktantu z inną cząsteczką. Na podstawie znajomości powierzchni kontaktu 
i składowych napięcia powierzchniowego części hydrofobowej i hydrofilowej 
surfaktantu oraz wody obliczona została swobodna energia Gibbsa oddzia-
ływań między cząsteczkami surfaktantu przez fazę wodną. Okazało się, że 
uwzględniając głębokość penetracji cząsteczek wody w głąb miceli otrzymu-
je się porównywalne wyniki swobodnej energii oddziaływań ze standardową 
swobodną energią Gibbsa micellizacji. 

[1] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Int. J. Mol. Sci., 19(7) 
(2018) 1934; 1
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Oddziaływania surfaktantów z ciałem stałym poprzez 
fazę wodną a ich standardowa swobodna energia  
adsorpcji

Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk, Anna Zdziennicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Mechanizm adsorpcji surfaktantów na granicy faz ciało stałe-woda jest bar-
dziej skomplikowany niż na granicy faz woda-powietrze. W przypadku tej 
granicy faz cząsteczki surfaktantu nie przechodzą wskutek adsorpcji do 
drugiej fazy a w utworzonej warstwie adsorpcyjnej mogą przyjmować różną 
orientację w zależności od rodzaju surfaktantu i ciała stałego. W przypad-
ku gładkiej i płaskiej powierzchni ciała stałego znacznie trudniej jest ustalić 
stężenie surfaktantu na granicy faz ciało stałe-woda w porównaniu z granicą 
faz woda-powietrze, a tym samym określić standardową swobodną energię 
Gibbsa adsorpcji (DGo

ads) na tej granicy faz. Stąd celem przeprowadzonych 
badań było określenie wielkości adsorpcji surfaktantów na granicy faz apolar-
ne (mono- i bipolarne) ciało stałe-woda na podstawie pomiarów kąta zwilża-
nia (q). Bezpośrednie zastosowanie q w zmodyfikowanym równaniu izotermy 
adsorpcji Gibbsa jest możliwe jeśli znane są wartości napięcia międzyfazo-
wego ciało stałe-roztwór surfaktantu i napięcia powierzchniowego wodnych 
roztworów surfaktantów. Okazało się, że w przypadku mono- i bipolarnych 
ciał stałych konieczna jest również znajomość ciśnienia warstwy powierzch-
niowej surfaktantu na granicy faz ciało stałe-powietrze i ciało stałe-roztwór.  
W wyniku przeprowadzonych rozważań wyznaczono stężenie surfaktantów 
na wyżej wspomnianych granicach faz. Z kolei na podstawie znajomości tego 
stężenia obliczono (DGo

ads) znanymi w literaturze metodami oraz metodą za-
proponowaną przez nas [1,2]. DGo

ads powinna być związana z oddziaływania-
mi cząsteczek surfaktantów z powierzchnią ciał stałych poprzez fazę wodną. 
Korzystając z wyznaczonych przez nas składowych i parametrów napięcia po-
wierzchniowego wody, ciał stałych oraz części hydrofobowej i hydrofilowej 
surfaktantów obliczono swobodną energię oddziaływań Gibbsa cząsteczek 
surfaktantów z ciałem stałem przez fazę wodną. W celu porównania tej energii 
z DGo

ads obliczono i przeanalizowane różne możliwe powierzchnie kontaktu 
cząsteczek surfaktantu z powierzchnią ciała stałego. Okazało się, że obliczone 
wartości swobodnej energii oddziaływań wielu surfaktantów z powierzchnią 
PTFE, PE, PMMA, nylonu 6 i kwarcu są zgodne z wartościami DGo

ads tych 
surfaktantów na granicy faz ciało stałe-roztwór. 

[1] J. Krawczyk, Molecules, 3(7) (2018) 1597; 1.
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Zastosowanie związków krzemoorganicznych  
do modyfikacji hydrofobowości powierzchni szklanej 

Mateusz Kruszelnicki, Izabela Polowczyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny,Zakład Inżynierii Chemicznej, ul. Norwida 4/6, 
50-373 Wrocław

Kropla cieczy umieszczona na powierzchni ciała stałego może zachować się 
w dwojaki sposób – rozlać się, bądź utworzyć mniej lub bardziej kulistą kroplę. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z powierzchnią dobrze zwilża-
ną przez wodę – określaną mianem hydrofilowej; w drugim natomiast z po-
wierzchnią niewykazującą tendencji do zwilżania – hydrofobową. Tak zdefi-
niowana hydrofobowość jest parametrem powszechnie wykorzystywanym do 
opisu charakteru oddziaływań powierzchni ciała stałego z wodą.

Hydrofobowość ciała stałego odgrywa znaczącą rolę w wielu procesach, 
m.in. w aglomeracji olejowej czy flotacji, która to właśnie wykorzystywana jest 
do separacji ziaren różniących się tym hydrofobowością. W pracach badaw-
czych, chcąc określić wpływ hydrofobowości na jakiś parametr procesu, naj-
częściej wykorzystuje się materiały o różnej, naturalnej hydrofobowości, takie 
jak talk, grafit, czy teflon. Jednak materiały, te oprócz samej hydrofobowości, 
różnią się także między sobą innymi właściwościami powierzchni, co nie po-
zostaje bez wpływu na ostateczne wyniki. Podobnie, często wykorzystywana 
adsorpcja jonowych surfaktantów, także nie pozostaje bez wpływu na inne 
właściwości powierzchni (m.in. jej ładunek). W roztworze wodnym surfak-
tanty dodatkowo mogą oddziaływać na inne elementy badanego układu, np. 
granicę gaz-ciecz w procesie flotacji. 

Jedną z metod modyfikacji hydrofobowości powierzchni ciała stałego jest 
jej silanizacja, czyli pokrycie odpowiednimi związkami krzemoorganicznymi. 
Proces ten charakteryzuje się wysokim stopniem kontroli, co pozwala na efek-
tywne tworzenie zarówno powierzchni hydrofobowych, jak i hydrofilowych. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było okre-
ślenie warunków prowadzenia procesu modyfikacji powierzchni szklanej 
związkami krzemoorganicznymi, tak aby uzyskać powierzchnię charaktery-
zującą się pożądaną hydrofobowością (wartością kąta zwilżania). Opracowana 
metoda pozwala na takie dobranie parametrów prowadzenia procesu, aby kąt 
zwilżania wodą modyfikowanej powierzchni zawierał się w zakresie 20-70°.
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Stabilność, właściwości powierzchniowe  
oraz mikrostrukturalne analogów serów topionych  
otrzymanych z dodatkiem różnych preparatów  
białkowych

Maciej Nastaj1, Konrad Terpiłowski2, Bartosz Sołowiej1, Stanisław Mleko1, 
Marta Tomczyńska-Mleko3

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów,  
ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sery przetworzone są produkowane przez mieszanie, podgrzewanie i ścieranie 
sera naturalnego, soli emulgujących i wody. Przez lata rosło zainteresowanie 
ich właściwościami użytkowymi, zwłaszcza teksturą i topliwością, które mogą 
zwiększyć wszechstronność ich zastosowań. Podobnie dzieje się z opracowy-
waniem nowych zastosowań opartych na analogach lub imitacjach sera, które 
uzyskuje się przez częściowe lub całkowite zastąpienie naturalnych serów biał-
kami mleka lub innymi składnikami białkowymi.

Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku spolimeryzowanego izolatu 
białka serwatki (WPP), izolatu białka serwatki (WPI) i izolatu białka sojowe-
go (SPI) jako częściowych zamienników tłuszczu, na stabilność, właściwości 
powierzchniowe i mikrostrukturalne analogów sera topionego.

Powierzchnię analogów serów obserwowano przy użyciu optycznego profilo-
metru GT Contour Surface Metrology. Wstępujące i zstępujące kąty zwilżania 
powierzchni próbek określano za pomocą osadzenia kropli wody przy użyciu 
urządzenia GBX. Mikrostrukturę powierzchni sera obserwowano przy użyciu 
polaryzacyjnego mikroskopu optycznego Nikon Eclipse E600Pol. Próbki bada-
no również pod mikroskopem konfokalnym AXIOVERT 200 M. Stabilność 
próbek analizowano w Turbiscan LabExpert w zakresie temperatur 20-60°C.

Właściwości mikrostrukturalne analogów serów były zależne od rodzaju 
preparatu białkowego i jego dodatku. Jak wynika z wartości zarejestrowanych 
parametrów, zdjęć konfokalnych i z mikroskopu optycznego, różnice we wła-
ściwościach otrzymanych analogów serów były znaczne. Zastosowanie róż-
nych preparatów białkowych pozwala również na zmianę właściwości odżyw-
czych i powierzchniowych (szorstkość, gładkość) otrzymanych produktów. 
Pomiary urządzeniem Turbiscan pozwalają na dokładne określenie stabilności 
analogów serów w zakresie temperatur 20-60°C. Technologia ta skierowana 
jest głównie do konsumentów specjalnych (sportowców i osób aktywnych 
fizycznie), którzy poszukują nowej żywności funkcjonalnej, aby zrealizować 
zwiększone zapotrzebowanie na białko.
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Biosynteza węglanu wapnia z udziałem biocząsteczek 
produkowanych przez szczep Bacillus subtilis
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Węglan wapnia w roztworach wodnych najczęściej występuje w formie rombo-
edrycznego kalcytu [1]. Z danych literaturowych wynika, że wiele substancji 
takich jak białka, polimery, aminokwasy, polisacharydy czy surfaktanty mogą 
kontrolować wzrost kryształów [2-4]. Substancje te posiadają zdolność wiąza-
nia jonów wapniowych oraz ulegają adsorpcji na powierzchni tworzących się 
kryształów, w wyniku czego wpływają na wielkość, kształt oraz polimorfizm 
cząstek CaCO3. 

W niniejszej pracy do tego celu wykorzystano płyn pohodowlany szczepu 
Bacillus subtilis zawierający lipopeptydowy biosurfaktant – surfaktynę, białka 
oraz polisacharydy [5]. Wykorzystanie tych naturalnych związków w procesie 
strącania węglanu wapnia jest nowatorskim rozwiązaniem i stwarza możli-
wość rozwinięcia nowej, przyjaznej środowisku technologii tworzenia matryc 
nieorganicznych. Otrzymane struktury nieorganiczne zostały scharakteryzo-
wane metodą rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej oraz spektroskopii widm  
w podczerwieni. Kształt cząstek określono techniką skaningowej mikroskopii 
elektronowej, natomiast rozkład wielkości cząstek zmierzono metodą dyfrak-
cji laserowej. Dodatkowo zmierzono wartość potencjału dzeta otrzymanych 
cząstek. Przeprowadzone badania eksperymentalne pokazały że obecność pły-
nu pohodowlanego w medium reakcyjnym wpływa na morfologię i wielkość 
powstałych cząstek węglanu wapnia.

Badania zostały wykonane w ramach projektu naukowego finansowanego przez Narodo-
we Centrum Nauki (nr. 2014/15/D/ST8/00544).

[1] G.-T. Zhou, Y.-B. Yao, S.-Q. Fu, Chem. Geol., 279 (2010) 63.
[2] M. S. Fujiwara, K. Shiokawa, K. Morigaki, Y. Zhu, Y. Nakahara, Chem. Eng. J., 

137 (2008) 14.
[3] Y. Boyjoo, V. K. Pareek, J. Liu, J. Mater. Chem. A, 2 (2014) 14270.
[4] M. Kawano, J. Hwamg, Ap pl. Clay Sci., 51(4) (2011) 484.
[5] G. A. Płaza, M. Pacwa-Płocienniak, Z. Piotrowska-Seget, K. Jangid, K. A. Wilk, 

Env. Prot. Eng., 37 (2011) 65.
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Synteza porowatych tlenków manganu przy użyciu  
matryc polimerowych

Andrzej Sienkiewicz1, Agnieszka Kierys1, Marta Grochowicz2,  
Grzegorz Słowik3 Aldona Nowicka4

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Adsorpcji,   
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Polimerów, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin

3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Technologii 
Chemicznej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

4 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Laboratorium 
Analityczne, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Niniejsza praca przedstawia nowy i stosunkowo tani sposób syntezy porowa-
tych tlenków manganu w postaci łatwych w użytkowaniu mikrosfer. Podstawą 
syntezy jest wykorzystanie zjawiska pęcznienia porowatych polimerów z grupy 
Amberlitów® (XAD7 HP, XAD4 oraz XAD16) [1] jako metody wprowadza-
nia prekursora MnOx. Wymienione polimery zastosowano jako matryce, które 
po uprzednim nasączeniu nasyconym roztworem wodnym azotanu manga-
nu(II) zostały usunięte w temperaturze 400 °C. Skład fazowy jak i morfologia 
uzyskanych materiałów została określona przy użyciu nowoczesnych technik 
badawczych takich jak skaningowa i  transmisyjna mikroskopia elektronowa 
(SEM i TEM) i proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD), porowatość 
określono w oparciu o pomiary niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji 
N2, zaś procesy termicznego rozkładu matrycy polimerowej oraz prekursora 
MnOx analizowano termograwimetrycznie. Wykazano, że produkty syntezy 
mają zróżnicowaną morfologię, a ich powierzchnia właściwa jest rzędu (SBET) 
100 m2/g. Ponadto wpływ zastosowanej matrycy polimerowej na właściwości 
otrzymanych tlenków manganu jest wyraźny. Zaprezentowane materiały mają 
wysoki potencjał aplikacyjny szczególnie w procesach katalitycznych oraz przy 
produkcji ogniw elektrochemicznych [2].

[1] A. Sienkiewicz, P. Krasucka, B. Charmas, W. Stefaniak, J. Goworek, J Therm Anal 
Calorim, 130 (2017) 85-93.

[2] C.H. Chen, S.L. Suib, J Chin Chem Soc-Taip, 59 (2012) 465-472.
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Adsorpcja surfaktantów a krytyczne napięcie  
powierzchniowe zwilżania ciał stałych 

Katarzyna Szymczyk, Bronisław Jańczuk, Joanna Krawczyk,  
Anna Zdziennicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Całkowite rozpływanie się cieczy lub roztworu po powierzchni ciała stałego 
może zachodzić, jeśli praca adhezji cieczy (Wa) lub roztworu do powierzch-
ni ciała stałego jest równa lub większa od pracy kohezji cieczy. Istnieje wiele 
metod wyrażenia Wa w funkcji napięcia powierzchniowego cieczy (gLV) i cia-
ła stałego. Good i Girifalco [1] sugerują, że Wa można przedstawić poprzez 
średnią geometryczną z gLV cieczy i ciała stałego skorygowaną parametrem 
oddziaływań międzyfazowych (f). Jeśli f = 1 wówczas napięcie powierzchnio-
we ciała stałego równe jest gLV cieczy zwilżającej i występuje jej spontaniczne 
rozpływanie się po ciele stałym. Gdy f ≠ 1 wówczas możliwe jest całkowite 
rozpływanie się cieczy po ciele stałym o napięciu powierz-chniowym innym 
niż napięcie ciała stałego. Zisman wartość takiego napięcia nazwał krytycz-
nym napięciem powierzchniowym zwilżania ciała stałego (gC) [2]. gC można 
wyznaczyć znając wartości kąta zwilżania (q) dla wielu cieczy lub roztworów  
o różnym stężeniu na podstawie zależności napięcia adhezyjnego (gLVcosq) lub 
cosq od gLV. Okazało się jednak, że przez ekstrapolację krzywych otrzyma-
nych z tych zależności do q = 0 otrzymuje się różne wartości gC danego cia-
ła stałego dla różnych szeregów cieczy lub roztworów, szczególnie wodnych 
roztworów surfaktantów. Ponieważ problem gC jest nadal otwarty przepro-
wadzono szczegółową analizę q dla wodnych roztworów surfaktantów wę-
glowodorowych i fluorowęglowych oraz ich mieszanin na powierzchni apo-
larnych, mono- i bipolarnych ciał stałych w aspekcie adsorpcji surfaktantów 
i ich mieszanin na granicy faz woda-powietrze, ciało stałe-powietrze i cia-
ło stałe-woda. Z analizy tej wynika, że dla apolarnych ciał stałych istnieje 
prostoliniowa zależność między gLVcosq a powierzchniowym roztworów sur-
faktantów węglowodorowych i w przeciwieństwie do Zismana i współ. nie 
ma liniowej zależności między cosq a gLV roztworu surfaktantów. Dla mono-  
i bipolarnych ciał stałych zależność między gLVcosq a gLV jest bardziej skompli-
kowana. Niezależnie od rodzaju ciała stałego uzyskane wartości gC odbiegają 
od napięcia powierzchniowego ciała stałego. 

[1] A. W. Adamson, A. P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces, 6th ed.; Wiley-Inter-
science: New York, 1997.

[2] K. Szymczyk, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Colloids Surf. A, 402C 
(2012) 131.
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Odzysk lantanowców z roztworów modelowych  
i rzeczywistych

Grzegorz Wójcik, Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Gwałtowny rozwój elektroniki w XX wieku spowodował, że wiek XXI bę-
dzie zdominowany przez układy elektroniczne zdolne do sterowania wieloma 
procesami. W chwili obecnej ciągłej ewaluacji podlega sztuczna inteligencja 
a moce obliczeniowe komputerów są wystarczające, aby na drogi wypuszczać 
samochody autonomiczne. Tak silny rozwój nie byłby możliwy gdyby nie me-
tale ziem rzadkich. Lantanowce są stosowane w czujnikach, laserach, świa-
tłowodach to wszystko powoduje, że stały się pierwiastkami strategicznymi. 
Bez lantanowców nie ma mowy o gospodarczych osiągnieciach i rozwoju 
nowoczesnych technologii. Problemem może okazać się jedynie dostępność 
tych pierwiastków, gdzie od wielu lat pierwsze miejsce w grupie głównych 
dostawców zajmują Chiny. Dlatego wiele rozwiniętych gospodarczo krajów 
chcąc posiadać lantanowce musi poszukiwać tych pierwiastków w odpado-
wych materiałach. Mogą to być urządzenia elektroniczne jak również zużyte 
ogniwa akumulatorów [1]. 

Dlatego zasadniczym celem badań było opracowanie technologii otrzymy-
wania wybranych związków lantanowców o wysokiej czystości ze zużytych 
ogniw wodorkowych Ni-MH z perspektywą zastosowania ich w technolo-
giach fotonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem etapów zoptymalizo-
wania technologii ługowania odpadowych (zużytych) ogniw wodorkowych, 
rozdzielenia mieszaniny jonów, znajdujących się w otrzymanym roztworze, 
wydzielanie soli lantanowców, a następnie ich oczyszczenia w taki sposób, aby 
uzyskać czystość wymaganą do zastosowań w laserach włóknowych. Szczegó-
łowe wyniki badań zostaną przedstawione w prezentowanej pracy.

Badania zostały wykonane przy wsparciu NCBiR w ramach projektu w ramach projek-
tu „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów 
włóknowych i wzmacniaczy optycznych”, Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne 
programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubel-
skim w obszarze technologii fotonicznych, na podstawie umowy nr POIR.04.01.01-00-
0040/17-00.

[1] D. Kołodyńska, Z. Hubicki, Investigation of sorption and separation of lantha-
nides on the ion exchangers of various types, w: Ion Exchange Technologies, (ed. 
Ayben Kilislioğlu), InTech, Publishers 2012, ISBN 980-953-307-139-3, pp. 101-
154, http://dx.doi.org/10.5772/50857.
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Standardowa swobodna energia adsorpcji  
a napięcie międzyfazowe woda-surfaktant

Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk, Joanna Krawczyk, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowski 3, 20-031 Lublin 

Adsorpcja surfaktantów na różnych granicach faz odgrywa ważną rolę w ży-
ciu codziennym i przemyśle. Procesowi temu towarzyszy obniżenie swobodnej 
energii Gibbsa roztworu surfaktantów. Zatem miarą tendencji surfaktantu do 
adsorpcji jest standardowa swobodna energia Gibbsa adsorpcji. Mechanizm 
adsorpcji surfaktantów na granicy faz ciało stałe-powietrze i ciało stałe-woda 
różni się od tego na granicy faz woda-powietrze. W przypadku granicy faz 
woda-powietrze część hydrofobowa surfaktantów przechodzi z fazy ciekłej do 
gazowej, a na granicy faz ciało stałe-powietrze i ciało stałe-woda cząsteczki 
surfaktantów w warstwie powierzchniowej nie przenikają fazy stałej. Utrud-
nieniem adsorpcji surfaktantów na granicy faz ciało stałe-woda jest wyparcie 
cząsteczek wody z powierzchni ciała stałego. Przejście surfaktantów z fazy 
wodnej do gazowej powinno być związanie ze zmianą napięcia międzyfazo-
wego część hydrofobowa surfaktantu-woda na napięcie powierzchniowe tej 
części. Bazując na tym założeniu przeprowadzono rozważania procesu ad-
sorpcji surfaktantów na granicy faz woda-powietrze i obliczono standardową 
swobodną energię Gibbsa adsorpcji korzystając ze znanych metod, jak również 
proponując własne oraz przeprowadzono analizę zmian napięcia między-fa-
zowego woda-część hydrofobowa surfaktantu z uwzględnieniem powierzchni 
kontaktu tej części z cząsteczkami wody zarówno w fazie wodnej jak i po-
wierzchniowej. Okazało się, że przy założeniu, że napięcie międzyfazowe 
woda-część hydrofilowa surfaktantu nie ulega zmianie podczas transportu 
cząsteczek surfaktantu z głębi roztworu do fazy powierzchniowej a część hy-
drofobowa cząsteczek surfaktantu zorientowana jest równolegle do granicy 
faz woda-powietrze oraz brak jest kontaktu między cząsteczkami surfaktan-
tu w warstwie powierzchniowej, obliczone wartości zmian swobodnej ener-
gii przejścia części hydrofobowej z fazy wodnej do powietrza są zbliżone do 
zmian standardowej swobodnej anergii adsorpcji Gibbsa. Z rozważań wynika 
również, że istnieje ścisły związek między wartościami standardowej swobod-
nej energii Gibbsa adsorpcji obliczonej z proponowanego przez nas równania 
a tymi z równania Langmuira.

[1] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Int. J. Mol. Sci., 19(7) 
(2018) 1934; 1.
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Przewidywanie zwilżalności ciał stałych przez wodne 
roztwory surfaktantów 

Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Zgodnie z równaniem Younga zwilżalność ciała stałego przez daną ciecz za-
leży od napięcia powierzchniowego cieczy, ciała stałego i napięcia międzyfa-
zowego ciało stałe-ciecz. W celu wykorzystania równania Younga do przewi-
dywania zwilżalności konieczna jest znajomość zależności między napięciem 
międzyfazowym ciało stałe-ciecz a napięciem powierzchniowym cieczy i ciała 
stałego. W literaturze można spotkać wiele podejść do tej zależności, wydaje 
się jednak, że podejście van Ossa i współ. uwzględniające składowe i para-
metry napięcia powierzchniowego jest najbardziej użyteczne z praktycznego 
punktu widzenia. Niestety, stosując wartości parametrów i składowych na-
pięcia powierzchniowego wody oraz ciał stałych wyznaczone przez van Ossa 
i współ. nie uzyskuje się dobrej zgodności między obliczonymi a zmierzony-
mi wartościami kąta zwilżania. Nasuwa się, zatem pytanie co jest przyczyną 
tych rozbieżności. Van Oss i współ. przyjęli za ciecz wzorcową wodę oraz 
składową Lifshitza-van der Waalsa za równą 21,8 mN/m w temperaturze 
293 K, a parametry elektrono-akceptorowy i elektrono-donorowy, jako równe  
i wynoszące 25,5 mN/m. Składowa Lifshitza-van der Waalsa została przyję-
ta, jako równa składowej dyspersyjnej wyznaczonej przez Fowkesa z napięcia 
między- fazowego n-alkan-woda. Składowe innych cieczy oraz ciał stałych 
wyznaczono na podstawie kąta zwilżania na polarnym i monopolarnym ciele 
stałym. W odróżnieniu od van Ossa i współ. nowa składowa Lifshitza-van 
der Waalsa wody (26,85 mN/m) została wyznaczona z kąta zwilżania na 
PTFE, którego napięcie powierzchniowe ustalono z kątów dla n-alkanów [1]. 
Przyjmując, że parametry zasadowy i kwasowy są sobie równe wyznaczono 
nowe wartości składowych i parametrów napięcia powierzchniowego wielu 
ciał stałych. Dla hydrofobowych ciał stałych, stosując wartości ich napięcia 
powierzchniowego, napięcia powierzchniowego wodnych roztworów surfak-
tantów węglowodorowych lub ich mieszanin oraz nową wartość składowej Li-
fshitza-van der Waalsa można z powodzeniem przewidzieć zwilżalność tych 
ciał stałych. Natomiast aby przewidzieć zwilżalność mono- i bipolarnych ciał 
stałych trzeba znać dodatkowo ciśnienie warstwy surfaktantu na granic faz 
ciało stałe-powietrze. 

[1] A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Colloids Surf. A, 529 
(2017) 864.
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Wpływ zastosowania wybranych systemów  
do operacyjnego leczenia skolioz wcześnie pojawiających 
się na poziom uwalnianych jonów metali do tkanek

Anna Danielewicz, Grzegorz Starobrat, Marek Fatyga, Michał Latalski
Uniwersytet Medyczny, Klinika Ortopedii Dziecięcej, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin

Problem bocznego skrzywienia kręgosłupa dotyczy wg różnych źródeł od 
0,47% do 5,2% populacji, z czego wymagających leczenia operacyjnego jest 
ok. 0,1%. Niezależnie od etiologii skrzywienia, skoliozy wcześnie pojawiające 
się (Early Onset Scoliosis), tj. powstające przed 10 rż, stanowią wyzwanie dla 
leczenia, ponieważ jego celem jest nie tylko korekcja deformacji, ale również 
zahamowanie progresji oraz umożliwienie dalszego rośnięcia klatki piersiowej 
i kręgosłupa [1]. 

Leczenie operacyjne, oprócz oczywistych korzyści, niesie ze sobą ryzyko 
powikłań wczesnych jak i późnych. Ze względu na fakt, że implanty pozo-
stawiane są w organizmie przez kilkanaście lub –dziesiąt, nieznane są obecnie 
skutki związane z wydzielaniem jonów metali do okolicznych tkanek i krwio-
obiegu.

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy zastosowanie instrumentacji 
dynamicznej kręgosłupa wpływa na wzrost stężenia jonów metali w tkankach.

Badaniem objęto 70 pacjentów leczonych z powodu deformacji kręgosłu-
pa w Klinice Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
w latach 2014-2016. Średni wiek pacjentów w trakcie zabiegu wynosił 13,5,  
a średni czas obserwacji to 4 lata. Pacjentów podzielono na 5 grup: grupę kon-
trolną (n1 =20; 12 dziewcząt, 8 chłopców), gdzie operowano pacjentów po raz 
pierwszy oraz 4 grupy badane (TGR – traditional growing rod, GGS – guided 
growth system i VEPTR – vertical expandible prosthetic titanium rib) i grupę 
pacjentów, u których doszło do złamania lub obluzowania implantu.

U każdego pacjenta przed zabiegiem pobierano 3 próbki krwi obwodowej, 
3 próbki włosów oraz paznokci. W trakcie zabiegu operacyjnego, przed wpro-
wadzeniem implantów, pobierano tkankę skórną i podskórną z miejsca cięcia 
chirurgicznego. Pacjenci z grup badanych mieli dodatkowo pobieraną tkankę 
makroskopowo zanieczyszczoną znajdującą się w okolicy implantu. Oznacze-
nie ilościowe tytanu wykonano wykorzystując atomową spektrometrię absorp-
cyjną (ang. atomic absorption spectrometry - AAS).

W grupie kontrolnej zaobserwowano korelację zawartości tytanu z płcią;  
w przypadku dziewczynek stężenie to jest mniejsze niż u chłopców.

Obserwowano zwiększone stężenie tytanu w tkance makroskopowo za-
nieczyszczonej we wszystkich badanych grupach, najbardziej w grupie GGS, 
jednak nie wykazano korelacji z czasem trwania obserwacji, jedynie wzrasta 
ono w przypadku grupy leczonej metoda GGS. 
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Ilość zastosowanych implantów nie ma przełożenia na zawartość tytanu, 
jedynie w grupie TGR obserwowano dodatnią korelację, ale bez istotności 
statystycznej. Zakres stabilizacji również nie miał wpływu na gromadzenie 
zanieczyszczeń.

Zastosowanie instrumentacji dynamicznej kręgosłupa wynika, że istotnie 
zwiększa się kumulacja jonów tytanu w okolicznych tkankach, niezależnie od 
czasu pozostawania implantów w organizmie, natomiast ani uszkodzenie im-
plantu ani rodzaj zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego nie ma wpływu 
na ilość uwalnianych drobin.

[1] Marc A Asher and Douglas C Burton. Adolescent idiopathic scoliosis: natural histo-
ry and long term treatment effects Published: 31 March 2006 Scoliosis 2006, 1:2.
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Monowarstwy Langmuira w badaniach układów  
o znaczeniu biomedycznym i farmaceutycznym

Katarzyna Dopierała, Martyna Krajewska, Krystyna Prochaska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4,  
60-965 Poznań, Polska

W ostatnich latach obserwuje się intensywne poszukiwania nowych substan-
cji, zarówno syntetycznych, jak i pochodzenia naturalnego, które pozwoliły-
by skuteczniej zapobiegać chorobom, wykrywać je i walczyć z ich skutkami.  
Z drugiej strony, wykorzystując znane już związki chemiczne, próbuje się 
nadać lekom i suplementom diety nową formę, która zwiększy ich przyswajal-
ność oraz pozwoli w sposób kontrolowany wprowadzić do określonego miejsca 
w organizmie nie wywołując jednocześnie skutków ubocznych.

Rozwiązania tego typu problemów oferuje na przykład nanotechnologia 
dzięki nowym formom preparatów, które posiadając przynajmniej jeden wy-
miar w skali nanometrów, wykazują znacznie większą aktywność biologiczną 
niż dotychczas stosowane środki [1]. Dzięki metodom badawczym pozwala-
jącym ocenić oddziaływania pomiędzy związkami chemicznymi w skali mo-
lekularnej pojawiają się nowe możliwości leczenia chorób nowotworowych 
czy neurologicznych. Spośród nich, na szczególną uwagę zasługują techniki 
monowarstw Langmuira i Langmuira-Blodgett, które są coraz częściej wy-
korzystywane jako układy biomimetyczne służące do oceny interakcji między 
cząsteczkami pełniącymi ważne funkcje w organizmie żywym.

Technika monowarstw Langmuira pozwala wytworzyć warstwy lipidowe 
i lipidowo-bialkowe, które mogą służyć np. jako model błony biologicznej. 
Skład takiej błony można niemal dowolnie zmieniać i otrzymywać np. model 
błony komórki bakteryjnej lub powierzchni pęcherzyka płucnego [2]. Dzięki 
temu możliwa jest ocena oddziaływania nowych substancji z komórką in vitro 
[3,4]. Z drugiej strony filmy Langmuira mogą z powodzeniem służyć do badań 
in vitro zjawisk zachodzących w organizmie żywym, np. podczas oddychania 
czy laktacji [5]. 

Badania ultracienkich filmów uzupełnione mikroskopią kąta Brewstera, 
miernikiem potencjału powierzchniowego czy metodami reologii między-
fazowej pozwalają na kompleksowy opis wieloskładnikowych monowarstw 
i wskazanie związków o największym potencjale terapeutycznym. Z kolei 
możliwość przeniesienia monowarstw z granicy faz woda/powietrze na po-
wierzchnię ciała stałego (technika Langmuira-Blodgett) poszerza wachlarz 
technik pozwalających ocenić właściwości filmu o pomiar zwilżalności, mi-
kroskopię sił atomowych czy techniki spektroskopowe [6]. 

Przedstawione prace zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach subwencji 03/32/SBAD/0901 i Narodowego Centrum Nauki  
nr proj. 2017/01/X/ST4/00242.
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[1] A.P. Ramos, M.A.E. Cruz, C.B. Tovani, P. Ciancaglini, Biophys. Rev. 9 (2017) 79–89. 
[2] S.L. Selladurai, R. Miclette Lamarche, R. Schmidt, C.E. DeWolf, Langmuir. 32 

(2016) 10767–10775.K.
[3] Dopierała, H. Maciejewski, K. Prochaska, Colloids Surfaces B Biointerfaces 140 

(2016) 135–141.
[4] K. Dopierała, M. Skrzypiec, Chem. Phys. Lipids. 213 (2018) 88-95. 
[5] K. Dopierała, M. Krajewska, K. Prochaska, Int. Dairy J. 89 (2019) 96-104.
[6] M. Krajewska, K. Dopierała, K., M.Weiss, K. Prochaska, Langmuir 35(8) (2019) 3183-

3193. 
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Badania właściwości fizykochemicznych fosforanów 
wapnia o znaczeniu biologicznym

Joanna Kolmas
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Zakład Chemii Analitycznej, 
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Fosforany wapnia (CaP) od wielu lat odgrywają szczególną rolę w medycy-
nie [1]. Zainteresowanie CaP związane jest z obecnością w ludzkich tkankach 
zmineralizowanych (tj. kościach, szkliwie, zębinie oraz cemencie) apatytu bio-
logicznego, czyli nanokrystalicznego fosforanu wapnia występującego w for-
mie hydroksyapatytu węglanowego o zubożonej ilości wapnia i grup hydrok-
sylowych. Syntetyczne fosforany wapnia ze względu na duże podobieństwo do 
minerału kostnego znajdują zastosowanie medycynie jako materiały kościoza-
stępcze, powłoki implantów metalicznych, cementy kostne czy też składniki 
kompozytowych rusztowań dla nowotworzonej tkanki kostnej. Prowadzone 
są badania nad ich zastosowaniem jako biomateriałów wielofunkcyjnych do-
starczających substancje lecznicze bezpośrednio do kości [2]. 

W celu zbadania struktury chemicznej oraz oceny właściwości fizykoche-
micznych CaP, zarówno pochodzenia naturalnego jak i uzyskiwanych na 
drodze syntezy, wykorzystuje się wiele metod analitycznych, m.in. dyfrakto-
metrię proszkową (PXRD), spektroskopię w średniej podczerwieni (FT-IR) 
i spektroskopię Ramana, a także spektroskopię magnetycznego rezonansu  
w ciele stałym (ssNMR) [3]. Narzędziem do oceny morfologii badanych mate-
riałów może być mikroskopia elektronowa (SEM oraz TEM). W niniejszym 
projekcie zostaną przedstawione przykłady zastosowań powyższych metod do 
badania różnorodnych CaP, ze szczególnym uwzględnieniem CaP modyfiko-
wanych jonowo. 

[1] S.V. Dorozhkin, M. Epple, Angewandte Chemie Int Ed 41(17) (2002) 3130 
[2] J. Kolmas, S. Krukowski, A. Laskus, M. Jurkitewicz, Ceramics International 42(2) 

(2016) 2472
[3] W. Kołodziejski, Topics in Current Chemistry 246 (2005) 235
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Połączenie związku przeciwnowotworowego  
z nanokryształami nieorganicznych półprzewodników 
sposobem na wzmocnienie cytotoksyczności  
wobec komórek nowotworowych i działanie ochronne 
względem komórek prawidłowych

Edyta Matysiak-Brynda1, Agata Kowalczyk1, Joanna Pilch2, Ewa Augustin2, 
Piotr Bujak3, Zofia Mazerska2, Anna M. Nowicka1

1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
2 Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
3 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Pomimo postępów metod diagnostycznych i wprowadzenia nowych metod le-
czenia, choroby nowotworowe pozostają drugą najczęstszą przyczyną śmierci  
u ludzi. Choć paradygmat dostarczania leków od dawna mówi o ich trans-
portowaniu z odpowiednim stężeniem, w odpowiednim czasie i do odpo-
wiedniego miejsca, do tej pory spełnienie tych założeń stanowi bardzo duże 
wyzwanie. Na szczęcie kontrolowane dostarczanie leków jest zagadnieniem 
tak interesującym dla wielu naukowców i ważnym z punktu widzenia całe-
go społeczeństwa, że można być pewnym, że prace badawcze w tym zakresie 
będą wciąż podejmowane a coraz lepsze terapie będą miały szansę trafić z la-
boratorium na rynek. 

W badaniach wykorzystano czteroskładnikowe nanokryształy stopowe 
Ag-In-Zn-S (QDzielone: Ag1,00In1,10Zn5,60S8,90 i QDred: Ag1,00In3,10Zn1,00S4,00)  
w roli nośnika związków przeciwnowotworowych (doksorubicyny oraz no-
wych niesymetrycznych pochodnych bisakrydyny: C -2028 i C-2045) do 
komórek raka płuc H460 i jelita grubego HCT116 w celu wzmocnienia ich 
odpowiedzi biologicznej. Koniugaty nanokryształ – związek przeciwnowo-
tworowy tworzone były na drodze wiązania chemicznego oraz fizycznej ad-
sorpcji. Otrzymane nanokoniugaty scharakteryzowano ilościowo i jakościowo. 
Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że zastosowane nanokoniugaty wykazu-
ją wyższą aktywność cytotoksyczną niż związki w formie wolnej, szczególnie 
w przypadku komórek raka płuc. Ponadto, sam nośnik nie wpływa na wzrost 
komórek nowotworowych, jak również komórek prawidłowych. Co ważne, 
związki przeciwnowotworowe sprzężone z QD chronią prawidłowe komór-
ki przed toksycznym działaniem leku. Poza tym nanokoniugaty QD-związek 
przeciwnowotworowy wykazują zależne od pH zachowanie uwalniania le-
ków, zatem mogą być stosowane jako obiecujące nośniki do dostarczania leku  
w terapii przeciwnowotworowej.
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Inteligentne nośniki leków przeciwnowotworowych  
zdolnych do uwalniania substancji czynnych  
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Głównym problemem współczesnej onkologii jest poszukiwanie nowych sub-
stancji leczniczych o właściwościach przeciwnowotworowych oraz nowych 
strategii terapii nowotworów. Pomimo, że w ostatnich latach, diagnostyka 
i leczenie stają się coraz bardziej skuteczne, choroby nowotworowe (zwłaszcza 
nowotwory złośliwe) są drugą przyczyną zgonów w Polsce. 

Na rynku mamy obecnie do dyspozycji wiele grup leków przeciwnowotwo-
rowych. Pomimo to, coraz więcej uwagi poświęca się tzw. terapii celowanej. 
Stanowi ona aktualnie ogromne wyzwanie dla klinicystów, a jednocześnie 
osoby zmagające się z nowotworami wiążą z nią największe nadzieje. Jednym  
z narzędzi terapii celowanej są nośniki leków przeciwnowotworowych zdol-
nych do precyzyjnej biodystrybucji i uwalniania substancji czynnych z zapro-
gramowaną kinetyką. 
Głównym celem niniejszej pracy było otrzymanie nośników polimerowych  
o różnej mikrostrukturze zapewniających kontrolowane uwalnianie wybra-
nych cytostatyków. 

Zsyntetyzowano z dużą wydajnością biodegradowalne i bioresorbowalne 
matryce poliestrowe wykorzystując proces polimeryzacji z otwarciem pierście-
nia cyklicznych estrów (ε-kaprolaktonu, rac-laktydu, L-laktydu i glikolidu). 
Mikrostruktura polimerów została scharakteryzowana przy pomocy technik 
1H i 13C NMR. Zsyntetyzowane poliestry wykorzystano następnie do otrzy-
mania implantacyjnych postaci różnych cytostatyków. Otrzymano nośniki po-
liestrowe zdolne do kontrolowanego uwalniania substancji przeciwnowotwo-
rowych (z kinetyką bliską kinetyce zerowego rzędu). Zsyntetyzowane układy 
mogą znaleźć zastosowanie w technologii krótko-, średnio- i długotermino-
wych przeciwnowotworowych systemów terapeutycznych. 
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Przykładowe zastosowania woltamperometrii  
w analizie substancji biologicznie aktywnych

Katarzyna Tyszczuk-Rotko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i 
Analizy Instrumentalnej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Oznaczanie śladowych zawartości substancji biologicznie aktywnych w prepa-
ratach farmaceutycznych, próbkach biologicznych i środowiskowych jest jed-
nym z podstawowych zadań współczesnej chemii analitycznej. Wśród technik 
elektrochemicznych woltamperometria, a w szczególności adsorpcyjna wol-
tamperometria stripingowa jest techniką z wieloma możliwościami zastoso-
wania w analizie związków organicznych, ze względu na jej wysoką czułość, 
dokładność, precyzję i niski koszt aparatury [1-4]. W literaturze opisane są wol-
tamperometryczne procedury oznaczania substancji biologicznie aktywnych  
z zastosowaniem różnych elektrod pracujących, np. elektrod rtęciowych [5-7].  
Elektrody te pomimo wielu zalet posiadają jedną zasadniczą wadę, rtęć i sole 
rtęci są lotne i toksyczne. W związku z tym, dąży się do poszukiwania nowych 
materiałów pozwalających na otrzymanie elektrod, które posiadałyby zalety 
elektrod rtęciowych a jednocześnie byłyby mniej toksyczne.
W niniejszej pracy przedstawiono przykłady przyjaznych dla środowiska elek-
trod, które mogą być stasowane w woltamperometrycznych oznaczeniach sub-
stancji biologicznie aktywnych. 

[1] N. S. Lawrence, E. L. Beckett, J. Davis, R. G. Compton, Anal. Biochem., 303 
(2002) 1

[2] S. A. Ozkan, B. Uslu, H. Y. Aboul-Enein, Crit. Rev. Anal. Chem., 33 (2003) 155
[3] N. A. El-Maali, Bioelectrochem., 64 (2004) 99
[4] B. Uslu, S. A. Ozkan, Anal. Lett., 40 (2007) 817
[5] M. M. C. Dos Santos, V. Famila, M. L. S. Goncalves, Anal. Bioanal. Chem., 374 

(2002) 1074
[6] J. Rodriguez, J.J. Berzas, G. Castaneda, N. Rodriguez, Talanta, 62 (2004) 427
[7] A. A. Ensafi, R. Hajian, Electroanalysis, 18 (2006) 579
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w chemicznej analizie zmineralizowanych tkanek zębów 
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Problem doboru materiału badawczego do analiz fizyko-chemicznych jest nie-
zwykle istotny ze względu na wpływ wielu czynników modyfikujących skład 
i zależności fazowe wewnątrz jego struktury. We współczesnych badaniach 
analitycznych używa się pojęcia próbki/próby reprezentatywnej, którą można 
zdefiniować jako porcję materiału pobraną z badanego obiektu i wyselekcjo-
nowaną w taki sposób, że wykazuje ona istotne właściwości charakterystyczne 
dla całego układu. Zarówno zęby ludzkie, jak i zwierzęce, a głównie ich zmi-
neralizowane tkanki zawierają w swoim składzie szeroki wachlarz pierwiast-
ków chemicznych. Metody mikroanalityczne oferują możliwość ich znacz-
nego uszczegółowienia i stanowią alternatywę dla tradycyjnych pomiarów 
laboratoryjnych. Tego typu badania odzwierciedlają również status zdrowotny 
związany z metabolizmem związków mineralnych w trakcie okresu wzrostu 
i rozwoju całego organizmu. Aktualne informacje na temat molekularnych 
mechanizmów powstawania szkliwa i zębiny oraz ich struktury nie są wciąż 
wystarczające, a relacje zachodzące między nimi mogą również stanowić pod-
stawę i inspirację do pracy nad nowymi materiałami stomatologicznymi, które 
naśladowałyby połączenie tkankowe.

W procesie przeprowadzonej analizy mikrospektralnej zębów zastosowa-
no kilka technik pomiarowych takich jak: mikroskopia optyczna, skaningowa 
mikroskopia elektronowa sprzężona z mikrosondą elektronową, mikrosonda 
protonowa, spektroskopia ramanowska oraz mikrotomografia. Uzyskany ob-
raz optyczny korelował z pomiarami chemicznymi składników organicznych 
i nieorganicznych i wzajemnie się uzupełniał dając pełniejszy obraz budowy 
zębów i ich struktury oraz analizowanych stref połączenia. Zastosowane tech-
niki mogą być pomocne w rozwoju nowych możliwości leczenia próchnicy 
zębów i innych chorób zębów prowadzących do zaburzeń procesów minera-
lizacji. 

[1] P. Anderson, J. C. Elliot, U. Bose, S. J. Jones, Archives in Oral Biology, 41 (1996) 281.
[2] A. Antonakos, E. Liarokapis, T. Leventouri, Biomaterials, 28 (2007) 3043.
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Wpływ chitozanu, TiO2 i kwasu hialuronowego  
na właściwości modelowej błony bakteryjnej
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Chitozan i kwas hialuronowy są polisacharydami zawierającymi ugrupowania 
aminowe i wodorotlenowe, które umożliwiają im oddziaływanie z otoczeniem. 
Ta właściwość sprawiła, że powyższe związki coraz częściej wykorzystuje się 
w różnych procesach, w tym w leczeniu stanów zapalnych i przyspieszaniu 
gojenia się ran. Jest to możliwe dzięki ich doskonałej biokompatybilności  
i fizjologicznej obojętności [1]. 

Połączenie tych substancji z nieorganicznym tlenkiem tytanu(IV) w dys-
persji podnosi walory aplikacyjne układu z uwagi na jego pH, które zbliżo-
ne jest do pH skóry, a także charakter przeciwgrzybiczy oraz nietoksyczność, 
biokompatybilność i całkowitą biodegradowalność w organizmie ludzkim. 
Ponadto właściwości fotokatalityczne TiO2 pośrednio determinują jego wła-
ściwości antybakteryjne. Aspekt ten znajduje się w czołówce badań nad nano-
cząstkami TiO2, których najlepsze wyniki mogą otworzyć drogę do różnorod-
nych zastosowań biomedycznych.

Właściwości antybakteryjne TiO2 w głównej mierze zależą od jego zdolno-
ści fotokatalitycznych, na których oparty jest jeden z mechanizmów działania 
wobec bakterii [2]. Ściśle zależy on od odległości [3], dlatego ważne jest lepsze 
poznanie mechanizmu na poziomie molekularnym.

Analiza wpływu poszczególnych substancji na modelową błonę bakteryj-
ną utworzoną z 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-rac-1-glicerolu (DPPG), 
z użyciem techniki Langmuira dostarcza dodatkowych informacji na temat 
sposobu działania TiO2.

[1] A. Pavinatto, J. A. M. Delezuk, A. L. Souz, F. J. Pavinatto, D. Volpati, P. B. Mi-
randa, S. P. Campana-Filho, O. N. Oliviera, Colloids and Surfaces B: Biointerfa-
ces, 145 (2016) 201–207

[2] V. S. Desai, M. Kowshik, Research Journal of Microbiology, 4 (2009) 97–103.
[3] T. Verdier, M. Coutand, A. Bertron, C. Roques, Coatings, 4(3) (2014) 670–686.
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z pirymidynową jednostką strukturalną
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W ostatnich dziesięcioleciach dokonano wielkiego postępu w odkryciu, iden-
tyfikacji i kontroli różnych stałych postaci aktywnych składników farmaceu-
tycznych (API), w tym polimorfów, solwatów, hydratów, kokryształów, soli  
i bezpostaciowych substancji stałych [1].

Synteza soli bądź kokryształów przy użyciu farmaceutycznie dopuszczal-
nych kwasów lub zasad jest powszechnie stosowaną strategią modulowania 
jego rozpuszczalności (lub szybkości rozpuszczania), stabilności chemicznej 
oraz termicznej, poprawy biodostępności lub zwiększenia możliwości wytwa-
rzania.

Trimetoprym (2,4-diamino-5- (3 ‚, 4’, 5’-trimetoksybenzylo) pirymidyna(TMP),  
to chemioterapeutyk o silnym działaniu bakteriostatycznym, hamującym roz-
wój komórek bakterii. Mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu 
przekształcającego kwas dihydrofoliowy w  tetrahydrofoliowy. Stosowany  
w leczeniu zakażeń układu moczowego, łagodnego ostrego zapalenia gruczołu 
krokowego, nawracającego zapalenia pęcherza i zakażeń dróg oddechowych 

W pracy przedstawiono syntezę, strukturę i niektóre właściwości fizyko
-chemiczne dwuskładnikowych adduktów zawierających trimetoprim (TMP) 
oraz kwas p-ksylilenobis(tiooctowy) (p-XBTA). Poprzez powolne odparowa-
nie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej otrzymano trzy różne formy 
soli trimetoprimu i p-ksylileno-bis(tiooctowego) krystalizujące w układzie 
jednoskośnym oraz trójskośnym. Utworzone struktury tworzą sieć wiązań wo- 
dorowych zawierające cykliczne homosyntony trimetoprimu utworzone poprzez 
parę wiązań wodorowych N-H×××N (ryc. 1). Ten motyw strukturalny występu-
je w strukturach krystalicznych również w obojętnym trimetoprymie [2].

Rys. 1. Supramolekularny homosynton typu R utworzony przez cząsteczki TMP

[1] J. Lu, Afr. J. Pharm. Pharmacol. , 6 (2012) 581.
[2] Q. C. Ton, E. Egert, Acta Cryst. C7 (2015) 75.
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Stabilność niekanonicznych form telomerycznego DNA 
badana przy użyciu dynamiki molekularnej

Tomasz Pańczyk, Paweł Wolski, Patrycja Wojtoń
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ul. Niezapominajek 8, 
30-239 Kraków

Telomery są to końcowe fragmenty chromosomów mające za zadanie za-
bezpieczenie DNA przed niekontrolowaną fuzją podczas replikacji czy też 
ograniczenie ilości możliwych podziałów komórki. Telomery zbudowane są 
z wielokrotnie powtarzanych sekwencji bogatych w cytozynę i guaninę zasad 
azotowych (CCCTAA)3CCCTAA:TTAGGG(TTAGGG)3. Dzięki mo- 
żli-wości tworzenia par Hoogsteena bogate w guaninę nici mogą tworzyć 
niekanoniczne struktury przestrzenne zwane G-quadruplexami. Natomiast 
bogate w cytozynę nici mogą tworzyć niekanoniczne struktury i-motif pod 
warunkiem, że jedna z cytozyn tworzących parę Hoogsteena jest sprotono-
wana. Obecność i zrozumienie stabilności tych niekanonicznych form te-
lomerycznego DNA w warunkach fizjologicznych ma kluczowe znaczenie  
w projektowaniu nowoczesnych leków antynowotworowych [1]. 

Tematem prezentacji będzie więc analiza stabilności tych niekanonicz-
nych form DNA jako funkcji pH środowiska oraz bezpośredniego otoczenia. 
Badania przeprowadzone przy użyciu dynamiki molekularnej pozwoliły na 
stwierdzenie, że struktura i-motif, rozważana jako istniejąca indywidualnie, 
jest bardzo stabilna w niskim pH (ok. 3-6) natomiast ulega ona odwracalnemu 
i spontanicznemu rozpadowi w kierunku tzw. hairpin w pH neutralnym [2]. 
Natomiast obecność G-quadruplexu w bliskim sąsiedztwie i-motifu ma klu-
czowe znaczenie dla stabilności obu tych struktur.

[1] M. Zeraati, D. B. Langley, P. Schofield, et.al. Nat. Chem. 10 (2018) 631.
[2] T. Panczyk, P. Wolski, P. Biophys. Chem. 237 (2018) 22.
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Badanie monowarstw lipidowo-peptydowych  
w układach hybrydowych z chitozanem na podłożu 
polimerowym

Klaudia Woźniak, Małgorzata Jurak, Agnieszka Ewa Wiącek,  
Agata Ładniak, Kacper Przykaza
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Politereftalan etylenu (PET) to liniowy polimer cechujący się dobrymi wła-
ściwościami mechanicznymi, ślizgowymi i dielektrycznymi. Dzięki nim jest 
szeroko stosowany w wielu dziedzinach przemysłu. Na przykład przemysł 
spożywczy wykorzystuje PET do produkcji opakowań, zaś medycyna rekon-
strukcyjna do wytwarzania protez [1, 2].

Jednakże, niska swobodna energia powierzchniowa utrudnia integrację  
z otaczającymi tkankami. Dlatego w celu uzyskania większej efektywności uży-
cia PET konieczna jest modyfikacja jego powierzchni [3]. Istnieje kilka metod,  
do których można zaliczyć działanie plazmą, powlekanie powierzchni filmami 
substancji aktywnych biologicznie i/lub metody mieszane. Ich użycie może 
przyczynić się do otrzymania powierzchni o korzystnej zwilżalności i w kon-
sekwencji lepszej adaptacji biomateriału w żywym organizmie.

Celem badań było scharakteryzowanie powierzchni PET traktowanej nisko-
temperaturową plazmą powietrzną z nałożonym filmem chitozanu i/lub mo-
nowarstwami lipidowo-polipeptydowymi (L-P) o różnych proporcjach skład-
ników. Film chitozanu otrzymano przez zanurzenie aktywnego polimeru PET  
w roztworze polisacharydu (technika dip-coating), zaś monowarstwy L-P 
osadzano przy użyciu techniki Langmuira-Blodgett bezpośrednio na akty-
wowanym nośniku lub po uprzednim naniesieniu chitozanu. Następnie okre-
ślono zwilżalność uzyskanych powierzchni poprzez pomiary kątów zwilżania 
trzech cieczy próbnych (wody, formamidu, dijodometanu). Na ich podstawie 
wyznaczono zmiany swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych przy 
użyciu różnych modeli oddziaływań międzyfazowych. 
Otrzymane wartości świadczą, że zwilżalność filmów jest ściśle uzależniona 
od ich składu. Prowadzone badania mogą być pomocne w projektowaniu po-
wierzchni polimerów o zwiększonej biokompatybilności.

[1] K. Ćwiek-Ludwicka, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 54 (2003), 175-182.
[2] A. Karaszewska, J. Bucheńska, Polimery, 58 (2013), 33-38.
[3] L. Yang, J. Chen, Y. Guo, Z. Zhang, Applied Surface Science, 255 (2009), 4446-4451.
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Charakterystyka struktury dendrymerów PAMAM  
zaadsorbowanych na powierzchni złota.  
Badania dynamiką molekularną

Paweł Wolski, Tomasz Pańczyk
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ul. Niezapominajek 8, 
30-239 Kraków

Materiały utworzone w wyniku adsorpcji dendrymerów poli(amidoamino-
wych) typu PAMAM na powierzchni złota znajdują szerokie zastosowanie 
m.in. w medycynie czy katalizie. Liczne dane eksperymentalne wskazują, że 
dendrymery spłaszczają się na tego typu powierzchniach, co może wpływać na 
właściwości tworzonych filmów.

Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie mikroskopowe-
go obrazu zmian w strukturze przestrzennej zaadsorbowanych dendrymerów 
PAMAM drugiej generacji, przy różnych wartościach pH roztworu oraz licz-
bie zaadsorbowanych cząsteczek, poprzez analizę takich właściwości struk-
turalnych jak: promień żyracji, współczynniki kształtu, asferyczność, rozkład 
grup funkcyjnych (Rys. 1) czy powierzchnia cząsteczki dostępna dla rozpusz-
czalnika. 

Rys. 1. Rozkład atomów azotu w końcowych grupach aminowych dendrymerów wzdłuż 
normalnej do powierzchni złota

Uzyskane wyniki wskazują, że podczas adsorpcji na powierzchni złota den-
drymery PAMAM ulegają spłaszczeniu, a stopień deformacji jest skorelowany 
z wartością pH roztworu jak również liczbą zaadsorbowanych cząsteczek.

Podziękowanie: Składam podziękowania Dyrekcji IKiFP PAN za sfinansowanie niniej-
szych badań w ramach 2 konkursu dla młodych naukowców IKiFP PAN.



POSTERYCHEMIA W MEDYCYNIE

165

Mikroelementy jako stymulatory wzrostu  
kiełków pszenicy

Eliza Blicharska1, Jolanta Flieger2, Małgorzata Tatarczak-Michalewska, 
Bożena Muraczyńska2, Agnieszka Adamczuk3

1 Uniwersytet Medyczny, Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. Chodźki 4A, 
20-093 Lublin

2 Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin 

3 Uniwersytet Przyrodniczy, Centralne Laboratorium Agroekologiczne, ul. Głęboka 28,  
20-612 Lublin

W ostatnich latach obserwuje się rozwój obszarów zajmujących się tematy-
ką stymulacji procesów fizjologicznych roślin oraz procesów biologicznych 
w glebie. Często uregulowanie rynku w tym temacie wymaga wnikliwych  
i pogłębionych badań laboratoryjnych pozwalających na opracowanie zarówno 
efektywnych jak i ekologicznych rozwiązań. Uzyskanie preparatów spełniają-
cych funkcje regulacyjno-stymulacyjne w odniesieniu do roślin lub gleby jest 
wyzwaniem pozwalającym na poprawę jakości uprawy. Regulatory wzrostu  
i rozwoju roślin, to z definicji drobnocząsteczkowe substancje o zróżnicowanej 
budowie chemicznej, które w organizmach roślinnych inicjują lub modyfikują 
przebieg procesów życiowych. 

W przeprowadzonym eksperymencie przebadano wpływ wybranych pier-
wiastków jako czynnika doświadczalnego wpływającego na wzrost i rozwój 
kiełków pszenicy. Określono również zdolności bioakumulacji metali w rośli-
nie celem określenia potencjału biofortyfikacyjnego. 

Hodowlę prowadzono w uprawie hydroponicznej wzbogacanej wybranymi 
mikro- i makroelementami. Wyhodowane kiełki wysuszono, a następnie zmi-
neralizowano techniką wspomaganą mikrofalami. Analizę ilościową jonów 
wybranych metali wykonano na aparacie atomowej spektrometrii absorpcyjnej 
(AAS) z atomizacją płomieniową.

 Zaobserwowane różnice, zarówno w morfologii, jak i zawartości pierwiast-
ków w kiełkach mogą posłużyć do optymalizacji warunków wzbogacania ho-
dowli oraz uzyskania alternatywnego źródła mikroelementów.

 
[1] Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak

-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K.,: „Nowoczesne technologie w pro-
dukcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska”. Polish Journal of Agrono-
my, 2011, 7, 102–112.

[2] Kabata-Pendias A., Pendias H.: „Biogeochemia pierwiastków śladowych”, PWN, 
Warszawa, 1999.

[3] Czerwińska D.: Wartość odżywcza i walory zdrowotne kiełków zbożowych, 
„Przegląd Zbożowo-Młynarski”, Sierpień 2012, 9-10.
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Wykorzystanie układów mikroemulsyjnych  
zawierających hydrofobowe ekstrakty roślinne  
do projektowania płynnych detergentów

Anita Bocho-Janiszewska1,2 , Katarzyna Sarna1, 3, Tomasz Wasilewski1, 2, 
Artur Seweryn1, 2, Jolanta Jasińska2, Monika Pęksa2 
1 Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, Wydział Materiałoznawstwa Technologii  

i Wzornictwa, ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
2 Grupa INCO S.A., Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 8,  

05-530 Góra Kalwaria
3 Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, 

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom 

W pracy przedstawiono badania mające na celu wykorzystanie układów mi-
kroemulsyjnych jako nowoczesnej formy płynnych detergentów. Głównymi 
składnikami mikroemulsji były trzy surowce: mydło potasowe, mieszanina 
niejonowych surfaktantów oraz ekstrakt z jeżyny uzyskany na drodze ekstrak-
cji nadkrytycznej CO2. Sporządzono szereg układów emulsyjnych obejmu-
jących cały zakres stężeniowy stosowanych surowców i opracowano diagram 
Gibbsa obrazujący występowanie obszarów mikroemulsji. Do dalszych badań 
wybrano kilka układów mikroemulsyjnych dosyć znacząco różniących się 
składem. Próbki zostały poddane badaniom fizykochemicznym i użytkowym 
istotnym z punktu widzenia funkcjonalności i zastosowania potencjalnych 
detergentów. Badano lepkość oraz czas roztwarzania w wodzie, skuteczność 
działania oraz właściwości pianotwórcze. Badano również stan powierzchni 
po zastosowaniu preparatów. Analizowano połysk za pomocą połyskomierza 
oraz morfologię powierzchni techniką elektronowej mikroskopii skaningowej. 
Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość wytworzenia płyn-
nych detergentów w formie mikroemulsji o bardzo szerokim spektrum za-
wartości poszczególnych składników: niejonowych surfaktantów, mydła po-
tasowego oraz hydrofobowego ekstraktu roślinnego. Zmieniając zawartość 
poszczególnych składników w recepturze można wpływać na funkcjonalność 
produktu, przez co można projektować płynne detergenty o założonych wła-
ściwościach dostosowanych do potrzeb konsumenta.

Praca współfinansowana z funduszy POIR 2014-2020, projekt nr POIR.01.01.02-00-
0139/16 pt. „Technologia implementacji, łączenia probiotyków i ekstraktów roślinnych  
z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu czyszczą-
cego i myjącego”
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Wykorzystanie srebra w stomatologii – nanotechnologia 

Anna Szabelska1, Anna Modzelewska1, Katarzyna Sarna-Boś1,  
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1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Protetyki Stomatologicznej, ul. Karmelicka 7, 
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2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej  
z Endodoncją, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
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Własności antybakteryjne srebra znane są od tysiącleci. Już w czasach staro-
żytnych wykorzystywano je do przechowywania żywności i wody w srebrnych 
naczyniach oraz zaopatrywano srebrem rany i owrzodzenia. Dziś, dzięki roz-
wojowi wiedzy, nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom może-
my na nowo odkryć lecznicze właściwości tego szlachetnego metalu, również 
w stomatologii. Stany zapalne w obrębie jamy ustnej wpływają niekorzystnie 
na zdrowie całego organizmu. Nanotechnologia wykorzystująca koloidalny 
roztwór cząstek srebra i złota, pozwala rozwiązać główny problem jakim są 
zakażenia wtórne. Dzięki jej zastosowaniu można uzyskać większą trwałość  
i skuteczność leczenia stomatologicznego poprzez redukcję/eliminację bakte-
rii, które powodując choroby zębów i dziąseł mogą dostać się wraz z krwio-
biegiem do serca, nerek czy stawów. Koloidalny roztwór srebra wykazuje 
szerokie spektrum przeciwbakteryjnego działania wobec różnych gatunków 
mikroorganizmów patogennych odpowiedzialnych za zakażenia w stomatolo-
gii. Badania naukowe wykazały skuteczność nanosrebra wobec 99,9% bakterii  
i grzybów odpowiedzialnych za infekcje wtórne w stomatologii. W przypadku 
leczenia kanałowego zaobserwowano spadek ilości powikłań o 45%. Wykaza-
no również, że takie preparaty zwiększają wytrzymałość mechaniczną wypeł-
nień stomatologicznych oraz ograniczają nanoprzeciek, co dodatkowo wpływa 
na poprawę trwałości leczenia. Nanocząstki srebra i złota stosowane podczas 
leczenia protetycznego – przed osadzeniem korony porcelanowej, mostu czy 
licówki, zmniejszają rozwój próchnicy wtórnej oraz wpływają korzystnie na 
połączenie wypełnień z tkankami zęba, czego efektem są lepsze wyniki lecze-
nia stomatologicznego. 

[1] O. Brandt, M. Mildner, A. E. Egger, M. Groessl, U. Rix, M. Posch, B. K. Keppler, 
C. Strupp, B. Mueller, G. Stingl, Nanomedicine, 8 (2012) 478. 

[2] X. Chen, H. J. Schluesener, Toxicology Letters, 176 (2008) 1.
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Konformacja pierścienia furanozowego –  
symulacje QM/MM MD

Karolina Gawęda, Wojciech Płaziński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Furanozy są węglowodanami, które zawierają pięcioczłonowe pierścienie wy-
tworzone w procesie cyklizacji liniowych aldoz lub ketoz. Reszty furanozowe  
są ważnym składnikiem wielu istotnych biologicznie struktur, w tym DNA, RNA  
i sacharydów obecnych w roślinach, jak również tych tworzących ściany ko-
mórek bakteryjnych. Ze względu na ich znaczenie biologiczne, kluczowe jest 
badanie struktury i dynamiki tej klasy węglowodanów. Możemy to osiągnąć 
za pomocą metod obliczeniowych, opartych na empirycznych, polach siło-
wych mechaniki molekularnej lub bardziej dokładnych i wymagających obli-
czeniowo potencjałach ab initio. 

W badaniach zastosowaliśmy podejście hybrydowe, łącząc mechanikę 
kwantową i mechanikę molekularną (QM/MM), aby zbadać jeden z najważ-
niejszych konformacyjnych stopni swobody w furanozach, tj. elastyczność ich 
pięcioczłonowych pierścieni.

W pierwszym etapie zbadaliśmy właściwości konformacyjne kilku prototy-
powych furanoz, tj. mono-, di- i tripodstawionych pochodnych tetrahydrofu-
ranu (THF) w obecności wodnego roztworu. Stwierdziliśmy, że profile energii 
swobodnej związane z procesem deformowania pięcioczłonowego pierścienia 
(pseudorotacja) różnią się znacznie od tych uzyskanych podczas statycznego 
skanu energii. Różnice te przypisano wpływowi cząsteczek wody, których 
obecność prowadzi do zmiany rozkładu ładunków na atomach w pierście-
niu furanozowym; taka zmiana sprzyja alternatywnym kształtom pierścieni.  
W najprostszym przypadku THF, odpowiada to dominacji konformerów 3T2 
i 2T3 w porównaniu z EO i OE. Energetyczny wpływ tego efektu oszacowano 
jako wahający się pomiędzy ~ 3-6 kJ / mol (w zależności od rozważanego ukła-
du i rodzaju potencjału ab initio). Efekt ten występować może we wszystkich 
pierścieniach furanozowych. Może być on traktowany jako kolejny, nieodkry-
ty dotychczas efekt stereoelektroniczny, systematycznie wpływający na kon-
formację furanoz w roztworach rozpuszczalników polarnych.

Badania są częścią projektu finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki (kontrakt 
finansowany w latach 2016-2020 w ramach projektu nr 2015/18/E/ST4/00234 SONA-
TA BIS). 
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Wpływ obecności chitozanu, TiO2 i kwasu hialuronowego 
w ciekłej fazie nośnej na strukturę osadzonych filmów 
lipidowych
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Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Preparatyka materiałów, których potencjalne zastosowanie wiąże się z kon-
taktem z komórkami żywymi, wzbudza konieczność przeprowadzania badań 
mających na celu określenie wpływu powierzchni biomateriału na odpowiedź 
komórkową. Sprecyzowanie czynników pozwalających na zrozumienie od-
działywań pomiędzy komórką a materiałem daje możliwość odpowiedniego 
sterowania jego właściwościami powierzchniowymi. W realizacji tego celu 
może być pomocna charakterystyka fizykochemiczna powierzchni w oparciu 
o analizę topografii, zwilżalności, składu chemicznego i energii powierzch-
niowej. Ponadto określenie zmian wymienionych wielkości w wyniku mo-
dyfikacji powierzchni pozwoli na przewidywanie zachowania się komórek  
w obecności biomateriału [1].

W podjętych badaniach wykorzystano technikę Langmuira-Blodgett, któ-
ra umożliwiła przeniesienie monowarstwy Langmuira utworzonej z 1,2-di-
palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny (DPPC), na podłoże stałe. Film DPPC 
imitował naturalną błonę biologiczną, zdolną do oddziaływań ze składnikami 
ciekłej fazy nośnej, która zawierała chitozan (Ch), kwas hialuronowy (HA)  
i tlenek tytanu(IV) (TiO2). Zależnie od rodzaju i siły oddziaływań fosfolipidu 
ze składnikami subfazy [2] otrzymane na ciele stałym filmy charakteryzowa-
ły się określonymi właściwościami powierzchniowymi. Ich charakterystyka  
w oparciu o pracę adhezji, w powiązaniu z topografią monowarstw, pozwoliła 
na lepsze zrozumienie oddziaływań na granicy błona komórkowa – Ch/TiO2/
HA. Znajomość oddziaływań może być pomocna w przewidywaniu odpo-
wiedzi ze strony środowiska biologicznego będącego w kontakcie z biomate-
riałem. Badania tego typu są istotne w aspekcie wytworzenia nowej generacji 
substytutów skóry.

[1] P. Thevenot, W. Hu, L. Tang, Current Topics in Medicinal Chemistry, 8 (2008) 
270-280.

[2] K.B. Blodgett, I. Langmuir, Physical Review Journals, 51 (1937) 964-982.
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Charakterystyka oddziaływań w lipidowych układach 
biomimetycznych z antyutleniaczem 

Małgorzata Jurak, Agnieszka Ewa Wiącek, Klaudia Woźniak,  
Kacper Przykaza, Agata Gozdecka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Implantowane biomateriały wprowadzane do żywego organizmu oddziałują 
początkowo z krwią indukując odpowiedź immunologiczną. W organizmie 
mogą wystąpić reakcje z udziałem leukocytów, które generują powstanie reak-
tywnych form tlenu. Ich produkcja jest głównym źródłem uszkodzenia tkanek 
objętych stanem zapalnym i wszczepionych materiałów, co w konsekwencji 
prowadzi do odrzucenia implantu [1,2]. W celu przeciwdziałania tego typu 
procesom nasuwa się potrzeba stosowania pokryć o zwiększonej biokompaty-
bilności, zawierających związki o aktywności przeciwutleniającej. Ich przed-
stawicielem jest galusan laurylu (dodecylu, LG) – syntetyczna pochodna natu-
ralnie występującego kwasu galusowego. LG oprócz wychwytywania wolnych 
rodników, wykazuje potencjalną aktywność farmakologiczną względem nowo-
tworów, bakterii i wirusów.

Celem pracy było scharakteryzowanie mieszalności, stanu fizycznego (upa-
kowania, uporządkowania) i struktury zorganizowanych monowarstw lipido-
wych w obecności antyutleniacza - galusanu laurylu. 

Cel zrealizowano przy zastosowaniu techniki Langmuira, która umożli-
wiła utworzenie jedno- i wieloskładnikowych monowarstw na ciekłej fazie 
nośnej oraz wyznaczenie zależności ciśnienia powierzchniowego w funkcji 
powierzchni przypadającej na cząsteczkę (izoterm π-A) podczas symetrycz-
nego sprężania filmów. Na ich podstawie otrzymano wartości nadmiarowej 
powierzchni, nadmiarowej i całkowitej energii Gibbsa mieszania, wyznaczo-
no rodzaj i wielkość oddziaływań w wieloskładnikowych warstwach mono-
molekularnych. 

Analiza termodynamiczna izoterm poszerzyła wiedzę na temat wpływu 
wybranego antyutleniacza na przejścia fazowe i przemiany konformacyjne li-
pidów oraz stan fizyczny błon przy określonym ciśnieniu powierzchniowym. 
Pozwoliła na wybór składników oraz ich proporcji do dalszych etapów badań 
związanych z otrzymaniem stabilnych powłok na podłożu polimerowym  
w aspekcie zwiększenia biokompatybilności tego typu układów. 

[1] J. M. Anderson, Cardiovasc. Pathol., 2 (1993) 33.
[2] S. S. Kaplan, R. P. Heine, R. L. Simmons, Infect. Immun., 67 (1999) 1640. 
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Profil denaturacji termicznej białek surowicy krwi  
chorych na raka płuca - przejawy nieprawidłowości  
genetycznych oraz chemioterapii
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4 Energy Geoscience Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA

Rak płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie, powodują-
cym jednocześnie najwyższą śmiertelność [1]. Nasze badania wstępne nad 
efektywnością chemioterapii w raku płuc pokazały, że zmiany w pojemności 
cieplnej białek surowicy krwi wykazują wrażliwość na modyfikacje genetyczne 
[2]. Efekty nagromadzenia wielu zmian DNA manifestujących się na pozio-
mie komórkowym w zmodyfikowanej strukturze białek, mogą przejawiać się  
w zmianie składu surowicy krwi [3]. W niniejszej pracy wykonano analizę mi-
krokalorymetryczną (DSC) surowic krwi chorych na niedrobnokomórkowego 
raka płuca (adenocarcinoma) bez mutacji genetycznych oraz z nieprawidło-
wościami genów EGFR i ALK. Dodatkowo zbadano efekt przed i po che-
mioterapii. Wyniki badań wykazują, że analiza profilu denaturacji termicznej 
białek surowicy krwi pozwala zidentyfikować próbki chorych na raka płuca 
bez mutacji oraz rozróżnić nieprawidłowości genów EGFR i ALK. 

Rys. 1. Uśrednione krzywe DSC surowic krwi chorych na raka płuc po chemioterapii bez 
nieprawidłowości genetycznych oraz z mutacjami ALK i EGFR

Praca została wsparta przez NCN, Grant Sonata Bis (UMO-2016/22/E/ST4/00446).

[1] L. A. Torre, F. Bray, R.L. Siegel, J. Ferlay, J. Lortet-Tieulent, C. A. Cancer J. Clin. 
65 (2015) 87.

[2] K. Kędra-Królik, I. Chmielewska, A. Michnik, P. Zarzycki, Sci. Rep. 7 (2017), 16796.
[3] J. L.Mulshine, Nat. Rev. Cancer 3 (2003) 65.
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Tabletkowanie SBA-15 z diklofenakiem sodu jako  
efektywna metoda modyfikowania tempa  
uwalniania leku

Agnieszka Kierys1, Lidia Adwent2, Radosław Zaleski2, Jacek Goworek1

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Adsorpcji,  
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2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki, Zakład Metod Jądrowych,  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin

Materiały krzemionkowe charakteryzujące się wysokorozwiniętą powierzch-
nią właściwą, np. typu SBA-15, pozostają w ścisłym kręgu zainteresowań 
naukowych i technologicznych, m. in. jako nośniki substancji leczniczych 
(API) [1]. Za ich zastosowaniem w tej roli przemawia także ich neutral-
ność wobec organizmów żywych. Najczęściej, prowadzone badania koncen-
trują się wokół modyfikacji strukturalnej bądź chemicznej tych materiałów  
w celu zapewnienia odpowiedniego tempa dyfuzji wprowadzonej API [2]. Ich 
modyfikacja, szczególnie poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych, podnosi 
koszt uzyskania tych materiałów, a dodatkowo może obniżać ich biokompa-
tybilność. Wobec powyższego, alternatywnym, a jednocześnie atrakcyjnym 
rozwiązaniem wydaję się być bezpośrednie prasowanie niemodyfikowanych 
materiałów typu SBA-15 z osadzoną substancją czynną w celu nadania im 
formy tabletki. 

W niniejszej pracy jako substancję testową zastosowano diklofenak sodu. 
Zaprezentowane badania wskazują, że prasowanie wpływa w ogromnym 
stopniu nie tylko na porowatość materiału, ale przede wszystkim zdecydowa-
nie spowalnia szybkość uwalniania leku w porównaniu do nośnika w postaci 
proszku. Dzięki zastosowaniu spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS) 
oraz niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji N2 możliwe było wnioskowanie 
zarówno o miejscu lokowania się API w nośniku, jaki i o wpływie siły uży-
tej do sprasowania materiału na jego strukturę wewnętrzną. Przeprowadzona 
analiza pierwiastkowa wykonana przy użyciu skaningowego mikroskopu elek-
tronowego wyposażonego w spektrometr promieniowania rentgenowskiego 
potwierdziła, że wnętrze tabletek jest dostępne dla medium akceptorowego, 
w którym prowadzony był proces uwalniania API. Z drugiej jednak strony, 
stwierdzono nierównomierny rozkład składników leku (sodu i potasu) w funk-
cji odległości od powierzchni tabletki.

[1] M. Vallet-Regi, A. Ramila, R. P. del Real and J. Perez-Pariente, Chem Mater, 13 
(2001) 308-311.

[2] M. Mostafa, N. M. Sadegh, K. Elham, H. Farzin and O. M. Sina, Chem Biol & 
Drug Design, 88 (2016) 370-379.
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Pole siłowe GROMOS dla furanoz: symulacje metodą 
dynamiki molekularnej
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Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Rys. 1. Ilustracja badanych stopni swobody

Nowe rozszerzenie pola siłowego GROMOS [1] służy do badania właściwoś-
ci węglowodanów zawierających pierścienie pięcioczłonowe przy zastosowa-
niu metody obliczeniowej, jaką jest dynamika molekularna. Pole siłowe zos-
tało zaprojektowane i zwalidowane względem właściwości konformacyjnych 
mono-, di-, oligo- i polimerów mających w swoim składzie jednostki furano-
zowe. Zestaw tak dobranych parametrów umożliwia badanie następujących 
stopni swobody związków: geometrii pierścienia, rotacji grup egzocyklicznych 
(laktolowej, hydroksymetylowej), rotacji dowolnego wiązania glikozydowego, 
a także populacji anomerów α i β. Pole to jest kompatybilne z już istniejącym, 
dedykowanym piranozom, polem siłowym GROMOS56A6CARBO/CARBO_R [2,3], 
co  pozwala wykorzystać proponowane przez nas rozszerzenie do badania 
bardziej zróżnicowanych i biologicznie istotnych węglowodanów, które zawi-
erają w swojej budowie zarówno jednostki piranozowe, jak i furanozowe. Wal-
idacja przeprowadzona została przy użyciu danych kwantowo-mechanicznych 
oraz doświadczalnych, dotyczących cech strukturalnych i  konformacyjnych 
badanych sacharydów. Wykazano, iż nowo opracowany zestaw parametrów 
jest w stanie odtworzyć równowagę konformacyjną w  pierścieniu furano-
zowym, swobodne energie anomerów, rotamerów grupy hydroksymetylowej  
i konformerów wiązania glikozydowego. Ponadto omówiono wyniki doty-
czące konformacji pierścienia furanozowego w odniesieniu do modelu „two-
state” [4], jak również inne cechy konformacyjne sacharydów.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu finansowanego przez NCN SONA-
TA BIS UMO-2015/18/E/ST4/00234 (2016-2020).

[1] K. Nester, K. Gaweda, W. Plazinski, J. Chem. Theory Comput., 15 (2019) 1168-1186.
[2] K. Panczyk, K. Gaweda, M. Drach, W. Plazinski, J. Phys. Chem. B, 122 (2018) 

3696-3710.
[3] W. Plazinski, A. Lonardi, P. H. Hünenberger, J. Comput. Chem., 37 (2016) 354-365.
[4] X. Wang, R. J. Woods, J Biomol NMR, 64 (2016) 291-305.
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Solwat kokryształu trimetoprimu i pirymetaminy
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Pirymidyny i pochodne aminopirymidyny są biologicznie ważnymi związka-
mi. Będąc składnikami kwasów nukleinowych oraz wielu leków mają moż-
liwość tworzenia oddziaływań supramolekularnych. Przeciwmalaryczna piry-
metamina (PMA, 2,4-diamino-5- (4-chlorofenylo) -6-etylopirymidyna) oraz 
trimetoprim (TMP, 2,4-diamino-5- (3,4,5-trimetoksybenzylo) pirymidyna), 
znany lek, który selektywnie hamuje enzym bakteryjny - reduktazę dihydrofo-
lianową (DHFR) posiadają 2,4-diaminopirymidynową jednostkę strukturalną. 
Podczas procesu tworzenia wiązania wodorowego protonowana grupa amino-
pirymidynowa TMP wchodzi w interakcję z grupą karboksylanową enzymu 
poprzez parę wiązań wodorowych N-H×××O, tworząc pierścieniowy supramo-
lekularny heterosynton (8). Tego typu motyw strukturalny jest obserwowany  
w wielu kokryształach oraz solach trimetoprimu bądź pirymetaminy [1].

 a)           b)

 
Rys. 1. Struktura molekularna a) trimetoprimu (TMP b) pirymetaminy (PMA)

Solwat kokryształu trimetoprimu (TMP) oraz pirymetaminy(PMA) zo-
stał zsyntezowany poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Struktura supra-
molekularnego kompleksu została określona poprzez rentgenowską analizę 
strukturalną monokryształu. Związek przebadano metodami spektroskopii  
w podczerwieni oraz analizy termicznej (TG / DSC, TG-FTIR). Utworzona 
struktura TMP_PMA jest stabilizowana przez sieć wiązań wodorowych za-
wierających cykliczne syntony.

[1] R. S. Darious, P. T. Muthiaha and F Perdihb, Acta Cryst. C74 (2018) 487.
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30-688 Kraków

Jednym z celów współczesnej medycyny jest projektowanie nośników substan-
cji terapeutycznie aktywnych, pozwalających na dostarczanie leku do miejsc 
zmienionych chorobowo, zwiększających jego biodostępność oraz pozwalają-
cych na kontrolowane lub wydłużone uwalnianie. 

Celem obecnej pracy było zaprojektowanie nośnika dla antybiotyku prze-
ciwgruźliczego – izoniazydu oraz leku przeciwastmatycznego – teofiliny oraz 
określenie możliwości podania powstałego kompozytu w formie wziewnej. 
Jako potencjalne nośniki wybrano FeMIL100 oraz FeMIL101NH 2, należące 
do grupy porowatych polimerów koordynacyjnych MOF. Nośniki poddano 
wstępnej ocenie pod kątem biokompatybilności względem komórek nabłonka 
płuc. Po 24-godzinnej inkubacji nie zauważono wpływu na żywotność ko-
mórek oraz stopień ich proliferacji. Zawartość oraz kinetykę uwalniania obu 
leków oceniono za pomocą pomiarów UV-VIS. 

Rys. 1. Krzywa uwalniania a) teofiliny oraz b) izoniazydu

Dla obu kompozytów zaobserwowano wydłużony czas uwalniania leku. 
Możliwość zastosowania Fe-MIL-101-NH2 jako kontrastu MRI wykazano 
za pomocą tomografii rezonansu magnetycznego. FeMIL101NH2 skutecznie 
skraca czasy relaksacji T1 i T2 a efekt ten zależy liniowo od zastosowanego 
stężenia MOF. 

Otrzymane wyniki potwierdziły, że zarówno FeMIL100 jak i FeMIL-
101NH2 mogą zostać wykorzystane jako teranostyki we wziewnej terapii cho-
rób płuc.

Pracę zrealizowano dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 
numer 2014/15/B/ST5/04498.
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Charakterystyka fizyko-chemiczna leku cyklosporyny A 
w układach dyspersyjnych
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Międzyfazowych, pl. Marii Curie-Skłodowski 3, 20-031 Lublin

Cyklosporyna A (CsA) jest silnym preparatem immunosupresyjnym inten-
sywnie wykorzystywanym do zapobiegania odrzutom przeszczepów, szcze-
gólnie w przypadku transplantacji nerki, wątroby i szpiku kostnego pacjentów, 
jak również by opóźnić stan zapalny lub zapobiec progresji u pacjentów z cho-
robą autoimmunologiczną. 

Mimo dużego znaczenia klinicznego tego leku, jego dłuższe stosowanie 
jest często ograniczone niską biodostępnością, nefrotoksycznością i hepato-
toksycznością. Ze względu na wyżej wymienione wady istnieje duże zaintere-
sowanie opracowaniem alternatywnych postaci dawkowania tego leku. Podej-
mowane są próby ograniczenia toksyczności i poprawienia biodostępności CsA 
poprzez zastosowanie układów dyspersyjnych, w tym emulsji i mikroemulsji. 
Literatura donosi, że w odpowiednim rodzaju nośnika CsA może wykazywać 
zmniejszoną lub nawet niewielką nefrotoksyczność a jednocześnie zwiększoną 
absorpcję odpowiednią do zastosowań zarówno doustnych, jak i dożylnych [1]. 

Przeprowadzone zostały badania właściwości fizykochemicznych CsA po 
wprowadzeniu do emulsji typu o/w, jak również stabilności emulsji w tempe-
raturze 20o i 37oC przy użyciu techniki statycznego i dynamicznego rozpra-
szania światła. W celu zwiększenia biodostępności CsA jako składnik fazy 
lipidowej zastosowano fosfolipid DPPC i/lub cholesterol (Ch) a dla polep-
szenia rozpuszczalności składników etanol (Et). W temperaturze fizjologicz-
nej otrzymano bardziej stabilne układy o mniejszych wartościach średnicy  
i większej homogeniczności potwierdzonej niskimi wartościami polidysper-
syjności i stabilnym potencjałem dzeta. Spośród otrzymanych układów CsA 
te o największej stabilności mogą być poddane testom farmakokinetycznym  
w celu wyselekcjonowania preparatu o największej skuteczności leku przy jed-
nocześnie najmniejszej toksyczności. 

[1] S. J. Kim, H.-K. Choi, Y.-B. Lee, International Journal of Pharmaceutics 249 
(2002) 49.



POSTERYCHEMIA W MEDYCYNIE

177
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fizykochemicznej

Klaudia Woźniak, Małgorzata Jurak, Agnieszka Ewa Wiącek,  
Agata Ładniak, Kacper Przykaza
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk 
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Dzisiejsza inżynieria tkankowa stawia przed naukowcami konkretne wyma-
gania dotyczące właściwości, jakie powinien spełniać dany materiał wyko-
rzystywany do wytworzenia implantu. Najważniejsze z nich to nietoksycz-
ność, trwałość oraz biokompatybilność. Ze względu na takie cechy najczęściej 
stosowane są polimery. Jednym z nich jest politereftalan etylenu (PET).  
W celu zwiększenia kompatybilności tworzywa, uwarunkowanej odpowied-
nim charakterem hydrofilowo-hydrofobowym powierzchni, oraz zminimali-
zowania zaburzeń układu odpornościowego prowadzi się różnorakie modyfi-
kacje fizykochemiczne polimeru [1].

Podążając w tym kierunku przeprowadzono badania zwilżalności po-
wierzchni PET po traktowaniu plazmą powietrzną i osadzeniu monowarstw 
substancji aktywnych biologicznie [2-4]. Wybrano związki o właściwościach 
antybakteryjnych, immunosupresyjnych i/lub wchodzące w skład błon biolo-
gicznych. Przeniesiono je na stały nośnik przy użyciu techniki dip-coating i/
lub Langmuira-Blodgett. Tego typu modyfikacje doprowadziły do uzyskania 
interesujących zmian w polarności polimeru, określonej na podstawie pomia-
rów kątów zwilżania i wartości pozornej swobodnej energii powierzchniowej. 
Mogą one przyczynić się do wzrostu biokompatybilności materiału w kontak-
cie z tkankami, co wydaje się kluczowe w aspekcie zastosowań w medycynie 
regeneracyjnej.

[1] A. Karaszewska, J. Bucheńska, Polimery, 58 (2013), 33-38.
[2] R. Ma, T. Tan, International Journal of Molecular Science, 15 (2014), 5426-5445.
[3] A. E. Wiącek, K. Terpiłowski, M. Jurak, M. Worzakowska, European Polymer 

Journal, 78 (2016), 1-13.
[4] M. Jurak, Chemistry and Physics of Lipids, 165 (2012), 302-310.
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Anton Paar
Austriacka Firma o zasięgu globalnym założona w 1922 r. opracowuje, produkuje  
i dystrybuuje wysoce dokładne przyrządy laboratoryjne i procesowe systemy pomia-
rowe oraz dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania auto-
matyzacji i robotyzacji. Jest światowym liderem w dziedzinach pomiaru zawartości 
CO2  i gęstości, oznaczania stężenia oraz reometrii. Nowa dziedzina rozwoju firmy to 
aparatura związana z pomiarem i charakteryzacją właściwości powierzchni materiałów, 
charakteryzacją mikro i nanocząstek. 
Od 2018r Anton Paar GmbH jest właścicielem nowej linii produktów 
Quantachrome Instruments, pioniera na rynku światowym w dzie-
dzinie pomiarów materiałów porowatych kilkoma metodami badaw-
czymi. Linię produktów Quantachrome Instruments można podzielić 
na 5 grup badawczych:
• Analizatory adsorpcji gazów, pomiar powierzchni właściwej BET.
• Aparaty do pomiaru powierzchni i właściwości katalizatorów – che-

misorpcja.
• Porozymetry rtęciowe do pomiaru wielkości porów w zakresie od 

3.6nm nawet do 1100 µm.
• Porometry kapilarne przepływowe do pomiaru przepuszczalności 

materiałów membranowych.
• Analizatory gęstości właściwej i nasypowej ciał stałych, pianek  

i proszków.
Firma Anto Paar GmbH jest producentem najwyższej światowej kla-
sy Reometrów serii MCR z opatentowaną technologią silnika komu-
towanego. Nasze urządzenia można szybko zaadoptować do każdych 
potrzeb badawczych. Reometry Anton Paar posiadają największą na 
rynku ofertę akcesoriów badawczych do badania właściwości materia-
łów lepko plastycznych niemal w każdych warunkach. 
3 lata temu Anton Paar wprowadził na rynek 2 analizatory wielko-
ści cząstek łącząc wszystkie zalety istniejących obecnie urządzeń na 
rynku przy zachowaniu niespotykanej niezawodności, dokładności  
i szybkości pomiaru:
• Litesizer 500/100 – rozmiar cząsteczek, potencjał zeta i masa czą-

steczkowa za pomocą pomiarów dynamicznego rozpraszania światła 
(DLS – dynamic light scattering), elektroforetycznego rozpraszania 
światła (ELS – electrophoretic light scattering) i statystycznego roz-
praszania światła (SLS – static light scattering). Pomiar współczyn-
nika załamania światła.

• PSA 1190/1090/990 – laserowy pomiar wielkości cząstek w zakresach 
od 0,04 μm nawet do 2500 μm z wykorzystaniem do 3 laserów. Bada-
nia mokrych i suchych próbek bez konieczności zmiany konfigura-
cji. Pełna automatyzacja pomiaru z zastosowaniem automatycznego 
podajnika próbek.

Anton Paar Poland Sp. z o.o.
ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa



Bruker Polska oferuje najbardziej zaawansowane spektrometry FT-IR, FT-NIR, 
Raman i TeraHertz, aby spełnić wszystkie wymagania stawiane przez codzienną 
pracę naukową i w kontroli jakości. Niezliczone innowacje wdrożone w naszych 
spektrometrach, są uosobieniem naszej fi lozofi i bycia liderem wydajności 
w naukach przyrodniczych i systemach analitycznych.

Skontaktuj się z nami: www.bruker.com/optics

Wiodące innowacje 
FT-IR, FT-NIR i Raman 

Spectroscopy
Innovation with Integrity

Bruker Polska Sp.z o.o.
Budziszyńska 69
60-179 Poznań
Tel. +48 61 868 90 08
Fax. +48 61 868 90 96
Email: bruker.polska@bruker.com

 Mikroskopy FT-IR
 LUMOS jest wolnostojącym mikroskopem 
FTIR z pełną automatyką. Został zapro-
jektowany w celu połączenia najlepszych 
możliwości w zakresie kontroli wzrokowej i 
analizy spektralnej w podczerwieni 
z najwyższym komfortem użytkownika.

 Spektrometry FTIR do badań 
 rutynowych i badawczych

 Najszersza paleta produktów na rynku, od 
kompaktowego spektrometru ALPHA II po 
IFS125HR z najwyższą rozdzielczością 
dla wszystkich rutynowych, badawczych 
i naukowych zastosowań.

 Spektrometry FT-NIR
 Intuicyjnie spektrometry dyspersyjne 
i FT-Ramana oraz mikroskopy o wysokiej 
rozdzielczości spektralnej, doskonale 
nadające się do badań i kontroli jakości.

 Spektrometry Ramana
 Najszersza paleta produktów na 
rynku, od kompaktowego spektrometru 
ALPHA II po IFS125HR z najwyższą 
rozdzielczością dla wszystkich ruty-
nowych, badawczych i naukowych 
zastosowań.

 Analizatory gazów FT-IR 
 Seria MATRIX MG to wytrzymałe, 
wysokowydajne analizatory fazy gazowej 
w średniej podczerwieni do zastosowań 
procesowych i badawczych.

Bruker Polska oferuje najbardziej zaawansowane spektrometry FT-IR, FT-NIR, 
Raman i TeraHertz, aby spełnić wszystkie wymagania stawiane przez codzienną 
pracę naukową i w kontroli jakości. Niezliczone innowacje wdrożone w naszych 
spektrometrach, są uosobieniem naszej fi lozofi i bycia liderem wydajności 
w naukach przyrodniczych i systemach analitycznych.

Skontaktuj się z nami: www.bruker.com/optics

Wiodące innowacje 
FT-IR, FT-NIR i Raman 

Spectroscopy
Innovation with Integrity

Bruker Polska Sp.z o.o.
Budziszyńska 69
60-179 Poznań
Tel. +48 61 868 90 08
Fax. +48 61 868 90 96
Email: bruker.polska@bruker.com

 Mikroskopy FT-IR
 LUMOS jest wolnostojącym mikroskopem 
FTIR z pełną automatyką. Został zapro-
jektowany w celu połączenia najlepszych 
możliwości w zakresie kontroli wzrokowej i 
analizy spektralnej w podczerwieni 
z najwyższym komfortem użytkownika.

 Spektrometry FTIR do badań 
 rutynowych i badawczych

 Najszersza paleta produktów na rynku, od 
kompaktowego spektrometru ALPHA II po 
IFS125HR z najwyższą rozdzielczością 
dla wszystkich rutynowych, badawczych 
i naukowych zastosowań.

 Spektrometry FT-NIR
 Intuicyjnie spektrometry dyspersyjne 
i FT-Ramana oraz mikroskopy o wysokiej 
rozdzielczości spektralnej, doskonale 
nadające się do badań i kontroli jakości.

 Spektrometry Ramana
 Najszersza paleta produktów na 
rynku, od kompaktowego spektrometru 
ALPHA II po IFS125HR z najwyższą 
rozdzielczością dla wszystkich ruty-
nowych, badawczych i naukowych 
zastosowań.

 Analizatory gazów FT-IR 
 Seria MATRIX MG to wytrzymałe, 
wysokowydajne analizatory fazy gazowej 
w średniej podczerwieni do zastosowań 
procesowych i badawczych.Bruker Polska oferuje najbardziej zaawansowane spektrometry FT-IR, FT-NIR, 

Raman i TeraHertz, aby spełnić wszystkie wymagania stawiane przez codzienną 
pracę naukową i w kontroli jakości. Niezliczone innowacje wdrożone w naszych 
spektrometrach, są uosobieniem naszej fi lozofi i bycia liderem wydajności 
w naukach przyrodniczych i systemach analitycznych.

Skontaktuj się z nami: www.bruker.com/optics

Wiodące innowacje 
FT-IR, FT-NIR i Raman 

Spectroscopy
Innovation with Integrity

Bruker Polska Sp.z o.o.
Budziszyńska 69
60-179 Poznań
Tel. +48 61 868 90 08
Fax. +48 61 868 90 96
Email: bruker.polska@bruker.com

 Mikroskopy FT-IR
 LUMOS jest wolnostojącym mikroskopem 
FTIR z pełną automatyką. Został zapro-
jektowany w celu połączenia najlepszych 
możliwości w zakresie kontroli wzrokowej i 
analizy spektralnej w podczerwieni 
z najwyższym komfortem użytkownika.

 Spektrometry FTIR do badań 
 rutynowych i badawczych

 Najszersza paleta produktów na rynku, od 
kompaktowego spektrometru ALPHA II po 
IFS125HR z najwyższą rozdzielczością 
dla wszystkich rutynowych, badawczych 
i naukowych zastosowań.

 Spektrometry FT-NIR
 Intuicyjnie spektrometry dyspersyjne 
i FT-Ramana oraz mikroskopy o wysokiej 
rozdzielczości spektralnej, doskonale 
nadające się do badań i kontroli jakości.

 Spektrometry Ramana
 Najszersza paleta produktów na 
rynku, od kompaktowego spektrometru 
ALPHA II po IFS125HR z najwyższą 
rozdzielczością dla wszystkich ruty-
nowych, badawczych i naukowych 
zastosowań.

 Analizatory gazów FT-IR 
 Seria MATRIX MG to wytrzymałe, 
wysokowydajne analizatory fazy gazowej 
w średniej podczerwieni do zastosowań 
procesowych i badawczych.

Bruker Polska oferuje najbardziej zaawansowane spektrometry FT-IR, FT-NIR, 
Raman i TeraHertz, aby spełnić wszystkie wymagania stawiane przez codzienną 
pracę naukową i w kontroli jakości. Niezliczone innowacje wdrożone w naszych 
spektrometrach, są uosobieniem naszej fi lozofi i bycia liderem wydajności 
w naukach przyrodniczych i systemach analitycznych.

Skontaktuj się z nami: www.bruker.com/optics

Wiodące innowacje 
FT-IR, FT-NIR i Raman 

Spectroscopy
Innovation with Integrity

Bruker Polska Sp.z o.o.
Budziszyńska 69
60-179 Poznań
Tel. +48 61 868 90 08
Fax. +48 61 868 90 96
Email: bruker.polska@bruker.com

 Mikroskopy FT-IR
 LUMOS jest wolnostojącym mikroskopem 
FTIR z pełną automatyką. Został zapro-
jektowany w celu połączenia najlepszych 
możliwości w zakresie kontroli wzrokowej i 
analizy spektralnej w podczerwieni 
z najwyższym komfortem użytkownika.

 Spektrometry FTIR do badań 
 rutynowych i badawczych

 Najszersza paleta produktów na rynku, od 
kompaktowego spektrometru ALPHA II po 
IFS125HR z najwyższą rozdzielczością 
dla wszystkich rutynowych, badawczych 
i naukowych zastosowań.

 Spektrometry FT-NIR
 Intuicyjnie spektrometry dyspersyjne 
i FT-Ramana oraz mikroskopy o wysokiej 
rozdzielczości spektralnej, doskonale 
nadające się do badań i kontroli jakości.

 Spektrometry Ramana
 Najszersza paleta produktów na 
rynku, od kompaktowego spektrometru 
ALPHA II po IFS125HR z najwyższą 
rozdzielczością dla wszystkich ruty-
nowych, badawczych i naukowych 
zastosowań.

 Analizatory gazów FT-IR 
 Seria MATRIX MG to wytrzymałe, 
wysokowydajne analizatory fazy gazowej 
w średniej podczerwieni do zastosowań 
procesowych i badawczych.



Firma „Herbapol-Lublin” S.A. już od 70 lat łączy tradycję z nowoczesnością, ciesząc się 
zaufaniem kolejnych pokoleń polskich konsumentów, którzy doceniają wysoką jakość 
oraz wyjątkowy smak oferowanych przez nią produktów. 
Jako lider rynku w kategorii syropów owocowych, herbatek ziołowych, owocowych, 
funkcjonalnych, herbat czerwonych i wicelider w kategorii herbat zielonych i produk-
tów dżemowych, firma nieustannie rozwija się i wprowadza innowacyjne rozwiązania 
i produkty, jednocześnie pamiętając o niezmiennych od 70 lat wartościach, takich jak 
naturalność, otwartość czy smak chwil spędzanych z najbliższymi. 
Herbapol powstał w Lublinie w 1949 roku. Firma od początku swojego istnienia zwią-
zana jest właśnie z Lubelszczyzną. To z tego regionu pochodzą wyjątkowe owoce, 
pozyskiwane wyłącznie od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Natura jest nie tylko 
źródłem surowców, ale stanowi również inspirację do tworzenia nowych produktów, 
apetycznych połączeń smakowych oraz praktycznych rozwiązań zwiększających kom-
fort konsumentów. Firmę „Herbapol-Lublin” S.A. wyróżnia również unikalny system 
pozyskiwania surowców poprzez własne punkty skupu, który wspiera naturalne upra-
wy ziół w Polsce. 
W 2017 roku firma zadebiutowała ze swoimi produktami w kanale HoReCa, dając kon-
sumentom możliwość cieszenia się ich wyjątkowym smakiem również poza domem.
Produkty firmy „Herbapol-Lublin” S.A. to nie tylko doskonały smak, przywodzący na 
myśl dzieciństwo. To również pozytywne emocje, przyjemność oraz dzielenie wspól-
nych chwil z najbliższymi. Inspiracja naturą przyczyniła się również do powstania przy-
znawanej przez Herbapol Nagrody Esencja Natury. Już od 11 lat, podczas uroczystej 
Gali, wyróżniane są osoby ze świata nauki, sztuki, mediów, sportu i innych dziedzin, 
dla których kontakt z naturą stanowi ważny element życia. 
W 2019 roku firma obchodzi swoje 70-te urodziny. To doskonała okazja do podsumo-
wań i wyznaczania nowych planów na przyszłość, oraz do podziękowania konsumen-
tom za wieloletnie zaufanie. 

www.herbapol.com.pl 



Zastosowanie sztucznej inteligencji  
oraz IoT w chromatografii XXI w. 

DIA oraz DDA w najnowszych spektrometrach LCMS Shima-
dzu

Paweł Stalica, pawels@shim-pol.pl
Shim-Pol, A. M. Borzymowski, Izabelin

Do niedawna prawidłowy schemat pracy z systemami chromatograficznymi, 
a zwłaszcza w układach LCMS zakładał  

dokładne przemyślenie planowanego eksperymentu,  
stawianie hipotez, następnie optymalizację metody,  

poszukiwanie optymalnych przejść MRM itd. Wreszcie prawie  
na końcu dochodzono do etapu pod tytułem „zbieranie danych”.  

Na koniec dochodziła integracja pików  
i testowanie postawionych hipotez. 

Współczesna technologia umożliwia wywrócenie tego schematu  
do góry nogami. Dzięki podejściu, które w światowej literaturze określa się 

jako DIA (ang. Data Independent Acquisition),  
możliwe jest rozpoczęcie pracy od tego co dotychczas  

było prawie na końcu procesu badawczego,  
a więc od „zbierania danych”. 

W wykładzie przedstawione zostaną najnowsze patenty  
i rewolucyjne rozwiązania w chromatografach  

oraz spektrometrach mas japońskiego producenta Shimadzu. Omówione 
zostaną zagadnienia wykorzystania technologii IoT,  

AI oraz technologii DDA oraz DIA  
we współczesnej spektrometrii mas.



IKA – miejsce gdzie wizje stają się rzeczywistością 
Od 2016 roku IKA jest reprezentowana przez oficjalny oddział – IKA Poland 
Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie – świadcząc pełną obsługę sprzedażową  
i posprzedażową przez autoryzowany serwis.

Sama historia firmy IKA rozpoczyna się ponad sto lat temu, w 1910 roku. 
Od samego początku IKA tworzy urządzenia laboratoryjne o niezrównanej 
trwałości. Obecność na 4 kontynentach pozwala na połączenie wiedzy i do-
świadczeń wielu specjalistów. Finalne produkty firmy IKA cechują się inno-
wacyjnością, prostotą użytkowania oraz bardzo wytrzymałą konstrukcją.

Jedynie IKA oferuje mieszadła, zarówno magnetyczne jak i mechaniczne,  
z bezterminową gwarancją zapewniając spokój i pewność użytkowników.

Doświadczenie z dziedziny prowadzenia procesów pozwoliło opracować 
urządzenia laboratoryjne, takie jak reaktory próżniowe. Receptura opraco-
wana na takim reaktorze w niesamowicie prosty sposób jest adaptowana  
w bezpośredniej formulacji na linii produkcyjnej.

Wysoki stopień innowacyjności i zaangażowanie zespołu R&D zaowocowało 
wprowadzeniem do oferty sprzętu do pomiaru lepkości. Wiskozymetry IKA 
to pewność, niezawodność i łatwość obsługi.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczeń użytkowników leży u progu działalno-
ści IKA. Zebrane informacje są niezbędne do udoskonalania i tworzenia no-
wych urządzeń. Oprócz najbardziej popularnych produktów IKA - mieszadeł, 
homogenizatorów, wyparek rotacyjnych, wytrząsarek, młynków czy kalory-
metrów – firma na bieżąco udoskonala i uzupełnia ofertę o nowe produkty, 
np.: pompy próżniowe, piece laboratoryjne, termostaty czy wiskozymetry.

Zapraszamy 
Zespół IKA w Polsce

Tel +48 22 201 99 79 
e-mail: sales.poland@ika.com 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa



The life science business of Merck 
operates as MilliporeSigma in the 
U.S. and Canada. 

Merck Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 142 B 

02-305 Warszawa 
tel.: 0-22-53-59-770; fax: 0-22-53-59-945 

e-mail: dzial.handlowy@merckgroup.com; biuro@merckgroup.com 

www.merckmillipore.com; www.sigmaaldrich.com 

 

Firma Merck KGaA jest najstarszym na wiecie koncernem biologiczno-chemicznym  
& farmaceutycznym, z ponad 300-letni  tradycj , za o onym w 1668 roku w Niemczech  
w miejscowo ci Darmstadt.  W 2010 roku Merck po czy  si  z firm  Millipore, a w 2015 z Sigma Aldrich. W 
rezultacie, czego powsta  nowy dzia  “Life Science”, który oferuje ~300 000 produktów pozwalaj cych zwi kszy  
efektywno  pracy laboratorium oraz zoptymalizowa  procesy produkcji. 
Merck Sp. z o.o. i Sigma-Aldrich Sp. z o.o. reprezentuj  dzia  Life Science mi dzynarodowej grupy Merck KGaA w 
Polsce. Dostarczaj  na rynek polski wysokiej jako ci produkty, kompleksowe rozwi zania, us ugi serwisowe i 
zaplecze aplikacyjne dla ka dego laboratorium badawczego, kontroli jako ci oraz narz dzia do optymalizacji 
procesów produkcyjnych.  
Nasze produkty s  rozpoznawalne na ca ym wiecie dzi ki ich jako ci, innowacyjno ci  
oraz zastosowanym standardom bezpiecze stwa, poniewa  kontrola i zapewnienie jako ci stanowi  dla nas 
fundament naszej dzia alno ci. 
 
Oferujemy wiod c  internetow  platform  dystrybucyjn , sprawn  obs ug  klienta oraz wsparcie techniczne i 
naukowe. Posiadamy w naszej szerokiej ofercie odczynniki chemiczne i biochemiczne, oraz dla biologii 
molekularnej, systemy do filtracji analitycznej i sterylnej (sterylizacji), po ywki, testy  
i rozwi zania dla mikrobiologii, materia y referencyjne, odczynniki do mikroskopii, systemy analityczne i 
preparatywne do HPLC, urz dzenia do oczyszczania wody na skal  laboratoryjn   
i produkcyjn , profesjonalne systemy do badania wody i cieków, a tak e sprz t laboratoryjny produkcji Merck 
KGaA oraz wielu znanych firm globalnych (np. Brand). 
W 2018 r. zosta a wprowadzona nowa architektura marek w Dziale Life Science.  
Aktualnie wszystkie dost pne produkty reprezentowane s  przez nast puj ce marki. 
 

 
 
Z zakresu biochemii, biologii komórki i molekularnej oferujemy: 
  - materia y, pod o a i odczynniki do hodowli komórkowych i tkankowych, 
  - odczynniki i zestawy do wielu metod immunologicznych (m. in. ELISA, western blotting, IHC,  
    ICC, IF, xMap, PLA), 
  - szeroki wachlarz produktów przeznaczonych do badania sygnalizacji komórkowej, 
  - ponad 90 000 przeciwcia  mono- i poliklonalnych, I-i II-rz dowych, 
  - odczynniki do proteomiki i spektrometrii mas, 
  - rozwi zania do ekstrakcji, oczyszczania i zat ania bia ek, 
  - ca y zakres produktów do wszystkich etapów metody Western Blott, 
  - komórki kompetentne, odczynniki do PCR, RT-PCR, NGS, narz dzia do oczyszczania kwasów   
    nukleinowych, klonowania oraz nadekspresji bia ek, 
  - technologi  CRISPR do precyzyjnej edycji genów w komórce. 
 



NETZSCH Instrumenty Sp. z o.o. · ul. Halicka 9
31-036 Kraków · Tel.: 12 424 09 20
biuro@netzsch.com · www.netzsch.com/ta

Advanced Material Testing
Nowy Perseus STA 449 F1/F3 – Rewolucja w sprzężeniu STA-FT-IR

NETZSCH Instrumenty Sp. z o.o. · ul. Halicka 9
31-036 Kraków
biuro@netzsch.com

Niezawodny, ekonomiczny i 
kompaktowy 

Nowy Perseus STA 449 F1/F3 to optymalne 
połączenie dwóch sprawdzonych urządzeń: 
NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® oraz 
kompaktowego spektrometru FT-IR ALPHA – 
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ul .Sekwoi 4, 05-077 Warszawa,
ul. Kopinska 31/4, 02-327 Warszawa
tel. +48 608 921 922, fax +48 22 658 0771

info@nlab.pl
www.nlab.p
  

Od 1998 roku nLab sp. z o.o. dostarcza specjalistyczne przyrządy na-
ukowo-badawcze i pomiarowe. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie 
elektrochemii, badań korozyjnych, elektrochemicznych źródeł energii, 
tensjometrii, badań właściwości powierzchniowych, rezonansu plazmo-
nów powierzchniowych (SPR i L-SPR), skaningowej mikroskopii elektro-
chemicznej (SECM) oraz badań fizykochemicznych i analitycznych. Jako 
wyłączni przedstawiciele reprezentujemy w Polsce marki Metrohm-Au-
tolab, Metrohm-DropSens, Sensolytics, KSV-NIMA, Attension, Biolin 
Scientific, Insplorion. Prowadzimy także serwis aparatury.

Since 1998 nLab delivers advanced research instrumentation. We spe-
cialize in the field of electrochemistry, corrosion research, electrochemical 
energy sources, tensiometry, studies of surface properties, surface pla-
smon resonance (SPR and L-SPR), scanning electrochemical microscopy 
(SECM), physico-chemical and analytical studies. We are the exclusive 
representative in Poland of well-known brands: Metrohm-Autolab, Me-
trohm-DropSens, Sensolytics, KSV-NIMA, Attension, Biolin Scientific,  
Insplorion. For all these products we also provide the service.



O nas
Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopa-
dzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach 
realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 
roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest au-
toryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy 
Agilent Technologies Inc.

Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne roz-
wiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysię-
cy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne  
i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies obej-
muje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, 
aparaty do elektroforezy kapilarnej, akcesoria chromatograficzne, spektrosko-
py Ramana,  bioanalizatory, skanery mikromacierzy, aparaty QPCR,  analiza-
tory zmian w metabolizmie komórkowym XF oraz mikroskopy tomograficzne 
3D i systemy badania biomarkerów.

Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest 
w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów nauko-
wych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żyw-
ności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceu-
tycznym i spożywczym.

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania infor-
macji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen 
zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją do-
starczanej aparatury a także procedur analitycznych.



Cubis® II – Your Balance, Your Way
Sartorius prezentuję nową serię modułowych wag laboratoryjnych klasy premium - Cubis® II
Rodzina wag Cubis II to w pełni konfigurowalna i zaspokajająca najbardziej wymagające potrzeby oferta 
wag i oprogramowania do pracy w laboratoriach badawczych i naukowych oraz w działach kontroli jakości 
firm o różnym profilu produkcji. Szeroki wybór najnowocześniejszych rozwiązań zapewnia zgodność  
z najwyższymi wymaganiami, dając dużą pewność wyników i wygodę pracy.
Wszystkie moduły wagi Cubis® II zostały zaprojektowane do intuicyjnej obsługi, dodatkowo wspomaganej 
przez inteligentne systemy diagnostyczne. Unikalne cechy i elementy konstrukcyjne gwarantują wyższy 
stopień powtarzalności wyników przy jednoczesnym obniżeniu prawdopodobieństwa błędu ludzkiego 
podczas pomiaru.

Waga Cubis® II oferuje wiele zalet w stosunku do innych wag laboratoryjnych:
ü	Wiodąca wydajność – konstrukcja wag z wykorzystaniem monolitycznej celi ważącej: waga 

Cubis® II zapewniają najlepsze parametry metrologiczne w swojej klasie, w tym duże obciążenia 
maksymalne, wysoką dokładność i powtarzalność, niezależnie od rodzaju próbki

ü	 Szeroki zakres wyboru modułów wagowych (od 2,1 g aż do 70 kg przy działkach odczytowych 
od 0,1 µg do 1 g), zróżnicowane rodzaje osłon, konfigurowalne oprogramowanie oraz liczne 
akcesoria dodatkowe np. uchwyty do różnego rodzaju pojemników laboratoryjnych

ü	Minimalizacja ryzyka błędu: wysoki poziom wiarygodności i przejrzystości podczas pomiaru, 
brak ryzyka błędu podczas automatycznego przekazywania danych

ü	 Pełna integralność danych: wiarygodne dane i brak możliwości manipulowania nimi, co 
zapewniają funkcje zarządzania użytkownikami Cubis® II i łączność z systemami klasy LIMS.

ü	 Funkcje dodatkowe takie jak np. poziomowanie całkowicie automatyczne we wszystkich 
wagach o obciążeniu do 8,2 kg czy jonizator wbudowany w osłonę komory wagowej w wagach 
analitycznych

ü	 Ponadczasowy design, łatwość obsługi i utrzymania w czystości, wysoki stopień zabezpieczenia 
przeciw wnikaniu wody i pyłów (IP 54 – dotyczy wag technicznych i precyzyjnych)

ü	 Niezawodne wsparcie: zespół Sartorius zapewnia fachowe wsparcie, aby zapewnić sukces, 
nawet w przypadku bardzo specyficznych i / lub unikalnych wymagań.

Kontakt:
Sartorius Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn

tel. 61 6473830  
fax. 61 647 38 39
e-mail: info.pl@sartorius.com
www.sartorius-polska.com



Firma Spectro-Lab od 1981, jest wyłącznym przedstawicielem 
czołowych producentów aparatury analitycznej, urządzeń i maszyn 
testowych: Thermo Scientific, Hiden Analytical, Hiden Isochema, Ed-
inburgh Instruments, Milestone, PSA, S&I, TeraView, Dataphysics, 

Avantes, Optical Activity, Index Instruments, Nalgene, Fire Testing Technology, Tuttnauer, Montech, 
Instron, WeissTechnik, Voetschtechnik, Q-Lab, IMV, Wilson Hardness, Buehler, Nanovea

Oferujemy:

Spektrometry
§	 ASA – atomowe spektrometry absorpcyjne
§	 ICP-OES – optyczne spektrometry emisyjne z plazmą indukcyjnie wzbudzoną,
§	 ICP-MS – spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej,  

także systemy IC/LC-ICP-MS, LA-ICP-MS, spICP-MS,
§	 EDXRF – fluorescencja rentgenowska z dyspersją energii (stacjonarne i przenośne),
§	 UV-VIS – spektrofotometry,
§	 Nanodrop (mikro UV-VIS) – spektrofotometry „kropelkowe”,
§	 FT-IR – spektrometry podczerwieni,
§	 NIR (FT-IR) – spektrometry bliskiej podczerwieni,
§	 Raman – spektrometry Ramanowskie,
§	 NMR – spektrometry magnetycznego rezonansu jądrowego,
§	 Spektrometry mas do analizy składu gazów, czystości gazów, jakości próżni (spektrometry RGA).

Analizatory 
§	 Analizatory elementarne – CHNSO „FlashSmart”,
§	 Catlab – dedykowane do charakterystyki katalizatorów,
§	 Analizatory rtęci,
§	 Goniometry, tensjometry,
§	 Automatyczne analizatory spektrofotometryczne – Gallery,
§	 Gęstości – Piknometry helowe,
§	 Nisko- i wysokociśnieniowe analizatory sorpcji gazów i par,
§	 Dynamiczno-mechaniczne analizatory termiczne (DMTA).

Sprzęt laboratoryjny
§	 Laboratoryjne systemy mikrofalowe,
§	 Polarymetry i refraktometry,
§	 Termostaty recyrkulacyjne, termostaty grzejąco-chłodzące,
§	 Chłodziarki recyrkulacyjne,
§	 Łaźnie wodne i olejowe,
§	 Nalgene – naczynia laboratoryjne z tworzyw sztucznych, akcesoria,
§	 Sterylizatory.

Sprzęt testowy
§	 Maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne, młoty udarnościowe, pełzarki,
§	 Reometry i wiskozymetry do przemysłu gumowego,
§	 Liniowe i obrotowe siłowniki hydrauliczne do badań statycznych i dynamicznych, 
§	 Komory klimatyczne, solne, kurzowe, deszczowe, szoków temperaturowych, wibracyjne,  

typu walk-in, starzeniowe, UV i ksenonowe,
§	 Komory palności,
§	 Reometry, plastometry, aparaty HDT/Vicat,
§	 Nano, mikro i makro twardościomierze, wzorce twardości,
§	 Przecinarki metalograficzne, szlifierko-polerki, Prasy do inkludowania na gorąco, materiały eksploatacyjne,
§	 Profilometry, tribometry, scratch testery.

Prowadzimy szkolenia, oferujemy wsparcie techniczne oraz aplikacyjne, świadczymy pełen, autory-
zowany zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Spectro-Lab, ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki 
info@spectro-lab.pl       www.spectro-lab.pl

Zapraszamy!
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