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Zjawiska na granicy faz; Co nowego w chromatografii i technikach 
pokrewnych?

Bogusław Buszewski
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii  i Interdyscypinarne 
Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 
Gagarin 7, 87 100 Toruń
bbusz@umk.pl

Rozwój nowoczesnych metod analitycznych, bazujących na powierzchniowych 
zjawiskach fizykochemicznych i procesach przebiegających tak w środowisku na-
turalnym jak i organizmach żywych, doprowadził do obniżenia poziomu detekcji 
i wzrostu precyzji pomiaru. Wśród całej gamy metod instrumentalnych, przebie-
gających na granicy faz (gaz - ciecz czy gaz - ciało stałe, ciecz - ciecz czy ciecz - 
ciało stałe), techniki separacyjne stanowią dominującą grupę metod stosowanych 
w analizie śladowej. Jest to wynikiem możliwości bezpośredniego ich łączenia (GC, 
TLC, LC, SFC, CZE czy FFF) w układy on-line czy/i off-line z innymi metodami 
pomiarowymi/detekcyjnymi np. spektrometria czy spektroskopia połączone z furie-
rowska transformacja w podczerwieni – FTIR, magnetycznym rezonansem jądro-
wym  – NMR, plazmą indukcyjnie sprzężoną – ICP czy laserowa jonizacją/desorpcją 
– MALDI, ect). ze spektrometrią  mas – MS w różnych konfiguracjach (np. TOF). 
W konsekwencji, uzyskuje się wysoką odtwarzalność danych, dobrą precyzję po-
miarową przy stosunkowo niski jednostkowy koszt analizy. Ważnym argumentem, 
zwłaszcza w różnych wariantach rutynowej analizy śladowej, jest prostota oznaczeń 
wynikająca tanich metod przygotowania próbek (koncepcja S3). Opracowanie no-
wych materiałów eksploatacyjnych tj.: adsorbenty, fazy stacjonarne, kolumny i urzą-
dzenia pomocnicze, te o wymiarze klasycznym- analitycznym i zminiaturyzowane 
(w skali mikro i nano-), to istotny element opracowania metodyk i procedur, które 
w połączeniu z nowoczesnym, wysokiej klasy instrumentarium stanowi podstawę 
współczesnej analityki. Tym zagadnieniom poświęcony będzie niniejszy wykład. 

WYKŁADY PLENARNE
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Telomerowe motywy DNA jako aktywatory wiązania/uwalniania leków 
w nośnikach czułych na zmianę pH. Modelowanie z zastosowaniem 
dynamiki molekularnej

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

Telomery to końcowe fragmenty chromosomu złożone z wysoce powtarzalnych se-
kwencji zasad nukleinowych (TTAGGG):(CCCTAA). Jedną z interesujących cech 
telomerycznych DNA jest to, że mogą tworzyć niekanoniczne struktury przestrzen-
ne. Tak więc nić bogata w cytozynę może tworzyć interkalowaną, poczwórną struk-
turę spiralną zwaną i-motif (iM). I-motif został opisany w literaturze jako struktura, 
która może istnieć tylko przy obniżonym pH, gdy jedna z cytozyn ulega protono-
waniu.
W pracy tej pokażemy jak fragmenty bogate w cytozynę oddziałują z nanorurkami 
węglowymi i doksorubicyną (DOX) i że w ten sposób można skonstruować inte-
resujący nośnik doksorubicyny, DOX. Zastosowana metodyka obliczeniowa po-
zwala stwierdzić, czy możliwe jest wykorzystanie sekwencji (CCCTAA) ssDNA do 
interkalacji i immobilizacji cząsteczek DOX na ściankach nanorurek. Stwierdzono, 
że w neutralnym pH i bez DOX w układzie prekursory i-motif są słabo związane 
z powierzchnią nanorurek. Jednak w obecności DOX prekursor i-motif i cząstecz-
ki DOX interkalują się nawzajem i cały obiekt silnie oddziaływuje z powierzchnią 
nanorurki. Głębsza analiza doprowadziła do wniosku,  cząsteczki DOX są unieru-
chomione w sieci sekwencji kwasów nukleinowych. Analiza układu w kwaśnym pH 
doprowadziła do wniosku, że wiązanie i-motywów jak i DOX jest znacznie słabsze 
i że po upływie określonego czasu cząsteczki DOX będą samoistnie uwalniane ze 
struktury w kwaśnym pH. Wyniki podsumowane powyżej sugerują, że ta struktura 
może realizować wyzwalane przez pH uwalnianie DOX w mikrośrodowisku guza. 

Praca była finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki 2017/27/B/ST4/00108. 
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Biowęgiel w strategii zrównoważonego rozwoju

Piotr Rutkowski
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
piotr.rutkowski@pwr.edu.pl

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania biowęglem, stałym produktem pro-
cesu karbonizacji biomasy i biodegradowalnych odpadów, jako materiałem o bardzo 
dużych możliwościach zastosowania w ochronie środowiska, energetyce i agroche-
mii. Biowęgiel stanowi wartą uwagi alternatywę dla kopalnych paliw stałych, uzupeł-
nia bazę surowcową dla produkcji adsorbentów, katalizatorów i nawozów [1]. Poten-
cjalne obszary zastosowania biowęgla wynikają z szeroko dostępnej bazy surowcowej 
i możliwości projektowania właściwości otrzymywanego materiału. 
Modyfikacja właściwości fizycznych (porowatości, wytrzymałości mechanicznej, 
ścieralności, przewodnictwa cieplnego) i chemicznych (zawartości CHNS, składu 
substancji mineralnej, ilości i rodzaju powierzchniowych grup funkcyjnych) biowę-
gla, poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu pirolizy, umożliwia wytworze-
nie materiału o dobrze zdefiniowanych właściwościach użytkowych a przez to dedy-
kowanych zastosowaniach. Właściwości biowęgla zależą od odpowiednio dobranego 
surowca, jak i zoptymalizowanych parametrów pirolizy, takich jak rodzaj reaktora, 
temperatura, szybkość nagrzewania, czas przebywania i atmosfera [2]. 
W strategii zrównoważonego rozwoju zostały zdefiniowanych 17 celów wielowy-
miarowo łączących potrzeby społeczeństwa z troską o środowisko przyrodnicze, 
a jednocześnie uwzględniających opłacalność ekonomiczną podejmowanych dzia-
łań. Technologie przetwarzania biomasy i odpadów biodegradowalnych, z wytwo-
rzeniem użytecznych produktów takich jak biowęgiel, doskonale wpisują się w więk-
szość z tych celów, głównie w ramach działań na rzecz dostępu do zrównoważonych 
źródeł energii i paliw, dostępu do czystej wody, ochrony środowiska naturalnego 
i ograniczania zmian klimatycznych. 
Wydaje się, że dzięki wielu inicjatywom badawczym i gospodarczym podejmowa-
nym obecnie na rzecz zrównoważonego zagospodarowywania biomasy, szczególnie 
odpadowej, biowęgiel może być istotnym czynnikiem zapewniającym częściowe 
osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, zarówno lokalnie – na gruncie krajo-
wym, jak i globalnie.

[1]  J. Lehmann, S. Joseph, w: „Biochar for environmental management: Science 
and technology” (2nd ed.), London: Earthscan 2015.

[2]  K. Weber, K., P. Quicker, Fuel, 217 (2018) 240. 
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Nowe transportery leków przeciwnowotworowych – projektowanie, 
otrzymywanie i zastosowanie

Marcin Sobczak
Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Zakład Chemii Biomateriałów, 
Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Choroby nowotworowe stanowią jedno z największych wyzwań współczesnej me-
dycyny. Pomimo stosunkowo dużej liczby dostępnych metod leczenia efektywność 
terapii przeciwnowotworowych wciąż jest niezadowalająca. Jedną ze strategii popra-
wy biobezpieczeństwa oraz efektywności chemioterapii jest zastosowanie „inteligent-
nych” nośników substancji leczniczych (drug delivery systems, DDS) [1,2].
W ramach wykładu przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy dotyczący nowych 
transporterów leków przeciwnowotworowych – koncepcje, metody otrzymywania 
oraz stan zaawansowania badań przedklinicznych i klinicznych. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona polimerom biodegradowalnym i bioresorbowalnym (homo-, 
ko- i terpolimerom ε-kaprolaktonu, laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu) sto-
sowanym w technologii nowych postaci leków przeciwnowotworowych. 
W ramach wykładu zaprezentowane zostaną również wyniki badań własnych nad 
innowacyjnymi DDS wybranych cytostatyków (m.in. paklitakselu, 5-fluorouracylu, 
kamptotecyny, doksorubicyny, epidoksorubicyny i cyklofosfamidu) charakteryzu-
jących się zdolnością do wysoce kontrolowanego uwalniania substancji czynnych. 
Omówione zostaną różne aspekty związane z projektowaniem oraz metody syntezy, 
charakterystyka strukturalna, fizykochemiczna i biologiczna otrzymanych DDS. Po-
nadto przedstawione zostaną wyniki badań kinetyki uwalniania substancji przeciw-
nowotworowych  ze wspomnianych DDS w warunkach in vitro.   

[1]  A. Carugo, G.F. Draetta, Annu. Rev. Cancer Biol., 3 (2019), 385
[2]  J.H. Park, S. Lee, J.H. Kim, K. Park, K. Kim, I.C. Kwon, Prog. Polym. Sci. 

33(1) (2008), 113
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Adsorpcja surfaktantów na granicach faz, podejście molekularne

Piotr Warszyński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 

Opis adsorpcji surfaktantów na granicach faz a zwłaszcza na granicy ciecz/gaz na-
leży do klasycznych zagadnień fizykochemii powierzchni. Już ponad sto lat temu, 
w roku 1908, profesor Bohdan Szyszkowski opracował równanie wiążące napięcie 
powierzchniowe roztworu substancji powierzchniowo aktywnej od jej stężenia bada-
jąc napięcia powierzchniowe wodnych roztworów kwasów tłuszczowych (C3 do C6), 
zwane obecnie równaniem Szyszkowskiego.

 
Od tego czasu poznaliśmy wiele surfaktantów zarówno naturalnych jak i syntetycz-
nych o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze molekularnej, a wielkość świa-
towej ich produkcji szacowana jest na 15 milionów ton rocznie.
    Podstawowym kryterium podziału surfaktantów jest ich ładunek – dzielimy na 
niejonowe, anionowe, kationowe oraz zwitterjonowe.  Jednakże równie istotna jest 
struktura molekularna; związki powierzchniowo czynne mogą mieć strukturę pro-
stą (jeden łańcuch hydrofobowy – jedna „głowa” hydrofilowa),  dwa łańcuchy hy-
drofobowe – jedno ugrupowanie hydrofilowe (surfaktanty dwułańcuchowe), jeden 
łańcuch i więcej niż jedno ugrupowanie hydrofilowe, strukturę bolaamfifilową za-
wierającą dwa ugrupowania hydrofilowe umiejscowione na przeciwnych końcach 
łańcucha hydrofobowego, czy typu gemini, (surfaktanty bliźniacze lub dimeryczne) 
zawierające dwie grupy hydrofilowe i dwa łańcuchy alkilowe. Oprócz samej struk-
tury istotną rolę w aktywności powierzchniowej surfaktantów odgrywa również 
rodzaj grup funkcyjnych, którymi poszczególne części są połączone. Ze złożoności 
struktury surfaktantów wynika konieczność stosowania podejścia molekularnego, 
na przykład z zastosowaniem metod kwantowo-mechanicznych czy dynamiki mole-
kularnej, dla zrozumienia mechanizmu ich aktywności powierzchniowej. 
   W wykładzie zostaną przedstawione przykłady ilustrujące konieczność zastosowa-
nia tego typu podejścia. 

WYKŁADY
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Badania sorpcji jonów chromu(VI) i wanadu(V) z roztworów wodnych na 
sorbentach różnego typu 

Grzegorz Wójcik1, Zbigniew Hubicki1
1Katedra  Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UMCS w Lublinie 

Związki wanadu(V) są stosowane w wielu gałęziach przemysłu takich jak: metalu-
rgiczny, ceramiczny, szklarski, chemiczny oraz produkcja pigmentów.  Ze względu 
na szerokie zastosowanie wanadu można go uznać za metal strategiczny. Garbar-
nie, galwanizernie, produkcja impregnatów do drewna, środków antykorozyjnych 
jak również stali kwasoodpornej są potencjalnymi emiterami  związków chromu do 
środowiska. Biorąc pod uwagę skalę produkcji i wzrost zapotrzebowania na wanad 
obserwuje się zwiększanie jego zawartości w środowisku. Podobny trend wzrostu 
produkcji obserwowany jest w przypadku chromu. W rejonach gdzie w produkcji 
stosuje się wanad (Chengde w Chinach) [1] można oznaczyć jego stężenie w ście-
kach w zakresie od 50 do 200 mg/L oraz w wodzie gruntowej 0,076-0,206 mg/L  
(Panzhihua w Chinach) [2].  Wanad w dawkach przekraczających normy może 
być toksyczny i powodować zmiany w układach krążeniowym i oddechowym [3]. 
Do potencjalnych związków o działaniu rakotwórczym należą związki chromu(VI) 
w postaci:  dichromianu(VI) potasu, dichromianu(VI)  sodu, chromianu(VI) pota-
su, chromianu(VI) wapnia,  chromianu(VI) sodu.  Powyższe przyczyny skłaniają do 
badań nad usuwaniem jonów chromu(VI) i wanadu(V) za pomocą sorbentów róż-
nego typu. W trakcie wykładu omówione zostaną badania sorpcji jonów wanadu(V) 
i chromu(VI) za pomocą sorbentów nieorganicznych jak i jonitów. W roztworach 
wodnych obecne są oksojony chromu(VI) i wanadu(V) o zróżnicowanej budowie 
w zależności od wartości pH co ma znaczący wpływ na sorpcję tych jonów. Omó-
wione również będą wyniki badań sorpcji jonów wanadu(V) z roztworów uzyska-
nych po przerobie zużytych katalizatorów wanadowych.  

[1] D. Fang, X. Liao, X. Zhang,  A. Teng,  X. Xue,  J.Hazard. Mater. 342 (2018) 
436-445.

[2] X. Cao,  M. Diao, B. Zhang,  H. Liu, S. Wang, M. Yang, Chemosphere 183 
(2017) 9-17.

[3] L. Hao, B. Zhang, C. Tian,  Y. Liu,  C. Shi,  M. Cheng, , C. Feng,  J. Power 
Sources 287 (2015)  43-49.

Badnia wykonano w ramach projektu „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc 
nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierają-
cych wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektroche-
miczne, NCN OPUS 2015, nr umowy UMO-2018/29/B/ST8/01122.
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Wpływ pola magnetycznego na mechanizm wyciekania pojedynczego 
filmu ciekłego oraz pian rzeczywistych stabilizowanych magneto-
reaktywnymi surfaktantami

Mariusz Borkowski1, Jan Zawała1

1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Piana jest systemem dużej liczby pęcherzyków, które rozdzielone są cienkim filmem 
tworzonym przez warstwy adsorpcyjne. Parametrem opisującym stabilność filmu 
jest jego zmiana grubości w czasie określająca kinetyką wyciekania. Modelem la-
boratoryjnym opisanej sytuacji jest pęcherzyk powietrza tworzący z powierzchnią 
swobodną film. Taki opis często wykorzystywany jest w predykcjach dotyczących 
właściwości bardziej skomplikowanego układu zdyspergowanego jakim jest piana. 
Powstaje ona w roztworach surfaktantów, które są koniecznym czynnikiem stabili-
zującym ciekłe filmy. Przeprowadzone badania polegały na ocenie wpływu przyłożo-
nego stałego pola magnetycznego na właściwości adsorpcyjne magneto-reaktywnego 
surfaktantu (DTAF). Dodatkowo zbadano wpływ pola na szybkość wyciekania po-
jedynczych filmów tworzących się w warunkach dynamicznych. W tym celu stwo-
rzono układ pomiarowy, którego głównym elementem był elektromagnes, system 
generowania pojedynczego pęcherzyka oraz tensjometr i spektrometr refraktome-
tryczny. Układ ten pozwolił na ocenę wpływu przyłożonego pola magnetycznego na 
(i) zmiany napięcia powierzchniowego oraz (ii) zmiany grubości filmu pianowego 
w czasie. W wyniku eksperymentów uzyskano spektakularne w stosunku do lite-
ratury różnice w uzyskiwanych wartościach napięcia powierzchniowego i kinetyce 
wyciekania filmów pianowych w obecności pola magnetycznego i jego braku. Filmy 
pianowe oddziałujące z polem magnetycznym charakteryzowały się szybszym wycie-
kaniem a sam pęcherzyk krótszym czasem życia. Prawdopodobne, teoretyczne uza-
sadnienie obserwowanych efektów leży na gruncie magnetohydrodynamiki i dotyczy 
ruchu magneto-reaktywnych surfaktantów w polu magnetycznym mającym wpływ 
na ruchliwość powierzchni międzyfazowych. Innym efektem odpowiedzialnym za 
przyspieszenie wyciekania filmu pianowego może być fakt tworzenia się ciśnienia 
magnetycznego, ściskającego film, które tworzy się w wyniku różnic w przenikalno-
ściami magnetycznych obu ośrodków.

Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
w ramach projektu OPUS (2017/25/B/ST8/01247)
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Sorpcja wybranych metali d-elektronowych na alginianie wapnia 

Dorota Filipiuk1, Marek Majdan3, Leon Fuks2, Mariola Samsonowicz1

1Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
2 Instytut Chemii I Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
3 Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, pl.  Marii Skłodowskiej-
Curie 2, 20-031 Lublin 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego związkami nieorganicznymi (w tym, me-
tali ciężkich), przede wszystkim wód powierzchniowych jest problemem większości 
państw  rozwijających się oraz o niewielkich zasobach wodnych. Klasyczne  metody 
chemiczne lub fizyczne usuwania substancji toksycznych są często kosztowne lub 
mało efektywne. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się metody wy-
korzystujące proces sorpcji na materiałach pochodzenia naturalnego [1,2]. Do naj-
częściej wykorzystywanych sorbentów należą: substancje pochodzenia zwierzęcego 
(chityna, chitozan) i roślinnego (odpady rolno-przemysłowe, substancje uzyskane 
z wodorostów morskich - alginiany, karageniany)[3,4].
Celem niniejszej pracy było pogłębienie wiedzy na temat efektywności usuwania 
wybranych jonów metali przejściowych z roztworów wodnych w procesie sorpcji 
na sorbencie alginowym. W tym celu zbadano wpływ masy stosowanego sorbentu, 
czasu kontaktu faz oraz stężenia metalu na proces sorpcji. Dane opisano równaniami 
izoterm: Langmuira, Freudlicha oraz Dubinina – Raduszkiewicza. Na podstawie ba-
dań równowagowych wyznaczono pojemności sorpcyjne badanych metali. Wynoszą 
one odpowiednio: Cd = 59,17 mg/g; Cu = 57,14 mg/g; Co =3 8,46 mg/g; Zn = 
30,39 mg/g; Ni = 19,27 mg/g oraz Mn = 15,80 mg/g. Uzyskane wartości średniej 
swobodnej energii sorpcji E dla badanych układów, mieszczące się w przedziale 7,82 
– 11,37 kJ/mol wskazują, że proces sorpcji na alginianie wapnia ma charakter che-
miczny. Wysokie wartości współczynników korelacji (>0,99) wskazują, że równanie 
kinetyczne pseudo drugiego rzędu najlepiej opisuje proces sorpcji badanych jonów 
metali. Wykonane widma FT-IR sorbentu alginowego przed i po procesie sorpcji 
wskazują, że w procesie wiązania metali biorą udział głównie grupy karboksylowe 
kwasu alginowego.

[1] D. Filipiuk, L. Fuks, M. Majdan, Przem. Chem., 85 (2006) 417
[2] F. Fu, Qi Wang, J. Environ. Manag., 92 (2011) 407
[3] C. Saka, Ö.  Şahin, M. M. Küçük, Int. J. Environ. Sci. Technol., 2012, 9, 379-

394.
[4] A. Oszczak, L. Fuks, Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę 

wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, Instytut Chemii i Tech-
niki Jądrowej, Warszawa (2014), Rozdział 8, 2014, 135-147.

Badania zostały zrealizowane w ramach pracy WZ/WB-IIS/5/2020 i sfinansowane ze środ-
ków na naukę  MNiSW.
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Wpływ warunków dynamicznych na stabilność filmów emulsyjnych 
w roztworach białek i klasycznych surfaktantów 

Dorota Gaweł1, Jan Zawała1

1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków 

Właściwości ciekłych filmów (ang. liquid films), zarówno tych pianowych jak i emulsyjnych, 
już od kilkudziesięciu lat leżą w obszarze zainteresowań wielu naukowców na świecie. Jest to 
ściśle związane z funkcją jaką pełnią one w układach zdyspergowanych – jako ich podsta-
wowy budulec, właściwości cienkich filmów są kluczowe dla stabilności pian czy emulsji 
co z kolei stanowi niezwykle istotną kwestię w kontekście właściwości użytkowych takich 
układów. 
Obecnie, badania nad właściwościami ciekłych filmów przeprowadzane są głów-
nie w warunkach statycznych tj. dalece odległych od tych, które występują pod-
czas tworzenia układu zdyspergowanego w rzeczywistości. W początkowym etapie 
tworzenia warunki takiego procesu są bowiem silnie dynamiczne: wewnątrz układu 
występuje wiele wzajemnych zderzeń kropel (lub pęcherzyków), które  bezpośred-
nio wpływają na kinetykę wyciekania ciekłych filmów czyli na ich stabilność. Ba-
dania nad stabilnością filmów emulsyjnych przeprowadzono zatem w warunkach 
dynamicznych. W tym celu zbudowano zestaw pomiarowy umożliwiający pomiary 
zarówno jakościowe jak i ilościowe kinetyki wyciekania filmów emulsyjnych. Do 
przeprowadzonych badań zastosowano białko – surowiczą albuminę wołową (BSA) 
a stabilność filmów wytworzonych w jej obecności w różnym pH porównano z ,,kla-
sycznym” surfaktantem – laurylosiarczanem sodu (SDS). Wykazano, iż stabilność 
filmów emulsyjnych jest silnie zależna od pH roztworu białka, a powstające filmy 
charakteryzują się dużą niehomogenicznością. Tożsame badania przeprowadzone dla 
układu gaz/ciecz (unoszący się pęcherzyk gazu) wykazały inną niż dla klasycznych 
surfaktantów strukturę warstwy adsorpcyjnej w roztworach białka. Ponadto, aby 
ocenić wpływ obecności surfaktantu na ruch kropel w roztworze, eksperymentalnie 
wyznaczono prędkości kropel olejowych w roztworach BSA oraz SDS. Wykazano, iż 
niezależnie od stopnia adsorpcji, powierzchnia unoszącej się kropli jest zawsze unie-
ruchomiona a w przypadku roztworów białka o określonym pH zasadniczy wpływ 
na prędkość kropli ma czas adsorpcji.

Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu NCN w ramach projektu OPUS 
(2017/25/B/ST8/01247)

KOMUNIKATY



ADSORPCJA I STABILNOŚĆ UKŁADÓW ZDYSPERGOWANYCH

20

Wpływ rodzaju i siły jonowej elektrolitu na właściwości stabilizacyjno-
flokulacyjne układu Kar/N-SM

Ewelina Godek1, Elżbieta Grządka1

1 Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii, Instytut Nauk 
Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nanoglinki (N-SM) to naturalne minerały ilaste o analogicznej budowie do 
montmorylonitu i wzorze chemicznym (Na,Ca)2(Si4O10) (OH)2nH2O [1].  
W odróżnieniu od zwykłych glinek, nanoglinki są minerałami ilastymi, które mają 
co najmniej jeden wymiar  w zakresie nanometrycznym. Zastąpienie naturalnych 
kationów nieorganicznych w glinkach innymi kationami organicznymi zmienia wła-
ściwości powierzchniowe i poprawia ich zdolności adsorpcyjne. Jony te zmniejszają 
energię powierzchniową glinki, ułatwiając w ten sposób dostęp między warstwami 
polimerów. Ze względu na nietoksyczność i przyjazność dla środowiska nanoglinki 
znajdują zastosowanie jako znakomite adsorbenty i katalizatory oraz środki prze-
ciwdrobnoustrojowe [2]. 
Karagen (Kar) to biopolisacharyd pozyskiwany z czerwonych wodorostów: chrząst-
nicy kędzierzawej i krasnorostu (mchu irlandzkiego) zawierających w swej struktu-
rze liczne grupy siarczanowe. Występuje w postaci śluzu, którego głównym skład-
nikiem jest karagenina, ale także inne polisacharydy i niewielkie ilości jodu oraz 
bromu [3]. Karagen jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako stabilizator  
i zagęszczacz. Stosowany jest również jako czynnik żelujący przy wyrobie dżemów  
i deserów o niskiej zawartości cukru oraz jako składnik do produkcji hydrożeli [4]. 
W części eksperymentalnej zbadano wpływ rodzaju i siły jonowej elektrolitu 
podstawowego na stabilność układu zawierającego biopolisacharyd – karagen  
i nanoglinkę. Jako elektrolity podstawowe zastosowano NaCl i CaCl2 o siłach jo-
nowych 10-2 oraz 10-3 mol/dm3. Pomiary stabilności przeprowadzono metodą 
spektrofotometryczną (UV-VIS). Mechanizm stabilności określono na podstawie 
badań adsorpcyjnych. Dodatkowo w celu zbadania właściwości elektrokinetycznych 
przeprowadzono pomiary potencjału dzeta.

[1] J.P. Martins, M.P.A. Ferreira, N.Z. Ezazi, J.T. Hirvonen, H.A. Santos, Micro 
and Nano Technologies, 1 (2018) 299-379

[2] T. Felbeck, S. Moss, A.M.P. Botas, M.M. Lezhnina, R.A.S. Ferreira, L.D. Car-
los, U.H. Kynast, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 157 (2017) 373-380

[3] J. Matusiak, E. Grządka, A. Kowalczuk, R. Pietruszka, M. Godlewski, Journal 
of Molecular Liquids, 314 (2020) 113669

[4] J. Kozłowska, K. Pauter, A. Sionkowska, Polymer Testing, 67 (2018) 7-11

KOMUNIKATY



ADSORPCJA I STABILNOŚĆ UKŁADÓW ZDYSPERGOWANYCH

21

Badanie zdolności sorpcyjnych oraz stabilności hydrotermalnej UiO-
66 i jego pochodnych z wykorzystaniem metody quasi-równowagowej 
temperaturowo programowanej desorpcji i adsorpcji (QE-TPDA)

Patrycja Gryta1, Gabriela Jajko1, Monika Szufla1, Paweł Kozyra1, Dariusz Matoga1, 
Wacław Makowski1
1Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Gronostajowa 2, 30-387 
Kraków, Polska

Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania materiałami porowatymi 
typu MOF (ang. Metal-Organic Framework) jako adsorbentami pary wodnej ze 
względu na ich potencjalne zastosowania. W przypadku wielu zastosowań, takich jak 
zbieranie wody, pompy ciepła, agregaty chłodnicze na bazie adsorbentu, typowe wa-
runki pracy wiążą się z narażeniem na działanie pary wodnej w stosunkowo wysokiej 
temperaturze. W takich warunkach wiele materiałów typu MOF jest niestabilnych. 
UiO-66 to materiał składający się z nieorganicznych klastrów [Zr6O4(OH)4]

12+, cha-
rakteryzujących się niespotykaną stabilnością w obecności wody i wysokiej tempe-
ratury [1,2]. Materiał ten, będący potencjalnym kandydatem do wielu zastosowań 
adsorpcyjnych, jest dodatkowo interesujący ze względu na możliwość tworzenia 
pochodnych zawierających różne grupy związane z pierścieniami aromatycznymi 
jonów tereftalanowych. Celem pracy była charakterystyka właściwości adsorpcyj-
nych względem wody i ocena stabilności hydrotermalnej UiO-66 oraz jego amino-, 
nitro- i bromopochodnych, z wykorzystaniem nowej techniki eksperymentalnej: 
quasi-równowagowej temperaturowo programowanej desorpcji i adsorpcji (QE-T-
PDA). Zarówno wyniki uzyskane metodą adsorpcji izotermicznej, jak i QE-TPDA 
wskazują na znaczny spadek pojemności sorpcyjnej wody po wprowadzeniu do łącz-
ników masywnych podstawników. Cykliczne pomiary QE-TPDA wykazały wysoką 
stabilność hydrotermalną badanych materiałów. 

[1] Canivet, J., Fateeva, A., Guo, Y., Coasne, B., Farrusseng, D., Chem. Soc. Rev., 
43(16), 5594–5617 (2014) 

[2] Kim, H., Yang, S., Rao, S. R., Narayanan, S., Kapustin, E. A., Furukawa, 
H., Wang, E. N., Yaghi, O. M., Umans, A. S., Science, 356(6336), 430–434 
(2017)

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/29/B/ST4/00328 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Poprawa właściwości sorpcyjnych UiO-66 dzięki kontrolowanemu 
zdefektowaniu – eksperyment i symulacje Monte Carlo

Gabriela Jajko1, Paweł Kozyra1, Juan José Gutiérrez-Sevillano2, Andrzej Sławek3, 
Monika Szufla1, Dariusz Matoga1, Wacław Makowski1, Sofia Calero2,4

1 Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Gronostajowa 2, 30-387 
Kraków, Polska 
2 Department of Physical, Chemical and Natural Systems, Uniwersytet Pablo de 
Olavide, Ctra. Utrera Km. 1, Sewilla ES-41013, Hiszpania
3 Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, Polska
4 Materials Simulation and Modelling, Department of Applied Physics, Uniwersytet 
Techniczny w Eindhoven, 5600 MB Eindhoven, Holandia

Pozyskiwanie pary wodnej z powietrza uważane jest za obiecujący sposób rozwią-
zania problemu niedoboru wody pitnej, który dotyka w największym stopniu 
kraje pozbawione dostępu do morza [1]. Jednym z alternatywnych zasobów, do 
których można uzyskać dostęp, jest wilgotność atmosfery ziemskiej. Zatrzymu-
je wodę w postaci pary, stanowiąc około 10% wszystkich innych zasobów słod-
kiej wody. Odpowiada to szacunkowo 13000 bilionów litrów wody dostępnej  
w atmosferze w dowolnym momencie, która mogłaby zostać wykorzystana do roz-
wiązania globalnego problemu niedoboru wody. Wśród różnych technologii, bardzo 
interesujące wydają się te oparte na fizysorpcji wody przez odpowiednio zaprojekto-
wane  adsorbenty. Dużą zdolność do sorbowania wody wykazują zeolity [2], jednak 
struktury metaloorganiczne (MOF) pozwalają mniejszym nakładem energii odzy-
skać zaadsorbowaną wodę [3]. UiO-66 to jeden z najbardziej obiecujących materia-
łów do pozyskiwania wody ze względu na dużą stabilność [4].  Mimo wprowadzenia 
defektów strukturalnych nie powoduje to istotnej utraty stabilności, co otwiera sze-
reg możliwości i zastosowań. Głównym celem badań było zbadanie adsorpcji wody 
w materiale UiO-66 zawierającym defekty strukturalne oraz wyjaśnienie ich roli za 
pomocą symulacji Monte Carlo.

[1]  C.J. Vörösmarty, P. Green, J. Salisbury, R.B. Lammers, Science 2000, 289, 
284–288.

[2]  M. N. Golubovic, H.D.M. Hettiarachchi, W. M. Worek, Int. J. Heat Mass 
Transf. 2006, 46, 2802–2809.

[3]  H. Yang, H. Zhu, M.M. Hendrix, N. Lousberg, G. De With, A. Catarina, C. 
Esteves, J.H. Xin, Adv Mater. 2013, 25, 1150–1149.

[4]  J. H. Cavka, S. Jakobsen, U. Olsbye, N. Guillou, C. Lamberti, S. Bordiga, K. 
P. Lillerud, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 13850–13851.

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant numer: 2018/29/B/
ST4/00328.
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Mechanizmy tworzenia i właściwości kompleksów liniowych polipeptydów

Dawid Lupa1, Piotr Batys1,2, Tuuva Kastinen2, Maria Sammalkorpi2

1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
2Department of Chemistry and Materials Science, Aalto University

Polipeptydy stanowią grupę makromolekuł o znaczeniu fizjologicznym. Regu-
lują istotne czynności organizmu takie jak poczucie głodu (amylina), gospo-
darkę węglowodanową (glukagon), wydzielanie soku żołądkowego (sekretyna), 
a także neurogeneza (neuropeptyd Y). Wobec tego, fizykochemia polipeptydów,  
a w szczególności badanie interakcji polipeptydów między sobą i z innymi cząstecz-
kami jest niezwykle istotnym zagadaniem poznawczym. Jednakże, badania nad tak 
skomplikowanymi układami wymagają wprowadzenia i walidacji odpowiednich 
metod. Z tego powodu, obecnie najczęściej bada się znacznie prostsze (modelowe) 
układy zawierające w swoich cząsteczkach tylko jeden rodzaj aminokwasów. 
Celem przeprowadzonych prac było zbadanie mechanizmów tworzenia oraz wła-
ściwości kompleksów poli(L-lizyna)/poli(kwas glutaminowy) – PLL/PGA stosując 
połączenie metod eksperymentalnych: dynamicznego rozpraszania światła, mikro-
elektroforezy, wiskozymetrii, spektroskopii dichroizmu kołowego, izotermicznej 
kalorymetrii różnicowej, klasycznego miareczkowania pH-metrycznego oraz metod 
dynamiki molekularnej. 
Wykazano, że zarówno dla PLL, jak i PGA istnieją optymalne warunki tworzenia 
trwałych kompleksów, co związane jest ze zmianą konformacji łańcucha polipepty-
dowego [1]. Otrzymane wyniki eksperymentalne wskazują zatem, że ścisła kontrola 
parametrów (pH, siła jonowa, temperatura) w procesie tworzenia kompleksów po-
lipeptydów jest niezbędna, aby otrzymywać wielowarstwowe materiały o kontrolo-
wanych właściwościach.

[1] P. Batys et al. w: „ The Journal of Physical Chemistry B”, vol. 124, ACS Publi-
cations Washington DC, 2020, 2961
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Porównanie mechanizmów wiązania jonów metali ciężkich na granicy faz 
popiół lotny/roztwór, kompozyt węglowo-zeolitowy/roztwór oraz zeolit/
roztwór

Magdalena Medykowska 1*, Małgorzata Wiśniewska1, Katarzyna Szewczuk-Karpisz 2, 
Rafał Panek3
1Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział 
Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 
3, 20-031 Lublin, Polska; *e-mail: m.medykowska@poczta.umcs.lublin.pl;
2Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki Państwowej 
Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin;
3Katedra Inżynierii Geotechnicznej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika 
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin.

Duża zawartość metali ciężkich w wodach i glebach ma negatywny wpływ na życie 
i zdrowie zwierząt oraz ludzi, a także może powodować degradację środowiska. Sze-
roko wykorzystywaną grupą adsorbentów skuteczną w usuwaniu tych zanieczysz-
czeń są kompozyty oparte na węglu. Z tego powodu otrzymano innowacyjną grupę 
kompozytów zeolitowo-węglowych (Na-X(C), Na-P1(C)) oraz czystych zeolitów 
(Na-X, Na-P1). Zostały one wykorzystane w procesie adsorpcyjnego usuwania jo-
nów metali ciężkich (Zn(II), Pb(II)) z roztworów wodnych o pH 5, a ich zdolności 
adsorpcyjne zostały porównane pomiędzy sobą, a także w odniesieniu do ich pre-
kursora – wysokowęglowego popiołu lotnego (Hi CFA). Badania były prowadzone 
w układach pojedynczych oraz mieszanych adsorbatów, co umożliwiło pełniejsze 
wyjaśnienie mechanizmów adsorpcji metali ciężkich na powierzchni badanych ciał 
stałych. W celu scharakteryzowania warstwy powierzchniowej ciał stałych określono 
skład pierwiastkowy i mineralny, parametry tekstualne oraz grupy funkcyjne zeoli-
tów i ich kompozytów, a także zbadano wielkości cząstek ciał stałych. Z kolei proces 
adsorpcji został opisany dzięki pomiarom wielkości adsorpcji i desorpcji, kinetyki 
procesu, a także miareczkowaniu potencjometrycznemu i pomiarom ruchliwości 
elektroforetycznej. Na podstawie otrzymanych wyników, można stwierdzić, że kom-
pozyty zeolitowo-węglowe stanowią grupę adsorbentów o dużych możliwościach 
aplikacyjnych w procesach usuwania jonów metali ciężkich ze środowiska wodnego.
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Adsorpcja biosurfaktantów z wodno-etanolowych roztworów na granicy 
faz roztwór-powietrze

Edyta Rekiel1, Anna Zdziennicka1, Bronisław Jańczuk1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biosurfaktanty to naturalne związki powierzchniowo-czynne produkowane przez 
mikroorganizmy. Charakteryzują się one amfifilową budową, która pozwala im na 
tworzenie micel oraz adsorpcję na różnych granicach faz. Związki te są biodegrado-
walne, nietoksyczne, a także wykazują podobne lub lepsze właściwości fizykoche-
miczne niż syntetyczne surfaktanty (niskie CMC, wysoka aktywność powierzchnio-
wa, tolerancja na zmiany pH i temperatury). Cechy te sprawiają, że biosurfaktatny 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony różnych przemysłów, np. ko-
smetycznego, spożywczego czy farmaceutycznego. 
W wielu produktach i procesach przemysłowych biosurfaktanty wykorzystywane 
są w różnych rozpuszczalnikach. Często spotykanym rozpuszczalnikiem jest etanol, 
który jako alkohol krótkołańcuchowy przy stężeniu zwanym krytycznym stężeniem 
agregacji tworzy agregaty [1]. Z tego powodu modyfikacja zachowania się surfak-
tantów w fazie objętościowej i ich adsorpcja na granicy faz roztwór-powietrze przez 
etanol zależy od formy w jakiej występuje on w roztworze. 
Ponieważ trudno jest znaleźć dane dotyczące właściwości biorufaktantów  
w obecności alkoholi podjęto badania mające na celu określenie zmian właściwości 
adsorpcyjnych wybranych biosurfaktantów (surfakytna i ramnolipid) w mieszanym 
wodno-etanolowym rozpuszczalniku w całym zakresie stężenia etanolu [2,3]. Bada-
nia te oparto na pomiarach napięcia powierzchniowego roztworów w temperaturze 
293K. Na podstawie termodynamicznej analizy uzyskanych wyników stwierdzono 
między innymi, że etanol wpływa w większym stopniu na adsorpcję surfaktyny niż 
odwrotnie. Z kolei w zakresie niskiego stężenia etanolu i ramnolipidu odpowiadają-
cego nienasyconej monowarstwie adsorpcyjnej adsorpcja ramnolipidu jest bardziej 
faworyzowana niż etanolu 

[1] A. Chodzińska, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Journal of Solution Chemistry, 41 
(12) (2012) 2226–2245.

[2] E. Rekiel, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Journal of Molecular Liquids, 300 
(2020) 112240.

[3] E. Rekiel, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Jorunal of Molecular Liquids, 308 
(2020) 113080.
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Symulacje Monte Carlo prekursorów metaloorganicznych w fazach 
zaadsorbowanych

Paweł Szabelski1,  Jakub Lisiecki1

1Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Metaloorganiczne prekursory połączeń kowalencyjnych powstających w wyniku 
syntezy powierzchniowej są obiektem licznych badań eksperymentalnych. Zrozu-
mienie mechanizmów tworzenia tych nanostruktur pośrednich ma kluczowe znacze-
nie w projektowaniu i wytwarzaniu polimerów kowalencyjnych o unikatowych wła-
ściwościach. W prezentacji przedstawiono wyniki badań symulacyjnych mających 
na celu określenie wpływu liczby i dystrybucji atomów halogenów w modelowych 
cząsteczkach wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) na mor-
fologię odpowiednich struktur metaloorganicznych powstających  na powierzch-
niach metali aktywnych katalitycznie. W tym celu wykorzystano model siatkowy 
powierzchni i założono ziarnistą strukturę cząsteczek złożoną z połączonych jedno-
stek, w  której  pierścień fenylowy PAH (jednostka strukturalna) reprezentowany 
był przez jeden segment na sieci trójkątnej. Współzaadsorbowanym atomom me-
talu odpowiadały zaś pojedyncze segmenty. W tak zdefiniowanym układzie okre-
ślono kierunkowe oddziaływania metal-PAH odpowiedzialne za tworzenie wiązań 
kierunkowych spajających prekursory metaloorganiczne. W rezultacie wykonanych 
symulacji Monte Carlo w zespole kanonicznym uzyskano szereg intersujących struk-
tur, począwszy od prostych agregatów i oligomerów aż do złożonych obiektów typu 
łańcuchów, drabinek, sieci porowatych i fraktali molekularnych [1-3]. Struktury te 
omówione będą w prezentacji, z uwzględnieniem budowy wewnętrznej i warun-
ków powstawania. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w projektowaniu nowych 
polimerów kowalencyjnych o programowalnej budowie i właściwościach fizykoche-
micznych. W szczególności nasze badania dostarczają informacji odnośnie relacji 
cząsteczka-suprestruktura, umożliwiającej szybki wybór molekuły-budulca zdolnej 
do tworzenia określonych połączeń w fazie zaadsorbowanej.

[1] J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 20280
[2] J. Lisiecki, P. Szabelski, Phys. Chem. Chem. Phys., 23 (2021) 5780
[3] J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, (2021) 10.1021/acs.jpcc.1c03973

Badania wykonane dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki w ramach 
projektu: 2018/31/B/ST4/01759 
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Badanie właściwości elektrokinetycznych i agregacyjnych cząstek tlenku 
itru(III) pokrytych mieszanymi warstewkami adsorpcyjnymi poli(glikolu 
etylenowego) i poli(kwasu akrylowego)

Stanisław Chibowski1, Małgorzata Wiśniewska1, Teresa Urban1, Karolina Lepionka1

1Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; stanislaw.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl

Tlenek itru(III) jest związkiem stabilnym chemicznie, mającym dużą twardość, wy-
soki współczynnik załamania światła i posiadającym unikalne właściwości optoelek-
troniczne. W związku z tym znajduje on zastosowanie między innymi w medycynie 
w procesach obrazowania różnych narządów i tkanek, a także jako materiał bio-
ceramiczny. Ostatnie badania wykazały, że modyfikacja powierzchni cząstek tego 
ciała stałego warstewkami polimerowymi doprowadziła do zwiększenia czułości ob-
razowania komórek z wykorzystaniem techniki fluorescencyjnej NIR (Near-Infrared 
Excitation – wzbudzenie w bliskiej podczerwieni). Udowodniono także, że Y2O3 
wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwnowotworowe oraz ochronne w odnie-
sieniu do komórek wątroby i nerwowych. Ponadto jest szeroko wykorzystywany 
w układach kontrolowanego dostarczania leków.
Biorąc pod uwagę wszechstronne zastosowanie tlenku itru(III) w medycynie, prze-
prowadzono badania, których celem było określenie właściwości elektrokinetycz-
nych oraz zdolności agregacyjnych cząstek Y2O3 rozproszonych w roztworze wod-
nym w układach bez oraz zawierających poli(glikol etylenowy) – PEG, poli(kwas 
akrylowy) – PAA oraz ich mieszaninę PEG+PAA. Wszystkie pomiary przeprowadzo-
no w roztworze elektrolitu podstawowego (NaCl, 0,01 mol/dm3) przy użyciu apa-
ratu Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments). Średnie wagowo masy cząsteczkowe 
PEG i PAA wynosiły 2 000 Da, a ich stężenia były równe 100 ppm. 
Wykazano, że powyższe modyfikacje powodują wyraźne zmiany potencjału dze-
ta cząstek ciała stałego, co z kolei ma bezpośredni wpływ na rozmiar tworzonych 
agregatów. Obecność polimerowych warstewek adsorpcyjnych skutkowała obniże-
niem potencjału elektrokinetycznego w stosunku do układu bez adsorbatów, a także 
zmniejszeniem średniej średnicy agregatów. Największe zmiany tych parametrów 
zaobserwowano dla suspensji zwierającej oba polimery. Zatem mieszana warstewka 
adsorpcyjna PEG+PAA wpływa najefektywniej na zmianę właściwości powierzch-
niowych tlenku itru(III) oraz stopień jego zdyspergowania, co może mieć korzystne 
znaczenie dla jego wykorzystania jako nośnika leków oraz w technikach diagnostycz-
nych.
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Struktura sorbentów tlenkowych Co i Ni na nośnikach Al2O3 i SiO2 
w mediach gazowych i wodnych 

Olena Goncharuk1, Ewa Skwarek2,  Alla Dyachenko3, Olena Ischenko3,  
Dariusz Sternik2, Iryna Sulym1, Lyudmila Andriyko1

1Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine, General Naumov Str. 
17, Kyiv 03164, Ukraine  
2Maria Curie Skłodowska University, Faculty of Chemistry, Department of Inorganic 
Chemistry, M. Curie Skłodowska Sq. 2, 20-031 Lublin, Poland
3 Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13 Volodymyrs’ka str., 01033 Kyiv, 
Ukraine

Jednym ze skutecznych sposobów na poprawę właściwości adsorpcyjnych nano-
rozmiarowych tlenków jest synteza mieszanej struktury tlenkowej różnych metali 
i niemetali, co pozwala na uzyskanie powierzchniowych centrów aktywnych Lewisa 
i Bronsteda o różnej mocy, determinujących aktywność adsorpcyjną w stosunku do 
różnych adsorbatów. Szereg tlenków mieszanych zsyntetyzowano przez osadzanie  
nowej fazy na wysoce zdyspergowanej matrycy nieporowatego tlenku. Jako wyso-
ce zdyspergowaną matrycę wybrano nieporowate tlenki: SiO2, Al2O3, SiO2/Al2O3 
i SiO2/Al2O3/TiO2 (zakład pilotażowy Chuiko ISC NASU, Kałusz, Ukraina) o po-
wierzchni właściwej 72,0-91,4 m2/g. Jako nową  fazę tlenkowa, tlenki NiO/FexOy 
i Co3O4/FexOy osadzano przez modyfikację adsorpcyjną stymulowaną olami kwasu 
azotowego Ni i Co oraz mrówczanem Fe, a następnie obróbkę cieplną w 600 °C 
gdzie tworzą strukturę faz tlenkowych NiO/FexOy i Co3O4/FexOy. Celem pracy 
było zbadanie wpływu składu i struktury matrycy oraz osadzonej nowej fazy na 
strukturę kompozytów w środowisku gazowym i wodnym. Badania struktury kom-
pozytowych adsorbentów mieszanych tlenków przeprowadzono metodami XRD, 
ASAP, spektroskopii w podczerwieni i SEM, a rozkład wielkości cząstek w środo-
wisku wodnym wyznaczono metodą DLS. Niskotemperaturowe izotermy adsorpcji 
azotu mają kształt esowaty z wąską pętlą histerezy charakterystyczną dla materiałów 
mezoporowatych. Powierzchnia właściwa kompozytów waha się od 65 do 120 m2/g. 
Dane SEM wskazują na gęstszą strukturę agregatów nanokompozytów w porówna-
niu z pierwotnymi nośnikami. Wielkość cząstek pierwotnych wynosi 30-60 nm, ale 
zgodnie z DLS w środowisku wodnym obserwuje się tendencję do tworzenia agre-
gatów o wielkości od 100 nm do 10 μm. Metoda XRD wykazała, że   osadzane tlenki 
metali są w postaci krystalicznych faz Co3O4 i NiO o wielkościach krystalitów 7-18 
nm dla kompozytów zawierających Ni i 30-34 nm dla kompozytów zawierających 
Co nie zidentyfikowano refleksów tlenku żelaza. 
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Mocznik i tiomocznik jako modyfikatory węglowych nośników  
amfoterycyny B

Aleksander Ejsmont1, Filip Ciesielczyk2, Joanna Gościańska1

1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Technologii Chemicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
2Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii 
Chemicznej i Inżynierii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Aktywne substancje farmaceutyczne wykazują szereg właściwości utrudnia-
jących ich efektywne dostarczanie do docelowych tkanek oraz zmniejszają-
cych ich biodostępność. Amfoterycyna B charakteryzuje się niską stabilnością  
i przenikalnością przez błony biologiczne. Aby ulepszyć jej działanie, opracowuje 
się nowoczesne systemy dostarczania leków. Są to układy nośnik–lek, które stabili-
zują substancję aktywną, w efekcie przyczyniając się do poprawy jej biodystrybucji  
i działania terapeutycznego. Węgle mezoporowate coraz częściej są rozpatrywane 
jako nośniki leków. Cechują się one uporządkowaną strukturą porowatą, dużą po-
wierzchnią właściwą, biokompatybilnością, stabilnością termiczną i chemiczną oraz 
wysokimi pojemnościami sorpcyjnymi.
Celem przeprowadzonych badań była synteza uporządkowanych mezo-
porowatych materiałów węglowych przy użyciu matrycy krzemionkowej 
SBA-15 i sacharozy jako prekursora węglowego. Węgle funkcjonalizowano roz-
tworami wodnymi i alkoholowymi mocznika oraz tiomocznika. Materiały scha-
rakteryzowano za pomocą niskotemperaturowej adsorpcji azotu, dyfrakcji pro-
mieniowania rentgenowskiego, miareczkowania Boehma, analizy elementarnej  
i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Następnie przeprowadzono adsorpcję am-
foterycyny B na ich powierzchni i poddano je analizie spektroskopowej (FT-IR) oraz 
testom PAMPA. Przeprowadzone badania potwierdziły duży potencjał materiałów 
węglowych jako nośników amfoterycyny B, przyczyniając się do zwiększenia jej sta-
bilności, przenikalności oraz dostępności farmaceutycznej.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Sonata – 
12 nr 2016/23/D/NZ7/01347.
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HEC jako stabilizator wodnych suspensji nanoglinki

Ewelina Godek1, Elżbieta Grządka1

1 Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii, Instytut Nauk 
Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nanoglinki (N-SM) to naturalne nanocząstki ułożonych razem dwuwymiaro-
wych warstw krzemianów o grubości 1 nm i wzorze chemicznym (Na,Ca)2(Si4O10) 
(OH)2nH2O [1]. Wykazują one analogiczną budowę chemiczną do montmorylo-
nitu. W odróżnieniu od zwykłych glinek, nanoglinki są minerałami ilastymi, które 
mają co najmniej jeden wymiar  w zakresie nanometrycznym. Nanoglinki znane są 
również jako środki przeciwdrobnoustrojowe. Ponadto znalazły zastosowanie jako 
znakomite adsorbenty lub katalizatory [2]. 
Hydroksyetyloceluloza (HEC) jest pochodną celulozy,   rozpuszczalną  
w wodzie, wykazującą odczyn obojętny. Powstaje w wyniku reakcji celulozy i tlenku 
etylenu [3]. HEC jest szeroko stosowana w kosmetykach, roztworach czyszczących  
i innych produktach gospodarstwa domowego, a także przy produkcji leków hydro-
fobowych w postaci kapsułek, gdzie poprawia rozpuszczanie leków w żołądku [4]. 
Hydroksyetyloceluloza  tworzy na powierzchni skóry cienką, elastyczną, niewyczu-
walną warstwę, która nie wnika w  warstwę rogową skóry, ale skutecznie ją ochrania, 
dlatego też stosowana jest we wszelkiego rodzaju produktach przeznaczonych do 
pielęgnacji ciała i włosów [5]. 
Dane literaturowe nie zawierają informacji na temat właściwości stabilizacyjno-flo-
kulacyjnych układów koloidalnych zawierających nanoglinki. 
W części eksprymentalnej przeprowadzono badania wpływu hydroksyetylocelulozy 
na właściwości stabilizacyjno-flokulacyjne wodnych suspensji nanoglinki, metodą 
spektrofotometryczną (UV-VIS). Mechanizm stabilności określono na podstawie 
badań adsorpcyjnych. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazują, że w zależności od 
używanego stężenia HEC ma ona znaczący wpływ na stabilność wodnych suspensji 
nanoglinki.

[1]  J.P. Martins, M.P.A. Ferreira, N.Z. Ezazi, J.T. Hirvonen, H.A. Santos, Micro 
and Nano Technologies, 1 (2018) 299-379

[2]  M. Montazer, T. Harifi, Nanosoftening. Nanofinishing of Textile Materials, 1st 
edition, Woodhead Publishing, Elsevier 2018, 83-94

[3]  F. Zia, Z.H. Nazli, K.M. Zia, W. Aftab, S. Tabasum, M. Asrar,  International 
Journal of Biological Macromolecules, 179 (2021) 345-352

[4]  F.H. Zulkifl, F.S.J. Hussain, W.S.W. Harun, M.M. Yusoff, International Jour-
nal of Biological Macromolecules, 122 (2019) 562-571

[5]  M. Molski, Chemia piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Adsorpcja i kontrolowane uwalnianie leków przeciwbólowych 
i hipotensyjnych z powierzchni pomarszczonych nanocząstek węglowych 
modyfikowanych kwasem fumarowym oraz chlorkiem żelaza(III)

Joanna Gościańska1, Anita Kubiak1
1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Technologii Chemicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Opracowywanie nowych leków terapeutycznych wiąże się z dużymi nakładami fi-
nansowymi, długim czasem wprowadzenia na rynek oraz wysokim ryzykiem nie-
powodzenia w badaniach klinicznych. Stąd też w ostatnich latach zintensyfikowano 
wysiłki skierowane na projektowanie systemów dostarczania znanych już substan-
cji aktywnych o dobrze zdefiniowanych profilach bezpieczeństwa i właściwościach 
fizykochemicznych. Wiele uwagi poświęca się opracowywaniu selektywnych oraz 
stabilnych nanoporowatych nośników leków. Zastosowany nośnik powinien być 
nieszkodliwy w systemach biologicznych oraz wykazywać dobre powinowactwo do 
substancji aktywnej. Poza tym bardzo ważna jest zdolność do jej kontrolowanego 
uwalniania. Mezoporowate węgle jako potencjalne nośniki leków posiadają wiele 
atrakcyjnych cech, takich jak: nietoksyczność, duża powierzchnia właściwa i obję-
tość porów, możliwość funkcjonalizacji powierzchni oraz obojętność chemiczna. Po-
nadto ich uporządkowana struktura zapewnia dobrą dyspersję leku. 
Celem badań była synteza i modyfikacja pomarszczonych węgli mezoporowatych 
oraz analiza ich efektywności w procesach adsorpcji i uwalniania substancji terapeu-
tycznych o działaniu przeciwbólowym (paracetamolu, diklofenaku) i hipotensyjnym 
(losartanu potasu). Materiały węglowe otrzymano metodą twardego odwzorowania 
z wykorzystaniem nanocząstek krzemionki jako matryc stałych oraz dwóch prekur-
sorów węglowych – sacharozy oraz alkoholu furfurylowego. Następnie przeprowa-
dzono ich modyfikację kwasem fumarowym oraz chlorkiem żelaza(III). Materiały 
scharakteryzowano za pomocą niskotemperaturowej adsorpcji azotu, analizy ele-
mentarnej i termograwimetrycznej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej mi-
kroskopii elektronowej. W kolejnym etapie wykonano procesy adsorpcji wybranych 
substancji farmaceutycznych w fazie ciekłej oraz ich uwalnianie w płynie akceptoro-
wym imitującym sok jelitowy i żołądkowy.
Wykazano, że wszystkie zsyntetyzowane nanocząstki węglowe charakteryzują się wy-
sokimi pojemnościami sorpcyjnymi względem leków i uwalniają je w sposób kon-
trolowany.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONA-
TA-12 nr 2016/23/D/NZ7/01347.
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Przestrzenna złożoność oddziaływań hematytu z jonami dikarboksylowymi 
na granicy faz - badania elektrochemiczne

Karolina Kędra-Królik1, Marzena Łazarczyk,1 Tajana Begović,2 Danijel Namiesnik,2 
Karolina Lament3, Wojciech Piasecki4, Piotr Zarzycki1,5

1Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
2Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb, Croatia   
3Wydział Edukacji Fizycznej i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie, Biała Podlaska
4Regionalne Centrum Nauki i Rozwoju, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie, Biała Podlaska
5Energy Geoscience Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA 

Adsorpcja gleby i rozpuszczonej materii organicznej na powierzchni minerałów sta-
nowi mechanizm ochrony materii organicznej (MO) przed degradacją [1]. Tryby 
sorpcji (koordynacja MO) są różne, w zależności od warunków środowiskowych 
(pH, siła jonowa, temperatura, głębokość depozycji, warunki tlenowe/beztlenowe) 
czy rodzaj grup funkcjonalnych eksponowanych przez MO. Oddziaływania MO 
z tlenkami żelaza to złożone zjawisko z uwagi na fakt, iż z jednej strony jest ona sta-
bilizowana przez adsorpcję na tlenku, z drugiej strony hematyt katalizuje degradację 
OM (procesy redoks i fotoaktywność) [2].
W niniejszej pracy jako układ modelowy dla badań oddziaływań MO z minerałami 
wybraliśmy adsorpcję jonów malonianowych na powierzchni hematytu w różnych 
warunkach pH i stężenia elektrolitu, w warunkach beztlenowych. Połączyliśmy 
techniki elektrochemiczne takie jak miareczkowanie potencjometryczne, pomiary 
elektrokinetyczne, zastosowanie elektrody hematytowej z pojedynczą płaszczyzną 
krystaliczną 001 hematytu. Celem niniejszych badań jest wgląd w sposób koordy-
nacji jonów dikarboksylowych oraz zasięg działania i rolę sił w podwójnej warstwie 
elektrycznej. 
Nasze odkrycia są istotne dla zrozumienia interakcji materii organicznej z minera-
łami, co ma kluczowe znaczenie dla akumulacji węgla a tym samym dla przyszłych 
prognoz klimatycznych związanych z obiegiem węgla w przyrodzie. 

[1]  M. Kleber, I.C. Bourg, E.K. Coward et al. Nat Rev Earth Environ 2 (2021) 
402–421

[2]  C. Chen, S.J. Hall, E. Coward et al. Nat Commun 11 (2020) 2255
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Procesy agregacyjne siarczków metali w układach zawierających 
hydrofilowe nanostruktury celulozy oraz biosurfaktant glikopeptydowy

Krzysztof Jan Legawiec1, Izabela Polowczyk1
1Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej 
i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych

Drobne cząstki ciała stałego są istotnym problemem w wielu procesach przemysło-
wych. Powstają one zarówno celowo - w procesach związanych z  rozdrabnianiem 
i frakcjonowaniem urobku, gdy mielenie jest wymagane aby uwolnić pożądane 
składniki z rud (szczególnie tych o niskiej jakości), jak i przypadkowo – w procesach 
wydobywczych oraz transportowych. Tworzone przez takie cząstki zawiesiny wodne 
wykazują zwiększoną stabilność, co utrudnia ich separację, np. w celu oczyszczenia 
wody procesowej lub realizację procesu flotacji. 
Aby zagregować cząstki ciała stałego, a tym samym nadać im wystarczającą wielkość 
umożliwiającą opadanie pod wpływem siły grawitacji tradycyjnie używa się soli me-
tali (koagulacja), surfaktantów (koagulacja hydrofobowa) lub polimerów (flokula-
cja). Stosowane do prowadzenia procesów koagulacji hydrofobowej oraz flokulacji 
syntetyczne substancje organiczne są trudniej biodegradowalne i mogą mieć nieko-
rzystny wpływ na środowisko, pomimo poczynionego w ostatnim dwudziestoleciu 
postępu w pracach nad syntetycznymi substancjami, których produkty rozkładu nie 
są toksyczne dla organizmów żywych w ich środowisku. Interesującą alternatywą 
dla takich substancji wydają się być związki powierzchniowo czynne pochodzenia 
biologicznego oraz funkcjonalizowane nanostruktury, które powstają w procesach, 
w których nie używa się toksycznych substancji chemicznych [1].
Prezentowane badania dotyczą prac nad zastosowaniem hydrofilowych nanostruktur 
celulozy, otrzymanych z celulozy mikrokrystalicznej, jako przyjaznych środowisku 
flokulantów dla drobnych cząstek mineralnych o różnym stopniu hydrofobowo-
ści (siarczek molibdenu(IV) oraz siarczek ołowiu(II)). Aby zintensyfikować proces 
agregacji realizowano również flokulację poprzedzoną modyfikacją hydrofobowości 
cząstek mineralnych za pomocą biosurfaktantu glikopeptydowego – ramnolipidu. 
Wyniki analizy turbidymetrycznej pozwoliły na określenie wpływu obecności na-
nostruktur celulozy oraz stężenia biosurfaktantu na stabilizację bądź destabilizację 
zawiesiny siarczków. Dopełnienie badań stanowią badania wielkości agregatów za 
pomocą mikroskopii optycznej i dyfrakcji laserowej, a także struktury osadu poprzez 
pomiar czasu ssania kapilarnego.

[1]  K.J. Legawiec, I. Polowczyk, Physicochemical Problems of Mineral Processing,  
56 (6) (2020)
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Halogenopochodne naftalenu i antracenu w powierzchniowej reakcji 
Ullmanna - model symulacyjny

Paweł Szabelski1, Jakub Lisiecki1

1Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska

W ostatnich latach kontrolowana polimeryzacja cząsteczek organicznych na po-
wierzchniach metalicznych stała się ważnym i obiecującym tematem badań, zarów-
no praktycznych, jak i teoretycznych. Na posterze przedstawiono założenia i wyniki 
symulacji Monte Carlo w zespole kanonicznym dla pochodnych halogenowych naf-
talenu oraz antracenu, które na drodze reakcji Ullmana tworzą przejściowe związki 
metaloorganiczne, będące prekursorami odpowiednich polimerów kowalencyjnych 
[1-3]. Układy badane w symulacjach składały się z odpowiednich cząsteczek wielo-
pierścieniowych węglowodorów aromatycznych, reprezentowanych przez połączo-
ne segmenty z przypisanymi oddziaływaniami kierunkowymi, imitującymi wpływ 
obecności podstawników halogenowych, i atomów metalu dwuwartościowego (mie-
dzi). Elementy systemu umieszczane były na sieci trójkątnej, która odpowiadała po-
wierzchni kryształu metalicznego o symetrii typu (111). W przeprowadzonych sy-
mulacjach zaobserwowano zmiany topologii powstających struktur, zależne od ilości 
i pozycji atomów chlorowca w cząsteczce, a także od liczby pierścieni aromatycznych 
w cząsteczkach. Zbadano także wpływ chiralności cząsteczek na morfologię rozpa-
trywanych układów, przeprowadzając symulacje dla związków czystych enancjome-
rycznie oraz mieszanin racemicznych. Ponadto, na przykładzie wybranego układu 
przeanalizowano wpływ kinetycznej oraz termodynamicznej kontroli reakcji na syn-
tezę powierzchniową [1]. Otrzymane wyniki mogą być pomocne w syntezie nowych 
związków wykazujących niespotykane właściwości i/lub trudnych do uzyskania na 
drodze syntezy w fazie objętościowej.

[1]  J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 20280
[2]  J. Lisiecki, P. Szabelski, Phys. Chem. Chem. Phys., 23 (2021) 5780
[3]  J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, (2021) 10.1021/acs.jpcc.1c03973

Badania wykonane dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach 
projektu: 2018/31/B/ST4/01759 
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Właściwości flokulacyjne egzopolisacharydu syntetyzowanego przez 
jednokomórkowe glony

Wioleta Babiak1, Katarzyna Szewczuk-Karpisz1, Izabela Krzemińska1

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

Egzopolisacharydy (EPS) syntetyzowane przez mikroglony charakteryzują się zróż-
nicowaną budową, a przez to wykazują wiele różnych właściwości fizykochemicz-
nych między innymi flokulacyjne i zdolność wiązania metali[1]. 
Ze względu na wysokie koszty separacji biomasy w przemysłowej hodowli glonów, 
niezwykle istotne jest poszukiwanie i doskonalenie nowych efektywnych metod, 
które usprawnią ten proces. Jednym z efektywniejszych flokulantów jest obecnie po-
liakrylamid. Jednak zastosowanie syntetycznych polimerów, powoduje zanieczysz-
czenie biomasy, przez co uniemożliwia jej wykorzystanie np. w przemyśle spożyw-
czym[2]. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest możliwość indukcji flokulacji 
w trakcie procesu hodowli biomasy glonów. Wówczas odpowiednie dobranie koagu-
lantu powoduje neutralizację ładunku ujemnie naładowanej powierzchni komórek 
glonów, przez co umożliwia adsorpcję EPS i tworzenie się flokuł[3]. 
Jedną z metod wykorzystywanych do badania flokulacji jest pomiar zmiany męt-
ności suspensji przy użyciu turbidymetru. Badania wstępne wykonano z zastosowa-
niem kaolinu jako ciała stałego. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono udział 
EPS w destabilizacji układu. Zbadano także wpływ dodatku CaCl2 na aktywność 
flokulacyjną badanego EPS. Dodatkowo zmierzono wielkość powstałych agregatów 
z wykorzystaniem analizatora wielkości cząstek (CPS).

[1]  C. Delattre, G. Pierre, C. Laroche, P. Michaud, Biotechnol. Adv., 34 (2016) 
1159

[2]  D. Vandamme, I. Foubert, K. Muylaert, Trends Biotechnol., 31 (2013) 233 
[3]  A.H.R. Aljuboori, Y. Uemura, N.T. Thanh, Biomass Bioenerg. 93 (2016) 38
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Badanie efektywności usuwania barwników organicznych z roztworów 
wodnych za pomocą węgli aktywnych otrzymanych z biomasy

Piotr Nowicki1, Agata Przytulska1, Mateusz Gargol2, Małgorzata Gil-Kowalczyk2

1Zakład Chemii Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań; 
2Pracownia Technologii Światłowodów, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,  
20-031 Lublin;

Nieustanny rozwój przemysłowy, jak również intensywnie postępująca urbanizacja 
przyczyniają się do znacznego wzrostu poziomu zanieczyszczenia gleby oraz wód 
powierzchniowych i gruntowych. Szczególnym zagrożeniem są przede wszystkim 
zanieczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe, zużywanie dużej ilości chemikaliów, 
czy też stosowanie coraz większej ilości pestycydów w rolnictwie. Coraz gorsza ja-
kość wód i gleb wynika także z faktu, że procesy ich samooczyszczania są niewy-
starczające. Jest to bardzo skomplikowany mechanizm obejmujący szereg procesów 
fizycznych, chemicznych i biologicznych, których przebieg jest uwarunkowany przez 
wiele czynników, takich jak temperatura, dostęp światła, ilość oraz rodzaj wprowa-
dzonych zanieczyszczeń. Wymagane jest zatem stosowanie dodatkowych rozwiązań, 
aby móc skutecznie obniżyć emisję i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodach 
i glebie. Jednym z rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie węgli aktywnych, 
które przede wszystkim pełnią rolę efektywnych adsorbentów, ale mogą też działać 
jako katalizatory lub nośniki katalizatorów [1].
Zasadniczym celem niniejszej pracy była weryfikacja przydatności węgli aktywnych 
otrzymanych z biomasy w procesie usuwania barwników organicznych z roztworów 
wodnych, na przykładzie modelowego zanieczyszczenia jakim jest błękit metyleno-
wy. Testy sorpcyjne przeprowadzono na węglu aktywnym uzyskanym w wyniku ak-
tywacji chemicznej pozostałości po ekstrakcji ziela skrzypu polnego. W celu dokład-
nego określenia mechanizmu sorpcji zbadano wpływ stężenia początkowego i pH 
roztworu barwnika, temperatury układu oraz kinetykę procesu adsorpcji. Jako ma-
teriał porównawczy wykorzystano komercyjny pylisty węgiel aktywny Norit® SX2, 
dedykowany do usuwania zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej.

[1]  F. Çeçen, Ö. Aktaş, „Activated carbon for water and wastewater treatment: 
integration of adsorption and biological treatment” Wiley-VCH, Weinheim 
2011
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Synteza i charakterystyka nowych sorbentów opartych na EGDMA 
i celulozie

Beata Podkościelna1, Monika Wawrzkiewicz2

1Katedra Chemii Polimerów, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych UMCS 
w Lublinie
2Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych 
UMCS w Lublinie

Celuloza jest polimerem naturalnym, o budowie łańcuchowej, zbudowanej z reszt 
glukopiranozy, w którym mery połączone są wiązaniami 1,4–β-glikozydowymi. Sta-
nowi ona podstawowy składnik roślin i w naturze wytwarzana jest w procesie foto-
syntezy. Dlatego też celulozę zaliczamy do najbogatszych, odnawialnych zasobów 
biopolimerów dostępnych na świecie. Celuloza jako naturalnie występujący materiał 
pochodzenia roślinnego, zawiera często również inne związki uboczne prowadzące 
do problemów z jej aplikacją oraz trudnościami w jej modyfikacji chemicznej. Dla-
tego tez ważna jest jej izolacja i oczyszczanie co prowadzi do materiału o wysokiej 
czystości i potwierdzonym składzie [1]. 

Rys. 1 Fragment struktury celulozy
Celem prowadzonych badań była próba wykorzystania taniego i łatwo dostępnego 
biopolimeru – celulozy w charakterze modyfikującego dodatku do syntezy funkcjo-
nalnych sorbentów na bazie etylenowego glikolu dimetakrylowego (EGDMA) i sty-
renu. Celulozę poddano modyfikacji z bezwodnikiem metakrylowym [2]. Reakcję 
polimeryzacji prowadzono w środowisku wodnym z dodatkiem alkoholu poliwiny-
lowego przy zastosowaniu techniki polimeryzacji suspensyjnej. Budowę chemicz-
na uzyskanych sorbentów potwierdzono za pomocą analizy ATR-FTIR. Oceniono 
również zdolność do pęcznienia  w wybranych rozpuszczalnikach organicznych. 
W kolejnym etapie badań, materiały przebadane zostaną pod katem ich zdolności 
sorpcyjnych w kierunku usuwania barwników organicznych z roztworów wodnych.

[1]  Gorade, V.G., Kotwal, A.; Chandhary, B.U., Kale, R.D. J. Polym. Res. 26 
(2019) 217

[2]  Chabros, A., Gawdzik, B., Podkościelna, B., Goliszek, M., Pączkowski, P., Ma-
terials 13 (2020) 62.
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Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych kompozytów 
alginianowo - węglowych

Małgorzata Wasilewska1, Dariusz Sternik1, Dominika Makuch-Kaca1, 
Anna Deryło-Marczewska1
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozkwit inżynierii materiałowej, 
a  zwłaszcza w kierunku pozyskiwania adsorbentów zanieczyszczeń organicznych. 
Materiały te powinny cechować wysoka efektywność pochłaniania substancji tok-
sycznych, neutralność dla środowiska, łatwość oraz niskie koszty otrzymywania 
[1-2]. Interesującą grupą adsorbentów są kompozyty alginianowe [3-4], których 
właściwości uwarunkowane są od modyfikatora wykorzystanego do ich syntezy.
W nurcie powyższych zagadnień pozostaje niniejsza praca, której celem było otrzy-
mywanie i badanie właściwości fizykochemicznych kompozytów alginianowo - wę-
glowych. Otrzymano serię kompozytów alginianowych różniących się zawartością 
zastosowanego w syntezie modyfikatora, który stanowił węgiel aktywny. Do wy-
znaczenia parametrów struktury otrzymanych materiałów wykorzystano pomiary 
izoterm niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji azotu. Topografię powierzchni 
próbek określono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W celu 
określenia własności adsorpcyjnych wykonano pomiary równowagi adsorpcji przy 
użyciu spektrofotometrii UV-Vis. Stabilność termiczną kompozytów czystych i po 
adsorpcji zbadano poprzez pomiary analizy termicznej. 
Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano różnorodne właściwości 
uzyskanych kompozytów. Wykazano, że materiał alginianowo – węglowy z najwięk-
szą ilością węgla aktywnego charakteryzował się najbardziej rozwiniętą strukturą 
oraz największą stabilnością termiczną. Ponadto, w oparciu o wyniki badań uzyska-
nych z pomiarów równowagi adsorpcji, zaobserwowano również, dla tego materiału, 
największą pojemność adsorpcji. 

[1]  N.B. Singh, G. Nagpal, S. Agrawal, K. Rachna, Environmental Technology & 
Innovation, 11 (2018) 187

[2]  G.Z. Kyzas, M. Kostoglou, Materials, 7 (2014) 333
[3]  A. Benhouria, Md. Azharul Islam, H. Zaghouane-Boudiaf, M. Boutahala, 

B.H. Hameed, Chemical Engineering Journal, 270 (2015) 621
[4]  A. Boucherdouda, B. Bestania, N. Benderdouchea , L. Duclaux, Desalination 

and Water Treatment, 154 (2019) 356
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Badanie właściwości adsorpcyjnych nanomateriałów węglowych 
otrzymanych na bazie minerałów ilastych

Ewa Stopa1, Dariusz Sternik1, Mariia Galaburdaa2, Viktor M. Bogatyrova2
1Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2 Chuiko Institute of Surface Chemistry, NAS of Ukraine, 17 General Naumov Str., 
Kyiv 03164, Ukraine.

Surowce ilaste stanowią obecnie podstawowe źródło tanich materiałów wykorzysty-
wanych w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w ochronie środowiska. Posia-
dają unikalne właściwości strukturalne oraz jonowymienne dzięki czemu wykazują 
wysokie powinowactwo względem substancji szkodliwych takich jak pestycydy, jony 
metali ciężkich czy barwniki oraz stosowane są jako dodatki do produkcji sorben-
tów. Celem niniejszych badań była ocena właściwości fizykochemicznych adsorben-
tów węglowych (AW) otrzymanych na bazie żywicy rezorcynowo-formaldehydowej 
oraz naturalnych glinokrzemianów. Adsorbenty hybrydowe stanowiące strukturę 
pierwotną kompozytów węglowych otrzymano w dwojaki sposób. W pierwszej serii 
składniki zostały poddane szybkiej, jednoczesnej kopolimeryzacji, natomiast w dru-
giej serii roztwory monomerów z glinką pozostawały w długotrwałym kontakcie [1]. 
Otrzymane w efekcie pirolizy (800 oC, argon) produkty charakteryzowały się dużo 
większymi powierzchniami właściwymi  względem materiałów wyjściowych oraz 
wysoko rozwiniętymi strukturami mikro i mezoporów. W celu określenia zdolności 
adsorpcyjnych AW, wyznaczono dla każdego materiału izotermy adsorpcji błękitu 
metylowego, czerwieni kwasowej oraz czerwieni obojętnej. Dane eksperymentalne 
analizowano za pośrednictwem różnych modeli izoterm adsorpcji.

[1]  D. Sternik, M.V. Galaburda, V.M Bogatyrov, O.I. Oranska, B. Charmas, V.M. 
Gun’ko, Novel porous carbon/clay nanocomposites derived from kaolinite/
resorcinol-formaldehyde polymer blends: synthesis, structure and sorption 
properties, Applied Surface Science, 525 (2020) 146361.

POSTERY



ADSORPCJA I STABILNOŚĆ UKŁADÓW ZDYSPERGOWANYCH

40

Dwuwymiarowe sieci kowalencyjne pochodnych antracenu: projektowanie 
teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowych 

Paweł Szabelski1,  Jakub Lisiecki1

1Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Polimeryzacja organicznych cząsteczek funkcjonalnych na powierzchniach kry-
stalicznych jest użyteczną metodą wytwarzania niskowymiarowych superstruktur 
o precyzyjnie kontrolowanej geometrii i właściwościach fizykochemicznych. Cen-
nym narzędziem w projektowaniu układów molekularnych tego typu są symulacje 
komputerowe, zwłaszcza techniką Monte Carlo [1-3], umożliwiające łatwą zmianę  
parametrów zewnętrznych i obserwację powstających struktur. Jedną z takich struk-
tur są sieci o periodycznej i aperiodycznej budowie zawierające pory o zróżnicowa-
nym kształcie i rozmiarze. Sieci tego typu mają szereg potencjalnych zastosowań, 
np. jako selektywne adsorbenty, środowisko dla specyficznych reakcji katalitycznych 
i inne. Tematem prezentacji będzie analiza symulacyjna wpływu kształtu, rozmiaru 
i rozmieszczenia centrów oddziaływań w cząsteczce-budulcu, tetrahalogenowanej 
pochodnej antracenu, na morfologię powstających metaloorganicznych struktur 
powierzchniowych. W szczególności pokazane zostaną sieci, które otrzymać można 
stosując jako monomer antracen z odpowiednio rozmieszczonymi podstawnikami 
halogenowymi. Wśród nich wyodrębnione będą struktury homo- i heteroporowate 
oraz sieci o cechach chiralnych. Zaprezentowane wyniki, służyć mogą jako zbiór 
wskazówek w projektowaniu kowalencyjnych sieci porowatych z udziałem pochod-
nych antracenu. Zaproponowane podejście pozwoli na zredukowanie liczby syn-
tez testowych monomerów (izomerów substytucyjnych antracenu) prowadzonych 
w celu selekcji cząsteczki o optymalnych właściwościach, zdolnej do tworzenia sieci 
o zadanych parametrach strukturalnych. 

[1]  J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 20280
[2] J. Lisiecki, P. Szabelski, Phys. Chem. Chem. Phys., 23 (2021) 5780
[3]  J. Lisiecki, P. Szabelski, J. Phys. Chem. C, (2021) 10.1021/acs.jpcc.1c03973

Badania wykonane dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki w ramach 
projektu: 2018/31/B/ST4/01759 

POSTERY



ADSORPCJA I STABILNOŚĆ UKŁADÓW ZDYSPERGOWANYCH

41

Temperatura pirolizy jako czynnik zwiększający zdolność adsorpcyjną 
biowęgla wyprodukowanego z łusek słonecznika 

Agnieszka Tomczyk1, Katarzyna Szewczuk-Karpisz1, Zofia Sokołowska1

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

Bezpośrednią przyczyną pogarszania się właściwości użytkowych gleb jest emisja 
przemysłowych zanieczyszczeń, które zawierają toksyczne substancje chemiczne, 
w tym także metale ciężkie. Do gleby dostają się one wraz z opadami atmosferyczny-
mi, a także wraz z nawozami i środkami ochrony roślin. Spośród wszystkich metali 
ciężkich, traktowanych jako zanieczyszczenie gleb uprawnych, w niniejszym bada-
niu skupiono się na miedzi oraz srebrze. Obecność tych metali w glebach wpływa na 
rośliny, mikroorganizmy oraz jakość wód powierzchniowych. Dotychczas opracowa-
no wiele konwencjonalnych metod oraz technologii wykorzystywanych do usuwania 
metali ciężkich. Najbardziej odpowiednią, szybką, uniwersalną oraz tanią metodą 
jest proces adsorpcji. Na rynku dostępne są różne naturalne, jak i syntetyczne ad-
sorbenty. Najwięcej korzyści w usuwaniu nieorganicznych zanieczyszczeń wykazały 
węglowe adsorbenty (np. biowęgiel). Biowęgiel jest drobnoziarnistym karbonatem 
o wysokiej zawartości węgla otrzymywanym w procesie pirolizy różnego rodzaju bio-
masy.
Celem przeprowadzonych prac doświadczalnych było opisanie wpływu temperatury 
pirolizy (300-600oC) na właściwości powierzchniowe oraz zdolności adsorpcyjne 
biowęgli wyprodukowanych z łusek słonecznika. 
Badania wykazały, że właściwości powierzchniowe biowęgli (m.in. powierzchnia 
właściwa, zmienny ładunek powierzchniowy, zawartość grup powierzchniowych) 
oraz ich zdolności adsorpcyjne były ściśle uzależnione od temperatury pirolizy. Na 
proces adsorpcji badanych jonów wpływ miała również ich wartościowość, wielkość 
promienia jonowego i elektroujemność. Jony srebra były zdecydowanie lepiej adsor-
bowane niż jony miedzi. Adsorpcja obu metali ciężkich była bardzo dobrze opisywa-
na za pomocą izotermy Langmuira-Freundlicha. Najwyższą skuteczność w usuwa-
niu metali ciężkich wykazywał biowęgiel wyprodukowany w temperaturze 600oC.
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Badanie adsorpcji i desorpcji różnego rodzaju zanieczyszczeń w układzie 
montmorylonit/egzopolisacharyd bakteryjny/elektrolit podstawowy

Katarzyna Szewczuk-Karpisz1, Tomasz Bajda2, Sylwia Kukowska3

1Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Dobrzańskiego 4, 20-290 Lublin 
2Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza,  
ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
3Katedra Chromatografii, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Oprócz zdolności do wywołania flokulacji cząstek ciała stałego, mikrobiologiczne 
związki wielkocząsteczkowe mogą wyraźnie modyfikować akumulację mikro- i ma-
kroelementów, metali ciężkich, pestycydów czy farmaceutyków w środowisku gle-
bowym. Polimery te mogą przyczyniać się do silnej immobilizacji szkodliwych kse-
nobiotyków i w rezultacie znacznie ograniczyć ich biodostępność [1,2]. Głównym 
celem przeprowadzonych prac doświadczalnych było określenie wpływu egzopoli-
sacharydu (EPS) syntetyzowanego przez bakterie glebowe Rhizobium leguminosa-
rum bv. Trifolii na akumulację zanieczyszczeń organicznych (karboksyny) i nieorga-
nicznych (jonów kadmu(II), jonów chromu(VI)) na powierzchni montmorylonitu. 
Minerał ilasty został wyseparowany z naturalnego bentonitu pochodzącego ze złoża 
Jelsovy Potok na Słowacji.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek egzopolisacharydu do 
układu znacząco modyfikuje wielkość adsorpcji zarówno jonów metali ciężkich, jak 
i pestycydu przez montmorylonit. Co więcej, obecność EPS powoduje zmianę stop-
nia desorpcji ksenobiotyków z powierzchni minerału. Oba zjawiska są podyktowane 
występowaniem oddziaływań specyficznych i niespecyficznych pomiędzy makroczą-
steczkami polimeru a poszczególnymi jonami lub cząsteczkami karboksyny (m.in. 
przyciąganiem elektrostatycznym, tworzeniem wiązań wodorowych lub wiązań ko-
walencyjnych). 

[1]  Z. Zhang, S. Xia, X. Wang, A. Yang, B. Xu, L. Chen, Z. Zhu, J. Zhao, J. Ha-
zard. Mater., 163(1) (2009) 279 

[2]  K. Szewczuk-Karpisz, A. Tomczyk, I. Komaniecka, A. Choma, A. Adamczuk, 
W. Sofińska-Chmiel, Materials, 14(8) (2021) 1950 

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (2020/04/X/
NZ9/00275). 
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Adsorpcja trójskładnikowych mieszanin surfaktantów fluorowęglowych 
i węglowodorowych na granicy faz woda-powietrze

Bronisław Jańczuk1, Katarzyna Szymczyk1, Anna Zdziennicka1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 
Polska

Związki powierzchniowo czynne ze względu na swoją budowę posiadają specyficzne 
właściwości fizykochemiczne i z tego powodu są obecnie jedną z kluczowych grup 
związków chemicznych mających szerokie zastosowanie w przemyśle i laboratoriach 
chemicznych. Posiadają one między innymi dużą zdolność do adsorpcji na granicach 
faz woda-powietrze, ciało stałe-woda i ciało stałe-powietrze. Wskutek ich adsorpcji 
na granicy faz woda-powietrze występuje znaczna redukcja napięcia powierzchnio-
wego wody.
Badania dotyczące właściwości adsorpcyjnych surfaktantów wykazały, że w większo-
ści przypadków ich dwuskładnikowe mieszaniny wykazują synergetyzm w redukcji 
napięcia powierzchniowego wody [1]. W praktyce najczęściej jednak stosowane są 
mieszaniny więcej niż dwuskładnikowe, a w literaturze brak jest kompleksowych 
badań dotyczących ich właściwości adsorpcyjnych na granicy faz woda-powietrze, 
składu i upakowania powstałej warstwy adsorpcyjnej oraz jej wpływu na napięcie 
powierzchniowe wody. W niektórych praktycznych zastosowaniach konieczne jest 
obniżenie napięcia powierzchniowego wody do wartości nieosiągalnej przez adsorp-
cję surfaktantów węglowodorowych. Taki warunek mogą spełnić surfaktanty flu-
orowęglowe stosowane między innymi w farbach, powłokach lub woskach. Stąd też 
celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu niejonowego surfaktantu 
fluorowęglowego Zonyl FSN100 i Zonyl FSO100 na wartość napięcia powierzch-
niowego wodnego roztworu dwuskładnikowej mieszaniny Tritonu X100 (TX100) 
oraz kationowego bromku heksadecylotrimetyloamoniowego (CTAB) wykazującej 
synergetyzm w redukcji napięcia powierzchniowego wody [2]. Z przeprowadzonych 
badań wynika między innymi, iż maksymalne stężenie mieszaniny CTAB, TX100 
i FSN100/FSO100 na granicy faz woda-powietrze jest większe niż samego surfak-
tantu fluorowęglowego. 

[1] J.M. Rosen, Surfactants and Interfacial Phenomena, 3rd ed., Wiley–Interscien-
ce, New York; 2004, 34

[2]  K. Szymczyk, B. Jańczuk, Coll. Surf. A, 293 (2007) 39
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Porównanie właściwości fizykochemicznych surfaktantów 
fluorowęglowych i węglowodorowych 

Katarzyna Szymczyk1, Anna Zdziennicka1, Bronisław Jańczuk1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, 
Polska

Surfaktanty fluorowęglowe mają coraz większe zastosowanie na przykład w far-
bach, powłokach ochronnych, klejach, środkach czyszczących i medycynie [1]. Za-
stosowanie to związane  jest z ich właściwościami adsorpcyjnymi, agregacyjnymi 
, zwilżającymi, emulgującymi i adhezyjnymi. Adsorpcja surfaktantów na różnych 
granicach faz powoduje redukcję napięcia powierzchniowego ich wodnych roztwo-
rów oraz zmienia napięcie międzyfazowe ciało stałe-woda. W wielu zastosowaniach 
surfaktanty fluorawęglowe są konkurencyjne w stosunku do klasycznych surfaktan-
tów węglowodorowych. Wynika to z różnic we właściwościach fizykochemicznych 
surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych. W literaturze brak jest jednak 
szczegółowego porównania właściwości agregacyjnych, adsorpcyjnych, adhezyjnych 
i zwilżających surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych. 
W związku z tym celem badań było porównanie wspominanych właściwości niejo-
nowego surfaktantu fluorowęglowego Zonyl FSN100 i Zonyl FSO100 z właściwo-
ściami kationowego bromku cetylotrimetyloamoniowego i niejonowych Tritonów. 
W porównaniu tym uwzględniono maksymalne upakowanie warstw adsorpcyjnych 
na różnych granicach faz, minimalne napięcie powierzchniowe wodnych roztworów, 
krytyczne stężenie micelizacji, minimalny kąt zwilżania na modelowych ciałach sta-
łych oraz standardową swobodną energię adsorpcji Gibbsa.
Okazało się, że tendencja do adsorpcji i micelizacji surfaktantów fluorowęglowych 
jest większa niż badanych surfaktantów węglowodorowych. W przeciwieństwie do 
surfaktantów węglowodorowych zmiany napięcia adhezyjnego w funkcji napięcia 
powierzchniowego wodnych roztworów dla apolarnego ciała stałego nie mogą być 
opisane jedną funkcją liniową w całym zakresie stężenia badanych surfaktantów flu-
orowęglowych [2].

[1]  E. Kissa, Fluorinated Surfactants, Synthesis, Properties, Applications; Surfac-
tant Science Series, Marcel Dekker, New York; 1994 

[2]  K. Szymczyk, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Adv. Coll. Interf. Sci.  292 (2021) 
102421
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Wpływ temperatury na adsorpcyjne i objętościowe właściwości wodnych 
roztworów Kolliphoru ELP

Magdalena Szaniawska1, Katarzyna Szymczyk1, Konrad Terpiłowski1
1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

     Kolliphor ELP to niejonowy surfaktant otrzymywany w wyniku oksyetylenowania 
oleju rycynowego (liczba grup w cząsteczce wynosi 35). Jest to związek powszechnie 
stosowany  w formulacjach farmaceutycznych w celu zwiększenia biodostępności 
substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie [1].
  Poznanie właściwości fizykochemicznych tego surfaktantu jest niezbędne do 
tego, aby móc je skutecznie zastosować. Ponieważ w literaturze nie ma danych 
na ten temat, celem przeprowadzonych badań były pomiary gęstości, lepkości  
i napięcia powierzchniowego wodnych roztworów Kolliphoru ELP w szero-
kim zakresie stężeń (10-8-10-2M) i temperatur (293-318K, co 5K). Wykonano 
także pomiary spektrofluorymetryczne z użyciem pirenu jako sondy. Następ-
nie przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i określono właściwo-
ści adsorpcyjne i objętościowe badanych roztworów, a także wpływ stężenia  
i temperatury na te właściwości.

[1]  R. Berthelsen, R. Holm, J. Jacobsen, J. Kristensen, B. Abrahamsson, A. Muller-
tz, Molecular Pharmaceutics, 12 (2015), 1062-1071.
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Wpływ statycznego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 0,44T na 
napięcie powierzchniowe surfaktantów

Agnieszka Gal1, Michał Chodkowski1, Konrad Terpiłowski1, Emil Chibowski1
1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

W ostatnim czasie obserwuje się również duże zainteresowanie polem magnetycz-
nym (PM). Badano nie tyle samo pole ale jego wpływ na wodę oraz roztwory związ-
ków nieorganicznych i organicznych. Wpływ pola jaki zaobserwowano był silnie 
zróżnicowanych i zależał od wielu czynników np. stężenia roztworu, siły zastoso-
wanego pola magnetycznego czy też obecności jonów obcych. Ze względu na tak 
dużą obecność ZPC w środowisku i użytku codziennym poddano je działaniu pola 
magnetycznego. Okazało się, że pole magnetyczne może wywołać zmiany napięcia 
powierzchniowego ZPC. Postanowiono więc zbadać ten wpływ na czterech związ-
kach powierzchniowo czynnych (Tryton X100, dodecylosiarczan sodu, bromek 
heksatrimetyloaminowy, bromek dodecylotrimetyloaminowy), dla których sporzą-
dzono roztwory na pięciu poziomach stężeń. Każdą próbkę poddano, przez okres 24 
godzin, wpływowi pola magnetycznego, po czym bezpośrednio po ściągnięciu z PM 
zmierzono napięcie zarówno dla próbki nie poddanej jak i poddanej obróbce polem 
magnetycznym.
Uzyskane wyniki okazały się bardzo interesujące i potwierdziły, że obecność pola 
wpływa na zmiany w napięciu powierzchniowym. Największe różnice napięć po-
wierzchniowych zaobserwowano dla surfaktantów kationowych, gdzie największa 
różnica wyniosła aż 8,046 ± 0,009 . Dla anionowego i obojętnego surfaktantu rów-
nież wystąpiły różnice, jednak znacznie mniejsze. Dla wszystkich badanych ZPC, 
których stężenia były poniżej ich krytycznego stężenia micelizacji (CMC), czyli stę-
żenia tworzącego micele, zaobserwowano duże zmiany w napięciach powierzchnio-
wych spowodowane obecnością PM. Natomiast w przypadku Trytonu X-100 oraz 
bromku heksatrimetyloaminowego, w których to najwyższe przygotowane stężenie 
(10-3 ) było wyższe niż CMC, wpływ pola magnetycznego na napięcie powierzch-
niowe był bardzo mały. 
Jako że, są to jedne z pierwszych badań w tej tematyce, konieczne są dalsze eks-
perymenty, które potwierdzą dotychczas uzyskane wyniki i pozwolą na znalezienie 
przyczyn dla powstających zmian w napięciu powierzchniowym ZPC w obecności 
pola magnetycznego.
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Badanie mechanizmu i kinetyki adsorpcji jonów ołowiu(II), poli(kwasu 
akrylowego) i Tritonu X-100 z ich roztworu wodnego na powierzchni 
biowęgli aktywnych uzyskanych z ziela skrzypu polnego

Małgorzata Wiśniewska1, Marlena Gęca1, Piotr Nowicki2, Katarzyna Szewczuk-
-Karpisz3, Wojciech Franus4
1Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl
2Zakład Chemii Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
3Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych, Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana 
Dobrzańskiego w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
4Katedra Inżynierii Geotechnicznej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika 
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin.

Głównym celem przeprowadzonych pomiarów adsorpcyjnych w mieszanym ukła-
dzie adsorbatów złożonym z poli(kwasu akrylowego) - PAA, Tritonu X-100 oraz 
jonów ołowiu(II) było określenie mechanizmu ich wiązania na powierzchni dwóch 
węgli aktywnych uzyskanych z ziela skrzypu polnego. Różniły się one procedurą 
otrzymywania, tzn. różnymi wariantami przemywania po procesie ich bezpośredniej 
aktywacji z użyciem pary wodnej. Miało to wpływ nie tylko na parametry tekstu-
ralne uzyskanych materiałów, ale również na powierzchniowe właściwości kwaso-
wo-zasadowe. Prowadzenie badań w tak złożonych układach jest skomplikowane, 
ale w pełni uzasadnione, ponieważ są one bardziej zbliżone składem do realnych 
ścieków i pozwalają na zdefiniowanie mechanizmów rządzących procesami ich jed-
noczesnego usuwania z fazy ciekłej. Należy podkreślić, że określono ilościowo wiel-
kość adsorpcji polimeru, surfaktantu i jonu metalu ciężkiego w ich mieszaninie, co 
umożliwiło kompleksową charakterystykę mechanizmów oddziaływania poszczegól-
nych adsorbatów w warstwie powierzchniowej. Takie dane nie były dotąd dostępne 
w literaturze. Dodatkowo, dane eksperymentalne dopasowano do wybranych mo-
deli kinetyki i izoterm adsorpcji. Przy modelowaniu izoterm adsorpcji korzystano 
z równań modelu Langmuira i Freundlicha (tylko dla Pb(II)). Z kolei do modelo-
wania kinetyki procesu zastosowano dwa modele, mianowicie pseudo-pierwszego 
i pseudo-drugiego rzędu (dla wszystkich adsorbatów). Analiza uzyskanych danych 
wykazała, że adsorpcja Pb(II) i PAA ma raczej charakter chemiczny, natomiast wią-
zanie niejonowego surfaktantu opiera się przede wszystkim na oddziaływaniach fi-
zycznych, a kationy ołowiu tworzą energetycznie jednorodną monowarstwę.
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Właściwości synergistyczne mieszanin surfaktantów CnTAB/n-oktanol 
w układach dwu- oraz trójskładnikowych

Agata Wiertel-Pochopień1, Piotr Batys1, Przemysław B. Kowalczuk2, Jan Zawała1
1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk  
2Norwegian University of Science and Technology, Department of Geoscience and Petroleum

Mieszaniny surfaktantów o działaniu synergistycznym są powszechnie stosowane, 
ponieważ są one skuteczne w znacznie niższych stężeniach niż każdy ze składników 
mieszaniny osobno. Przekłada się to na mniejsze ilości używanych chemikaliów oraz 
produktów odpadowych w procesach przemysłowych. 
Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły określić synergistyczny efekt we właści-
wościach spieniających (układ dwufazowy) oraz flotacyjnych (układ trójfazowy) po-
przez dodanie roztworu n-oktanolu jako niejonowego surfaktantu do roztworów 
bromków alkilotrimetyloamoniowych CnTAB (n = 8, 12, 16, 18) jako kationowych 
surfaktantów. Wykazano, że synergizm występuje dla wszystkich mieszanin poniżej 
krytycznego stężenia synergistycznego (CSC), natomiast po jego przekroczeniu do-
datek n-oktanolu jest mało istotny lub wręcz zaczyna działać antagonistycznie. War-
tość CSC w układzie dwufazowym została określona na podstawie równowagowego 
i dynamicznego napięcia powierzchniowego oraz pomiarów właściwości pieniących 
roztworów badanych surfaktantów, natomiast w układzie trójfazowym na podstawie 
przeprowadzonych testów flotacyjnych. W celu dokładnej analizy wyników ekspery-
mentalnych oraz interpretacji mechanizmu synergizmu, przeprowadzono symulacje 
metodą dynamiki molekularnej (MD). Wykazano, że w układzie dwufazowym do-
danie n-oktanolu do roztworu CnTAB powoduje zwiększenie stężenia powierzch-
niowego cząsteczkami CnTAB na granicy faz gaz/ciecz. Efekt ten jest spowodowany 
mniejszą dyfuzją cząsteczek CnTAB z granicy faz do wnętrza roztworu. Natomiast 
w układzie trójfazowym efekt synergistyczny wynika z tego, iż jonowy surfaktant 
stanowi warstwę „kotwiczącą” dla cząsteczek n-oktanolu, który normalnie nie adsor-
buje się na powierzchni kwarcu.

Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
w ramach projektu Preludium 2017/27/N/ST4/01187.
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Wpływ dynamicznej warstwy adsorpcyjnej na kinetykę wyciekania filmów 
pianowych 

Mariusz Borkowski1, Benoit Scheid2, Jan Zawała1
1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
2Université Libre de Bruxelles, TIPs - Fluid Physics (TIPs - FLUIDs) Laboratory, 
Avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Brussels, Belgium

Ciekłe filmy stanowią podstawową jednostką budulcową wielu rodzajów układów 
rozproszonych, a ich właściwości bezpośrednio determinują właściwości układu jako 
całości. Badanie stabilności pojedynczego filmu pianowego stanowi zatem bardzo 
ważne narzędzie pozwalające oceniać właściwości piany, jako dużo bardziej złożo-
nego układu, zawierającego tysiące pęcherzyków gazu. Ważnym parametrem, który 
należy uwzględnić podczas badań, są efekty dynamiczne związane z ruchem pęche-
rzyków i ich wzajemnymi zderzeniami. Jednym z nich jest powstawanie nierów-
nomiernego pokrycia adsorpcyjnego na powierzchni ciecz/gaz - tzw. dynamicznej 
warstwy adsorpcyjnej (ang. dynamic adsorption layer – DAL).
Podczas badań określono wpływ DAL na kinetykę wyciekania pojedynczego fil-
mu pianowego, powstającego podczas zderzenia pęcherzyka gazu ze swobodną po-
wierzchnią roztworów bromku n-hexadecylo-trimetyloamoniowego oraz n-oktano-
lu. Wyznaczono jakościowy parametr do oceny stabilności filmu pianowego, czyli 
„czas życia” pęcherzyka na powierzchni roztworu. Był on skorelowany bezpośrednio 
z szybkością wyciekania filmu do tzw. krytycznej grubości pękania. Wykazano, że 
kiedy pokrycie pęcherzyka jest równomierne, jego czas życia jest dużo dłuższy niż 
w przypadku, gdy DAL jest w pełni utworzona. Badania interfero-metryczne, po-
zwalające w sposób bezpośredni zmierzyć ewolucję grubości filmu w czasie, potwier-
dziły te obserwacje. Wykazano, że niezależnie od struktury warstwy adsorpcyjnej 
film pęka przy grubości około 100 nm, jednak czas jej osiągnięcia jest dużo krótszy 
w przypadku obecności w pełni uformowanej DAL na powierzchni pęcherzyka. 
Wyniki eksperymentalne posłużyły do walidacji tworzonego modelu teoretycznego, 
który finalnie będzie umożliwiał obliczanie kinetyki wyciekania filmów pianowych 
przy różnej strukturze DAL na powierzchniach ciecz/gaz. 

Badania wykonano dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
w ramach projektu OPUS (2017/25/B/ST8/01247)
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WYKŁADY

Szybka i prosta analiza specjacyjna chromu w cementach

Małgorzata Grabarczyk1, Cecylia Wardak1
1Katedra Chemii Analitycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Chrom występuje w przyrodzie zarówno jako naturalny składnik w skałach, mine-
rałach, glebach i wodach, jak i przedostaje się do środowiska w wyniku działalno-
ści antropogenicznej. Chrom może występować w różnych formach chemicznych 
z wartościowościami wahającymi się od -2 do +6. Jednak tylko dwa z nich, Cr(III) 
i Cr(VI) są wystarczająco stabilne, aby istnieć w środowisku. Podczas gdy Cr(III) jest 
pierwiastkiem śladowym niezbędnym dla organizmów żywych, Cr(VI) ma szkodli-
we i toksyczne działanie. Potwierdzono, że długotrwała ekspozycja na nawet niskie 
dawki związków Cr(VI) prowadzi do wielu problemów klinicznych. Bardzo czę-
stym problemem związanym z obecnością związków Cr(VI) są alergie skórne, które 
mogą prowadzić do ciężkich stanów zapalnych, owrzodzeń, a nawet martwicy skóry. 
Szczególnie narażeni na kontakt z chromem są pracownicy budowlani z powodu 
obecności chromu w cemencie.
W związku z tym celem naszych badań było opracowanie szybkiej i prostej pro-
cedury umożliwiającej analizę specjacyjną chromu w cementach,  ukierunkowanej 
na oznaczanie toksycznej formy Cr(VI). Źródłem chromu w cemencie są surowce 
naturalne stosowane do jego wytwarzania, stosowanie w piecach do wypalania klin-
kieru cementowego wyrobów ogniotrwałych magnezytowo-chromitowych, czy też 
stosowanie w młynach do mielenia cementu stali z dużą zawartością chromu.
Optymalizację opracowanej procedury przeprowadzono wykorzystując dostępne 
w handlu cementy. Badania prowadzono zarówno dla Cr(VI) wymywanego wodą 
oraz stosowano różne mieszaniny ekstrakcyjne. Bardzo dobre rezultaty uzyskano 
stosując jako mieszaninę ekstrakcyjną 0.01 mol L-1 DTPA + 0.2 mol L-1 (NH4)-
2SO4/NH4OH z jednoczesnym termostatowaniem w 40 °C przez 10 min. Do 
oznaczenia Cr(VI) w ekstraktach zastosowano metodę spektrofotometryczną oraz 
woltamperometryczną. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość zastosowania za-
proponowanych procedur do analizy specjacyjnej chromu w cementach.
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Zastosowanie materiałów kompozytowych w konstrukcji elektrod 
jonoselektywnych typu all solid state 

Cecylia Wardak1, Karolina Pietrzak1, Joanna Lenik1 
1UMCS, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej, 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-031 Lublin 

Elektrody jonoselektywne są od lat najpopularniejszymi czujnikami potencjome-
trycznymi ze względu na prostotę wykonania i użytkowania oraz niskie koszty apa-
ratury. Obecnie jeden z głównych obszarów badań w tej dziedzinie koncentruje się 
na konstrukcji elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem, w których nie ma 
roztworu elektrolitu wewnętrznego co znacznie ułatwia ich transport i przechowy-
wanie. Elektrody takie są łatwiejsze do miniaturyzacji, mogą mieć praktycznie do-
wolny kształt oraz mają większą wytrzymałość mechaniczną Niestety bezpośrednie 
połączenie membrany jonoselektywnej i elektrody wewnętrznej powoduje blokadę 
na styku faz membrana/elektroda wewnętrzna [1,2]. W celu uzyskania stabilnego 
i odwracalnego potencjału elektrodowego konieczne jest zastosowanie materiału 
o przewodności elektronowo-jonowej lub o dużej pojemności elektrycznej, który 
ułatwia przepływ ładunku pomiędzy materiałem elektrody a membraną jonoselek-
tywną. W pracy przedstawione będą wyniki badań nad zastosowaniem nanokompo-
zytów wielościennych nanorurek węglowych z cieczami jonowymi oraz nanocząst-
kami metali i tlenków metali w konstrukcji elektrod typu all solid state. Przydatność 
nanokompozytów zbadano za pomocą pomiarów potencjometrycznych, chronopo-
tencjometrycznych i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono, 
ze elektrody z membraną zawierającą odpowiedni nanokompozyt charakteryzują się 
lepszymi parametrami w porównaniu do elektrod niemodyfikowanych. Elektrody 
na bazie nanokompozytu wykazywały lepszą stabilność i odtwarzalność potencjału 
oraz w niektórych przypadkach niższą granicę wykrywalności i lepszą selektywność. 

[1]  P.C. Hauser D.W.L. Chiang, G.A. Wright, Anal. Chim. Acta 302 (1995) 241
[2]  M Fibbioli, W.E. Morf, M Badertscher, N.F. De Rooij, E. Pretsch, Electro-

analysis 12 (2000) 1286
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Elektroosadzanie wybranych pierwiastków z roztworów niewodnych – 
zastosowania w medycynie nuklearnej

Maciej Chotkowski1, Damian Połomski2
1Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,  
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 
Warszawa 

Przedmiotem wystąpienie będzie omówienie sposobów otrzymywania powłok wy-
branych pierwiastków ważnych z punktu widzenia medycyny nuklearnej. Współ-
cześnie coraz większy nacisk kładziony jest na nieinwazyjną diagnostykę medycz-
ną. Zastosowanie krótkożyciowych radioizotopów medycznych umożliwia wczesne 
wykrywanie zmian nowotworowych. Szeroki wachlarz syntezy takich izotopów jak 
44Sc, 45Ti, 64Cu, 68Ga czy 86Y oferuje produkcja cyklotronowa opierająca się na na-
świetlaniu odpowiednio przygotowanych tarcz wiązką przyspieszonych cząstek (naj-
częściej protonów). Niestety, proces elektrodepozycji niektórych pierwiastków tar-
czowych z roztworów wodnych jest bardzo problematyczny. Dlatego też badane są 
różnego rodzaju kąpiele niewodne np. na bazie cieczy jonowych [1]. Zwraca się przy 
tym uwagę na ich jak najmniejszą toksyczność [2].

[1]  M.Chotkowski, D.Połomski, K. Czerwinski, Materials, 13 (2020) 5069
[2]  D.Polomski, P.Garbacz, K. Czerwinski, M.Chotkowski, Journal of Molecular 

Liquids, 327 (2021) 114820

KOMUNIKATY
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Metody modyfikacji powierzchni czujników woltamperometrycznych 
nanokompozytami zeolitów naturalnych

Katarzyna Fendrych1, Karolina Gawryał1, Radosław Porada1, Bogusław Baś1
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii, 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

W szerokiej grupie nanomateriałów elektrodowych stosowanych do budowy czuj-
ników woltamperometrycznych istotne miejsce zajmują zeolity, czyli tworzywa gli-
nokrzemianowe o specyficznej strukturze szkieletowej. Czujniki z elektrodami mo-
dyfikowanymi objętościowo domieszką odpowiednio sfunkcjonalizowanego zeolitu 
ZMEs (ang. Zeolite-Modified Electrodes) są od paru dekad przedmiotem dogłęb-
nych badań zarówno w zakresie ich właściwości, jaki i możliwości dalszego ulepsza-
nia czy też potencjalnych zastosowań w elektroanalizie chemicznej [1–3].
W pracy przedstawiono wyniki testów przeprowadzonych dla elektrod z węgla 
szklistego GCEs, które modyfikowano nakładając cienką warstwę nanokompozy-
tu w składzie: zeolit naturalny „wzbogacony” jonami metali przejściowych i sadza 
przewodząca w osnowie polistyrenu. W tym celu główne składniki kompozytu zdys-
pergowano, a polistyren rozpuszczono w odpowiednio skomponowanej mieszaninie 
rozpuszczalników organicznych. Teksturę, morfologię i skład chemiczny zeolitów 
kondycjonowanych w roztworach kationów Ag(I), Ni(II) i La(III) oraz sadzy i wy-
tworzonych warstw kompozytowych analizowano techniką: XRD, SEM/EDS, DLS 
i BET. Właściwości elektrochemiczne czujników oceniano na podstawie interpre-
tacji woltamogramów cyklicznych CV zarejestrowanych dla modelowych układów 
redoks Ru(NH3)63+ i Fe(CN)63+ z nawiązaniem do teorii procesów elektrodowych. 
Jakość i przydatność elektroanalityczną czujników zweryfikowano na drodze analizy 
ilościowej paracetamolu w wytypowanych próbkach leków przeciwbólowych. 

[1] D.R. Rolison, Zeolite-Modified Electrodes and Electrode-Modified Zeolites, 
Chem. Rev. 90 (1990) 867–878. 

[2] L.M. Muresan, Zeolite-modified electrodes with analytical applications, Pure 
Appl. Chem. 83 (2011) 325–343. 

[3] A. Walcarius, Zeolite-modified electrodes in electroanalytical chemistry, Anal. 
Chim. Acta. 384 (1999) 1–16.

Praca została sfinansowana z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Projekt nr 16.16.160.557). 
RP dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.
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bi-pasmowa mikroelektroda bizmutowa – budowa i przykłady 
zastosowania

Katarzyna Jedlińska1, Radosław Porada1, Bogusław Baś1
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii, al. 
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Mikroelektrody pasmowe, czyli czujniki woltamperometryczne z elektrodą pracu-
jącą o grubości mniejszej niż 25 μm i długości od kilku do nawet kilkudziesięciu 
milimetrów, wykazują cechy zarówno mikro- jak i makro-elektrod. Cechy makro 
ujawniają się głównie na poziomie rejestrowanych prądów i gabarytów czujnika, 
natomiast mikro dotyczą korzystnego braku zależności maksymalnego prądu reakcji 
od czasu elektrolizy [1], co zwykle określa się mianem efektu mikroelektrodowego. 
Mikroelektrody pasmowe zapewniają bardzo dobrą powtarzalność i odtwarzalność 
rejestrowanych sygnałów, jak również możliwość prowadzenia pomiarów w roztwo-
rach wysokooporowych. Jednocześnie eliminują niedogodności stosowania specjal-
nie ekranowanych kabli sygnałowych, wzmacniaczy pomiarowych o zasilaniu bate-
ryjnym, ekranowania układów pomiarowych np. w klatce Faraday’a czy stosowania 
zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów.
W pracy przedstawiono projekt i sposób wykonania oryginalnej bi-pasmowej mi-
kroelektrody bizmutowej, której budowa nawiązuje do opisu innej mikroelektro-
dy proponowanej wcześniej przez nasz zespół [2]. Czujnik stanowią dwa pasma Bi 
o grubości 25 μm i długości 4.0 mm, rozmieszczone symetrycznie i naprzeciwlegle, 
wzdłuż bocznej, cylindrycznej powierzchni prowadnika pokrytego cienką warstwą 
żywicy epoksydowej. Do wykonania mikroelektrody użyto folii bizmutowej (Ag 
99.99%) oraz drutu srebrnego (Ag 93%, φ =1.0 mm).
Właściwości elektrochemiczne nowego czujnika zbadano w układzie modelowym 
jonów europu(III). Ponadto opracowano dwie procedury woltamperometrycznego 
oznaczania jonów Eu(III) i witaminy B9 w próbkach syntetycznych i rzeczywistych.

[1]  D. Li, C. Batchelor-Mcauley, L. Chen, R.G. Compton, w: „ACS Sensors” vol. 
4, 2019, 2250–2266. 

[2]  K. Jedlińska, R. Porada, J. Lipińska, B, Baś, w: „Sensors & Actuators: B. Che-
mical”, vol. 302, 2020, 127152.

Badania finansowane ze środków NCN Nr. 2018/31/B/NZ6/02472.
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SPE – technika wspomagająca elektroanalizę w analizie ultra-śladów 

Beata Krasnodębska-Ostręga1, Joanna Kowalska1 
1Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, Warszawa

W przypadku analizy ultra-śladów i śladów etap pobrania i transportu to etapy 
wpływające na ostateczny wynik analizy, które praktycznie nie sposób zweryfiko-
wać, nawet analiza materiału odniesienia lub/i porównani między-metodyczne nie 
wskaże błędu. W tej sytuacji wskazane jest zadbanie o ten etap pracy z próbką natu-
ralną. Idealnym kandydatem wydaje się być technika ekstrakcji do fazy stałej, tzw. 
SPE. Jest to technika wydzielania analitu lub/i uproszczenia matrycy próbki, tak aby 
zminimalizować zmiany pobranej próbki do czasu analizy. Przedstawione zostanie 
wzbogacenie scenariuszy analitycznych oznaczania różnych form chemicznych np. 
Pd, As, Tl, Cd i Pb w złożonych matrycach tj. gleby, tkanki roślinne i wody o wy-
sokim stopniu zasolenia o etap ekstrakcji do fazy stałej (odpowiednio dobranych 
sorbentów i eluentów) a także krytycznie przedyskutowana zostanie konsekwen-
cja tego typu działaniay. Podczas prezentacji przedstawione zostaną doświadczenia 
i wyniki własne oraz dane literaturowe wskazujące wysoką użyteczność tej techniki. 
Szczególny nacisk będzie kładziony na zalety włączenia techniki SPE do procedur 
analitycznych z analizą elektrochemicznymi, jako techniką detekcji w analizie ślado-
wej i specjacyjnej.

[1]  K. Kińska, M. Sadowska, J. Kowalska, B. Krasnodębska-Ostręga, Search for 
effective eluent for Pd separation on ion-exchange sorbent before voltammetric 
determination , Chemosphere, 262 (2021)127699

[2]  E. Biaduń, M. Sadowska, N. Ospina-Alvarez, B.Krasnodębska-Ostręga, Direct 
speciation analysis of thallium based on solid phase extraction and specific re-
tention of a Tl(III) complex on alumina coated with sodium dodecyl sulfate, 
Microchim Acta (2016) 183 177–183

[3]  Nguyen, T.N., Nguyen, V.D., Selective Retention of As(III), and As(V) on 
Different SPE Sorbents On-Site Sampling for Arsenic Speciation Analysis in 
Ground Water, Analytica Vietnam Conference, (2013) :165-172

[4]  M. Grabarczyk, A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedurę for 
trace determination of Cr(VI) in natural samples containing high concentra-
tions of humic substances, Anal Bioanal Chem (2008) 390:979–986
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Wykorzystanie elektrody z cyklicznie odnawialnego filmu ciekłego 
amalgamatu srebra (R-AgLAFE) w badaniach zmian dynamiki 
katalitycznego działania 2-tiocytozyny na proces elektroredukcji jonów 
Bi(III) pod wpływem surfaktantów.

Marlena Martyna1,  Agnieszka Nosal-Wiercińska1, 
1UMCS, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej, 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
marlena.martyna@poczta.umcs.lublin.pl

Złożoność mechanizmu elektrodowego obniża znacznie dokładność wyznaczania 
parametrów kinetycznych[1]. Unowocześniane wciąż techniki pomiarowe pozwalają 
na precyzyjne określenie mechanizmu procesu. 
Zastosowanie innowacyjnej elektrody z cyklicznie odnawialnego filmu ciekłego 
amalgamatu srebra (R-AgLAFE)[2] wydaje się być dobrą alternatywą dla dotychczas 
stosowanej elektrody rtęciowej właśnie ze względu na możliwość pracy w szerokim 
zakresie potencjałów, co pozwala na dokładne wyznaczenie parametrów kinetycz-
nych przejścia elektronów. Ponadto, rozwiązanie to wpisuje się w nurt zielonej che-
mii z racji znacznego obniżenia zużycia toksycznej rtęci.
Badano proces elektroredukcji jonów Bi(III) w obecności 2–tiocytozyny–CTAB 
oraz 2–tiocytozyny–SDS obserwując zmianę dynamiki kinetyki reakcji w kierunku 
jej przyspieszania i opóźniania w aspekcie efektu „cap – pair”[3].
2-tiocytozyna (TC) w związku z wykazaną antyleukemiczną aktywnością jest sto-
sowana jako lek w chemioterapii, głównie w białaczkach szpikowych[4]. Natomiast 
wybrane surfaktanty jonowe (CTAB – bromek heksadecylotrimetyloamoniowy oraz  
SDS – dodecylosiarczan sodu)  stosowane jako inhibitory korozji, mogą skutecznie 
blokować dostęp do elektrody jonów Bi(III), w związku z ich silną adsorpcją na 
R-AgLAFE.
Wszystkie pomiary elektrochemiczne przeprowadzono przy użyciu potencjostatu 
µAutolab (GPES), w układzie trójelektrodowym. Wyznaczone parametry kinetyczne 
wskazały na efekt katalityczny TC oraz zmiany jego wielkości w obecności mieszanin 
TC–CTAB i TC–SDS.

[1]  A. Nosal – Wiercińska, Electrocatalysis, 2014, 26, 1013-1023.
[2]  A. Nosal-Wiercińska, M. Martyna,  M. Grochowski, B.Baś, J.Electrochem.

Soc.,2021,16.
[3]  K. Sykut, G. Dalmata, B. Nowicka, J.J. Saba J.Electroanal. Chem., 1978, 90, 

299-302.
[4]  S. Shahrokhian, M. Amiri J. Solid State Electrochem., 2007,11,1133-1138. 

[5] A.S. Fouda, A.M. Attia, A.M.Rashed Protect. Mat. Phys. Chem. Surf. 
2017, 53, 743– 752.
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Wpływ położenia grupy hydroksylowej na elektrokatalityczne utlenianie 
propanolu do CO2 na modyfikowanych nanocząstkach na bazie platyny

Barbara Zakrzewska1, Krzysztof Miecznikowski1
1Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pasteura 1, 02-093 Warszawa

W ostatnich kilku dekadach obserwuje się wzrost zainteresowania rozwojem techno-
logii ogniw paliwowych, jako alternatywnych źródeł energii. Wśród znacznej gamy 
paliw organicznych, najbardziej obiecującym w chwili obecnej jest metanol. Jednak 
alkohol metylowy posiada pewne wady, szczególnie istotne są jego silne właściwo-
ści toksyczne. Obecnie w wielu ośrodkach prowadzi się prace nad alternatywnymi 
paliwami organicznymi takimi jak kwas mrówkowy, mrówczan etylu, etanol, glikol 
etylenowy czy propanol. 
Największym problemem do rozwiązania w przypadku zastosowania alkoholi or-
ganicznych (oprócz metanolu), jako paliwa w ogniwach paliowych jest rozerwanie 
silnego wiązania C-C, które jest trudne do wykonania w warunkach pracy nisko-
temperaturowego ogniwa paliwowego. W rezultacie, jako główne produkty elektro-
utleniania alkoholi, zamiast pożądanego CO2 powstają kwasy organiczne, aldehydy 
czy inne niepożądane produkty pośrednie. Największą aktywność w procesie roze-
rwania wiązania C-C wykazuje czysta platyna, ale w przypadku elektroutleniania al-
koholi pojawia się również tlenek węgla, który wykazuje silną tendencję do wiązania 
się z platyną i tym samym blokuje jej powierzchnię aktywną. Dlatego, żeby zwięk-
szyć aktywność katalizatorów stosuje się układy wielofunkcyjne (bi-, trimetaliczne 
z Ru, Sn, Rh, Pb, Ir, W lub Mo). 
Przedmiotem naszych zainteresowań są nanostrukturalne elektrokatalizatory na ba-
zie platyny (dwu- i trójskładnikowe nanocząstki) oraz matryce złożone z tlenków 
metali przejściowych lub ich mieszanin, jak również wybranych heteropolikwasów 
oraz ich soli cezowych. Zaproponowane ka talizatory będą poddane badaniom struk-
turalnym (HR-SEM, HR-TEM, XRD, XRF) w celu określenia optymalnego składu 
oraz określenia morfologii. Ponadto, wykonane zostały pomiary elektrochemiczne 
jak również z pomiary elektrochemiczne sprzężone z spektroskopią w podczerwieni 
(ATR-FTIR) oraz różnicowej elektrochemicznej spektrometrii mas (DEMS) w celu 
określenia produktów elektroutlenienia propanolu w środowisku 0.5 mol dm-3 
H2SO4. Uzyskane wyniki badań będą porównane z komercyjnie dostępnym katali-
zatorem nanocząstkami Pt/C (20% wag.) jako katalizatorem odniesienia.

Praca finansowana przez NCN projekt nr 2015/19/B/ST4/03758 
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Elektroanaliza pirydoksyny z zastosowaniem elektrody GC modyfikowanej 
nanokompozytem na bazie zeolitu i mezoporowatej sadzy

Radosław Porada1, Katarzyna Fendrych1, Bogusław Baś1
1Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Pirydoksyna (PA) to jeden z witamerów witaminy B6 (VB6), który ze względu na 
swoją wysoką stabilność jest dodawany do suplementów diety oraz wzbogacanej 
żywności. W organizmie człowieka PA ulega przekształceniu w estry fosforanowe, 
pełniące funkcję kofaktorów wielu reakcji enzymatycznych, np. metabolizmie ami-
nokwasów i tłuszczy [1]. VB6 wspomaga funkcjonowanie układu immunologicz-
nego, obniżając ryzyko infekcji wirusowych [2], w szczególności łagodząc przebieg 
choroby COVID-19 i związane z nią powikłania [3]. Dlatego oznaczanie zawartości 
PA w preparatach farmaceutycznych oraz produktach spożywczych jest niezbędne 
do zapewnienia jej prawidłowej suplementacji. W analizie ilościowej witamin coraz 
większą popularnością cieszą się metody elektrochemiczne, zwłaszcza woltampero-
metryczne, które cechuje relatywnie niski koszt aparatury, krótki czas analizy oraz 
nieskomplikowane przygotowanie próbki.
W pracy przedstawiono zastosowanie elektrody z węgla szklistego pokrytej warstwą 
nanokompozytu na bazie zeolitu z jonami Ni2+ i mezoporowatej sadzy do woltam-
perometrycznego oznaczania pirydoksyny. Stosując technikę woltamperometrii 
impulsowej różnicowej w zoptymalizowanych warunkach uzyskano liniową zależ-
ność prądu piku od stężenia PA w zakresie od 0,05 do 1,0 mg L-1 (0,296 – 5,91 
µM) (R=0.9993) i granicę wykrywalności 15.1 µg L-1 (0,089 µM). Zawartość PA 
w preparatach farmaceutycznych i  próbkach dotowanych wód środowiskowych 
oznaczono metodą wielokrotnego dodatku wzorca, która pozwoliła zminimalizować 
interferujący wpływu składników badanych próbek. Zgodność uzyskanych wyników 
z wartością oczekiwaną, o czym świadczą wartości odzysku równe 95-106%, jak 
również wysoka precyzja (RSD 3.5%) dowodzą, że proponowana metoda może być 
idealnym narzędziem analizy ilościowej PA. 

[1] S. Mooney, JE Leuendorf, C. Hendrickson, H. Hellmann, Molecules, 14 
(2009) 329.

[2] P. Zhang, K. Tsuchiya, et al., Journal of Biological Chemistry, 291 (2016) 
24517.

[3]  T. Kumrungsee, P. Zhang, M. Charkul, et al., Frontiers in Nutrition, 7 (2020) 1.

Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (Projekt 2018/31/B/NZ6/02472).
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Zastosowanie elektrochemii oraz spektrometrii mas w badaniach 
metabolicznej biotransformacji leków dla celów diagnostyki biomedycznej

Małgorzata Szultka-Młyńska1, Bogusław Buszewski1,2

1KatedraChemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii UMK w Toruniu,
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń 
2Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu,
ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

Związki biologicznie aktywne występują w próbkach biologicznych często na sto-
sunkowo niskich poziomach stężeń. Stąd, niezbędny jest etap izolacji leków ze 
skomplikowanych matryc (krew, tkanka) oraz etap wzbogacenia przed ostatecz-
nym oznaczeniem końcowym. Analityka farmaceutyków i ich metabolitów stanowi 
przedmiot badań farmakokinetycznych, farmakodynamicznych oraz terapeutyczne-
go monitorowania leków. Badanymi matrycami są ludzkie osocze czy krew surowa, 
głownie ze względu na zapewnienie wystarczającej korelacji pomiędzy stężeniem 
leku w organizmie a efektem farmakologicznym. Istotnym etapem w analizie leków 
dla potrzeb metabolomicznych jest wybór metody przygotowania próbki. Badania 
metabolomiczne wymagają również aplikacji odpowiedniej techniki analitycznej dla 
oznaczenia endogennych metabolitów obecnych w matrycy biologicznej na pozio-
mie różnych stężeń. Poszukiwanie alternatywnych metod badania biotransformacji 
leków jest bardzo pożądane, ze względu na możliwość zmniejszenia liczby zwierząt 
doświadczalnych wykorzystywanych w badanych biomedycznych.
Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie reaktora elektrochemicznego do naśla-
dowania reakcji metabolicznych tzw. I fazy, stanowiąc szybką i uzupełniającą metodę 
badawczą w stosunku do tradycyjnych modeli in vitro czy in vivo. Pozwala ponadto 
na identyfikację wysoce reaktywnych metabolitów, co nie zawsze jest możliwie inny-
mi metodami. Zastosowanie systemu do elektrochemicznego utleniania pozwoliło 
na uzyskanie prawdopodobnych produktów elektrochemicznego rozpadu badanych 
związków, powstałych pod wpływem przyłożonego napięcia. Uzyskano metabolity 
zidentyfikowane dla próbek enzymów frakcji mikrosomalnej komórek wątroby oraz 
próbek rzeczywistych od pacjentów (osocze, krew, mocz), jak również cytowanych 
w literaturze. Uzyskane wyniki badań ukierunkowane są na aspekt biomedyczny, 
wnosząc równocześnie wkład w rozwój technik analitycznych, umożliwiających za 
pomocą wysokiej klasy aparatury symulującej błony komórkowe śledzenie wnikania 
i metabolizowania leków (transfer i korelacja wyników badań z in vitro do in vivo).
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Nanokompozyty srebrowe- aspekty ekonomiczne, ekologiczne 
i perspektywy zastosowań

Aleksandra Zaręba1, Kamil Wójcik1, Sofiia Prykhodska1, Maria Grzeszczuk1
1 Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, 

Poważnym problemem termodynamicznym i kinetycznym jest niestabilność na-
nocząstek srebra, przygotowanych i przechowywanych w rozworze koloidalnym ze 
względu na aglomerację powodującą utratę aktywności związanej z wielkością nano-
cząstek[1,2]. Nasz zespół proponuje rozwiązanie tego problemu przez wykorzystanie 
polipirolu (PPy), który zapewnia stabilność koloidalną, wytrzymałość mechanicz-
ną i możliwość elektrorecyklingu nanocząstek srebra[1,2]. Przedstawiony na Rys.1 
kompozyt- uzyskany metodą elektrokrystalizacji-został scharakteryzowany SEM za-
raz po uzyskaniu i po rocznym przechowywaniu w warunkach normalnych.

Rys. 1. SEM kompozytu PPy(PF6)/Ag. A) zaraz po uzyskaniu B) po rocznym przechowywa-
niu w warunkach normalnych.

Nasze podejście pozwala na wygenerowanie następujących zysków ekonomicznych 
i ekologicznych: rozwiązanie problemów natury termodynamicznej i kinetycznej 
-aglomeracji i przekształcania katalitycznie aktywnych nanocząstek Ag0 w tlenki sre-
bra. Procedura jest całkowicie bezodpadowa, bez użycia rozpuszczalnika organiczne-
go i dodatkowego reduktora chemicznego. Dezaktywowane nanocząstki srebrowe 
podlegają elektrochemicznemu recyklingowi, a więc nanocząstki srebrowe, wzbu-
dzające ostatnio kontrowersje, nie zanieczyszczają środowiska. Nasze kompozyty sre-
browo-polipirolowe mogą znaleźć  zastosowanie m.in. do konwertowania szkodliwe-
go dla środowiska CO2 do zyskownych produktów, do sensorów chemicznych[1,2] 
oraz materiałów medycznych[1].

[1]  K. Wójcik, T. P. Czaja, R. Szostak, M. Grzeszczuk, Journal of Solid State Elec-
trochemistry, 22 (2018) 3933-3945

[2]  S. Prykhodska, A. Zaręba, M. Grzeszczuk, Synthetic Metals, 270 (2020) 
116597/1-116597/12
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Wykorzystanie elektrody bizmutowej do woltamperometrycznego 
oznaczania śladowych ilości jonów wolframu

Małgorzata Grabarczyk1, Marzena Adamczyk1, Weronika Leszko1
1Katedra Chemii Analitycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Wolfram jest jednym z kluczowych surowców niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania gospodarki europejskiej. Największym konsumentem tego metalu jest 
przemysł motoryzacyjny, poza tym jest również szeroko stosowany w przemyśle 
oświetleniowym, jubilerskim, elektronicznym, wydobywczym i wojskowym. Z dru-
giej strony wolfram jako pierwiastek śladowy wykazuje działanie toksyczne w sto-
sunku do organizmów ludzi i zwierząt. W związku z tym dokładne i precyzyjne 
ilościowe oznaczenie wolframu(VI) jako najbardziej stabilnej formy występującej 
w środowisku jest ważnym zagadnieniem.
Jedną z metod umożliwiających opracowanie prostej, szybkiej a zarazem charakte-
ryzującej się niską granicą wykrywalności jest woltamperometria stripingowa. Do 
tej pory w literaturze można było znaleźć tylko kilka procedur oznaczania W(VI) 
w oparciu o tą metodę dlatego nasze badania poświęcone zostały temu zagadnie-
niu. Kluczowym elementem w woltamperometrii stripingowej jest dobór elektro-
dy pracującej. W dotychczas opracowanych procedurach jako elektrody pracujące 
wykorzystane zostały elektrody rtęciowe (wisząca kroplowa elektroda rtęciowa [1] 
i filmowa elektroda rtęciowa na podłożu srebra [2] oraz filmowa elektroda ołowiowa 
[3]. My w naszej pracy zaproponowaliśmy wykorzystanie elektrody bizmutowej do 
opracowania prostej i szybkiej procedury oznaczania W(VI) w próbkach wodnych. 
Najbardziej optymalne warunki prowadzenia pomiarów wybrano na drodze do-
świadczalnej, jako elektrolit podstawowy wykorzystano 0,1 M kwas octowy oraz  1.5 
× 10-5 M Bi(III). Zaproponowaną procedurę z sukcesem zastosowano do oznaczenia 
śladowych stężeń jonów wolframu w certyfikowanych materiałach odniesienia, ta-
kich jak woda odpadową, woda powierzchniowa oraz woda morska.

[1] K. Zarei, M. Alinejad, R. Alizadeh, Journal of Analytical Chemistry 68 (2013) 
885

[2] R. Piech, A. Bugajna, S. Baś, W.W. Kubiak, Journal of Electroanalytical Che-
mistry 644 (2010) 74

[3] K. Tyszczuk-Rotko, J. Maj, Electroanalysis 24 (2012) 101
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Witamina B7 jako czynnik zmieniający kinetykę elektrowydzielania cynku 
na rtęci

Dorota Gugała-Fekner1, Jolanta Nieszporek1
1Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej

Prezentowane wyniki badań mają na celu określenie zdolności witaminy B7 do 
zmian szybkości elektroredukcji jonów Zn2+ na elektrodzie rtęciowej. Ze względu na 
funkcje biotyny i cynku w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu oraz fakt, że 
wartości potencjałów elektrody rtęciowej są zbliżone do tych na błonach komórko-
wych oraz na to, że powierzchnia rtęci jest hydrofobowa podobnie jak powierzchnia 
błony komórkowej, wybrane do pomiarów układy wydają się interesujące. Można 
je traktować jako modelowe dla rzeczywistych występujących na granicy błon biolo-
gicznych. Wykorzystując woltamperometrię CV i SWV, polarografię DC oraz elek-
trochemiczną spektroskopię impedancyjną EIS wykazano, dwuetapowy charakter 
analizowanego procesu elektrodowego oraz, że biotyna w zależności od zastosowa-
nych stężeń wpływa zarówno katalitycznie jak i inhibitująco na ten proces. W za-
kresie jej niższych stosowanych stężeń cbiot≤5.10-3M przyspiesza elektrowydzielanie 
cynku na rtęci. Dla tych roztworów wraz ze wzrostem stężenia biotyny rośnie wyso-
kość pików SWV, maleje odległość pomiędzy pikami anodowym i katodowym na 
woltamperogramach CV, maleje wartość oporności aktywacyjnej związanej z reakcją 
elektrodową wyznaczonej z widm EIS. Rosną też wartości standardowych stałych 
szybkości zarówno pierwszego jak i drugiego etapu. Te katalityczne zdolności wita-
miny B7 można wytłumaczyć powstawaniem na powierzchni elektrody komplek-
sów aktywnych pomiędzy jonami depolaryzatora, a biotyną ułatwiającego wymianę 
ładunku [1, 2]. Te katalityczne zdolności witaminy zmieniają się drastycznie kiedy 
roztwór biotyny osiągnie stężenie 0,01M. Wówczas pełni ona rolę inhibitora elek-
troredukcji jonów Zn2+. Zapewne za spowalnianie tej reakcji odpowiedzialne jest 
blokowanie powierzchni elektrody adsorbującymi się na niej cząsteczkami  witaminy 
B7 [3].

[1]  J. Nieszporek, D. Gugała-Fekner, K. Nieszporek, Electroanalysis, 31 (2019) 
1141

[2]  J. Nieszporek, Electrocatalysis, 11 (2020) 422 
[3]  J. Nieszporek, J. Electroanal. Chem., 706 (2013) 108 
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Właściwości adsorpcyjne adeniny w buforach octanowych o różnych pH

Dorota Gugała-Fekner1, Jolanta Nieszporek1
1Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej

Prezentowane wyniki badań mają na celu określenie właściwości adsorpcyjne ade-
niny w buforach octanowych o różnych pH na elektrodzie rtęciowej [1]. Charak-
terystyczną cechą wszystkich substancji powierzchniowo czynnych jest zdolność do 
adsorbowania się na granicy faz, tj. gromadzenia się rozpuszczalnych w wodzie czą-
steczek substancji powierzchniowo czynnych na powierzchni zetknięcia roztworu 
z fazą gazową (powietrze), ciekłą (np. olej) lub stałą (powierzchnia naczynia, tkaniny 
itp.); obniża to napięcie powierzchniowe na granicy faz lub zmienia ładunek po-
wierzchniowy.
Rtęć, jako materiał elektrodowy pomimo licznych wad ma również szereg niepod-
ważalnych zalet, takich jak np. rtęć jest metalem szlachetnym i zachowuje się obo-
jętnie względem większości elektrolitów, wykazuje wysokie nadnapięcie wydzielania 
wodoru, tworzy amalgamaty z większością metali a wytwarzaną elektrodę cechuje 
wyjątkowa gładkość i dobre zdefiniowanie powierzchni [2]. Z tego powodu rtęć jest 
chętnie wykorzystywana do budowy różnego typu elektrod stacjonarnych.
Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości adsorpcyjnych adeniny na po-
wierzchni rtęci z elektrolitu podstawowego – buforu octanowego. Pomiary wykony-
wano przy zastosowaniu analizatora Autolab (Eco Chemie) w termostatowanym na-
czynku w temperaturze 298±0.1K, w trójelektrodowym układzie: kapiąca elektroda, 
elektroda chlorosrebrowa z nasyconym AgCl  i spirala platynowa.

[1] D.Gugała-Fekner Monatsh. Chem., 149(8) (2018) 1357–1363
[2] D.Gugała-Fekner Journal of Molecular Liquids 261 (2018) 57-61
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Elektrochemiczne osadzanie stopów kobalt – nikiel z roztworów o różnym 
stężeniu kobaltu w stałym polu magnetycznym

Ewa Miękoś 1 , Tomasz Klepka 2, Marek Zieliński 1, Dariusz Sroczyński 1
1Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, 
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, 
ewa.miekos@chemia.uni.lodz.pl, marek.zielinski@chemia.uni.lodz.pl,  
dariusz.sroczynski@chemia.uni.lodz.pl
2 Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, Wydział Mechaniczny 
Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, 
t.klepka@pollub.pl

Otrzymanie funkcjonalnych powłok metalicznych o określonych własnościach me-
chanicznych, elektrycznych czy magnetycznych jest jednym z głównych kierunków 
badań elektrochemii. Przesłanki literaturowe wskazują, że połączenia Co-Ni cha-
rakteryzują się wysokimi wartościami natężeń koercji, bardzo niskimi naprężeniami 
własnymi oraz dużą odpornością powierzchni na ścieranie. Ziarna osadzanego elek-
trolitycznie Fe bez pola magnetycznego wykazują ostre zakończenia oraz mają więk-
sze rozmiary, natomiast prowadzenie tego procesu w polu magnetycznym powoduje, 
że uzyskuje się ziarna o wyraźnych zaokrągleniach. Stopy Ni-Fe osadzane w polu 
magnetycznym o indukcji (0 - 0,9 T) mają gładką, jednolitą strukturę oraz prefe-
rencyjną orientację ziaren. Podczas badań ustalono również, że skutkiem działania 
pola magnetycznego jest magnetohydrodynamiczny efekt w konwekcyjnym procesie 
przy udziale siły Lorentza. Otrzymane wyniki potwierdzają doniesienia z literatury, 
opisane w miedzy innymi w publikacji Bund i współpracowników [1, 2], w których 
przedstawiono rolę sił magnetycznych w reakcjach elektrochemicznych. Autorzy od-
działywali w swoich badaniach polem magnetycznym o B = 0,6 T na anodowe roz-
puszczanie miedzi. Ponadto Ragsdale oraz White [3,4] przedstawili analizę obrazów 
mikroskopowych potwierdzające magneto-hydrodynamiczny przepływ roztworu. 
Wykonane badania własne opisane w artykule dotyczyły stopu dwuskładnikowego        
Co-Ni. Do badań zastosowano: metodę woltamperometrii cyklicznej (CV), metodę 
mikroskopii skaningowej (SEM) oraz metodę mikroanalizy rentgenowskiej (EDX). 
Dodatkowym elementem badań była analiza wpływu działania stałego pola magne-
tycznego na przebieg elektrochemicznego osadzania stopów Co-Ni. Zaobserwowa-
no podczas zwiększania wartości indukcji magnetycznej, wzrost zawartości kobaltu 
w stopie o 17% i spadek zawartości niklu. Następowało również zwiększenie naprę-
żeń własnych w osadzanym stopie Co-Ni na skutek zmniejszania się grubości powło-
ki stopu. Było to spowodowane powstającymi siłami magnetohydrodynamicznymi 
na skutek działania stałego pola magnetycznego i zmniejszaniem się przy elektrodzie 
grubości elektrochemicznej warstwy dyfuzyjnej Nernsta.   

[1]  Bund A., Kohler S., Kuhnlein H.H, Plieth W., Electrochim. Acta, 49, 147-
152, (2003).

[2]  Bund A., Kuehnlein H.H., J. Phys. Chem. B, 109, 19845-19850, (2005).
[3]  Ragsdale S.R., Grant K.M., White H.S., J. Am. Chem.Soc., 120, 13461, 

(1998).
[4]  Ragsdale S.R., White H.S., Anal. Chem. Vol.71, No70, 1923-1927, (1999).
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Charakterystyka elektrochemiczna sitodrukowanych czujników węglowych 
modyfikowanych nanowarstwami poliakrylonitrylu wytworzonymi 
techniką PECVD

Maria Madej1, Anna Mocarska1, Zuzanna Malczyk1, Jacek Tyczkowski2,  
Bogusław Baś3, Jolanta Kochana1
1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387, Kraków
2 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,              
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź 
3 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,              
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Jednym z kierunków rozwoju czujników chemicznych jest poszukiwanie nowych 
metod modyfikacji ich powierzchni, w celu poprawy parametrów pracy sensorów. 
Szczególną uwagę zwraca się na prostotę i szybkość procesu modyfikacji oraz na 
jego powtarzalność. Nanoszenie jednorodnych warstw o nanometrowej, kontro-
lowanej grubości umożliwia wykorzystanie chemicznego osadzania z fazy gazowej 
wspomaganego zimną plazmą, PECVD (ang. Plasma Enhanced Chemical Vapor 
Deposition) [1].
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu modyfikacji nanowarstwą 
poliakrylonitrylu, nanoszoną techniką PECVD, komercyjnie dostępnych czujni-
ków sitodrukowanych na podstawowe parametry analityczne sensorów. W oparciu 
o pomiary techniką woltamperometrii schodkowej przeprowadzone w modelowym 
układzie Fe(II)/Fe(III) oraz w roztworze zawierającym związek organiczny citalo-
pram (lek antydepresyjny) oszacowano czułość czujników oraz ich powierzchnię 
elektroaktywną przed i po naniesieniu nanowarstwy polimeru. Badaniom poddano 
następujące elektrody: niemodyfikowaną elektrodę węglową, SPCE (ang. screen – 
printed carbon electrode), elektrodę węglową modyfikowaną jednościennymi na-
norurkami węglowymi SWCNTs (ang. single – walled carbon nanotubes), SPCE/
SWCNTs, elektrodę węglową modyfikowaną nanocząstkami złota AuNPs (ang. Au 
nanoparticles), SPCE/AuNPs, elektrodę węglową modyfikowaną polianiliną PANI 
(ang. polyaniline), SPCE/PANI oraz elektrodę węglową modyfikowaną węglem me-
zoporowatym OMC (ang. ordered mesoporous carbon), SPCE/OMC. 

[1]  K. Yi, D. Liu, X. Chen, J. Yang, D. Wei, Y. Liu, D. Wei, Acc. Chem. Res. 54 
(2021) 1011

POSTERY



ELEKTROCHEMIA, ELEKTROANALIZA I CHEMIA ANALITYCZNA

67

Woltamperometryczne oznaczanie kadmu i ołowiu z wykorzystaniem 
detektora bezpośredniego wstrzyku i  elektrody sitodrukowanej 
modyfikowanej uwęglonym haloizytem

Paweł Knihnicki1, Aleksandra Skrzypek1, Bartłomiej Kusior1, Jolanta Kochana1, 
Justyna Paluch1, Paweł Kościelniak1
1Uniwersytet Jagielloński,  Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej,    
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Kadm i ołów to pierwiastki, których skuteczne wykrywanie istotne jest ze wzglę-
du na ich toksyczne właściwości i negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie, 
a  ze  względu na stabilność chemiczną wykazujące tendencję do gromadzenia się 
w środowisku [1]. Techniki elektrochemiczne posiadają ogromny potencjał w ozna-
czeniach metali, w tym ciężkich, co wynika z ich niewielkich kosztów, dużej czułości 
oznaczeń, niskich granic oznaczalności i wykrywalności, a przede wszystkim z łatwo-
ści modyfikowania stosowanych czujników. 
Obserwowana w ostatnich latach tendencja do sięgania po materiały naturalne wy-
nika z dbałości o środowisko, co zakłada „zielona chemia analityczna”. Haloizyt to 
minerał ilasty o strukturze rurkowej, którego skład chemiczny powierzchni pozwala 
na selektywną funkcjonalizację po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej [2]. Z tego 
względu minerał ten wraz z nanorurkami węglowymi znalazł zastosowanie do stwo-
rzenia czujnika elektrochemicznego dedykowanego do oznaczenia kadmu i ołowiu. 
Wykorzystanie obu materiałów pozwoliło na zwiększenie powierzchni elektroche-
micznej czujnika, a w konsekwencji do zwiększenia czułości oznaczeń. 
Z kolei zastosowanie sitodrukowanej elektrody węglowej (SPCE, ang. screen-prin-
ted carbon electrode) znacząco zmniejszyło objętość analizowanych próbek, co po-
zwoliło na adaptację opracowanej woltamperometrycznej metody oznaczenia katio-
nów obu metali do układu przepływowego opartego na detektorze bezpośredniego 
wstrzyku (DID, ang. Direct Injection Detector) [3]. Detektor ten zakłada mieszanie 
roztworów w celce pomiarowej niewielkich rozmiarów. Do zalet takiego rozwiązania 
należą skrócenie czasu analizy, zmniejszenie zużycia energii, jak również uproszcze-
nie i zmniejszenie układu przepływowego oraz zwiększenie jego niezawodności.

[1]  M. R. Saidur, A. R. Aziz, W. J. Basirun, Biosensor and Bioelectronics, 90 
(2017) 125

[2]  S. Cataldo, G. Lazzara, M. Massaro, N. Muratore, A. Pettignano, S. Riela, 
Applied Clay Science, 156 (2018) 87

[3]  S. Koronkiewicz, S. Kalinowski, Talanta, 86 (2011) 436
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Czujnik woltamperometryczny oparty na sieci metaloorganicznej JUK-2 do 
oznaczania citalopramu  

Maria Madej1, Dariusz Matoga1, Klaudia Skaźnik1, Radosław Porada2,  
Bogusław Baś2, Jolanta Kochana1
1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 
2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. A. 
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Atrakcyjne właściwości sieci metaloorganicznych (ang. Metal-Organic Framework, 
MOF), takie jak rozwinięta powierzchnia właściwa, duża porowatość, specyficzne 
zdolności sorpcyjne oraz dobra stabilność termiczna, sprawiają, że MOF-y są co raz 
częściej stosowane w konstrukcji czujników elektrochemicznych [1]. Istotnym ograni-
czeniem wykorzystania MOF-ów do modyfikacji powierzchni czujników jest ich słaba 
przewodność elektryczna. W związku z tym, konieczne jest domieszkowanie MOF-ów 
materiałami funkcjonalnymi wykazującymi dobre przewodnictwo elektronowe, jak 
nanostruktury węglowe, nanocząstki metali lub polimery przewodzące [2].
W pracy przedstawiono nowy czujnik woltamperometryczny do oznaczania cita-
lopramu (CIT), leku przeciwdepresyjnego, bazujący na modyfikacji powierzchni 
elektrody z węgla szklistego kompozytem opartym na sieci metaloorganicznej JUK-
2, wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNTs) oraz nanocząstkach złota 
(AuNPs). Dla opracowanego czujnika zaobserwowano korzystny efekt synergiczny, 
wynikający z  połączenia sieci metaloorganicznej o wysokim przewodnictwie pro-
tonowym z MWCNTs oraz AuNPs, które charakteryzują się bardzo dobrym prze-
wodnictwem elektronowym i silnie rozwiniętą powierzchnią właściwą. W rezultacie 
otrzymany materiał hybrydowy wykazywał mieszane przewodnictwo jonowo-elek-
tronowe, co przyczyniło się do doskonałej aktywności elektrokatalitycznej propo-
nowanego czujnika względem utleniania CIT. Czujnik wykazał liniową odpowiedź 
w trzech zakresach stężeń obejmujących przedział 0,05 – 115,0 µmol L-1, cechując 
się przy tym niską granicą wykrywalności (0,011 µmol L-1). Opracowany czujnik 
z powodzeniem wykorzystano do oznaczania CIT w próbkach farmaceutycznych, 
środowiskowych oraz syntetycznym materiale biologicznym, uzyskując zadowalające 
wartości odzysku (98,6 – 104,8%).
  
[1]  M.D. Allendorf, R. Dong, X. Feng, S. Kaskel, D. Matoga, Chem Rev, 120 

(2020) 8581 
[2]  S.K. Bhardwaj, N. Bhardwaj, R. Kaur, J. Mehta, A.L. Sharma, K.H. Kim, A. 

Deep, J Mater Chem A, 6 (2018) 14992
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Wykorzystanie węglowych elektrod sitodrukowanych modyfikowanych 
nanowarstwami poliakrylonitrylu wytworzonymi techniką PECVD do 
oznaczania bupropionu

Maria Madej1, Agata Trzcińska1, Justyna Lipińska2, Jacek Tyczkowski3,  
Jolanta Kochana1, Bogusław Baś2
1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387, Kraków 
2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. A. 
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
3 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ul. 
Wólczańska 213, 90-924 Łódź

Wykorzystanie technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego 
nierównowagową, niskotemperaturową (tzw. zimną) plazmą (ang. Plasma Enhan-
ced Chemical Vapour Deposition, PECVD) stwarza unikalną możliwość prostej 
i szybkiej modyfikacji powierzchni elektrod podłożowych warstwami o ściśle kon-
trolowanej grubości i wysokiej jednorodności, bez konieczności użycia szkodliwych 
dla środowiska rozpuszczalników [1]. Zimna plazma w ostatnich latach znalazła już 
szerokie zastosowanie w syntezie oraz modyfikacji powierzchni różnorodnych mate-
riałów [2], jednakże do tej pory w literaturze nie opisano przykładów wykorzystania 
procesu PECVD do bezpośredniego osadzania warstw polimerowych na elektrodach 
pracujących. 
W pracy przedstawiono nowatorską metodę woltamperometrycznego oznaczania 
leku przeciwdepresyjnego bupropionu (BUP). Do tego celu wykorzystano węglo-
we elektrody sitodrukowane (C-SPE) pokryte nanowarstwami polikarylonitry-
lu (PACN) wytwarzanymi bezpośrednio na powierzchni elektrod w procesie PE-
CVD. Na podstawie pomiarów prowadzonych w obecności modelowej pary redoks 
[Fe(CN)6]

4-  /3- oraz docelowego analitu (BUP) wykazano, że najlepszymi parame-
trami metrologicznymi i użytkowymi cechował się czujnik C-SPE/PACN pokryty 
warstwą polimeru o grubości 24,7 nm. Wybrany czujnik charakteryzował się linio-
wym zakresem odpowiedzi w dwóch zakresach stężeń BUP, tj. 0,5 – 10,0 i 10,0 
– 50,0 µmol L-1, a także satysfakcjonującą granicą wykrywalności (0,21 µmol L-1). 
Opracowana metoda analityczna umożliwiła dokładne i precyzyjne oznaczanie BUP 
w próbkach wód gruntowych, w ściekach i materiale biologicznym (wzbogaconych 
uprzednio analitem). 

[1]  M.C. Vasudev, K.D. Anderson i in., ACS Appl Mater Interfaces, 5 (2013) 3983
[2]  S. Yao, Y. Ma, T. Xu, i in., Carbon N Y, 171 (2021) 524
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 ZJAWISKA ELEKTRYCZNE WYSTĘPUJĄCE W JAMIE USTNEJ U PACJENTÓW 
UŻYTKUJĄCYCH GRILLZ’Y

Anna Szabelska1, Anna Modzelewska1, Agnieszka Czarnota-Nastały1
1 Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii

Innowacyjność stomatologii pozwala podjąć nawet najbardziej zaskakujące wyzwa-
nia stawiane przez pacjentów oczekujących niebanalnego uśmiechu. Jedną z takich 
metod jest urozmaicenie uśmiechu specjalną nakładką wykonaną z różnego typu 
materiałów, tzwGrillz. Grillz’y mogą być wykonane z platyny, srebra, złota, wysa-
dzane klejnotami lub produkowane ze stopów metali dentystycznych. Ozdoba ta zy-
skała ogromną popularność dzięki swojej oryginalności i niepowtarzalności. Są one 
indywidualnym projektem pacjenta, ściśle pasującym wyłącznie na jego uzębienie.
Wśród pacjentów użytkujących elementy metalowe uwidaczniają się zjawiska elek-
tryczne takie jak korozja, pasywacja czy powstawanie ogniw galwanicznych. Przy-
czyną ich występowania jest obecność, co najmniej dwóch materiałów metalowych 
w obrębie jamy ustnej pacjenta, mogą to być np. wypełnienia amalgamatowe, koro-
ny metalowe, implanty czy wspomniane grille.Przepływ prądu elektrycznego może 
występować również pomiędzy dziąsłami, językiem czy błoną śluzową, czego na-
stępstwem może być powstawanie zmian chorobowych takich jak elektrometaloza 
czy galwanoza. Użytkownicy konstrukcji wykonanych ze stopów metali muszą być 
świadomi ryzyka zachodzenia korozji. Rodzaje korozji występujące w jamie ustnej 
to: korozja szczelinowa, wżerowa, międzykrystaliczna, naprężeniowa oraz elektrome-
chaniczna. Agresywne środowisko jamy ustnej stwarza korzystne warunki do rozwo-
ju korozji nawet mimo wysokiej odporności stopów dentystycznych.
Z biomateriału, z którego wykonuje się nakładki na zęby niemożliwe jest wyelimi-
nowanie procesów elektrycznych i korozyjnych. Korozja mimo, iż jest zjawiskiem 
nieuniknionym, można ją ograniczyć. Do takich metod należy, m.in.: wybieranie 
materiałów o wysokiej odporności na korozję, sposób projektowania konstrukcji czy 
też stosowanie metod ochrony przeciwkorozyjnej; zabezpieczenie odlewu powłoką 
przeciwkorozyjną, zabiegi chemiczne czy ochrona katodowa. 
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Zastosowanie mikrowagi kwarcowej do ustalenia optymalnych warunków 
woltamperometrycznego zatężania jonów Pd2+ poprzez tworzenie 
kompleksu Pd-histydyna

Monika Sadowska1, Damian Dziubak2, Aleksandra Roszak1, Joanna Juhaniewicz-
-Dębińska2, Beata Krasnodębska-Ostręga1

1Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
2Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki 
i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Liczne zastosowania palladu oraz jego wysoka biodostępność stwarzają potrzebę 
monitorowania zawartości Pd w środowisku. Jest to zagadnienie problematyczne, 
ponieważ pallad w próbkach naturalnych występuje w śladowych ilościach (ng∙g-1), 
zazwyczaj w obecności innych pierwiastków w znacznym nadmiarze. Z tego wzglę-
du najczęściej obecnie stosowane do oznaczania Pd metody spektralne (GF AAS, 
ICP MS) wymagają wstępnego zatężania analitu oraz uproszczenia matrycy próbki. 
Alternatywną metodą jest woltamperometria z adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV). 
Oznaczenie możliwe jest dzięki tworzeniu przez pallad elektroaktywnych komplek-
sów z różnymi ligandami. Najczęściej stosowanym kompleksonem jest dimetylo-
glioksym, jednak stale poszukuje się nowych ligandów, ponieważ potrzeby anali-
tyczne często przekraczają możliwości tej metody. Celem pracy było sprawdzenie 
możliwości zastosowania histydyny do oznaczania palladu. Mikrowagę kwarcową 
(EQCM) wykorzystano jako nowatorskie podejście do badania tworzenia komplek-
su pallad-histydyna. Zademonstrowaliśmy możliwość zastosowania zmodyfikowa-
nego amalgamatem złotego substratu QCM do monitorowania adsorpcji histydyny 
i kompleksowania jonów palladu pod kontrolą elektrochemiczną. Wyniki pomiarów 
EQCM wskazały, że adsorpcja histydyny na elektrodzie jest zależna od potencjału 
– zachodzi elektrosorpcja. Oddziaływania jonów palladu z zaadsorbowaną warstwą 
histydyny przy potencjale obwodu otwartego skutkują usunięciem histydyny z po-
wierzchni rtęci, co wskazuje na silniejsze wiązania między histydyną i palladem niż 
między histydyną i rtęcią. Z kolei stosując potencjał -200 mV po wprowadzeniu 
jonów palladu, można otrzymać kompleks histydyna-pallad zaadsorbowany na po-
wierzchni rtęci. Zjawisko to wykorzystano do oznaczenia Pd techniką AdSV. Zasto-
sowanie potencjału zatężania wskazanego przez EQCM pozwoliło uzyskać dobrze 
zdefiniowane sygnały analityczne, rosnące wraz z dodatkiem wzorca.

[1] M. Sadowska et al., Electrochimica Acta 368 (2021) 137599
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Miedziowe elektrody jonoselektywne za stałym kontaktem na bazie 
wielościennych nanorurek węglowych i nanocząstek tlenku miedzi(II) 

Cecylia Wardak1, Karolina Pietrzak1, Andzelika Czaplicka1 
1UMCS, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej, 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-031 Lublin 

Od wielu lat czujniki potencjometryczne cieszą się wśród naukowców i analityków 
niesłabnącą popularnością, głównie ze względu na prostą aparaturę i znaczną szyb-
kość wykonywania pomiarów przy jednoczesnej dobrej selektywności oraz niskich 
granicach wykrywalności. Najpopularniejszymi czujnikami potencjometrycznymi są 
elektrody jonoselektywne. Za ich specjalne właściwości umożliwiające selektywne 
oznaczanie jonów w próbce odpowiadają głównie substancje aktywne znajdujące się 
w membranie jonoselektywnej. Uwaga naukowców obecnie skupia się również na 
opracowywaniu nowych materiałów, które mogą być zastosowane jako stały kon-
takt w elektrodach jonoselektywnych [1]. Materiały te charakteryzują się wysokim 
przewodnictwem i umożliwiają otrzymywanie czujników o dobrej stabilności i od-
wracalności potencjału. W tym celu po raz pierwszy wykorzystano polimery przewo-
dzące, do których z biegiem czasu dołączyły również różnego rodzaju nanomateriały, 
w szczególności nanomateriały węglowe czy nanocząstki metali [2, 3].
W niniejszej pracy przedstawiono elektrody czułe na jony miedzi(II), w których 
jako stały kontakt zastosowano jednocześnie wielościenne nanorurki węglowe 
(MWCNTs) oraz nanocząstki tlenku miedzi(II). W celu zbadania wpływu mody-
fikacji konstrukcji elektrod porównano wybrane parametry analityczne uzyskane 
za pomocą pomiarów potencjometrycznych (nachylenie, zakres liniowości, granica 
wykrywalności, stabilność i odwracalność potencjału) oraz elektryczne (oporność 
wewnętrzna i oporność przenoszenia ładunku oraz pojemność warstwy podwójnej). 
Zastosowanie zarówno nanorurek węglowych oraz ich połączenia z nanocząstkami 
tlenku miedzi(II) jako stałego kontaktu wpłynęło korzystnie na działanie otrzyma-
nych elektrod, w szczególności znacznie poprawiło ich stabilność, odwracalność po-
tencjału oraz czas życia. 

[1]  E. Lindner, R.E. Gyurcsányi, Journal of Solid State Electrochemistry, 13 (2009) 
51–68

[2]  R. Liang, T. Yin, W. Qin, Analytica Chimica Acta, 853 (2015) 291–296
[3]  J. Hu, A. Stein, P. Bühlmann, Trends in Analytical Chemistry, 76 (2016) 102–
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Srebrowe materiały hybrydowe - aspekty ekonomiczne, ekologiczne 
i perspektywy zastosowań

Aleksandra Zaręba1, Kamil Wójcik1, Sofiia Prykhodska1, Maria Grzeszczuk1
1 Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

Poważnym problemem termodynamicznym i kinetycznym jest niestabilność na-
nocząstek srebra, przygotowanych i przechowywanych w rozworze koloidalnym ze 
względu na aglomerację powodującą utratę aktywności związanej z wielkością nano-
cząstek[1,2]. Nasz zespół proponuje rozwiązanie tego problemu przez wykorzystanie 
polipirolu (PPy), który zapewnia stabilność koloidalną, wytrzymałość mechaniczną 
i możliwość elektrorecyklingu nanocząstek srebra[1,2,3]. Nasze podejście pozwala na 
wygenerowanie następujących zysków ekonomicznych i ekologicznych: rozwiązanie 
problemów natury termodynamicznej i kinetycznej - aglomeracji i przekształcania 
katalitycznie aktywnych nanocząstek Ag0 w tlenki srebra. Procedura jest całkowicie 
bezodpadowa, bez użycia rozpuszczalnika organicznego i dodatkowego reduktora 
chemicznego. Dezaktywowane nanocząstki srebrowe podlegają elektrochemiczne-
mu recyklingowi, a więc nanocząstki srebrowe, wzbudzające ostatnio kontrowersje, 
nie zanieczyszczają środowiska. Nasze kompozyty srebrowo-polipirolowe mogą zna-
leźć  zastosowanie m.in. do konwertowania szkodliwego dla środowiska CO2 do zy-
skownych produktów[4], do sensorów chemicznych[1,2], oraz materiałów medycz-
nych[2]. Na plakacie zostaną przedstawione przykłady polipirolowych kompozytów 
srebrowych otrzymanych w naszym laboratorium z uwzględnieniem ich syntezy, 
charakterystyk elektrochemicznych i spektroskopowych, a także obrazowania SEM 
oraz TEM. W szczególności przedstawione zostaną właściwości polipirolu dotyczące 
stabilizacji nanocząstek srebra.

[1]  K. Wójcik, T. P. Czaja, R. Szostak, M. Grzeszczuk, Journal of Solid State Elec-
trochemistry, 21 (2017) 823-832

[2]  K. Wójcik, T. P. Czaja, R. Szostak, M. Grzeszczuk, Journal of Solid State Elec-
trochemistry, 22 (2018) 3933-3945

[3]  S. Prykhodska, A. Zaręba, M. Grzeszczuk, Synthetic Metals, 270 (2020) 
116597/1-116597/12

[4]  S. Ponnurangam ,I.V.Chernyshova, P. Somasundaran, Advances in Colloid and 
Interface Science, 244 (2017) 184-198. 
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Od metodologii rapid-scan do badań operando. Dwuwymiarowa 
spektroskopia korelacyjna IR w badaniu powierzchni katalizatorów 

Karolina Tarach1, Kinga Gołąbek1, Kamila Pyra1, Kinga Góra-Marek1
1Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

Obserwacja zjawisk właściwych dla reakcji katalitycznej, tj. dyfuzji reagentów, ad-
sorpcji substratów jak i transformacji tych ostatnich w produkty pośrednie i koń-
cowe jest nieodzowna dla właściwej interpretacji mechanizmu reakcji katalitycznej. 
Zastosowanie technik spektroskopowych in situ i operando umożliwia śledzenie 
tych zjawisk w warunkach temperatury, przepływu, stosunku katalizator:substraty 
jak i w odpowiedniej domenie czasowej właściwych danej reakcji. Takie podejście 
skutkuje jednak uzyskaniem widm IR o wysokim stopniu złożoności jak i niewiel-
kiej intensywności pasm IR, stąd konwencjonalna analiza widm różnicowych nie 
daje pożądanych rezultatów. Zastosowanie dwuwymiarowej spektroskopii korelacyj-
nej IR (2DCOSY IR) w badaniach procesów katalitycznych daje możliwość nie tyl-
ko identyfikacji produktów reakcji ale przede wszystkim sekwencji ich pojawiania się 
na powierzchni katalizatora. Co więcej, rejestracja widm w odpowiedniej domenie 
czasowej (Rapid Scan IR spectroscopy) dostarcza informacji o skali zjawisk dyna-
micznych. Obserwacja w czasie rzeczywistym zmian zachodzących podczas odziały-
wania reagent-centrum aktywne, pozwala na wnioskowanie  o naturze tworzącego 
się kompleksu, stanów przejściowych czy krótko żyjących produktów pośrednich. 
Podziękowania.

Niniejsze badania zostały zrealizowane w ramach projektu NCN numer 2015/18/E/
ST4/00191.
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Cyfrowe przetwarzanie światła - czyli od produkcji addytywnej do druku 
3D i rewolucji przemysłowej 4.0

Joanna Ortyl 1,2,3, Filip Petko1,2, Andrzej Swieży1,2, Mariusz Galek2, Paweł Fiedor1,3, 
Magdalena Jankowska1,3, Wiktoria Tomal1,3, Monika Topa1, Emilia Hola1,  
Maciej Pilch1, Patrycja Środa1, Patryk Szymaszek1

1Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
2Photo HiTech sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
3Photo4Chem sp. z o.o., ul. J.Lea 114, 30-133 Kraków

Druk 3D oparty na cyfrowym przetwarzaniu światła obecnie jest dobrze rozpoznaną 
dziedziną o ogromnym potencjale technicznym i komercyjnym. Przy czym siłę tech-
nologii druku 3D warunkują nowe materiały, które pozwalają na rozwój nowych 
aplikacji i rozwiązań z zakresu różnorodnych dziedzin. Dlatego też rozwój mate-
riałów do druku 3D zwiększa udział produkcji addytywnej w przemyśle. Obecnie 
druk 3D zyskuje na znaczeniu jako zaawansowana technologia wykorzystywana do 
wytwarzania złożonych i precyzyjnych obiektów zarówno na etapie prototypowa-
nia jak i krótkoseryjnej produkcji. Proces drukowania z wykorzystaniem światła jest 
zasadniczo fotochemicznym procesem polimeryzacji ciekłego materiału w postaci 
żywic fotoutwardzlanych. Przy czym właściwości mechaniczne i chemiczne finalnie 
drukowanych obiektów z fotoutwardzlanych żywic implikują ich możliwość prze-
mysłowego zastosowania. Dzięki wiedzy o  właściwościach materiałów do druku 
3D, zmierzonych za pomocą standardowych metod testowych, producenci mogą 
wyselekcjonować zarówno metodę jak i odpowiedni budulec i przejść na bardziej 
zrównoważoną produkcję, jaką jest druk 3D z wykorzystaniem materiałów foto-
utwardzlanych.W niniejszym wystąpieniu skoncentrujemy się na zaprezentowaniu 
najnowszych osiągnięć w technologiach związanych z drukiem 3D wykorzystującym 
procesy fotochemiczne, a także na przedstawieniu najnowszych postępów w zakresie 
metod naświetlania, konstrukcji przyrządów i formulacji prekursorów stosowanych 
do druku 3D. Na zakończenie przedstawiony zostanie krótki opis przykładowych 
zastosowań fotochemicznych metod druku 3D w procesach technologicznych oraz 
perspektywę rozwoju tej dziedziny.

Podziękowania: Niniejsze prace były finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
(FNP) w ramach projektu TEAM TECH numer umowy POIR.04.04.00-00-204B/16-00 - 
TEAM TECH/2016-2/15.
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Stabilność i adhezja wtórnych produktów powstałych w procesie 
bioługowania

Agnieszka Pawłowska1  Zygmunt Sadowski1
1Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50370 Wrocław

Wtórne produkty nazywane wtórnymi minerałami powstają w trakcie procesu bio-
ługowania i odgrywają istotną role w tym procesie. Ich adhezja do powierzchni łu-
gowanych minerałów może powodować inhibicję procesu. Z tego powodu, istotne 
jest poznanie fizykochemicznych warunków adhezji wtórnych produktów. Głów-
nym celem badań jest poznanie stabilności wodnych zawiesin wtórnych produktów 
w obecności i bez dodania surfaktantów i biosurfaktantów. Materiałem poddanym 
procesowi bioługowania był odpad mineralny z kamieniołomu Wiśniówka (okolice 
Kielc). Produkty wtórne były gromadzone w trakcie hodowli acidofilnych bakte-
rii izolowanych z wód jeziorka zlokalizowanego w kamieniołomie. Bioługowanie 
i badania adhezji wtórnych produktów zostały przeprowadzone w reaktorze ko-
lumnowym. Do wypełnienia kolumny użyto fakcji mineralnej o wymiarach +0,8 
-1,2 mm. Adsorpcja surfaktantów i biosurfaktantów wywołuje zmiany właściwości 
powierzchniowych minerałów, co jest ważne w kontroli powstawania kwaśnych od-
cieków i krystalizacji wtórnych produktów. Z tych powodów, kationowy surfaktant 
(CTAB), anionowy surfaktant (SDS) i biosurfaktant (rhamnolipid) zostały użyte do 
modyfikacji powierzchni bioługowanych minerałów i wtórnego produktu. Zmiana 
właściwości powierzchniowych  (hydrofobowość) była określone w oparciu o pomia-
ry kata zwilżania. Dodatkowo, zostały określone składowe energii powierzchniowej 
wtórnego produktu. Stabilność wodnych zawiesin wtórnego produktu została usta-
lona w obecności surfaktantów i biosurfaktantu. Na podstawie otrzymanych wyni-
ków ilościowa interpretacja procesu adhezji została dokonana. Depozycja wtórnego 
produktu do powierzchni mineralnej była powiązana z heterokoagulacją w układzie 
minerał-cząstka koloidalna (wtórny produkt).

Rys. 1. Żółty nalot będący wtórnym produktem pojawia się w trakcie procesu bio-
ługowania
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Wpływ konstrukcji kosza katalitycznego na efektywność pracy katalizatora 
SCR-deNOx

Paweł Capała1, Wojciech Kowalik1, Monika Ruszak1, Marek Inger1, Marcin Wilk1
1Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 13a, 24-100 Puławy  

Źródłem emisji tlenków azotu (NOx) w instalacjach kwasu azotowego są 
gazy resztkowe, pozostałe po procesie absorpcji gazów nitrozowych w wodzie.  
W zależności od parametrów pracy kolumny absorpcyjnej (p, T, V) stężenie tlen-
ków azotu w strumieniu gazów resztkowych może dochodzić nawet do 3500 
ppm. Obecna dopuszczalna zawartość NOx w strumieniu gazów resztkowych  
z istniejących oraz nowych instalacji HNO3 wynosi odpowiednio 90 ppm i 75 ppm, 
przy czym limity te będą zaostrzone w najbliższych latach (cel UE: rozwój gospo-
darki emisyjnie neutralnej). Zgodnie z dokumentem BAT, jedną ze skuteczniejszych 
metod ograniczenia emisji NOx z tego typu instalacji jest selektywna katalityczna 
redukcja tlenków azotu (SCR) przy użyciu amoniaku [1]. 
Efektywność procesu SCR zależy nie tylko od rodzaju zastosowanego katalizatora 
(właściwości katalitycznych), lecz również od sposobu realizacji tego procesu. Na-
leży zatem uwzględnić czynniki wpływające na efektywność procesu kontaktowego, 
tj: forma katalizatora, sposób dystrybucji strumienia gazu na warstwie katalizatora, 
prędkość przepływu gazu. 
Przeanalizowano wpływ sposobu rozpływu gazów resztkowych na złożu katalizato-
ra do redukcji NOx na efektywność jego pracy. Wykonano obliczenia symulacyjne 
CFD RANS dla dwóch różnych geometrii przepływu gazu (przepływ osiowy, radial-
ny) wewnątrz reaktora SCR, pracującego w pilotowej instalacji kwasu azotowego. 
Wyniki obliczeń wskazują, że przepływ radialny zapewnia niższe opory przepływu 
gazu przez warstwę katalizatora w stosunku do przepływu osiowego. 
Wyniki obliczeń numerycznych zweryfikowano doświadczalnie w pilotowej instala-
cji kwasu azotowego. Wyniki badań wskazują, że dla wnętrza reaktora wymuszają-
cego radialny przepływ gazu przez warstwę katalizatora deNOx uzyskuje się wyższy 
stopień redukcji NOx (blisko 100%), przy mniejszym unosie amoniaku i wyższej 
selektywności reakcji w stosunku do reaktora z przepływem osiowym. 

[1]  Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Pol-
sce. Przemysł Wielkotonażowych Chemikaliów Nieorganicznych, Amoniaku, 
Kwasów i Nawozów Sztucznych Wersja II, Ministerstwo Środowiska (2005).
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Wpływ warunków syntezy katalizatorów niklowych na ich właściwości 
katalityczne w reakcji metanizacji ditlenku węgla 

Wojciech Gac1
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Technologii 
Chemicznej,  pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

W ostatnich latach ogromną uwagę poświęca się konieczności redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Jedną interesujących koncepcji jest katalityczna konwersja odpado-
wego CO2 do metanu przy wykorzystaniu wodoru produkowanego przy udziale 
odnawialnych źródeł energii. Do kluczowych zagadnień należy opracowanie aktyw-
nych, selektywnych i odpornych na szereg procesów dezaktywacji katalizatorów. 
Celem podjętych badań było określenie wpływu, warunków syntezy katalizatorów, 
składu nośników oraz zawartości fazy aktywnej na ich właściwości fizykochemiczne 
i katalityczne. Część badań prowadzono w ramach projektu „Opracowanie innowa-
cyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafi-
neriach (ICOCAD)” (ERA-NET Bioenergy). 
Wykazano wysoką aktywność katalizatorów niklowych otrzymanych metodami 
impregnacyjnymi przy wykorzystaniu takich nośników, jak: Al2O3, CeO2, ZrO2, 
SiO2, zeolity. Wskazano na możliwość poprawy aktywności katalizatorów oraz ich 
odporności na zatrucie związkami siarki poprzez zwiększenie zawartości fazy aktyw-
nej, dobór składu nośników, jak również zastosowanie specjalnych procedur obróbki 
wstępnej, np. dealuminacji zeolitów [1-5]. 

[1] W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Greluk, G. Słowik, G. Kolb, Catal. Today 
357 (2020) 468.

[2]  W. Gac, W. Zawadzki, M Rotko, G. Słowik, M. Greluk, Top. Cat., 62 (2019) 
524.

[3]  W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Greluk, G. Słowik, H. Pennemann, S. 
Neuberg, R. Zapf, G. Kolb, ChemPlusChem, 86 (2021) 889.

[4]  W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Micropor. Meso-
por. Mater. 272 (2018) 79.

[5]  W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Kuśmierz, S. Dzwigaj, Appl. Surf. Sci., 
564 (2021) 150421.
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Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów 
kobaltowych do otrzymywania wodoru w reakcji reformingu parowego 
etanolu

Marek Rotko1, Sylwia Turczyniak-Surdacka2, Agnieszka Kierys3, Joanna Lupa3, 
Grzegorz Słowik1, Magdalena Greluk1
1UMCS, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Technologii 
Chemicznej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 
2 UW, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, 
02-089 Warszawa 
3UMCS, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Fizyczne, 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych, z których pozyskiwana jest energia 
oraz presja na ochronę środowiska to główne siły napędowe dla poszukiwania 
i wdrażania nowych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Okazuje 
się, że jedną z nowych, perspektywicznych i korzystnych dla środowiska techno-
logii może być technologia wodorowa, która daję szansę na transformację wielu 
sektorów gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, a także na dekarbonizację sek-
torów, mocno obecnie uzależnionych od paliw kopalnych. Ponadto technologia 
wodorowa może się także przyczynić do rozwiązania problemu magazynowania 
energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Wykorzystanie wodo-
ru w różnych gałęziach gospodarki opierać się będzie przede wszystkim na tech-
nologii ogniw paliwowych. Niezbędnym elementem układu zawierającego ogniwo 
paliwowe jest katalityczny generator (reaktor, reformer) do wytwarzania wodoru 
z paliw odnawialnych, np. etanolu w procesie jego katalitycznego reformingu pa-
rowego. Jedną z najbardziej obiecujących faz aktywnych katalizatorów reformingu 
parowego etanolu jest metaliczny kobalt. Jednakże w celu stabilizacji cząstek kobaltu 
konieczne jest jego osadzenie na nośnikach tlenkowych. Nośniki wykazujące wła-
ściwości redoks, cechujące się dużą mobilnością tlenu oraz możliwością jego maga-
zynowania (np. tlenek ceru) zapewniają wysoką skuteczność katalizatorów kobalto-
wych w procesie reformingu parowego etanolu. 
Celem podjętych badań było uzyskanie metodą współstrącania - „klasyczną” oraz 
w obecności H2O2 - katalizatora Co/CeO2, przeznaczonego do produkcji wodoru 
w reakcji reformingu parowego etanolu. Aktywność i selektywność uzyskanych kata-
lizatorów zbadano w temperaturze 420°C dla stosunku molowego etanol:woda wy-
noszącym 1:12. Ponadto zostały one przebadane z wykorzystaniem szerokiej gamy 
komplementarnych metod fizykochemicznych.
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Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego – 
doświadczenia przemysłowe

Marek Inger1, Monika Ruszak1, Jakub Rajewski1, Jan Nieścioruk1, Marcin Wilk1 
1Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych   

Instalacje kwasu azotowego są jednym z największych stacjonarnych źródeł emi-
sji gazu cieplarnianego – podtlenku azotu (N2O). Obowiązujące ograniczenia 
prawne oraz bardzo wysoka cena pozwoleń stanowią skuteczny bodziec wy-
muszający na producentach kwasu azotowego inwestowanie w technologie 
ograniczenia emisji podtlenku azotu. W praktyce przemysłowej w tym obsza-
rze wykorzystywane są różne technologie. Technologia pierwotnego ogranicze-
nia emisji N2O związana jest z poszukiwaniem rozwiązań ograniczających jego 
powstawanie podczas utleniania amoniaku. Efektywne technologie usuwania 
podtlenku azotu wymagają zastosowania procesów katalitycznych. Stosowa-
ne technologie różnią się lokalizacją katalizatora. Możliwe są dwie lokalizacje:  
w reaktorze utleniania amoniaku, bezpośrednio pod pakietem siatek katalitycznych 
(technologia wysokotemperaturowa) oraz w strumieniu podgrzanych gazów reszt-
kowych po absorpcji (technologia niskotemperaturowa). Odmienne warunki pracy 
katalizatorów wpływają na wymagania dotyczące cech użytkowych katalizatorów.
W Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Nowych Syntez Chemicz-
nych opracowano katalizator do procesu wysokotemperaturowego, który  
z powadzeniem implementowany jest w instalacjach kwasu azotowego.  Długo-
letnie doświadczenia w pracy katalizatora wskazują, że obok typowych cech kata-
litycznych (parametry kinetyczne, czas życia) niebagatelne znaczenie na końcową 
emisję N2O mają warunki eksploatacyjne. Wysoka temperatura reakcji (docho-
dząca do 920oC) wymusza zastosowanie specjalnej konstrukcji wsporczej dla war-
stwy katalizatora – kosza katalitycznego. W warunkach eksploatacyjnych może 
dochodzić do deformacji kosza katalitycznego oraz migracji warstwy katalizatora, 
 a w konsekwencji do wystąpienia bocznikowania gazu przepływającego przez war-
stwę katalizatora. Na bazie posiadanych doświadczeń opracowano rozwiązania mini-
malizujące niekorzystne zjawiska podczas eksploatacji katalizatora, które mogą być 
przyczyną wyższej końcowej emisji N2O, niż ta wynikająca z właściwości kataliza-
tora. 
Aktywny katalizator oraz autorskie rozwiązania konstrukcji kosza katalitycznego 
gwarantują powyżej 90% redukcję emisji podtlenku azotu w instalacjach kwasu azo-
towego.
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Multifunkcjonalne MIL-100(Fe) jako katalizatory reakcji konwersji CO2

Paulina Jagódka1, Ewelina Ksepko1, Agata Łamacz1
1Katedra Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9, 
50344 Wrocław

Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, którego roczna produkcja sięga nie-
mal 34 Gt [1]. Nieustannie poszukuje się więc nowych materiałów oraz opracowuje 
nowe technologie umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Katalitycz-
na cykloaddycja CO2 do epoksydów jest reakcją, która konsumuje CO2, równo-
cześnie prowadząc do otrzymania cyklicznych węglanów, znajdujących zastosowanie 
np. w przemyśle chemicznym czy farmaceutycznym [2].
MIL-100 jest popularnym szkieletem metalo-organicznym (MOF) otrzymywanym 
w reakcji trójwartościowych jonów metali (np. Fe, Cr, Al) oraz kwasu 1,3,5-benze-
notrikarboksylowego. MIL-100 posiada duże pory (o średnicy 25 i 29 Å) oraz rozwi-
niętą powierzchnię właściwą (ok. 2000 m2/g). Ponadto materiał ten charakteryzuje 
się znaczną, jak na MOF, odpornością termiczną (do 623 K). Te cechy powodują, że 
MIL-100 wykazuje aktywność katalityczną w wielu reakcjach [3,4]. Możliwość jego 
zastosowania w reakcji konwersji CO2 jest ograniczona ze względu na konieczność 
wykorzystania katalizatorów zawierających różne centra aktywne.
W ramach prowadzonych badań otrzymano multifunkcjonalne szkielety metalo-
-organiczne o topologii MIL-100. Funkcjonalność ta została uzyskana poprzez (i) 
wprowadzenie jonów dwuwartościowych do klastrów metalicznych oraz (ii)  grup 
funkcyjnych w linkerach organicznych (Rys. 1). Materiały poddano szczegółowej 
charakterystyce fizykochemicznej (XRD, sorpcja N2, TGA, SEM(EDS)/TEM). 
Zbadano również ich aktywność w reakcji cykloaddycji CO2 do epoksydów. 

Rys. 1. Multifunkcjonalny szkielet metalo-organiczny o topologii MIL-100.

[1]  M. Décultot, A. Ledoux, M.-C. Fournier-Salaün, L. Estel, Green Process. 
Synth. 8 (2019) 496–506 

[2]  E. Alper, O.Y. Orhan, Petroleum 3 (2017) 109-126
[3]  G. Zhong, D. Liu, J. Zhang, Cryst. Growth Des. 18 (2018) 7730–7744
[4]  M.-L. Chen, S.-Y. Zhou, Z. Xu, L. Ding, Y.-H. Cheng, Molecules 20 (2019) 

3718

Badania sfinansowano ze środków projektu nr 2019/35/D/ST5/03440 (NCN).
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Badania aktywności katalitycznej nanosfer MCM-41 dotowanych 
miedzią za pomocą metody jonowej wymiany templatu (TIE) 
w niskotemperaturowym procesie NH3-SCR

Aleksandra Jankowska1, Andrzej Kowalczyk1, Małgorzata Rutkowska1,  
Włodzimierz Mozgawa2, Lucjan Chmielarz1
1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
Polska 
2Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, ul. 
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

Mezoporowate krzemionki, których przedstawicielem jest MCM-41, stanowią gru-
pę materiałów charakteryzujących się właściwościami wysoce pożądanymi z punktu 
widzenia katalizy. [1] Jednak w przypadku czysto krzemionkowych materiałów ich 
zastosowanie w katalizie jest ograniczone ze względu na brak właściwości jonowy-
miennych zapewniających możliwość wprowadzenia fazy aktywnej katalitycznie 
w postaci silnie rozproszonej. Nowoczesną metodą funkcjonalizacji mezoporowa-
tych krzemionek jest metoda jonowej wymiany templatu (TIE). Polega ona na eks-
trakcji matrycy organicznej, stosowanej podczas syntezy jako szablon mezoporów, 
z materiałów krzemionkowych za pomocą roztworów rozpuszczalników polarnych 
zawierających kationy metali. [2]
Głównym celem prezentowanych badań było opracowanie katalizatorów do zastoso-
wania w niskotemperaturowym procesie NH3-SCR w oparciu o modyfikację sferycz-
nego MCM-41 miedzią za pomocą metody TIE. Otrzymane katalizatory okazały się 
być aktywne w procesie katalitycznej redukcji NO amoniakiem, uzyskując ponad 
90% konwersji NO z zakresie temperatur 225–300°C. Aktywność katalityczna ma-
teriałów była zależna od formy i stopnia agregacji fazy aktywnej kontrolowanych 
przez post-syntetyczne kompleksowanie miedzi na powierzchni nanosfer MCM-41.

[1]  L. Gao, Z. Shi, U.J. Etim, P. Wu, D. Han, W. Xing, S. Mintova, P. Bai, Z. Yan, 
Microporous Mesoporous Mater., 227 (2019) 17–28.

[2]  A. Jankowska, A. Chłopek, A. Kowalczyk, M. Rutkowska, W. Mozgawa, M. 
Michalik, S. Liu, L. Chmielarz, Microporous Mesoporous Mater., 315 (2021) 
110920.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/31/B/ST5/00143 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. AJ dziękuje za wsparcie finansowe 
w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.
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BADANIA KORELACJI STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI ELASTOMERÓW NA 
BAZIE KWASU CYTRYNOWEGO

Wiktor P. Kasprzyk1,  Filip Koper1, Tomasz Świergosz2, Anna Żaba1, Agata Flis3,  
Martina Trávníčková,4 Lucie Bačáková4, Elżbieta Pamuła,3 Dariusz Bogdał1
1Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Techniki 
Politechniki Krakowskiej, Warszawska 24, 31-155 Kraków 
2Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
Chemicznej i Technologii Politechniki Krakowskiej, Warszawska 24, 31-155, Kraków, 
Polska 
3Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Wydział Materiałoznawstwa i Ceramiki, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
4Zakład Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej, Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii 
Nauk, Vídeňská 1083, 142 20 Praga, Czechy 

Synteza biomateriałów z poli(cytrynianu alkilenu) (PAC) oraz ich szczegółowa cha-
rakterystyka chemiczna, strukturalna i mechaniczna spotkały się z ponownym za-
interesowaniem dzięki uproszczeniu i ścisłej kontroli procedury syntezy. Ponadto, 
możliwe było dopracowanie procedury i otrzymanie materiałów z wysoką wydaj-
nością reakcji. Szczegółowe widma NMR w połączeniu z MS i oznaczeniami kwa-
sowości pozwoliły na dokładne zrozumienie struktury PAC, wyjaśniły chemiczną 
naturę procesu syntezy i rzuciły światło na chemię procesu sieciowania materiału. 
Wyniki badań mechanicznych i powierzchniowych potwierdziły homogeniczność 
otrzymanych materiałów i ich odpowiednie właściwości do zastosowań w inżynierii 
tkankowej naczyń, a także podkreśliły znaczenie wprowadzonych modyfikacji i wy-
kazały kilka brzegowych czynników, które mogą być modyfikowane w celu wytwo-
rzenia materiałów o pożądanych właściwościach do konkretnych zastosowań. Opra-
cowane analizy materiałów wytworzonych w różnych czasach i warunkach reakcji 
pozwoliły na określenie dokładnych parametrów reakcji, a ponadto potwierdziły 
zależność pomiędzy parametrami polikondensacji a właściwościami fizykochemicz-
nymi i biologicznymi końcowych materiałów polimerowych oraz wskazały na ich 
niewątpliwą przydatność w dalszych pracach nad bioresorbowalnymi rusztowaniami 
tkankowymi. Ostatnim i najważniejszym wnioskiem z prezentowanej pracy jest ko-
relacja kwasowości i stosunku molowego reagentów z wynikami badań żywotności 
i proliferacji komórek przeprowadzonych na ekstraktach materiałowych, które wska-
zują na przewagę zastosowania stosunku molowego reagentów 2:3 nad powszechnie 
opisywanym w literaturze stosunkiem 1:1, przy zachowaniu wszystkich właściwości 
tego ostatniego. Opisane zależności otworzyły możliwość modyfikacji materiałów 
PAC w celu zmniejszenia kwasowości, jak również wprowadzenia nowych funkcjo-
nalności dla konkretnych zastosowań, co będzie przedmiotem dalszych badań.
 
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na lata 2018-2021; 
SONATINA nr UMO-2018/28/C/ST5/00461 oraz wsparte w ramach programu "Excellen-
ce Initiative - Research University" dla Akademii Górniczo-Hutniczej.
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Testowanie wybranych etapów tworzenia węglowodorów z etanolu (ETH) – 
modelowanie DFT 

Paweł Kozyra1, Gabriela Jajko1, Witold Piskorz1

1Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gronostajowa 2, 30-387 
Kraków, Polska
Otrzymywanie węglowodorów z metanolu (MTH) czy etanolu (ETH) jest jedną 
z możliwości zastąpienia ich pozyskiwania ze źródeł nieodnawialnych. Z tego wzglę-
du badanie i optymalizacja poszczególnych etapów tych procesów jest intensywnie 
badana eksperymentalnie  i za pomocą modelowania. [1,2]
Podjęte badania obejmują modelowanie DFT+D procesu dehydratacji etanolu, któ-
ry jest uważany za reakcję limitującą szybkość procesu ETH [2] a także izomeryzacji 
ksylenów, ze względu na .
W literaturze rozważane są dwa mechanizmy dehydratacji etanolu prowadzące do 
etenu: w założeniu jednoetapowy (concerted) oraz prowadzący przez ugrupowanie 
etoksy (stepwise). Przedmiotem obecnych badań jest możliwość realizacji tych me-
chanizmów w wybranych zeolitach. Dalsze etapy reakcji prowadzą do butenu i dalej 
do węglowodorów aromatycznych, miedzy innymi ksylenów. [3]
W celu znalezienia prawdopodobnej ścieżki reakcji izomeryzacji o-ksylenu wzięto 
pod uwagę 18 możliwych struktur powstałych w wyniku protonacji o-ksylenu. Ich 
stabilizacja w wybranych zeolitach o kanałach 8- (CHA), 10- (MFI) i 12-członowych 
(BEA, MOR) okazała się istotnie zmienna. Biorąc pod uwagę energię stabilizacji 
oraz zgodność obliczonych i zarejestrowanych charakterystycznych pasm absorpcyj-
nych w podczerwieni zaproponowano możliwe struktury produktu przejściowego. 
W zeolitach szerokoporowatych możliwy dodatkowo jest mechanizm między-czą-
steczkowy prowadzący przez difenylometan. [4]

[1] S. F. Yuk, M. Lee, G. Collinge, J. Zhang, A. B. Padmaperuma, Z. Li, F. Polo-
-Garzon, Z. Wu, V. A. Glezakou, R. Rousseau, J. Phys. Chem. C 124 (2020) 
28437-28447.

[2]  F. F. Madeira, N. S. Gnep, N. S., Magnoux, P., Maury, S., Cadran, N., Appl. 
Catal. A , 367 (2009) 39–46.

[3] S. Fadaeerayeni, G. Chen, H. Toghiani, Y. Xiang, Top. Catal., 63 (2020) 1463–
1473.

[4]  G. Jajko, K. Tarach, K. Góra-Marek, P. Kozyra, W. Piskorz, J. Phys. Chem. 
C, 125 (2021) 10334–10348.

Podziękowania: Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant 
2016/23/B/ST4/00088).
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Synteza hierarchicznych układów hybrydowych składających się z zeolitów 
2D oraz 3D

Karolina Ogorzały1, Barbara Gil1, Michał Mazur2, Gabriela Jajko1, Wiesław Roth1, 
Wacław Makowski1

1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 
2 Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Faculty of Science, 
Uniwersytet Karola, Hlavova 8, 12840 Prague 2, Czechy

Zeolit MCM-56 w roztworze łagodnego sur-
faktanta (wodorotlenku tetrabutyloamonio-
wego) wytwarza koloidalne dyspersje mono-
warstw MWW [1]. Procedura ta daje szerokie 
możliwości syntetyczne, ponieważ w wyniku 
ponownej organizacji pojedynczych warstw 
zeolitowych (2D) możliwe jest powstawanie 
nowych hierarchicznych układów. Mogą zo-
stać one wykorzystane do wytwarzania m.in. 
katalizatorów. Jako źródło koloidów MWW 
wykorzystano zeolit MCM-56, w którego 
syntezie wykorzystuje się anilinę jako templat 
pomocniczy. W badaniach wykazano powsta-
wanie hierarchicznych układów hybrydowych 
składających się z monowarstw MWW oraz 
trójwymiarowej fazy zeolitowej typu MFI, 
zarówno w preparatach in-situ otrzymanych 
w wyniku rekrystalizacji warstw, jak i w prepa-
ratach ex-situ, zsyntezowanych z wykorzysta-
niem krystalicznego zeolitu MFI. Otrzymane 
materiały zostały przetestowane w reakcji ka-
talitycznej alkilowania mezytylenu za pomocą 
alkoholu benzylowego. Struktura MFI nie po-
zwala na przebieg alkilacji, natomiast w przy-
padku fazy MWW reakcja ta zachodzi głównie 
na centrach aktywnych zlokalizowanych na 
powierzchni warstw. Wynikowa aktywność 
katalityczna wykazała udział każdego składni-
ka w otrzymanych układach. Uzyskane wyniki 
wskazują, że wykorzystanie koloidów MWW w syntezie katalizatorów może pozwo-
lić na otrzymanie układów, wykazujących właściwości katalityczne pochodzące od 
różnych faz zeolitowych. 

 [1] W. J. Roth, Science Advances, 6 (2020), eaay8163A

K.O. dziękuje za wsparcie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16
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Aktywność Cu@UiO-66 w reakcji uwodornienia CO2 do metanolu

Maciej Róziewicz1, Michalina Stawowy1, Janusz Trawczyński1, Agata Łamacz1

1Katedra Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9  
50-344 Wrocław

Wzrastające stężenie CO2 w atmosferze i związane z tym zmiany klimatyczne, spo-
wodowały intensywne poszukiwania nowych sposobów ograniczenia emisji tego 
gazu cieplarnianego. Jedną z możliwości zagospodarowania CO2, jest jego katali-
tyczna konwersja do wartościowych związków, np. metanolu, który jest ważnym 
surowcem w wielu syntezach chemicznych i alternatywnym źródłem energii. Me-
tanol może zostać otrzymany np. w reakcji uwodornienia CO2. Popularnym ukła-
dem katalizującym tą reakcję jest Cu/ZnO/Al2O3, jednak wydajność i selektywność 
metanolu jest stosunkowo niska. Podejmuje się więc próby projektowania nowych 
układów katalitycznych, np. z dodatkiem ZrO2 [], CeO2 [] lub na bazie szkieletów 
metalo-organicznych (MOF) []. 
Te ostatnie cieszą się dużym zainteresowaniem naukowców ze względu na wysoce 
porowatą i łatwo modyfikowalną strukturę. Polepszenie właściwości katalitycznych 
MOF można uzyskać np. poprzez wprowadzenie dodatkowych centrów aktywnych 
do węzłów metalicznych szkieletu lub enkapsulację nanocząstek metali.
Prezentowane badania dotyczą nowych katalizatorów reakcji uwodornienia CO2, 
którymi są hybrydy mono- i bimetalicznych struktur o topologii UiO-66 z enkap-
sulowanymi nanocząstkami miedzi. Materiały te zostały poddane charakterystyce 
fizykochemicznej obejmującej dyfrakcję rentgenowską, analizę termograwimetrycz-
ną, ocenę morfologii i składu powierzchniowego próbki, badania własności tekstu-
ralnych oraz poddano testom katalitycznym reakcji uwodornienia CO2. 
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Wpływ metody nanoszenia fazy aktywnej w zeolitach ITQ-2 na efektywność 
reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem

Agnieszka Szymaszek1, Bogdan Samojeden1, Urbano Díaz2, Monika Motak1

1AGH w Krakowie  
2Instituto de Tecnología Química, Universitat Politécnica de Valéncia - CSIC

Selektywna redukcja katalityczna amoniakiem (NH3-SCR) to obecnie najpowszech-
niejsza metoda ograniczania emisji tlenków azotu (NOx) [1]. Pomimo satysfakcjo-
nującej aktywności katalizatora komercyjnego powyżej 350 °C, poniżej tej tempera-
tury osiągane są stosunkowo niezadowalające stopnie konwersji [2]. 
Obiecującym prekursorem nowego katalizatora jest delaminowany zeolit, ITQ-2, 
należący do grupy materiałów o topologii MWW. ITQ-2  ma unikalną budowę 
charakteryzującą się obecnością zdezorganizowanych warstw. Powierzchnia właściwa 
zeolitu wynosi około 700 m2 · g-1. Bardzo dobrze rozwinięty system porów spra-
wia, że ITQ-2 użyty jako nośnik katalizatora zapewnia mu wysoką selektywność  
i dostęp reagujących cząsteczek do centrów aktywnych [3]. 
Według literatury specjalistycznej, metoda nanoszenia fazy aktywnej na zeolit ma 
kluczowy wpływ na zdolności katalityczne [4]. Wobec tego, niniejsza praca obej-
muje analizę wpływu procedury wprowadzenia żelaza na aktywność i selektywność 
ITQ-2 w reakcji NH3-SCR. Przeprowadzone testy katalityczne wykazały, iż próbki 
w których część atomów glinu w strukturze została zastąpiona atomami żelaza cha-
rakteryzowały się najniższą emisją tlenku azotu (I), będącego ubocznym produktem 
reakcji. Badania UV-vis oraz XRD potwierdziły, iż efekt ten spowodowany był obec-
nością zdyspergowanych kationów żelaza oraz brakiem agregatów cząsteczek tlenku 
żelaza (III) na powierzchni i w strukturze zeolitu. 

[1]  T. Boningari, P. G. Smirniotis, Current Opinion in Chemical Engineering, 13 
(2016) 133-141.

[2]  A. Szymaszek, B. Samojeden, M. Motak, Energies, 13 (2020) 3870.
[3]  W. J. Roth, P. Nachtigall, R. E. Morris, J. Čejka, Chemical Reviews, 114 (2014) 

4807-4837.
[4]  J. Chen, G. Peng, W. Zheng, W. Zhang, L. Guo, X. Wu, Catalysis Science & 

Technology, 10 (2020) 6583-6598.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Preludium 19 o nr 2020/37/N/
ST5/00186 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Wybrane elementy koncepcji modułowego systemu reaktorów 
chemicznych do prac w układzie kaskadowym i w dowolnych 
konfiguracjach, dla prowadzenia procesów chemicznych 
wieloskładnikowych grup substratów z możliwościami analitycznymi 
online. 

Tomasz Burda1, Patryk Gruszka1, Krzysztof Łapiński1, Marta Rucińska1,  
Róża Tomikowska1,  Rafał Tomikowski1, Marcin Siedlecki1, Maciej Staszak1 
1Dział Badawczo-Rozwojowy HAAS 

Prezentacja ma na celu omówienie koncepcji modułowego systemu reaktorów che-
micznych mogących pracować w sposób kaskadowy lub w dowolnych konfigura-
cjach w zależności od aktualnego zapotrzebowania na dany proces badawczy. Przed-
stawiony zostanie zarys poszczególnych rozwiązań technologicznych, złożenie 
funkcjonalne aż po plany weryfikacji pracy reaktorów w warunkach odpowiadają-
cych ich docelowemu użytkowaniu. 
Sposób mieszania odczynników może mieć duży wpływ na wydajność i zakres pro-
duktów tworzonych w szybkich, wielokrotnych reakcjach chemicznych. Zrozumie-
nie tego zjawiska umożliwia chemikom bardziej selektywne przeprowadzanie reakcji, 
lepsze wykorzystanie surowców oraz uproszczenie obróbki i rozdzielania produktów 
[1].

Koncept modułowego systemu reaktorów odpowiada potrzebom opracowania tech-
nologii pozwalającej na badania wielowymiarowych procesów chemicznych tzn. 
możliwych do prowadzenia w różnych objętościach wzorcowych oraz w różnych 
przedziałach czasowych, a także w sposób równoległy celem zwiększenia wydajności 
prowadzenia badań. 

[1] J. Bałdyga, J.R. Bourne, w: „Turbulent Mixing and Chemical Reactions”, J. 
Wiley (ed), 1999,
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Suchy reforming metanu na katalizatorach osadzonych na nośnikach 
węglowych 

Paulina Jagódka1, Krzysztof Matus2, Agata Łamacz1

1Katedra Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9, 
50344 Wrocław 
2Laboratorium Badania Materiałów, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18a, 
44100 Gliwice

Suchy reforming metanu (DRM) jest procesem umożliwiającym przekształcenie 
gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla i metanu, w gaz syntezowy [1], będący 
surowcem wielu syntez chemicznych, np. otrzymywania metanolu [2]. Prowadzi się 
go z  zastosowaniem wysokich temperatur na katalizatorach metalicznych, zwykle 
niedrogim niklu, a także metalach szlachetnych osadzonych na tlenkach metali, np. 
Al2O3 czy ZnO [1]. Jak dotąd proces DRM nie znalazł szerokiego zastosowania 
w przemyśle, głównie ze względu na skłonność katalizatorów do dezaktywacji w wy-
niku osadzania się depozytów węglowych i spiekania [3]. Jednakże nieustanie podej-
muje się próby rozwiązania tego problemu przez zaprojektowanie katalizatora, który 
będzie odporny na dezaktywację.
W przedstawionych badaniach otrzymano, scharakteryzowano oraz zbadano ak-
tywność katalizatorów składających się z faz CeZrO2, Ni oraz Pt osadzonych na 
uprzednio sfunkcjonalizowanych nanorurkach węglowych (CNT) i włóknach wę-
glowych (CFF). Rys. 1 przedstawia zdjęcia TEM otrzymanych układów hybrydo-
wych. Stwierdzono, że katalizatory te wykazują dużą aktywność w reakcji DRM oraz 
są odporne na odkładanie się depozytów węglowych.

Rys. 1. Fotografie TEM wybranych katalizatorów osadzonych nośnikach węglowych.

[1]  X. Cai, Y.H Hu, Energy Sci. Eng. 7 (2019) 4–29
[2]  R. De María, I. Díaz I, M. Rodríguez, A. Sáiz A., Int. J. Chem. React. Eng. 11 

(2013) 469-477
[3]  N.A. Abd Ghani, A. Azapour, S.A.F. Syed Muhammad, N.M. Ramli, D.-V.N. 

Vo, B. Abdullah, Appl. Petrochem. Res. 8 (2018) 263–270
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Zdefektowane, funkcjonalne szkielety metalo-organiczne - nowa strategia 
syntezy katalizatorów reakcji konwersji CO2

Paulina Jagódka1, Ewelina Ksepko1, Agata Łamacz1
1Katedra Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9, 
50344 Wrocław

Materiały o hierarchicznej porowatości, do których należą szkielety metalo-orga-
niczne (MOF, ang. Metal-Organic Frameworks), są intensywnie badane pod kątem 
zastosowania w katalizie. Ich zaletą, oprócz rozwiniętej powierzchni właściwej oraz 
możliwości dostrajania właściwości, jest łatwa dostępność centrów aktywnych dla 
reagentów [1, 2]. Pożądana aktywność katalityczna MOF może zostać osiągnięta 
dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu składu chemicznego oraz właściwości tek-
sturalnych danego szkieletu. Celowe wprowadzenie defektów strukturalnych (a za-
tem wytworzenie nienasyconych miejsc koordynacyjnych) oraz grup funkcyjnych 
do MOF pozwala na otrzymanie materiałów o polepszonych właściwościach fizyko-
chemicznych i zwiększonej aktywności katalitycznej w stosunku do ich niemodyfi-
kowanych analogów (Rys. 1) [3]. 
W pracy otrzymano serię zdefektowanych, funkcjonalnych MOF o  topologii 
HKUST-1. Otrzymane materiały zostały poddane charakterystyce fizykochemicznej 
obejmującej XRD, sorpcję N2, SEM(EDS)/TEM w celu oceny możliwości ich za-
stosowania jako katalizatorów w reakcji cykloaddycji CO2 do epoksydów.

Rys. 1. Funkcjonalny szkielet metalo-organiczny o topologii HKUST-1.

[1]  X. Zheng, G. Shen, C. Wang, Y. Li, D. Dunphy, T. Hasan, C.J. Brinker, B.L. 
Su, Nat. Commun., 8 (2017) 14921

[2]  M. Eddaoudi, D.B. Moler, H. Li, B. Chen, T. M. Reineke, M. O’Keeffe, O. M. 
Yaghi Acc. Chem. Res. 34 (2001) 319–330

[3]  Z. Fang, J.P. Dürholt, M. Kauer, W. Zhang, C. Lochenie, B. Jee, B. Albada, N. 
Metzler-Nolte i inni, J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 9627–9636

Badania sfinansowano z projektu nr 2019/35/D/ST5/03440 (NCN).
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Multimetaliczne szkielety metalo-organiczne z linkerami porfirynowymi 

Paulina Jagódka1, Krzysztof Matus2, Agata Łamacz1
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50344 Wrocław 
2Laboratorium Badania Materiałów, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 18a, 
44100 Gliwice

Szkielety metalo-organiczne (MOF, ang. Metal-Organic Frameworks) składają się 
z organicznych linkerów i nieorganicznych węzłów połączonych wiązaniami kowa-
lencyjnymi. Dzięki swojej wyjątkowej organiczno-nieorganicznej budowie, materia-
ły MOF cechują się interesującymi właściwościami, jak np. krystaliczna struktura, 
rozwinięta powierzchnia właściwa, trwała porowatość, a także odporność chemicz-
na i termiczna. Dodatkowo, dzięki różnorodności linkerów organicznych i węzłów, 
szkielety metalo-organiczne mogą być dowolnie modyfikowane [1].
Zastosowanie porfiryn jako łączników organicznych pozwala na otrzymanie mate-
riałów o unikalnej geometrii i właściwościach jak np. bardzo stabilne, mezoporowate 
PCN-222 z kanałami 1D o średnicy 37 Å i powierzchni właściwej sięgającej 2200 
m2/g [2]. Dodatkowo wykorzystanie w roli linkerów metaloporfiryn umożliwia roz-
szerzenie funkcjonalności poszczególnych bloków budulcowych MOF, dzięki zwięk-
szeniu stężenia metalicznych centrów aktywnych, a  także wprowadzeniu drugiego 
lub nawet trzeciego metalu do struktury (Rys. 1).
W ramach prowadzonych badań zsyntezowano bimetaliczne porfirynowe szkielety 
metalo-organiczne. Otrzymane materiały zostały poddane charakterystyce fizyko-
chemicznej obejmującej XRD, sorpcję N2, TGA, SEM(EDS)/TEM w celu oceny 
możliwości ich zastosowania jako katalizatorów w reakcjach konwersji CO2.

Rys. 1. Multimetaliczny szkielet metalo-organiczny o topologii PCN-222.

[1]  M. Eddaoudi, D.B. Moler, H. Li, B. Chen, T. M. Reineke, M. O’Keeffe, O. M. 
Yaghi, Acc. Chem. Res. 34 (2001) 319–330

[2]  D. Feng, Z.-Y. Gu, J.-R. Li, H.-L. Jiang, Z. Wei, H.-C. Zhou, Angew. Chem. 
Int. Ed. 51 (2012) 10307-10310

Badania sfinansowano ze środków projektu nr 2019/35/D/ST5/03440 (NCN).

POSTERY



TECHNOLOGIA CHEMICZNA I KATALIZA

93

Wpływ agregacji żelaza na aktywność katalityczną materiału typu MCM-41 
modyfikowanego metodą wymiany jonowej templatu w procesie NH3-SCR

Aleksandra Jankowska1, Justyna Ciuba1, Andrzej Kowalczyk1, Małgorzata Rutkowska1, 
Zofia Piwowarska1, Lucjan Chmielarz1

1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
Polska

W związku z tym dynamicznym rozwojem gospodarczo-przemysłowym, odpowie-
dzialnym za nadmierną emisję gazowych zanieczyszczeń azotowych do atmosfery, 
poszukiwanie katalizatorów o potencjalnym zastosowaniu w procesie konwersji NO 
(NH3-SCR) stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia katalizy i ochrony śro-
dowiska. Obiecującymi układami katalitycznymi do zastosowania w procesie NH-
3-SCR są porowate nośniki modyfikowane metalami przejściowymi (np. Fe). [1,2]
W prezentowanych badaniach żelazo zostało wprowadzone na powierzchnię mate-
riału MCM-41 (w układzie cylindrycznym i sferycznym) z wykorzystaniem metody 
jonowej wymiany templatu (TIE). Jako prekursory fazy aktywnej katalitycznie za-
stosowano Fe w formie monomerycznych kationów Fe (FeCl2) oraz trójcentrowych 
oligokationów Fe3 (Fe3(OCOCH3)7·OH·2H2O]NO3). Osadzanie znacznej ilości 
żelaza, w niektórych przypadkach około 7% masowych, spowodowało stosunkowo 
niewielki spadek powierzchni właściwej oraz porowatości nośników krzemionko-
wych. Ponadto w przypadku osadzania oligokationów Fe3 zaobserwowano tworzenie 
się nanoprętów tlenku żelaza poza strukturą porowatą. Takiego efektu nie zauwa-
żono, gdy do osadzania żelaza zastosowano roztwór FeCl2. Otrzymane katalizatory 
działały w efektywny sposób w zakresie wysokich temperatur w procesie NH3-SCR. 
Powyżej 90% konwersji NO uzyskano w zakresie 325-475°C, z bardzo wysoką se-
lektywnością do N2 (98%). Zaobserwowane pewne różnice w wydajności katalitycz-
nej, związane z rodzajem nośnika, formą i stopniem agregacji Fe oraz rodzajem uży-
tego prekursora fazy aktywnej katalitycznie.

[1]  F. Gao, Catalysts, 10 (2020) 1324. 
[2]  A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, D. Macina, P. Kuśtrowski, A. Rokicińska, M. 

Michalik and L. Chmielarz, Chem. Eng. J., 295 (2016) 167–180.

Podziękowania: Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/31/B/
ST5/00143 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. AJ dziękuje za wspar-
cie finansowe w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16.

POSTERY



TECHNOLOGIA CHEMICZNA I KATALIZA

94

Wysokoporowaty tlenek ceru(IV) modyfikowany kobaltem jako katalizator 
w reformingu parowym etanolu

Joanna Lupa1, Magdalena Greluk2, Grzegorz Słowik2, Marek Rotko2,  
Aldona Nowicka3, Andrzej Sienkiewicz1, Agnieszka Kierys1 
1Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, UMCS
2Katedra Technologii Chemicznej, Instytut Nauk Chemicznych, UMCS
3Laboratorium Analityczne, Instytut Nauk Chemicznych, UMCS
1,2,3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin

Przemysłowa produkcja energii ze źródeł alternatywnych i odnawialnych jest obec-
nie priorytetem wielu rządów w krajach wysokorozwiniętych. W szczególności 
niskoemisyjna, konkurencyjna ekonomicznie oraz w pełni skalowalna produkcja 
czystego wodoru jest w kręgu zainteresowań wielu podmiotów. Wśród istniejących 
już rozwiązań, wytwarzanie H2 na drodze reformingu parowego etanolu (SRE) po-
zyskiwanego z biomasy jest uważane za jedno z rozwiązań spełniających powyższe 
wymagania [1]. Obecny stan wiedzy o SRE jasno wskazuje, że wydajność konwersji 
etanolu do wodoru zależy w dużym stopniu od reakcji zachodzących na powierzchni 
tzw. kontaktu, a w konsekwencji od właściwości fizykochemicznych zastosowanego 
katalizatora. Kluczowym wyzwaniem staje się, więc opracowanie katalizatora o po-
żądanych cechach.
Niniejsza praca przedstawia nowy i stosunkowo tani sposób syntezy katalizatora do 
SRE - wysokoporowatego tlenku ceru w postaci łatwych w użytkowaniu mikrosfer 
[2] z naniesioną nano-fazą kobaltową. Wytworzony układ poddano szczegółowej 
charakterystyce fizykochemicznej zarówno przed jak i po procesie redukcji przy uży-
ciu nowoczesnych technik badawczych takich jak skaningowa i transmisyjna mikro-
skopia elektronowa, proszkowa dyfrakcja rentgenowska, niskotemperaturowa ad-
sorpcja/desorpcja N2 jak i metodą temperaturowo-programowaną redukcją (TPR). 
Nowo wytworzony układ przebadano pod kątem aktywności i selektywności w pro-
cesie SRE. Uzyskane wyniki nie pozostawiają wątpliwości, że nowo otrzymany układ 
jest wydajniejszy i bardziej selektywny w porównaniu do analogicznego materiału 
wyprodukowanego z wykorzystaniem komercyjnego CeO2.

[1]  L.V. Mattos, G. Jacobs, B.H. Davis, F.B. Noronha, Chemical Reviews, 112 
(2012) 4094-4123.

[2]  A. Sienkiewicz and A. Kierys, Microporous Mesoporous Materials, 318 (2021) 
111032. 
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Synteza i charakterystyka wysokoporowatych mieszanych tlenków ZnO 
i Al2O3 z dominującym udziałem fazy spinelowej ZnAl2O4

Jakub Pacuła1, Marek Gorgol2, Radosław Zaleski2, Aldona Nowicka3, Katarzyna 
Antoniak-Jurak4, Kamila Michalska4, Andrzej Sienkiewicz1, Agnieszka Kierys1 
1Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Nauk Chemicznych, UMCS
2Katedra Fizyki Materiałowej, Instytut Fizyki UMCS
3Laboratorium Analityczne, Instytut Nauk Chemicznych, UMCS
1,2,3Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3,
20-031 Lublin
4Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy

Mieszane tlenki ZnO-Al2O3 z dominującym udziałem fazy spinelowej ZnAl2O4 
są  ciałami stałymi wykorzystywanymi w katalizie heterogenicznej różnych proce-
sów chemicznych, zarówno jako fotokatalizatory, katalizatory jak i nośniki fazy 
aktywnej  [1]. Znanych jest szereg technik otrzymywania mieszanych tlenków 
ZnO-Al2O3 [2], tj. strącanie, strącanie w obecności środków powierzchniowo czyn-
nych, metody hydrotermalne, zol-żel, a także mikroemulsyjne. Pomimo to nadal 
poszukuje się nowych metod ich syntezy pozwalających na wytwarzanie materiałów 
o korzystniej strukturze porowatej. 
W niniejszej pracy zaprezentowano nową metodę syntezy mieszanych tlenków 
ZnO-Al2O3 oraz mieszanych tlenków ZnO-Al2O3 modyfikowanych tlenkiem ceru 
w postaci mikrosfer w oparciu o porowatą matrycę polimerową. Po wprowadzeniu 
wybranych prekursorów tlenków do wnętrza ziaren matrycy, możliwa jest ich trans-
formacja do fazy tlenkowej w wyniku obróbki wysokotemperaturowej jak i poprzez 
dostarczenie czynnika strącającego. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu m.in. spek-
troskopii czasów życia pozytonów (PALS), niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji 
N2, skaningowej jak i proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRPD) wskazują, że 
warunki wytwarzania fazy tlenkowej w obecności matrycy mają kluczowy wpływ 
zarówno na porowatość jak i skład fazowy wytworzonych materiałów. Wykazano 
także przydatność zastosowanej metody syntezy mieszanych tlenków ZnO-Al2O3 
w wytwarzaniu katalizatorów parowej konwersji tlenku węgla z parą wodną oraz 
fotokatalizatorów rozkładu barwnika.

[1]  Q.Zhao, Z.Yan, Ch. Chen, J. Chen, Chemical reviews 117 (2017) 10121-
10211.

[2]  M. Xu, M. Wie, Advanced Functional Materials, 28 (2018) 1802943.
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Tlenek cynku jako funkcjonalna domieszka do kompozytów cementowych

Izabela Klapiszewska1,*, Łukasz Ławniczak2, Anna Parus2, Teofil Jesionowski2,  
Łukasz Klapiszewski2, Agnieszka Ślosarczyk1

1Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut 
Budownictwa, Piotrowo 5, 60-965 Poznań; *izabela.klapiszewska@put.poznan.pl
2Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii  
i Inżynierii Chemicznej, Berdychowo 4, 60-965 Poznań

Rozwój nanotechnologii pozwolił na dokonanie ważnych postępów oraz zmianę 
perspektywy w kilku dziedzinach, w tym w sektorze budowlanym, umożliwiając 
rozwój badań nad ulepszeniem powszechnie stosowanych materiałów konstrukcyj-
nych. Odpowiadając na to wyzwanie, przeprowadzono liczne prace, mające na celu 
określenie wpływu dodatku nanocząstek na finalne właściwości kompozytu cemen-
towego. Ich wprowadzenie do mieszanek cementowych ma na celu przede wszyst-
kim, zagęszczenie struktury oraz zwiększenie szczelności [1]. 
Ważnym aspektem związanym z kompozytami cementowymi jest określenie szybko-
ści hydratacji cementu, z którą powiązane są takie właściwości jak: urabialność, wła-
ściwości mechaniczne, ciepło hydratacji, skurcz autogeniczny oraz wczesne pękanie 
cementu. Z uwagi na duży wpływ szybkości hydratacji cementu na finalne właściwo-
ści dojrzałego kompozytu, do regulacji procesu powszechnie stosuje się opóźniacze 
wiązania [2]. Zakres wpływu nanocząstek ZnO na właściwości kompozytu cemen-
towego jest bardzo szeroki. ZnO powoduje opóźnienie hydratacji oraz czasu wiąza-
nia cementu, modyfikację parametrów reologicznych, poprawę długoterminowych 
właściwości mechanicznych, zwiększenie nieprzepuszczalności matrycy cementowej 
oraz produkcję materiałów cementowych charakteryzujących się właściwościami sa-
moczyszczącymi i antybakteryjnymi lub zdolnymi do przewodzenia prądu [3].
W ramach przeprowadzonych badań określono najistotniejsze właściwości fizyko-
chemiczne (w tym m.in. analizę struktury porowatej czy rozkład wielkości cząstek) 
oraz antybakteryjne komercyjnie dostępnych tlenków cynku, które następnie zostały 
zastosowane w roli domieszek do kompozytów cementowych. 

[1] R. Carmo, H. Costa, E. Soldado, E. Julio, Journal of Advanced Concrete Technology, 19 
(2021) 40
[2] X. Li, J. Li, Z. Lu, J. Chen, Construction and Building Materials, 289 (2021) 123080
[3] A. Augustyniak, J. Jablonska, K. Cendrowski, A. Głowacka, D. Stephan, E. Mijowska, P. 
Sikora, Applied Nanoscience (2021) DOI: 10.1007/s13204-021-01695-w

Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/ST8/02535 sfinan-
sowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe jako potencjalne 
napełniacze polimerowe o właściwościach antybakteryjnych

Łukasz Klapiszewski 1,*, Karol Bula 2, Teofil Jesionowski 1

1Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,  
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Berdychowo 4, 60-965 Poznań  
* lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl
2Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej,  
Instytut Technologii Materiałów, Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań

W ostatnich latach materiały hybrydowe oparte na ligninie i jej pochodnych wzbu-
dzają duże zainteresowanie zarówno w nauce, jak i przemyśle [1]. 
W ramach przeprowadzonych badań zaprojektowano funkcjonalne materiały hy-
brydowe ZnO-lignina, które następnie wykorzystano jako napełniacze polietylenu 
dużej gęstości (PE-HD, z ang. High Density Polyethylene). Nieorganiczno-organiczne 
hybrydy o odpowiednich stosunkach wagowych komponentów równych 5:1, 1:1 
oraz 1:5 przygotowano z wykorzystaniem metody mechanicznego mielenia, stosu-
jąc do tego celu młyn planetarno-kulowy. Ważnym elementem przeprowadzonych 
badań była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej określona z wykorzystaniem 
metody dyfuzji w podłożu agarowym. 
W ramach przeprowadzonych badań w efektywny sposób otrzymano materiały hy-
brydowe tlenek cynku-lignina. Charakteryzowały się one zdefiniowaną mikrostruk-
turą, ze skłonnością cząstek do tworzenia większych struktur agregatowych oraz 
aglomeratowych. Bardzo interesujące wnioski wyciągnięto z analizy właściwości 
przeciwdrobnoustrojowych. Układ hybrydowy ZnO-lignina o stosunku wagowym 
komponentów równym 1:5 wykazywał bardzo dobrą aktywność przeciwdrobno-
ustrojową, szczególnie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim (w badanych rodza-
jach: Staphylococcus i Bacillus). Wnioski te uzasadniają kontynuowanie badań nad 
zastosowaniem takich układów, jako potencjalnych napełniaczy w rzeczywistych 
produktach kompozytowych.
 
[1]  Ł. Klapiszewski, T.J. Szalaty, T. Jesionowski, Lignin as Material of the Future: 

Key Information and Development Prospects, in Encyclopedia of Polymer Sci-
ence and Technology, (Ed.), 2021, Wiley Online Library, pp. 1-28. https://doi.
org/10.1002/0471440264.pst179.pub2

Praca została zrealizowana w ramach projektu badawczego Politechniki Poznańskiej nr 0912/
SBAD/2118. Autorzy pragną także serdecznie podziękować Pani  profesor Katarzynie Czaczyk i Pani 
Annie Dobrowolskiej z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, za pomoc udzieloną podczas badań właściwości antybakteryjnych.
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Wpływ mechanochemicznej, hydrotermalnej i mikrofalowej obróbki tlenku 
tytanu na jego strukturę i właściwości fotokatalityczne

Karolina Kucio1, Barbara Charmas1, Volodymyr Sydorchuk2, Svitlana Khalameida2, 
Monika Raczkiewicz1

1Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie  
2Instytut  Sorpcji i Problemów Endoekologii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

Ditlenek tytanu jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów wykorzystywa-
nych w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych. Cechuje się przede wszystkim 
interesującymi właściwościami elektronicznymi i optycznymi, niską ceną, nietok-
sycznością oraz stabilnością chemiczną i termiczną [1,2]. Ze względu na swoje wła-
ściwości półprzewodnikowe jest obiecującym fotokatalizatorem stosowanym do de-
gradacji zanieczyszczeń zawartych zarówno w fazie ciekłej jak i gazowej. Tlenek ten 
wykazuje wysoką aktywność fotokatalityczną jedynie w obecności promieniowania 
UV. Spowodowane jest to szerokością jego przerwy energetycznej w zakresie 3,0-
3,3 eV [1]. Modyfikacja TiO2 metodami niekonwencjonalnymi może być ważnym 
podejściem umożliwiającym poprawę m.in. jego właściwości fotokatalitycznych oraz 
adsorpcyjnych. Do takich niekonwencjonalnych metod należy modyfikacja mecha-
nochemiczna (MChT), hydrotermalna (HTT) i mikrofalowa (MWT). 
W badaniach jako substrat wyjściowy zastosowano TiO2 (Oriana, Ukraina jako od-
powiednik P-25 Degussa), który poddano różnym rodzajom modyfikacji. Zbadano 
właściwości strukturalne i elektrokinetyczne materiałów otrzymanych w wyniku 
modyfikacji MChT, HTT i MWT oraz przeprowadzono testy aktywności fotoka-
talitycznej tych materiałów w odniesieniu do  wodnego roztworu Rodaminy B (C0 
= 1·10−5 mol L−1) w obecności światła Vis. Dodatkowo dokonano również analizy 
XRD, UV-Vis/DRS oraz FTIR.

[1] P. Thompson, J.T. Yates, Chemical Reviews, 106 (2006) 4428
[2] X. Chen, S. Mao, Chemical Reviews, 107 (2007) 2891
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Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów 
fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego

Paweł Niezgoda1, Wiktoria Tomal1, Magdalena Jankowska1, Joanna Ortyl1

1Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Fotopolimeryzacja jest procesem polimeryzacji, który jest inicjowany fo-
tochemicznie przy wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego  
z zakresu światła ultrafioletowego (UV) lub widzialnego. Fotoindukowane proce-
sy polimeryzacji są obecnie szeroko rozpowszechnione oraz prężnie rozwijają się 
za sprawą technologii związanych z drukiem 3D oraz przemysłem poligraficznym, 
gdzie powszechnie stosowane są do fotoutwardzania lakierów i farb UV. 
Proces fotopolimeryzacji polega na polimeryzacji monomerów w obecności fotoini-
cjatora oraz odpowiedniego źródła światła emitującego promieniowanie elektroma-
gnetyczne z zakresu od ultrafioletowego (UV) do widzialnego (VIS). Odpowiedni 
fotoinicjator stosowany w kompozycji ulegającej polimeryzacji absorbuje promie-
niowanie emitowane przez źródło światła i pod jego wpływem ulega rozpadowi na 
rodniki lub rodnikokationy lub jony, które z kolei odpowiedzialne są za inicjowanie 
procesu polimeryzacji. Tym samym w procesie inicjacji w zależności od typu mecha-
nizmu fotopolimeryzacji oraz od rodzaju użytego inicjatora tworzą się centra aktyw-
ne, które są zdolne do inicjowania reakcji polimeryzacji. Na efektywność procesu 
fotopolimeryzacji mają wpływ takie czynniki jak: budowa monomeru, liczba oraz 
rodzaj reaktywnych grup funkcyjnych obecnych w strukturze użytego monomeru, 
temperatura, intensywność użytego promieniowania, czas prowadzenia reakcji poli-
meryzacji, a także rodzaj zastosowanego fotoinicjatora.
W trakcie procesu fotopolimeryzacji można zaobserwować zmiany intensywności 
sygnałów, które są charakterystyczne dla odpowiednich ugrupowań chemicznych 
obecnych w monomerze. Do monitorowania  procesów  fotopolimeryzacji w czasie 
rzeczywistym zastosowano metodę real-time FT-IR. Dzięki tej metodzie możliwe 
było wyznaczenie stopnia konwersji grup funkcyjnych obecnych w monomerach  
w funkcji czasu. 

Niniejsze prace były finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP)  
w ramach projektu TEAM TECH numer umowy POIR.04.04.00-00-204B/16-00 - TEAM 
TECH/2016-2/15.
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Ferieryt oraz jego delaminowana i podpórkowana pochodne 
modyfikowane miedzią jako niskotemperaturowe katalizatory dla procesu 
NH3-SCR  

Aneta Święs1, Andrzej Kowalczyk1, Małgorzata Rutkowska1, Marek Michalik2, 
Urbano Diaz3, Antonio E. Palomares3, Lucjan Chmielarz1

1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Polska 
2Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geologii, Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, Polska 
3 Universitat Politecnica de Valencia, Instituto de Tecnologıa Quımica, Avd. de los 
Naranjos s/n, 46022 Walencja, Hiszpania

Zeolity stanowią interesującą grupę materiałów nieorganicznych, znajdujących sze-
rokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym np. jako 
katalizatory wielu procesów chemicznych [1]. Ferieryt, należący do tej grupy ma-
teriałów, charakteryzuje się strukturą warstwową o stosunkowo niewielkich porach 
wielkości rzędu 0.50-0.53 nm. Pomimo pożądanych właściwości (zdolność jono-
wymienna, kwasowość powierzchniowa, stabilność termiczna i hydrotermiczna) 
mikroporowatość stanowi istotną niedogodność ze względu na rozmiar cząsteczek 
reagentów wielu reakcji [2].
 Zaproponowano szereg modyfikacji struktury ferierytu pozwalających na otrzy-
manie materiału o zwiększonej dostępności miejsc aktywnych. Delaminacja powo-
duje powstanie materiału charakteryzującego się chaotycznym ułożeniem warstw, 
generując dodatkową mezoporowatość. W drugim zaproponowanym podejściu do 
przestrzeni międzywarstwowych wprowadza się podpórki krzemionkowe [3].  Przed-
stawione wyniki prezentują zeolit ferieryt oraz jego formy zdelaminowaną (ITQ-6) 
i podpórkowaną (ITQ-36). Do każdego z nich wprowadzono miedź i scharaktery-
zowano pod względem struktury, kwasowości, redukowalności, formy i agregacji 
wprowadzonej miedzi.  W ten sposób otrzymane katalizatory użyto w reakcji selek-
tywnej katalitycznej redukcji NO za pomocą NH3. 

[1]  L. Schreyeck, P. Caullet, J.C. Mougenel, J.L. Guth, B. Marler, J. Chem. Soc., 
Chem. Commun. 21 (1995) 2187

[2]  H. Hu, M. Ke, K. Zhang, Q. Liu, P. Yu, Y. Liu, C. Li, W. Liu, RSC Adv. 7 
(2017) 31535

[3]  A. Chica, U. Diaz, V. Fornes, A. Corma, Catal. Today, 147 (2009) 179
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Badanie kinetyki adsorpcyjnej biowęgli otrzymanych z pozostałości po 
ekstrakcji liści pokrzywy zwyczajnej

Aleksandra Bazan-Woźniak1, Magdalena Szymańska1, Robert Pietrzak1
1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Stosowanej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Procesy adsorpcyjne na porowatych materiałach węglowych są przedmiotem wielu 
prac i badań naukowych. Wśród szerokiej gamy adsorbentów wyróżniamy m.in.: 
uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe, zeolity, sita molekularne 
czy węgle aktywne. Dobry adsorbent powinien charakteryzować się wysoką pojem-
nością sorpcyjną, stabilnością, selektywnością, wytrzymałością mechaniczną i ni-
skim kosztem produkcji. Z technologicznego punktu widzenia ważnym aspektem 
jest koszt produkcji wytworzonego materiału porowatego. Dlatego też pomimo sze-
rokiej gamy adsorbentów węglowych dostępnych na rynku, nadal najczęściej wyko-
rzystywanymi materiałami są węgle aktywne [1].
W związku z powyższym celem pracy było otrzymanie serii biowęgli  
z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej liści pokrzywy zwyczajnej oraz określe-
nie przydatności uzyskanych sorbentów pod kątem usuwania ciekłych zanieczysz-
czeń reprezentowanych przez błękit metylenowy. Przeanalizowano wpływ metody  
i temperatury aktywacji na właściwości sorpcyjne otrzymanych materiałów. Ponadto 
zbadano wpływ pH roztworu barwnika, czasu kontaktu adsorbenta z adsorbatem 
oraz wpływ temperatury procesu adsorpcji na uzyskiwane pojemności sorpcyjne.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że adsorbenty biowęglowe 
otrzymane z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej liści pokrzywy zwyczajnej 
mogą być z powodzeniem stosowane jako efektywne adsorbenty zanieczyszczeń  
o rozmiarach zbliżonych do cząsteczki błękitu metylenowego.

[1] A. Bazan-Woźniak, R. Pietrzak, Chemical Engineering Journal, 393 (2020) 
124785
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Wpływ metody enkapsulacji nanocząstek miedzi na właściwości 
fizykochemiczne UiO-66

Maciej Róziewicz1, Janusz Trawczyński1, Agata Łamacz1,
1Katedra Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska, ul. Gdańska 7/9  
50-344 Wrocław

Szkielety metalo-organiczne (MOF) to materiały krystaliczne, z dobrym rozwinię-
ciem powierzchni właściwej i szerokim wachlarzem możliwych modyfikacji obej-
mującym: całkowitą lub częściową wymianę metali w klastrach, wprowadzanie 
dodatkowych grup funkcyjnych do linkerów, a także inkorporację molekuł-gości. 
Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, MOF znalazły szerokie zastosowanie 
m.in. w magazynowaniu oraz separacji gazów, katalizie, jako nośniki leków czy sen-
sory chemiczne []. 
Zastosowanie MOF jako katalizatorów często jest związane z koniecznością ich mo-
dyfikacji [], poprzez np. generowanie defektów strukturalnych, wprowadzenie odpo-
wiednich grup funkcyjnych lub dodatkowych centrów metalicznych. 
Enkapsulacja nanocząstek metali (NPs) w strukturach MOF jest jedną z najbardziej 
efektywnych metod zwiększenia aktywności tych materiałów. Wprowadzenie dodat-
kowych centrów aktywnych można przeprowadzić na kilka sposobów, m. in. metodą 
infiltracji roztworem prekursora metalu, poprzez mielenie, za pomocą depozycji pla-
zmowej czy obudowując szkielet metalo-organiczny wokół NPs []. 
Prezentowana praca dotyczy materiałów typu Cu@UiO-66. Nanocząstki miedzi zo-
stały wprowadzone do struktury UiO-66 kilkoma metodami: podczas syntezy szkie-
letu oraz na drodze jego modyfikacji post-syntetycznej. Uzyskane hybrydy poddano 
charakteryzacji fizykochemicznej w celu określenia wpływu zastosowanej metody 
preparatyki na ich krystaliczność, morfologię, skład fazowy, właściwości teksturalne 
i stabilność termiczną.
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Właściwości fizykochemiczne katalizatorów glinokrzemianowych 
modyfikowanych miedzią

Bogdan Samojeden1, Aleksandra Bąba1, Maria Kąsek1, Joanna Burek1, Monika Motak1
1AGH w Krakowie

Emisja tlenków azotu (NOx) jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów 
stanowiących zanieczyszczenie powietrza. Tlenki azotu są składową wielu negatyw-
nych i niebezpiecznych zjawisk, takich jak, m.in.: smog fotochemiczny, zakwaszanie 
środowiska, pogłębienie zubażania warstwy ozonowej czy efekt cieplarniany. Emi-
sja ta może być redukowana przy użyciu metody selektywnej redukcji katalitycznej 
amoniakiem (NH3-SCR), która obecnie zyskuje szczególną uwagę. 
Celem niniejszej pracy było opracowanie preparatyki katalizatorów na bazie gli-
nokrzemianów do procesu NH3-SCR. Jaki materiał bazowy wybrano glinki, które 
poddane zostały modyfikacji roztworami wodnymi, etanolowymi, metanolowymi 
i acetonowymi żelaza, metodą impregnacji pierwszej wilgotności oraz adsorpcji.
Otrzymane katalizatory scharakteryzowano przy użyciu spektroskopii absorpcyjnej 
w podczerwieni z transformacją Fouriera-FTIR, dyfrakcji promienia rentgenowskie-
go oraz spektroskopii UV-VIS. Za pomocą wymienionych metod określono postać 
występującej fazy aktywnej, jej stopień dyspersji na nośniku, wpływ nanoszenia fazy 
aktywnej na strukturę glinek, a także wpływ zastosowania rozpuszczalników orga-
nicznych na wspomniane właściwości.
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Opracowanie procedury analitycznej oznaczania krzemu i kadmu 
w materiale roślinnym

Adrian Gołębiowski1,3, Aleksandra Orzoł1, Małgorzata Szultka-Młyńska1, Katarzyna 
Głowacka2, Sylwia Milarska2, Paweł Pomastowski3, Agnieszka Rogowska3, Bogusław 
Buszewski1,3

1KatedraChemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii UMK w Toruniu, ul. 
Gagarina 7, 87-100 Toruń 
2Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii 
UWM w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
3Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, ul. 
Wileńska 4, 87-100 Toruń
 
Krzem posiada udowodniony pozytywny wpływ na rośliny poddawane różnego ro-
dzaju stresom. Przygotowano układ eksperymentalny, gdzie groch zwyczajny (Pisum 
sativum L.) był traktowany roztworem kadmu (50 μM CdSO4), jako przykład stre-
sora, i suplementowany roztworem krzemu (1 lub 2 mM Na2SiO3) w uprawie hy-
droponicznej. W celu poznania zawartości zaadsorbowanego kadmu i krzemu przez 
roślinę, opracowano metody analityczne ekstrakcji tych pierwiastków w poszczegól-
nych częściach morfologicznych rośliny (korzeń, pędy). Zastosowano mineralizacje 
w układzie zamkniętym wspomaganą mikrofalami. W drugiej części pracy dokona-
no optymalizacji metody analitycznej ICP-MS służącej do wyznaczania stężeń tych 
pierwiastków w przygotowanych ekstraktach. Przeprowadzono optymalizację meto-
dy stosując kryterium maksymalizacji parametru sygnału do tła (ang. Signal to Bac-
kground, S/B). Zbadano wpływ użytego rozpuszczalnika (roztwory HCl, HNO3), 
przeprowadzono instrumentalną optymalizacje metody (parametry komory kolizyj-
nej, parametry plazmy). Stosując zoptymalizowane parametry przedstawiono linio-
wość metody dla oznaczeń kadmu i krzemu. Wyznaczono granice wykrywalności 
i oznaczalności oraz zakres metody analitycznej. W ostatniej części przedstawiono 
wyniki dla próbek ekstraktów w różnych częściach morfologicznych rośliny. Jest to 
pierwszy etap prac zmierzających do poznania mechanizmu działania krzemu na 
rośliny podawane stresom oraz izolacji poszczególnych związków krzemu z rośliny 
(specjacji).

Praca została wykonana dzięki wsparciu finansowemu grantu NCN
Opus 18 (2019/35/B/ST4/02791) (2020-2023) udzielonemu przez Narodowe 
Centrum Nauki NCN (Kraków, Polska).
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ITQ-2 modyfikowany metalami d-elektronowymi jako katalizator w reakcji 
selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem (NH3-SCR)

Agnieszka Szymaszek1, Bogdan Samojeden1, Urbano Díaz2, Monika Motak1

1AGH w Krakowie  
2Instituto de Tecnología Química, Universitat Politécnica de Valéncia - CSIC

Selektywna redukcja katalityczna amoniakiem (NH3-SCR) jest jedną  
z najskuteczniejszych metod przemysłowych ograniczania emisji tlenków azotu [1]. 
Najbardziej aktywne katalizatory procesu wykazują kwasowy charakter powierzch-
ni i rozwinięty system porów. Przykładem takiego materiału jest ITQ-2, którego 
kwasowość optymalizowana jest poprzez dobranie odpowiedniego stosunku krzemu 
do glinu. Dużą powierzchnię właściwą (około 700 m2 · g-1) zapewnia nieregularne 
ułożenie warstw materiału [2]. Fazę aktywną efektywnych katalizatorów NH3-SCR 
stanowią metale d-elektronowe, np. żelazo, miedź lub mangan [3, 4]. Spowodowane 
jest to dużą ilością kwasowych centrów Lewisa obecnych w formie zdyspergowanych 
kationów lub tlenków tych metali.
Niniejsza praca obejmowała syntezę oraz charakterystykę właściwości fizykoche-
micznych zeolitów ITQ-2 o różnych modułach krzemowych, modyfikowanych Fe, 
Cu lub Mn. Następnie, próbki katalizatorów poddane zostały testom katalitycznym 
NH3-SCR. Wykazano, że zarówno ilość glinu w zeolicie, jak i typ metalicznych 
centrów aktywnych, miała znaczący wpływ na aktywność katalityczną uzyskanych 
układów. Efekt ten widoczny był szczególnie powyżej 350 °C w przypadku próbek 
funkcjonalizowanych Cu lub Mn. Dla próbek tych zaobserwowano wzrost stężenia 
tlenku azotu (I) w gazie resztkowym, w wyniku ubocznej reakcji utleniania amonia-
ku podczas procesu NH3-SCR.

[1]  L. Han, S.  Cai, M. Gao, J. Hasegwa, P. Wang, J. Zhang, D. Zhang, Chemical 
Reviews, 119 (2019) 10916-10976

[2]  P. Frontera, F. Testa, R. Aiello, S. Candamano, J. B. Nagy, Microporous and 
Mesoporous Materials, 106 (2007) 107-114

[3]  M. Rutkowska, U. Díaz, A. E. Palomares, L. Chmielarz, Applied Catalysis B: 
Environmental, 168-169 (2015) 531-539

[4]  A. M. Dakdareh, C. Falamaki, N. Ghasemian, Journal of Nanoparticle Rese-
arch, 20 (2018) 309

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego Preludium 19 o nr 2020/37/N/
ST5/00186 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Optymalizacja dotacji potasem katalizatora Co|Al2O3 do reakcji reforming 
parowego etanolu 

Gabriela Grzybek1, Kinga Góra-Marek2, Piotr Patulski1, Magdalena Greluk2, 
Grzegorze Słowik2, Marek Rotko2, Andrzej Kotarba1

1Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 
2Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031, Lublin

Katalizatory na bazie kobaltu są szeroko badane w kierunku pozyskiwania wodoru 
na drodze reformingu parowego etanolu (ESR). W celu poprawy ich aktywności, 
selektywności oraz stabilności są one często dotowane alkaliami. 
W toku badań określono wpływ dotacji potasem na aktywność katalizatora  
Co|α-Al2O3 w reakcji ESR. Kobaltową fazę spinelową osadzono na nośniku α-Al2O3 
metodą impregnacji mokrej. Tak otrzymany układ zadotowano potasem w ilości 
z zakresu 0 - 4% wag. Otrzymane materiały kompleksowo scharakteryzowano pod 
kątem składu, właściwości strukturalnych, powierzchniowych (m.in. XRF, XRD, 
XPS, STEM/EDX/EELS, FTIR, TPR) oraz zbadano ich aktywność katalityczną 
w reakcji ESR (T = 500°C; etanol/woda 1:4). 
Stwierdzono, że konwersja etanolu na katalizatorach zawierających potas jest wyższa 
(X ≈ 60%) w porównaniu z konwersją dla katalizatora niedomieszkowanego (X ≈ 
50%). Ponadto zaobserwowano poprawę zarówno stabilności, jak i  selektywności 
katalizatora Co|α-Al2O3 w wyniku dotacji potasem. Silny efekt promocyjny prze-
analizowano w kontekście wpływu K na: stopień utlenienia kobaltu, właściwości 
kwasowe powierzchni, oddziaływanie Co-Al2O3 oraz przebieg procesu dezaktywacji. 
Stwierdzono nieznaczne zmniejszenie redukowalności katalizatora (XPS, TPR) oraz 
znaczący wzrost zarówno stężenia, jak i mocy centrów kwasowych Lewisa (FT-IR) 
w wyniku wprowadzenia potasu. Co istotne, promotor potasowy stabilizuje nano-
krystality kobaltu na nośniku - tworzenie depozytu węglowego podczas procesu ESR 
doprowadziło do niemal całkowitego usunięcia nanokryształów kobaltu z nośnika 
w przypadku katalizatora Co|α-Al2O3, podczas gdy nośnik pozostał pokryty wysoce 
zdyspergowaną fazą kobaltową w przypadku katalizatorów K-Co|α-Al2O3.
Kluczowe w pracy badania stanu powierzchniowego potasu metodą termicznej de-
sorpcji alkaliów (SR-TAD) umożliwiły dokładne określenie optymalnej dyspersji 
potasu, odpowiadającej stężeniu 0,3% wag. K. Stwierdzono, że próbki o wyższej 
zawartości promotora, z powodu jego aglomeracji powierzchniowej, nie wykazały 
dodatkowej poprawy działania katalizatora. 
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ANALIZA POŁĄCZENIA PODBUDOWY METALOWEJ UZUPEŁNIENIA 
PROTETYCZNEGO STAŁEGO Z MATERIAŁEM LICUJĄCYM – CERAMIKĄ

Anna Szabelska1, Anna Modzelewska1, Agnieszka Czarnota- Nastały1

1Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 Postęp oraz osiągnięcia w dziedzinie wiedzy medycznej , nauk technicz-
nych oraz inżynierii materiałowej dotyczących szeroko pojętych aspektów zdrowia 
i życia człowieka wpłynął intensywnie na rozwój technologii  wykorzystywanych  
w wykonawstwie uzupełnień protetycznych stałych.  Do materiałów, które od-
mieniły technikę dentystyczną zaliczyć można: ceramikę, stopy metali, kompo-
zyty oraz polimery. Tworzywa ceramiczne oraz stopy metali posiadające szerokie 
zastosowanie w wykonawstwie uzupełnień protetycznych, zasługują na szczegól-
ną uwagę. Połączenie pozytywnych cech tych dwóch materiałów posiadających 
odmienne właściwości chemiczne i fizyczne, umożliwiło otrzymanie konstrukcji 
protetycznych spełniających wymagania wytrzymałościowe i estetyczne. Mimo 
dynamicznego rozwoju coraz to nowych technik, urządzeń oraz materiałów słu-
żących do wykonawstwa uzupełnień  protetycznych, konstrukcje metalo – ce-
ramiczne stanowią nadal niezawodną oraz dominującą metodę wykonywania 
uzupełnień stomatologicznych stałych koron i mostów. Na ich jakość oraz wy-
trzymałość w dużym stopniu wpływa sposób połączenia materiału licującego  
ceramiki z podbudową metalową.  Wyróżniamy trzy typy połączeń: fizyczne, me-
chaniczne oraz chemiczne. Podstawą połączenia fizycznego jest dobór odpowiednich 
współczynników rozszerzalności cieplnej obu materiałów.  Jest to związane z naprę-
żeniami ściskającymi występującymi podczas studzenia wypalanej ceramiki. W przy-
padku połączenia mechanicznego ważne jest prawidłowe opracowanie podbudowy 
metalowej. Wytworzenie zagłębień na powierzchni podbudowy powoduje retencję 
i mikroretencję dzięki czemu powierzchnia przylegania ceramiki do metalu zwiększa 
się. Połączenie chemiczne zapewnia wytworzenie kontrolowanej warstwy tlenków 
na podbudowie metalowej dzięki zawartości pierwiastków takich jak: gal, ind czy 
żelazo.
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Symulacje komputerowe jako użyteczne narzędzie w racjonalnym 
projektowaniu metaloorganicznych struktur supramolekularnych  
o hierarchicznej budowie na powierzchnich płaskich

Karolina Nieckarz1, Damian Nieckarz2
1Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska
2Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Teoretycznej, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin, Polska

Konstruowanie dwuwymiarowych nanomateriałów stabilizowanych przez kierun-
kowe wiązania koordynacyje ligandmetal jest obecnie popularnym tematem ba-
dawczym. Zastosowanie w tym celu symulacji komputerowych, które umożliwiają 
szybkie badanie układów molekularnych składających się z cząsteczek organicznych 
o określonej budowie chemicznej (kształt, rozmiar, liczba i sposób rozmieszczenia 
elektrodonorowych grup funkcyjnych) oraz atomów metali przejściwych jest nie-
zwykle pomocne i przynosi wymierne efekty [1].
W związku z tym prezentujemy wyniki badań teoretycznych dotyczących me-
taloorganicznych warstw zaadsorbowanych, składających się z ligandów  
o liniowej i/lub trójkątnej geometrii oraz atomów metalu o liczbie koordynacyj-
nej 3. W zależności od składu badanych układów obserwowano powstawanie 
uporządkowanych, porowatych sieci oraz szereg struktur supramolekularnych  
o złożonej, hierarchicznej budowie  (Rysunek 1).

Rys. 1. Przykłady porowatych sieci metaloorganicznych otrzymanych w wyniku symulacji 
komputerowych Monte Carlo.

[1] K. Gdula, D. Nieckarz, Journal of Physical Chemistry C, 124 (2020) 20066

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki SO-
NATA 14 nr 2018/31/D/ST4/01443.
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Synteza kompozytu hydroksyapatytu z tlenkiem żelaza oraz 
przedstawienie   wybranych właściwości 

Adrianna Biedrzycka1, Ewa Skwarek1

1Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

Hydroksyapatyt to powszechnie znany minerał składający się głównie z jonów wap-
nia i fosforu w stosunku molowym Ca/P równym 1,67. Jest składnikiem kości i zę-
bów, ale występuje także w naturze w postaci skał. Swoją popularność zawdzięcza 
właściwościom, jakie wykazuje, m.in. dobre zdolności sorpcyjne, stabilność termicz-
na oraz biokompatybilność z tkankami ludzkimi. Ostatnimi czasy zauważalny jest 
wzrost zainteresowania badaniami nad hydroksyapatytem, a szczególnie jego mody-
fikacjami [1,2]. 
Ciekawą modyfikacją hydroksyapatytu jest wykorzystanie tlenku żelaza jako rdzenia. 
Najbardziej popularne tlenki wykorzystywane w tym celu to Fe3O4 oraz Fe2O3, które 
wykazują właściwości magnetyczne i nadają powstałemu kompozytowi wielofunk-
cyjnego charakteru [3]. 
Istnieje wiele metod syntezy hydroksyapatytu, lecz najbardziej popularne w ska-
li laboratoryjnej i przemysłowej są metody mokre, które pozwalają na włączanie 
w struktury hydroksyapatytu obcych jonów, a także umożliwiają otrzymanie odpo-
wiedniej krystaliczności, morfologii i stosunku molowego [4]. 
Otrzymany kompozyt został poddany analizie z wykorzystaniem metod, takich jak 
ASAP, XRD i XRF. Dodatkowo, przeprowadzono także pomiar rozkładów ziarno-
wych, potencjału dzeta oraz miareczkowanie potencjometryczne.  

[1] A. Biedrzycka, E. Skwarek, M.H. Urban, w: „Advances in Colloid and Inter-
face Science”, vol. 291, 2021

[2]  M. Ibrahim, M. Labak, J.M. Giraudon, J.F. Lamonier, w: ”Journal of hazard-
ous materials”, vol. 383, 2020, 121139

[3]  E. Tombácz, R. Turcu, V. Socoliuc, L. Vékás, w: ”Biochemical and biophysical 
research communications”, vol. 468, 2015, 442-453

[4]  A. Sobczak, Z. Kowalski, w: „Czasopismo techniczne”, vol. 105, Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2008
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Optymalizacja konwersji tlenków kobaltu(II,III) do struktur  
metalo-organicznych Co-MOF

Aleksander Ejsmont1, Martyna Kotula1, Joanna Gościańska1
1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Technologii Chemicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

Uzyskanie kontroli nad kształtem i rozmiarem cząstek materiałów stanowi ogromne 
wyzwanie, które może przyczynić się do poszerzenia ich zastosowań. Dużym za-
interesowaniem wielu naukowców cieszą się struktury metalo-organiczne (MOFs) 
zbudowane z węzłów nieorganicznych i mostków organicznych tworzących sieć 
koordynacyjną, charakteryzującą się dużą porowatością i różnorodnością topologii. 
W syntezie MOFów najczęściej wykorzystuje się sole jako źródła metali, które ze 
względu na dobrą rozpuszczalność nie mogą pełnić roli templatu. W wyniku tego, 
przy udziale odpowiednich ligandów, MOFy samoistnie krystalizują, a kontrola nad 
kinetyką powstawania krystalitów jest utrudniona. Nowym podejściem w otrzymy-
waniu MOFów jest zastosowanie nanocząstek tlenków metali jako matryc, które są 
słabiej rozpuszczalne i w większości rozpuszczalników zachowują swoją morfologię. 
Do tej pory najwięcej MOF-ów charakteryzujących się określonym kształtem czą-
stek otrzymano z tlenku cynku lub tlenków miedzi [1]. Jednakże, nie ma doniesień 
literaturowych dotyczących syntezy MOFów z tlenków kobaltu(II,III) ze względu 
na ich stabilność i nierozpuszczalność w większości rozpuszczalników organicznych.
Celem badań była optymalizacja hydrotermalnej syntezy cząstek Co3O4 o kształ-
cie arkuszy, różniących się wielkością i grubością oraz ich efektywna konwersja do  
Co-MOF. Materiały Co-MOF charakteryzujące się morfologią sferyczną otrzymano  
w warunkach solwotermalnych. Wykazano, że dobór odpowiednich parametrów 
syntezy takich jak: temperatura, czas, stosunek rozpuszczalników, wpływa zasadni-
czo na stopień konwersji. Zarówno tlenki kobaltu, jak i materiały Co-MOF pod-
dano charakterystyce fizykochemicznej za pomocą następujących technik analitycz-
nych: dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, niskotemperaturowej adsorpcji 
azotu i skaningowej mikroskopii elektronowej.

[1] Hwang, J., Ejsmont, A., Freund, R., Goscianska, J., Schmidt, B.V.K.J., Wuttke, 
S. (2020), Chem. Soc. Rev., 49 (11), 3348–3422.
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Wykorzystanie materiałów odpadowych jako wypełniaczy w                     
kompozytach polimerowych.

Mateusz Gargol1, Beata Podkościelna1

1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Polimerów

Odpady elektroniczne (elektrośmieci) uważa się za jeden z najszybciej powiększają-
cych się rodzajów odpadów na świecie. Dotyczy to zarówno całych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, jak również ich podzespołów, które wyrzucono bez 
zamiaru ich ponownego użycia. Takimi odpadami są m.in. zużyte tonery proszko-
we używane w drukarkach. Ich ilość z roku na rok stale rośnie a niekontrolowane 
wyrzucanie na wysypiska, stanowi zagrożenie dla środowiska z powodu niekontrolo-
wanego uwalniania m.in. metanu i dwutlenku węgla oraz wypłukiwania związków 
chemicznych do warstw wodonośnych w glebie.[1,2] 

Przedmiotem prezentowanych badań była próba wykorzystania jak również prezen-
tacja sposobu utylizacji zużytych tonerów do drukarek w charakterze niskokoszto-
wego wypełniacza kompozytów polimerowych. Zaproponowano ich syntezę oraz 
dokonano analizy wybranych właściwości kompozytów, których matrycę stanowiła 
handlowa żywica epoksydowa (Epidian 5). W celu optymalizacji procesu sieciowa-
nia żywicy wykorzystano trzy aminy: etylenodiaminę, trietylenotetraaminę oraz ani-
linę. Stosunek masy żywicy do masy utwardzacza wynosił 10:1. Ponadto, w celach 
porównawczych otrzymano próbki utwardzonej żywicy bez dodatku wypełniacza. 
Proces utwardzania przebiegał w temperaturze pokojowej przez 10 godzin na drodze 
poliaddycji pierścieni epoksydowych z  grupami aminowymi.
  Za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej określono rodzaj zachodzących 
w próbkach przemian. Dodatkowo, kompozyty przebadano pod kątem odporno-
ści termicznej (analiza termograwimetryczna) wyznaczając m. in.: temperaturę po-
cząt-ku rozkładu, maksymalną szybkość rozkładu oraz masę końcową kompozytów. 
Powyższe badania oraz analiza twardości próbek (wykonana na twardościomierzu 
Shore’a) wykazały wpływ zastosowanego wypełniacza oraz użytych amin na  właści-
wości fizyko-chemiczne utwardzonej żywicy epoksydowej.

[1]  Vaibhav Gaikwad, Uttam Kumar Farshid Pahlevani, Alvin Piadasa, Veena Sa-
hajwalla  w: „American Chemistry Society, Sustainable Chemistry and Engine-
ering” 5, (2017), 11543–11550. 

[2]  Ivana Melnjak, Aleksandra Anić Vučinić, Lucija Radetić, Ivana Grčić w: 
„Environmental Engineering and Management Journal”  18, (2019), 1897–
1906.
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Warstwowa struktura pofalowanego i płaskiego w skali atomowej 
silicenu – analiza mikroskopowa (LEEM), badania krystalograficzne (LEED) 
i obliczenia teoretyczne

Tomasz Jaroch1, Mariusz Krawiec1, Ryszard Zdyb1
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031, Lublin 

Powszechnie znanym efektem jest modyfikacja właściwości materiału przez zmia-
nę jego wymiarowości od układów objętościowych, przez dwuwymiarowe, aż po 
struktury jednowymiarowe. Wiele ze współcześnie prowadzonych badań materii 
skondensowanej dotyczy układów cienkowarstwowych. Dwuwymiarowe materiały, 
zbudowane z uporządkowanych monowarstw posiadają często egzotyczne a jedno-
cześnie bardzo pożądane właściwości fizykochemiczne, których próżno szukać w fa-
zie objętościowej. Wytworzony w 2004 r. grafen, zapoczątkował ekscytującą erę syn-
tezy i badań syntetycznych materiałów 2D, znanych dziś jako rodzina Xenów [1,2], 
licząca kilkunastu przedstawicieli z grup III-VI układu okresowego. Spośród nich, 
otrzymany w 2010 r. silicen [3], obok grafenu, został najszerzej przebadany. Silicen 
budzi szczególnie duże emocje i nadzieje ze względu na kompatybilność ze współ-
czesną elektroniką krzemową. Jego heterostruktura wynika ze współistnienia dwóch 
faz tego samego materiału – fazy pofałdowanej i płaskiej [4,5]. 
Celem pracy jest przybliżenie struktury tego nowoczesnego, niewystępującego w na-
turze materiału. Przedstawiony opis badań mikroskopowych, wykonanych z zasto-
sowaniem niskoenergetycznych elektronów (LEEM), poszerzono o analizę struktury 
krystalograficznej silicenu, wyznaczonej za pomocą dyfrakcji niskoenergetycznych 
elektronów (LEED). Wyniki eksperymentalne uzupełniono obliczeniami teoretycz-
nymi.

[1]  M. Krawiec, J. Phys. Condens. Matter., 30, (2018), 233003
[2]  N.R. Glavin, R. Rao, V. Varshney, E. Bianco, A. Apte, A. Roy, E. Ringe, P.M. 

Ajayan, Adv. Mater., 32, (2020)1904302
[3]  B. Aufray, A. Kara, S. Vizzini, H. Oughaddou, C. Léandri, B. Ealet, G. Le Lay, 

Appl. Phys. Lett. 96, (2010), 183102
[4]  A. Stępniak-Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, 

M. Krawiec, Adv. Funct. Mater., 29 (2019), 1906053 
[5]  T. Jaroch, M. Krawiec, R. Zdyb, 2D Mater., 8, (2021), 035038

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant: 2018/29/ST5/01572
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Otrzymywanie i właściwości nowego materiału 2D – antymonenu

Lucyna Żurawek-Wyczesany1, Tomasz Jaroch1, Mariusz Krawiec1, Ryszard Zdyb1
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 
1, 20-031 Lublin

Antymonen to materiał zbudowany z pojedynczej warstwy atomów antymonu. Ze 
względu na swoją dwuwymiarową strukturę może być traktowany jako nowy odpo-
wiednik grafenu. Antymonen w porównaniu do grafenu posiada przerwę energe-
tyczną oraz silniejsze oddziaływanie spin-orbita. Z tych powodów jest uznawany za 
materiał, który może znaleźć zastosowanie w nowoczesnej elektronice czy spintroni-
ce. Teoria przewiduje istnienie wielu odmian alotropowych antymonenu, z których 
jedynie struktury α i β są stabilne. Odmiana α stanowi silnie pofałdowaną w skali 
atomowej warstwę atomów antymonu i posiada dwie wyraźne podsieci, natomiast 
typ β to struktura podobna do plastra miodu z mniejszym pofałdowaniem. Faza α 
antymonenu, w przeciwieństwie do odmiany β, wyróżnia się mniejszą przerwą ener-
getyczną, większą mobilnością nośników ładunku oraz anizotropowymi właściwo-
ściami elektrycznymi i termicznymi ze względu na mniejszą symetrię swojej struktu-
ry [1]. Z tych powodów α-antymonen cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, 
jednak eksperymentalne utworzenie tego materiału, w tym badanie i modyfikowanie 
jego właściwości elektronowych, jest wciąż dużym wyzwaniem badawczym.
Badania eksperymentalne mają na celu wytworzenie pojedynczej warstwy antymo-
nenu a następnie określenie jej właściwości krystalograficznych i  elektronowych. 
Przeprowadzone eksperymenty osadzania Sb na powierzchni W(110) wskazują na 
obecność fazy α antymonenu. W strukturze elektronowej występują pasma o li-
niowej dyspersji tworzące charakterystyczny stożek. Podobny rozkład pasm został 
otrzymany w obliczeniach wykonanych w oparciu o model swobodnego antymone-
nu. W pracy zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych za pomocą: 
odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów (RHEED), dyfrakcji nisko-
energetycznych elektronów (LEED), kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektro-
nów (ARPES) oraz wyniki obliczeń z pierwszych zasad w ramach teorii funkcjonału 
gęstości (DFT).

[1] S. Zhang, et al., Angewandte Chemie, 2016, 128.5: 1698-1701.

Praca została sfinansowana ze środków grantu Narodowego Centrum Nauki: 2016/21/B/
ST3/01294
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Funkcjonalizacja plazmą tlenową materiałów węglowych 

Paweł Stelmachowski1, Gabriela Grzybek1, Anna Jurczyk1, Karolina Kadela1, 
Dominik Maj1, Aleksandra Galarda2, Karolina Tarach1, Krzysztof Kruczała1, 
Joanna Gościańska2, Andrzej Kotarba1

1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2 , 30 - 387 Kraków 
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu 
Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Materiały węglowe, a w szczególności węgle nanostrukturyzowane, stanowią inte-
resującą klasę materiałów, które umożliwiają daleko idącą funkcjonalizację ich po-
wierzchni. Wprowadzanie specyficznych grup funkcyjnych przy użyciu plazmy jest 
coraz częściej stosowane ze względu na dużą prostotę i szybkość działania. Niemniej, 
właściwości powierzchniowe węgli modyfikowanych plazmą tlenową są nietrwałe, 
co może mieć istotny wpływ na reaktywność tych powierzchni, w szczególności 
w środowisku wodnym.
W ramach niniejszych badań sprawdzono wpływ traktowania niskotemperaturo-
wą plazmą tlenową szeregu materiałów węglowych na zmianę ich właściwości po-
wierzchniowych i strukturalnych. Do badań użyto modelowe materiały węglowe 
(grafit, papier grafenowy, węgiel na nośniku w postaci Al2O3) jak również struktu-
ryzowane materiały węglowe, otrzymane z wykorzystaniem mezoporowatej matrycy 
krzemionkowej KIT-6. W szczególności zbadano wpływ wody na stabilność zmian 
wprowadzonych przy użyciu plazmy tlenowej. 
Uzyskane wyniki wskazują, że modyfikacja plazmą tlenową  nie powoduje większych 
zmian strukturalnych badanych materiałów oraz nieznacznie zmienia ich stabilność 
termiczną, natomiast znacznie zmienia ich właściwości elektronowe - powoduje dra-
matyczny wzrost pracy wyjścia. Badania spektroskopowe pozwoliły stwierdzić, że 
modyfikacja plazmą tlenową węgli niegrafitycznych powoduje powstanie rodników 
o charakterze wolnych elektronów, które izolowane są stabilne w czasie, natomiast 
zanikają po przepłukaniu wodą. Jednocześnie stwierdzono, że modyfikacja plazmą 
tlenową  powoduje pojawienie się sygnałów spektroskopowych od różnych grup wę-
giel-tlen, które jednak są nietrwałe przy kontakcie próbki z wodą. Stwierdzono, że 
stopień modyfikacji powierzchni zależy w sposób niemonotoniczny od parametrów 
działania plazmy. Ewolucję zmian właściwości elektronowych powierzchni węgli 
modyfikowanych plazmą tlenową podzielono na dwie kontrybucje: rozładowanie 
naelektryzowanej powierzchni oraz rekombinację nietrwałych powierzchniowych 
grup tlenowych. 

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu OPUS 19 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki, nr UMO-2020/37/B/ST5/01876.
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Tlenek żelaza jako rdzeń kompozytów

Adrianna Biedrzycka1, Ewa Skwarek1

1Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania tlenkami żelaza, które 
wykorzystywane są jako rdzenie w kompozytach. Swoją popularność zawdzięczają  
właściwościom, jakie przejawiają. Najbardziej znaczące są jednak ich właściwości 
magnetyczne [1, 2]. 
Związek ten występuje pod różnymi postaciami, jednakże najbardziej znaczące są trzy 
formy, a mianowicie α-Fe2O3, γ-Fe2O3 i Fe3O4. Pierwsza z nich, hematyt, zawiera 
w swojej strukturze jony Fe3+. Naturalnie występuje w skałach i glebie. Wykazuje 
dość dobrą stabilność. Z kolei, nieco gorszą stabilnością charakteryzuje się tlenek 
γ- Fe2O3, zwany maghemitem. Podobnie jak poprzedni związek, zbudowany jest on 
z jonów Fe3+ oraz występuje w glebie i skałach. Ostatnia postać tlenku żelaza, czyli 
magnetyt zawiera w swojej strukturze jony metalu na dwóch stopniach utlenienia, 
tj. +II i +III w stosunku 1:2. Związek ten wykazuje najsilniejszy magnetyzm. Warto 
także dodać, iż właściwości magnetyczne tlenków żelaza zależą od rozmiarów 
cząstek. Nanocząstki poniżej 20 nm wykazują superparamagnetyzm w temperaturze 
pokojowej [3]. 
Celem wytworzenia kompozytu wykorzystującego tlenek żelaza jako rdzeń, 
wspomniane cząstki pokrywa się związkami organicznymi, bądź nieorganicznymi, 
np. krzemionką, kwasami tłuszczowymi, chitozanem, glikolem polietylenowym lub 
apatytami. Takie modyfikacje pozwalają na otrzymanie nowych, funkcjonalnych 
materiałów z wieloma możliwościami aplikacyjnymi [4]. 

[1]  A. Biedrzycka, E. Skwarek, M.H. Urban, w: „Advances in Colloid and Interfa-
ce Science”, vol. 291, 2021

[2]  A. Ali, M. Z. Hira Zafar, I. ul Haq, A.R. Phull, J.S. Ali, A. Hussain, w:         
”Nanotechnology, Science and Applications”, vol. 9, 2016, 49

[3]  J. Dulińska-Litewka, A. Łazarczyk, P. Hałubiec, O. Szafrański, K. Karnas, A. 
Karewicz, w: „Materials”, vol. 12, 2019, 617

[4]  Y.L. Pang, S. Lim, H.C. Ong, W.T. Chong, w: “Ceramic International”, vol. 
42, 2016, 9-34
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Badania termiczne i kalorymetryczne węgli aktywnych  (ACs) otrzymanych  
z odpadów organicznych

Barbara Charmas1, Magdalena Zięzio1, Karolina Kucio1 , Monika Raczkiewicz1

1Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost liczby ludności, co skutkuje in-
tensywnym wzrostem urbanizacji i uprzemysłowienia. Przyczynia się to do szyb-
kiego wzrostu produkcji materiałów odpadowych, w tym pochodzenia organicz-
nego. Dlatego w aspekcie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego kluczowe staje 
się ograniczenie ilości odpadów i efektywne gospodarowanie zasobami. Recykling 
i unieszkodliwianie odpadów (np. produkcja kompostu czy biogazu) oraz ponowne 
wykorzystanie surowców wtórnych w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniej-
szenia ilości wytwarzanych odpadów.
Celem prezentowanych badań była ocena właściwości strukturalnych efektywnych 
adsorbentów węglowych otrzymanych z pozostałości kawy (fusy), które przed pirolizą 
aktywowano przy użyciu H3PO4. Szczegółową charakterystykę otrzymanych ACs 
wykonano za pomocą niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu, analizy quasi-
izotermicznej (Q-TG) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w obszarze 
niskich temperatur (krioporometria DSC).
 

Rys. 1. Przebieg krzywych Q-TG dla węgli aktywnych otrzymanych z odpadów kawowych. 

Wykazano, że termodesorpcja wody w warunkach Q-TG zachodzi 2-etapowo, 
co wiąże się z desorpcją wody słabo i silnie związanej. Proces desorpcji zachodzi  
w szerokim zakresie temperatur i wynika z silnych oddziaływań cząsteczek wody 
wewnątrz mikroporów. Wyznaczone zmiany entalpii procesu topnienia, które są 
niższe od standardowej entalpii topnienia lodu (334 J/g), potwierdzają silne oddzia-
ływania pomiędzy cząsteczkami wody i polarnymi powierzchniowymi grupami na 
powierzchni ACs. 
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Zastosowanie węgli aktywnych z odpadów organicznych w procesie adsorpcji 
błękitu metylenowego 

Barbara Charmas1, Magdalena Zięzio1, Karolina Kucio1 , Monika Raczkiewicz1

1Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
Poszukiwania alternatywnych prekursorów węgla aktywnego kierowane są 
intensywnie ku odpadom pochodzącym z rolnictwa i gospodarstw domowych. 
Materiały te zawierają znaczną ilość węgla a ich wykorzystanie redukuje nieco 
problem zalegania odpadów i ich koniecznej utylizacji. Dobrym przykładem 
są tu różnego typu pestki, nasiona, ale również odpady z kawy i wiele innych. 
Węgle aktywne (ACs) otrzymane z takich odpadów są efektywnymi adsorbentami 
używanymi do oczyszczania gazów i cieczy. Ich atrakcyjność w świecie materiałów 
adsorpcyjnych wynika z dużej powierzchni i silnie rozwiniętej struktury.

Celem prezentowanych badań była ocena zdolności adsorpcyjnych węgli aktywnych 
otrzymanych ze zużytych pozostałości kawy w stosunku do błękitu metylenowego.

  (b)

Rys. 1. Kinetyka adsorpcji (a) i izotermy adsorpcji (b) błękitu metylenowego na ACs otrzy-
manych z odpadów kawowych. 

Badania adsorpcji MB wykazały że badane ACs charakteryzują się stosunkowo wy-
sokimi zdolnościami sorpcyjnymi w stosunku do błękitu metylenowego. 
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Akrylowe powłoki luminescencyjne do zastosowań w czujnikach optycznych

Małgorzata Gil - Kowalczyk1, Mateusz Gargol2, Paweł Mergo1, Marta Kalita
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Pracownia Technologii Światłowodów
2Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Katedra Chemii Polimerów

Materiały fotoluminescencyjne oparte na matrycach polimerowych są obecnie 
jedną z wiodących gałęzi przemysłu tworzyw sztucznych. Ze względu na niski 
koszt, niewielką wagę, elastyczność i możliwość wytworzenia z nich cienkich filmów 
czy też włókien optycznych, przy odpowiednim domieszkowaniu, stosowane 
są w optoelektronice lub fotonice, np. jako organiczne projektory (O-LED), 
energooszczędne źródła światła, diody laserowe, czy też czujniki. Nie dziwi zatem 
zainteresowanie przemysłu tymi materiałami oraz duża liczba poświęconych im 
publikacji naukowych.[1,2]  
Celem pracy było otrzymanie metodą in situ polimeryzacji wolnorodnikowej 
inicjowanej promieniowaniem UV kompozycji akrylowych z dodatkiem barwnika 
o właściwościach fotoluminescencyjnych. Do syntez wykorzystano następujące 
odczynniki: diakrylan glicerolu bisfenolu A (Ebecryl 150/EB-150) jako główny 
monomer, akrylan 2-hydroksyetylu (HEA) i akrylan N-butylu (BA) jako 
rozpuszczalniki aktywne oraz fluoresceinę (Fl) w roli domieszki fluorescencyjnej. 
Jako fotoinicjator zastosowano 2,2-dimetoksy-2-fenyloaceto-fenon (Irgacure® 651). 
Stosunek wagowy żywicy do rozpuszczalnika w kompozycjach ustalono na 75% 
: 25% oraz 67% : 33%. Zawartość fluoresceiny a także inicjatora w próbkach 
wynosiła 1% wagowy. 
Przy pomocy spektroskopii osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR/
FT-IR) oceniono skuteczność fotopolimeryzacji otrzymanych próbek. Do badań 
luminescencyjnych wykorzystano spektrometr marki Ocean Optics, do którego 
światło doprowadzane było za pomocą światłowodu wielomodowego. 

[1]  H. Kaur, S. Sundriyal, V. Pachauri, S. Ingebrandt, K-H. Kim, A. Sharma, A. 
Deep w: „Coordination Chemistry Reviews”, 401 (2019), 2130 – 2177. 

[2]  C.M. Tonge, N.R. Paisley, A.M. Polgar, K. Lix, W.R. Algar, Z.M. Hudson w: 
„American Chemistry Society - Applied Materials and Interfaces”, 12 (2020) 
6525 – 6535.
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Zeolity modyfikowane kobaltem i potasem jako katalizatory reakcji 
dopalania sadzy

Magdalena Rudzińska1, Gabriela Grzybek1, Kinga Góra-Marek1, Andrzej Kotarba1
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aktualnie ludzkość boryka się z wciąż rosnącym problemem zanieczyszczenia powie-
trza. Wyjątkowo groźny dla człowieka jest pył zawieszony PM-2,5, w którego skład 
wchodzą produkty spalania oraz cząsteczki sadzy. Pyły PM-2,5, pochodzące z mo-
bilnych źródeł takich jak silniki Diesla, usuwane są przy zastosowaniu filtrów DPF. 
Niestety długotrwałe stosowanie prowadzi do blokowania ich kanałów powstającą 
sadzą, uniemożliwiając ich dalsze użycie. Rozwiązaniem tego problemu jest zasto-
sowanie katalizatorów dopalania sadzy działających w temperaturze wydzielanych 
spalin. 
Wykorzystanie zeolitów w roli nośników faz aktywnych dopalania sadzy jest obie-
cującym rozwiązaniem z uwagi na charakteryzującą ich rozbudowaną powierzchnię 
właściwą oraz porowatość. Z kolei alternatywę dla metali szlachetnych - dotychczas 
szeroko badanych w kontekście reakcji dopalania sadzy, mogą stanowić metale przej-
ściowe takie jak kobalt.
W pracy przedstawiono wpływ dotacji K na aktywność w procesie dopalania sadzy 
modyfikowanych kobaltem zeolitów: mordenit, erionit, chabazyt, ferieryt. Otrzy-
mano serię próbek zawierających 10% wag. kobaltu oraz 4% potasu na powierzchni. 
Zaobserwowane zależności wyjaśniono w oparciu o wyniki przeprowadzonej charak-
terystyki fizykochemicznej (badania tekstury, struktury, właściwości powierzchnio-
wych). Skład fazowy katalizatorów zbadano stosując dyfrakcję proszkową (XRD), 
właściwości redoks fazy kobaltowej określono na podstawie badań UV-VIS, stan 
potasu na powierzchni zbadano metodą termicznej desorpcji alkaliów (SR-TAD), 
a aktywność układów w reakcji dopalania sadzy zbadano metodą termograwime-
tryczną (TGA) w ścisłym kontakcie sadzy i katalizatora.
Wprowadzenie potasu na powierzchnię katalizatorów: Co/ferieryt, Co/mordenit 
i Co/chabazyt powoduje poprawę ich aktywności (obniżenie temperatury 50% kon-
wersji sadzy nawet o 200 °C). W przypadku najaktywniejszego układu K-Co/ferieryt 
całkowite dopalenie sadzy nastąpiło przy około 475 °C, podczas gdy bez potasu efekt 
ten uzyskano dopiero w temperaturze 560 °C.
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Termicznie indukowana synteza, przemiany fazowe i dekompozycja silicenu 
na Au(111) – analiza ewolucji topografii (LEEM) i przemian struktury 
krystalograficznej (LEED)

Tomasz Jaroch1, Mariusz Krawiec1, Ryszard Zdyb1
1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031, Lublin 

Silicen, otrzymany w 2010 r. [1], to niewystępujący w przyrodzie krzemowy 
odpowiednik grafenu, posiadający strukturę krystalograficzną typu plastra miodu. 
Należy do szerszej grupy materiałów dwuwymiarowych, tzw. Xenów posiadających 
pasma o liniowej dyspersji [2]. Ma wiele właściwości zbieżnych z dobrze znanym 
grafenem, przy czym z uwagi na fakt kompatybilności ze współczesną elektroniką 
krzemową rodzi duże nadzieje jako materiał o potencjalnie szerokim wachlarzu 
aplikacji w dziedzinie elektroniki i spintroniki, [3]. 
Praca przybliża jeden z procesów wytwarzania silicenu, polegający na samorzutnej 
wspomaganej temperaturowo, segregacji atomów krzemu na powierzchni złota [4]. 
Przedstawia zwięzły opis przygotowania podłoża dla optymalnego wzrostu silicenu, 
wytworzenie i ewolucję jego struktury pofałdowanej i płaskiej w skali atomowej 
[5]. Ostatnia część pracy zawiera opis kolejno następujących etapów zaniku sieci 
silicenu, następujących w efekcie jego przegrzewania. 
Badania prowadzono w warunkach ultra wysokiej próżni, przy ciśnieniu bazowym 
3  x 10-11 mbar. Analizę topografii powierzchni wykonano z zastosowaniem 
mikroskopu niskoenergetycznych elektronów (LEEM). Badanie ewolucji struktury 
krystalograficznej w czasie rzeczywistym przeprowadzono z wykorzystaniem 
dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED). 

[1] B. Aufray, A. Kara, S. Vizzini, H. Oughaddou, C. Léandri, B. Ealet, G. Le Lay, 
Appl. Phys. Lett. 96, (2010), 183102

[2] M. Krawiec, J. Phys. Condens. Matter., 30, (2018), 233003
[3] N.R. Glavin, R. Rao, V. Varshney, E. Bianco, A. Apte, A. Roy, E. Ringe, P.M. 

Ajayan, Adv. Mater., 32, (2020)1904302
[4] A. Stępniak-Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, M. 

Krawiec, Adv. Funct. Mater., 29 (2019), 1906053 
[5] T. Jaroch, M. Krawiec, R. Zdyb, 2D Mater., 8, (2021), 035038

Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN), grant: 2018/29/
ST5/01572
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Wpływ hydrofobowości ciała stałego na tworzenie się kontaktu 
trójfazowego w procesie flotacji

Mateusz Kruszelnicki1, Izabela Polowczyk1, Przemyslaw B. Kowalczuk2

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Procesowej i Technolo-
gii Materiałów Polimerowych i Węglowych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  
2 NTNU Norwegian University of Science and Technology, Department of Geoscience 
and Petroleum, S. P. Andersens veg 15a, 7031 Trondheim, Norway

Oddziaływania pomiędzy pęcherzykiem gazu a cząstką ciała stałego stanowią kluczo-
wy aspekt w wielu procesach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Przykła-
dem takiego procesu, który znalazł swoje najszersze zastosowanie w przetwórstwie 
surowców mineralnych, jest flotacja. Wykorzystywana jest ona do selektywnej sepa-
racji cząstek mineralnych zawieszonych w cieczy, przy użyciu pęcherzyków powie-
trza, w oparciu o różnicę w zwilżalności powierzchni separowanych materiałów, czyli 
ich hydrofobowości. Jednym z kluczowych etapów procesu flotacji jest przyczepie-
nie się pęcherzyka gazu do powierzchni ciała stałego poprzez utworzenie kontaktu 
trójfazowego (TPC) na granicy faz gaz-ciecz-ciało stałe. Efektywne tworzenie TPC 
zależne jest od działania sił elektrostatycznych i hydrofobowych. Udział sił hydro-
fobowych zwiększa się wraz ze wzrostem hydrofobowości powierzchni ciała stałego, 
jednak pomimo wielu opublikowanych prac dotyczących tego zagadnienia, zjawiska 
leżące u podstaw tego procesu nadal nie są w pełni poznane. 
W pracy zbadano proces tworzenia się kontaktu trójfazowego (tTPC) pomiędzy pę-
cherzykiem powietrza a powierzchnią szkła o różnej hydrofobowości w zależności 
od ładunku (potencjału dzeta) tych powierzchni. Ładunki te kontrolowano poprzez 
zmianę pH roztworu oraz dodatek elektrolitu. Otrzymane wyniki pokazały, że utwo-
rzenie TPC następuje po osiągnięciu przez powierzchnię ciała stałego odpowied-
niego stopnia hydrofobowości (wyrażonego poprzez kąt zwilżania) oraz zależy od 
potencjału dzeta. W przypadku, gdy obie powierzchnie posiadają ten sam, ujemny 
ładunek, graniczna wartość kąta zwilżania wynosi ok. 40°, natomiast dla przeciwnie 
naładowanych powierzchni wartość ta maleje do ok. 30°. Na podstawie otrzyma-
nych wyników przedyskutowano mechanizm tworzenia się kontaktu trójfazowego 
gaz-ciecz-ciało stałe w zależności od hydrofobowości i  ładunku powierzchni ciała 
stałego. 

Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 
2019/33/N/ST8/03026.
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Funkcjonalizowane ligandy o trójkątnej geometrii jako użyteczne 
jednostki budulcowe metaloorganicznych struktur supramolekularnych 
zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich

Karolina Nieckarz1, Damian Nieckarz2

1Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Polska 
2Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Teoretycznej, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 
20-031 Lublin, Polska

Procesy samoorganizacji cząsteczek organicznych na powierzchniach płaskich sta-
nowią jedną z metod konstruowania nanomateriałów o potencjalnym zastosowa-
niu w katalizie heterogenicznej i selektywnej adsorpcji. Szczególnie interesujące 
wydaje się zastosowanie w tym celu zjawisk molekularnego rozpoznania opartych 
na kierunkowych, anizotropowych wiązaniach koordyna-cyjnych ligandmetal [1]. 
W komunikacie przedstawiono wyniki symulacji komputerowych Monte Carlo 
przeprowadzonych dla warstw zaadsorbowanych, składających się z odpowiednio 
funkcjonalizowanch cząsteczek trójramiennych oraz atomów metalu o liczbie koor-
dynacyjnej 2 i 3 (Rysunek 1). Wykazano, że rozkład terminalnych grup funkcyjnych 
w obrębie ramion trójramiennych ligandów stanowi kluczowy czynnik pozwalający 
na precyzyjne kontrolowanie morfologii struktur supramolekularnych powstających 
na powierzchniach płaskich.

Rys. 1. Przykłady dwuwymiarowych struktur metaloorganicznych otrzymanych  
w wyniku symulacji komputerowych Monte Carlo na sieci trójkątnej.

[1] K. Gdula, D. Nieckarz, Journal of Physical Chemistry C, 124 (2020) 20066

Podziękowania: Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki SO-
NATA 14 nr 2018/31/D/ST4/01443.
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Zeolitowe katalizatory kobaltowe dotowane potasem do reformingu 
parowego etanolu

Piotr Patulski1, Gabriela Grzybek1, Karolina Tarach1, Kamila Pyra1, Magdalena 
Greluk2, Grzegorz Słowik2, Marek Rotko2, Kinga Góra-Marek1, Andrzej Kotarba1

1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
2Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Reforming parowy etanolu (ESR) jest obiecującym i szeroko badanym procesem 
w kontekście produkcji wodoru. Choć katalizatory na bazie metali szlachetnych są 
bardzo aktywne w ESR, ze względu na ich wysokie koszty, coraz chętniej badane 
są równie aktywne układy z wykorzystaniem metali przejściowych np. kobaltu. 
Wykorzystanie zeolitów jako nośników katalizatorów ESR jest obiecującym 
rozwiązaniem ze względu na dużą powierzchnię właściwą oraz porowatość tych 
materiałów.
W pracy ukazano wpływ domieszkowania potasu na strukturę, właściwości 
powierzchniowe oraz efektywność procesu ESR przy wykorzystaniu modyfikowanego 
kobaltem katalizatora zeolitowego HY (CoY). Otrzymano serię próbek zawierających 
10% wag. fazy kobaltowej, o różnej zawartości K (0 – 4%wag.) oraz różnej jego 
lokalizacji.
Skład chemiczny i fazowy, teksturę, morfologię oraz redukowalność katalizatorów 
zbadano za pomocą metod: ICP, XRD, niskotemperaturowej adsorpcji N2, 
STEM/EDX i H2-TPR. Kwasowość katalizatorów zbadano metodą spektroskopii 
w  podczerwieni FT-IR z wykorzystaniem cząsteczek sond tj. pirydyna oraz CO. 
Testy aktywności katalitycznej w procesie ESR przeprowadzono w temperaturze 
500°C dla stosunku molowego EtOH:H2O 1:4 oraz 1:12. 
Wprowadzenie K do katalizatora CoY spowodowało nieznaczne zmniejszenie 
jego porowatości oraz pogorszenie dyspersji kobaltu. Jednocześnie dodatek K 
spowodował drastyczne obniżenie stężenia centrów kwasowych układu. Stopień 
obserwowanych efektów zależy silnie od natury K w katalizatorze. Różnice 
w  charakterze oddziaływania potasu na właściwości fizykochemiczne katalizatora 
CoY znajdują odzwierciedlenie w jego działaniu w procesie ESR. 100% konwersja 
etanolu dla CoY ulega obniżeniu: do wartości 75-80% w wyniku wprowadzenia 
K w  pozycje jonowymienne oraz nawet do 5-10% w wyniku wprowadzenia K 
na zewnętrzną powierzchnię układu. Co istotne, wprowadzenie K zdecydowanie 
obniżyło selektywność do wysoce niepożądanego produktu procesu ESR – C2H4. 
Selektywność do C2H4 z wartości 65-70% zmniejszyła się do 45-55 % dla próbki 
z K w  pozycjach jonowymiennych oraz do 0-5% dla próbki zawierającej K na 
powierzchni zewnętrznej katalizatora.
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Synteza i badania nowych bioplastików opartych na PLA

Beata Podkościelna1, Marta Goliszek2, Mateusz Gargol1, Tomasz Klepka3

1Katedra Chemii Polimerów, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2Laboratorium Analityczne, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
3Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, Wydział Mechaniczny, 
Politechnika Lubelska

W związku z narastającymi problemami środowiskowymi związanymi z nagroma-
dzaniem się tworzyw sztucznych, rośnie potrzeba poszukiwania ich funkcjonalnych, 
a zarazem przyjaznych dla środowiska odpowiedników [1]. W odpowiedzi na to, 
wiele obecnie prowadzonych badań poświęconych jest syntezie innowacyjnych, eko-
logicznych materiałów oraz opracowaniu nowych metod ich przetwarzania [2]. 
Obiecującą, zrównoważoną alternatywą jest produkcja bioplastików. Są to materia-
ły wykonane z odnawialnych zasobów biomasy lub przy udziale drobnoustrojów. 
Zasadniczo można je podzielić na trzy różne grupy: polimery wytwarzane przez mi-
kroorganizmy, bezpośrednio ekstrahowane z biomasy i wytwarzane z półproduktów 
pochodzenia biologicznego. Zgodnie z definicją są one biodegradowalne, biologicz-
ne lub jedno i drugie. Mogą być naturalnie poddawane przetwarzaniu w procesach 
biologicznych, chroniąc w ten sposób środowisko i ograniczając wykorzystanie paliw 
kopalnych [3-4].
Celem prezentowanych badań była synteza i charakterystyka w pełni bezpiecznych 
i biodegradowalnych tworzyw polimerowych na bazie naturalnego polilaktydu. Po-
limer ten został poddany modyfikacji naturalnymi wypełniaczami (m.in. lignina, 
lignina sulfonowana czy krzemionka) w celu poprawy odporności termicznej i pal-
ności. Parametr ten jest kluczowy w kontekście bezpieczeństwa stosowania bioplasti-
ków w gospodarstwach domowych. 

[1]  V.C. Shruti, G. Kutralam-Muniasamy, Science of The Total Environment. 697 
(2019) 134139.

[2]  A. Duval, M. Lawoko, Reactive and Functional Polymers. 85 (2014) 78.
[3]  D. Briassoulis, A. Pikasi, M. Hikakis, Polymer Degradation and Stabilility. 183 

(2020) 109217.
[4]  O. Gordobil, R. Delucis, I. Egüés, J. Labidi, Industrial Crops and Products. 72 

(2015) 46-53.
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Biowęgle aktywne otrzymane z pozostałości pofermentacyjnej jako 
potencjalne adsorbenty zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej

Piotr Nowicki1, Karolina Gruszczyńska1, Małgorzata Wiśniewska2, Teresa Urban2
1Zakład Chemii Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
2Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział 
Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-
Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl

Węgle aktywne to materiały charakteryzujące się silnie rozwiniętą powierzchnią 
właściwą, polidyspersyjną strukturą porowatą oraz wysokim stopniem reaktywności 
powierzchni, dzięki czemu są one bardzo efektywnymi i zarazem uniwersalnymi ad-
sorbentami. Obecnie trudno znaleźć jakąkolwiek dziedzinę przemysłu, w której nie 
byłyby one wykorzystywane. Adsorbenty węglowe odgrywają istotną rolę w przemy-
śle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, przy oczyszczaniu wody pitnej 
i ścieków, a także przy oczyszczaniu przemysłowych gazów odlotowych. Tak szerokie 
spektrum zastosowania węgli aktywnych sprawia, że ich produkcja wzrasta każdego 
roku, przez co uzasadnione są badania dotyczące zarówno poszukiwania nowych 
prekursorów do ich produkcji, jak również optymalizacji ich właściwości fizykoche-
micznych pod kątem konkretnych aplikacji.
Zasadniczym celem niniejszej pracy było otrzymanie serii adsorbentów węglowych 
poprzez aktywację chemiczną i fizyczną pozostałości po fermentacji alkoholowej 
skrobi kukurydzianej. Jako czynniki aktywujące wykorzystano węglan potasu oraz 
tlenek węgla(IV). Podczas wytwarzania biowęgli aktywnych zastosowano dwa wa-
rianty obróbki termicznej, tj. ogrzewanie konwencjonalne oraz mikrofalowe. Otrzy-
mane materiały węglowe scharakteryzowano pod względem rodzaju wytworzonej 
struktury porowatej, charakteru kwasowo-zasadowego powierzchni oraz właściwości 
elektrokinetycznych. Zbadano także ich przydatność jako adsorbentów barwników 
- błękitu metylenowego oraz zieleni malachitowej.
Z uzyskanych danych wynika, że odpady przemysłowe takie jak pozostałości pofer-
mentacyjne można z powodzeniem wykorzystać jako prekursory biowęgli aktyw-
nych. W zależności od zastosowanego wariantu aktywacji oraz obróbki termicznej 
można uzyskać materiały węglowe o bardzo zróżnicowanych właściwościach fizyko-
chemicznych i zdolnościach sorpcyjnych wobec barwników organicznych. Szczegól-
nie korzystnie pod względem adsorpcyjnym prezentują się produkty aktywacji che-
micznej, których pojemności sorpcyjne przewyższają znacznie wyniki uzyskiwane 
dla węgli komercyjnych otrzymanych z torfu.
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Sensybilizacja nanocząstek ditlenku tytanu w barwnikowych ogniwach 
słonecznych 

Agata Zdyb1, Ewelina Krawczak1 
1Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-
618 Lublin 

Mezoporowata warstwa utworzona z nanocząstek ditlenku tytanu (TiO2), funk-
cjonalizowana barwnikami organicznymi, stanowi fotoaktywne pokrycie oświe-
tlanej elektrody w barwnikowych ogniwach słonecznych. Absorpcja światła przez 
sam ditlenek tytanu, który jest półprzewodnikiem szerokopasmowym, ograniczona 
jest do długości fal z zakresu nadfioletu. Poszerzenie zakresu absorpcji do zakresu 
widzialnego, a nawet bliskiej podczerwieni jest możliwe dzięki sensybilizacji TiO2 
zaadsorbowanym na powierzchni, odpowiednio dobranym barwnikiem. Wydajny 
sensybilizator powinien tworzyć trwałe wiązanie z powierzchnią ditlenku tytanu 
oraz cechować się położeniem poziomu LUMO ponad dnem pasma przewodnictwa 
TiO2 a poziomu HOMO wystarczająco nisko, aby po oddaniu elektronu molekuła 
mogła być zregenerowana przez układ redoks elektrolitu.  
Celem prezentowanych badań jest ocena możliwości zastosowania wybranych barw-
ników, takich jak: fenylofluoron, pyrokatechol fiolet i alizaryna w roli sensybilizato-
rów absorbujących światło w ogniwach barwnikowych. Prace obejmują charaktery-
zację morfologii warstwy ditlenku tytanu utworzonej z nanocząstek, pomiary widm 
absorpcji TiO2 z zaadsorbowanym barwnikiem, wyznaczenie położenia poziomu 
HOMO i LUMO barwnika oraz parametrów pracy ogniw słonecznych, w których 
zastosowane zostały badane barwniki.
Rezultaty pokazują, że warstwa TiO2 ma porowatą strukturę i zapewnia dużą po-
wierzchnię aktywną do wydajnej adsorpcji barwnika, która skutkuje znacznym po-
szerzeniem zakresu absorpcji światła. Położenie poziomów HOMO i LUMO ba-
danych barwników jest odpowiednie do zastosowań w ogniwach barwnikowych. 
Przygotowane ogniwa wymagają dalszych prac ukierunkowanych na obniżenie ich 
oporu wewnętrznego. 

[1] M. Grätzel, Acc. of Chem Res., 42 (2011) 1788.
[2] K. Sharma, V. Sharma, S.S. Sharma, Nanoscale Res. Lett., 13 (2018) 381.   
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Ekstrakty z pofermentów jako bazowe surowce przeznaczone do wytwarzania 
innowacyjnych kosmetyków przeznaczonych do higieny

Tomasz Wasilewski1, Artur Seweryn1, 
1Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu 

Obecnie obserwowane preferencje konsumentów w zakresie kosmetyków przezna-
czonych do higieny związane są głównie z aspektami związanymi z szeroko rozu-
mianym bezpieczeństwem. Poszukiwane są preparaty zawierające substancje pocho-
dzenia roślinnego oraz spełniające założenia tak zwanych produktów zrównoważo-
nych. Szczególną uwagę zwraca się na oddziaływanie składników produktu na skórę 
użytkownika - stawiane produktom wymagania dotyczą działania drażniącego oraz 
wysuszającego i są one coraz bardziej rygorystyczne [1-3].
Jednym z ciekawszych rozwiązań wydaje się być zastosowanie ekstraktów z pofer-
mentów jako bazy kosmetyków myjących. Tego typu ekstrakty są bogate w różnego 
rodzaju składniki, cenne z punktu widzenia kosmetycznego, m.in.: biosurfaktanty, 
polisacharydy np. lewan. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad moż-
liwością zastosowania tego typu ekstraktów w kosmetykach myjących. Opracowa-
no prototypy kosmetyków zawierających różne stężenia ekstraktów (do 50% wag.), 
a następnie poddano je charakterystyce fizykochemicznej i użytkowej. Analizowano 
parametry związane z właściwościami reologicznymi, pianotwórczymi oraz zdolno-
ścią preparatów do drażnienia i wysuszania skóry. 
Przeprowadzone prace dostarczyły niezbędnych informacji na temat możliwości 
aplikacji nowych typów surowców w przemyśle kosmetycznym. Wykazano m.in., że 
wraz ze zwiększaniem stężenia ekstraktu z pofermentu, następuje znaczący spadek 
potencjału drażniącego kosmetyku. Uzyskane wyniki stanowią wskazówkę dla pro-
ducentów kosmetyków w zakresie stosowania surowców pochodzenia biotechnolo-
gicznego w produkcji preparatów myjących.

[1]  T.Bujak, T.Wasilewski, Z.Nizioł-Łukaszewska, Pure and Applied Chemistry, 
91 (2019) 1521

[2]  T.Bujak, T.Wasilewski, Z.Nizioł-Łukaszewska, Colloids and Surfaces B: Bioint-
erfaces, 135 (2015) 497

[3]  T.Wasilewski, D.Czerwonka, A.Seweryn, Z.Nizioł-Łukaszewska, M.Sobczak, 
Green Chemistry Letters and Reviews, 11 (2018) 419
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Wpływ czynników środowiskowych na rozwój glonów makroskopowych 

Radosław Pankiewicz1, Beata Messyasz2, Zuzanna Piotrowicz1, Łukasz Tabisz1, 
Monika Papsdorf1, Bogusława Łęska1 
!Zakład Fizykochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8,, 61-614 Poznań 
2Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań 

Makroskopowe zielenice występują masowo w ekosystemach śródlądowych, a na 
skutek konkurencji międzygatunkowej obserwujemy ekspansję tych gatunków, któ-
re są lepiej przystosowane do nowych warunków siedliskowych oraz do odpowie-
dzi na działanie biotycznych i abiotycznych czynników stresowych. Wydzielanie do 
wody polifenoli spowodowane masową obecnością glonów nitkowatych w formie 
zwartych i gęstych mat o znacznej powierzchni powoduje przebudowę składu tak-
sonomicznego (zmniejszenie różnorodności) w obrębie samych mat, fitoplanktonu, 
jak i fitobentosu.
Przedstawiono ilościowe wydzielanie substancji allelopatycznych przez zielenice do 
siedliska na skutek ich ekspozycji na działanie stresu biotycznego, spowodowane-
go konkurencją. Polifenole wykazują dominujący wpływ na zahamowanie wzrostu 
innych organizmów autotroficznych i mają znaczący wpływ na uzyskanie ekolo-
gicznej dominacji w tworzeniu dużych powierzchniowo mat. Opracowane zostały 
nowe procedury, które pozwoliły na określenie zawartości polifenoli, wytworzonych 
przez zielenice nitkowate w celu zwiększenia ich dominacji w środowisku oraz prze-
analizowano zmienność sezonową (maj-październik) właściwości mat C. glomerata 
w ekosystemie rzecznym i jeziornym w odniesieniu do parametrów fizykochemicz-
nych wody. Makroglony asekurowane chemicznie zdobywają dominację w swoim 
środowisku.

 [1]  J. Fabrowska, B. Messyasz, R. Pankiewicz, P. Wilińska, B. Łęska, Water Rese-
arch, 135 (2018) 66.

Badania zostały sfinansowane w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki 
nr 2018/31/B/NZ8/00280
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Elektrograwimetryczna detekcja aktywności metaloproteinazy-9 w oparciu  
o enzymatyczne cięcie peptydu znakowanego próbnikiem redoks

Monika K. Nisiewicz1,2, Aleksandra Gajda1, Agata Kowalczyk1, Artur Kasprzak2, 
Anna M. Nowicka1

1Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
2Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 
Warszawa

Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMPs) to enzymy degradujące 
białka zewnątrzkomórkowe, a wiele chorób, w tym progresja raka, jest związanych 
z ich nieregularną nadekspresją i aktywnością. Początkowo uważano, że MMPs 
odpowiadają tylko i wyłącznie za trawienie macierzy zewnątrzkomórkowej. 
Z postępem badań stwierdzono, że są one niezwykle istotne również w rozwoju 
nowotworów, ze wzrostem zaawansowania choroby nowotworowej, rośnie 
ich poziom w płynach ustrojowych, jak również wzrasta ich aktywność. Ich 
wzmożona ekspresja w nacieku nowotworowym jest uważana za bardzo ważny 
czynnik prognostyczny, ale też za czynnik pozwalający określić skuteczność terapii 
w przebiegu choroby nowotworowej [1]. Największe zmiany poziomu MMPs 
w płynach ustrojowych w wyniku rozwoju choroby nowotworowej zauważono dla 
dwóch metaloproteinaz z grupy żelatynaz i są to MMP-2 (żelatynaza A) oraz MMP-
9 (żelatynaza B). Wykazano, że na podstawie ich poziomu można stwierdzić, jakie są 
rokowania pacjenta. Pacjenci z wysoką zawartością MMP-2 i MMP-9 zdecydowanie 
częściej przegrywali walkę z chorobą [2]. Zatem stanowią one cenną wskazówkę 
prognostyczną dla lekarzy. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom zaprojektowano nowy biosensor 
woltamperometryczny składający się z dipeptydu glicyna-metionina sprzężonego 
kowalencyjnie z ferrocenem (Gly-Met-Fc), który pozwala na szybkie i ultraczułe 
wykrywanie aktywnej formy MMP-9 bezpośrednio w osoczu. Proces rozpoznania 
opierał się na swoistym enzymatycznym cięciu wiązania peptydowego Gly-Met. 
Efektywność tego procesu oceniano na podstawie pomiarów woltamperometrycznych 
i grawimetrycznych. Opracowany biosensor charakteryzował się szerokim zakresem 
analitycznym 2.0·10-6  –  5.0 μg·mL-1 i niską granicą wykrywalności wynoszącą 
0.04 pg·mL-1.

[1] H. Jiang, H. Li, BMC Cancer, 21 (2021) 149.
[2] G. Pentheroudalis, E. Briasoulis, N. Paulidis, Oncologist, 12 (2007) 418.
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Charakterystyka cienkich filmów substancji biologicznie aktywnych 
osadzonych na modyfikowanej powierzchni PEEK

Kacper Przykaza1, Klaudia Szafran1, Małgorzata Jurak1, Agnieszka Ewa Wiącek1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie

Polieteroeteroketon (PEEK) to wysoce biokompatybilny polimer szeroko sto-
sowany w medycynie jako materiał do produkcji implantów kostnych. Nieste-
ty głównym problemem związanym z procesem regeneracji jest jego ograniczona 
osteointegracja, adhezja i niskie wartości swobodnej energii powierzchniowej.  
W celu poprawy tych właściwości, w prezentowanych badaniach PEEK aktywo-
wano zimną plazmą powietrzną i pokryto wysoce biokompatybilnym chitozanem 
oraz monowarstwami Langmuira-Blodgett (LB) dwóch substancji terapeutycznych: 
cyklosporyną A (CsA, immunosupresant) i naproksenem (NAP, działanie przeciwza-
palne i przeciwbólowe). Cienkie filmy powstałe na powierzchni PEEK połączono 
z fosfolipidem 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiną (DPPC) i/lub cholestero-
lem (Chol). W konsekwencji adhezja płytek krwi, tworzenie skrzepów i liczba bak-
terii przylegających do tworzywa PEEK może zostać ograniczona.
Przygotowane układy scharakteryzowano pod kątem zmian ich zwilżalności,  
a w konsekwencji swobodnej energii powierzchniowej (i jej składowych). Ponad-
to, wykorzystując technikę TOF-SIMS określono stabilność i zachowanie cienkich 
filmów po kontakcie z wodą. Uzyskane wyniki szczegółowo pokazały strukturę 
wieloskładnikowych powłok (Rys. 1) oraz desorpcję CsA/NAP wskutek kontaktu  
z wodą. 

 
Rysunek 1. Od lewej: obraz wszystkich jonów (total ion current); rozmieszczenie fragmen-
tów cyklosporyny (C6H14N

+) (środek) oraz fragmentów DPPC (C5H15NPO4
+) (po prawej). 

Obszar skanowania: 200x200 μm.

Tego typu modyfikacje polimerów mogą zwiększyć ich biokompatybilność, 
wspomóc proces osteointegracji i opracowania systemów dostarczania leków  
z kontrolowanym uwalnianiem substancji leczniczych bezpośrednio z powierzchni 
implantu.
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Charakterystyka powierzchni PET modyfikowanej cienkimi filmami substancji 
biologicznych w aspekcie zastosowań biomedycznych

Klaudia Szafran1, Małgorzata Jurak1, Agnieszka Ewa Wiącek1, Robert Mroczka2, 
Kacper Przykaza1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
2Laboratorium Optyki Rentgenowskiej, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Politereftalan etylenu (PET) to polimer stosowany w medycynie do produkcji protez na-
czyń krwionośnych, organów (np. sztucznego serca) lub tymczasowych ścięgien. Jednak-
że, hydrofobowy charakter oraz bierność powierzchni powoduje słabą kompatybilność 
z ludzkimi tkankami prowadzając do odrzucenia implantu. Dlatego też w celu popra-
wy kompatybilności polimeru osadza się na jego powierzchni cienkie filmy substancji 
biologicznych. Fosfolipid - 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DOPC) mający 
w swojej budowie podwójne wiązanie w każdym łańcuchu węglowodorowym, stanowi 
główny składnik budulcowy większości biomembran [1]. Dzięki temu może być łącz-
nikiem pomiędzy ciałem obcym (powierzchnią implantu) a otoczeniem biologicznym, 
zwiększając prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi organizmu, a jednocześnie 
ułatwiając wprowadzenie, a następnie uwolnienie substancji czynnej, takiej jak cyklo-
sporyna A (CsA). Jest to silny lek immunosupresyjny szeroko stosowany w medycynie, 
m.in. w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu/implantu. Jednak podawanie tego 
leku wiąże się z występowaniem wielu skutków ubocznych wynikających z generowa-
nia reaktywnych form tlenu. Ich obecność powoduje peroksydację lipidów prowadzącą 
do uszkodzenia integralności błony komórkowej [2]. Aby zredukować te niepożądane 
efekty, konieczne jest zastosowanie przeciwutleniacza. Jednym z nich jest galusan laurylu 
(LG), który jako aktywna pochodna kwasu galusowego może niwelować wolne rodniki 
chroniąc fosfolipidy przed peroksydacją [3]. 
Celem pracy było zbadanie właściwości monowarstw Langmuira zawierających 
substancje biologiczne i bioaktywne poprzez określenie mieszalności, stanu fizycznego, 
upakowania i uporządkowania (moduł ściśliwości) oraz rodzaju i siły oddziaływań 
międzycząsteczkowych (energia Gibbsa). W związku z tym wyznaczono izotermy 
ciśnienia powierzchniowego (π) oraz zmian potencjału powierzchniowego (ΔV) 
w funkcji powierzchni na cząsteczkę (A). Dodatkowo zbadano morfologię monowarstw 
przy pomocy mikroskopii kąta Brewstera (BAM). Następnie monowarstwy przeniesiono 
na płytki z PET przy użyciu techniki Langmuira-Blodgett. Uzyskane powierzchnie 
scharakteryzowano stosując spektrometrię mas jonów wtórnych z analizatorem czasu 
przelotu (TOF-SIMS) oraz pomiary zwilżalności wraz z oszacowaniem swobodnej 
energii powierzchniowej i jej składowych. Przeprowadzone badania wykazały, że 
otrzymane monowarstwy są homogeniczne. Na obrazach BAM nie zaobserwowano 
domen, co świadczy o mieszalności składników oraz o braku separacji faz. Izotermy 
ΔV-A dowiodły, że podczas kompresji orientacja/konformacja cząsteczek zmieniała się. 
Technika TOF-SIMS oraz badania zwilżalności potwierdziły obecność monowarstw na 
stałym nośniku polimerowym. 
Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że monowarstwy Langmuira badanych 
substancji można efektywnie przenosić na stały nośnik, aby uzyskać bardziej 
biokompatybilną powierzchnię implantu. 
[1]  J. Li, X. Wang, T. Zhang, C. Wang, Z. Huang, X. Luo, Y. Deng, Asian Journal 

of Pharmaceutical Sciences, 10 (2015), 81-98
[2]  J.A. Falk, S.E. Aune, V.K. Kutala, P. Kuppusamy, M.G. Angelos, Resuscitation, 

74 (2007), 508-515
[3]  D.H. Priscilla, P.S. Prince, Chemico-Biological Interactions, 179 (2009), 118-124
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Interakcje nanorurek węglowych z telomerycznym DNA zawierającym 
niekanoniczne formy G-quadruplex i i-motif

Patrycja Wojtoń1, Tomasz Pańczyk1, Paweł Wolski1

1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 
 ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

 
W jądrze komórkowym występuje podwójna helisa DNA, telomery oraz 
chromosomy. Chromosom kończy się fragmentem złożonym z wielokrotnie 
powtarzalnych sekwencji zasad nukleinowych (TTAGGG) : (CCCTAA), tj. 
telomerem. W ten sposób możemy wyróżnić bogate w guaninę lub w cytozynę nici  
w telomerowym odcinku DNA. Dzięki możliwości tworzenia par Hoogsteena w nici 
bogatej w guaninę mogą tworzyć się niekanoniczne struktury przestrzenne zwane  
G-quadruplexami. Z kolei w nici bogatej w cytozynę mogą powstawać struktury  
i-motif pod warunkiem, że jedna z cytozyn tworzących parę Hoogsteena jest 
sprotonowana. Stabilizacja czy rozpad tych ugrupowań DNA są bezpośrednio 
zależne od różnych czynników, jak np. zmiany pH środowiska czy oddziaływania 
tych struktur z innymi ligandami. Zrozumienie istnienia i warunków stabilności 
tych struktur są obszarem aktywnych badań, gdyż te formy DNA mogą mieć 
kluczowe znaczenie w projektowaniu nowoczesnych metod walki z nowotworami. 

Tematem prezentacji będą więc wyniki badań przeprowadzonych metodami 
dynamiki molekularnej, dotyczących modelowania układów złożonych  
z telomerycznych fragmentów dsDNA, iG oraz funkcjonalizowanych nanorurek 
węglowych fCNT. W badaniach zastosowano nanorurki o chiralności (10,0) i (20,0). 
Nanorurki sfunkcjonalizowano na końcu grupami funkcyjnymi zawierającymi 
guaninę lub pozostawiono bez funkcjonalizacji. W celu znalezienia optymalnej 
termodynamicznie konformacji iG i fCNT/CNT bez niszczenia części iG, 
zaproponowaliśmy dedykowaną procedurę obliczeniową, opartą na koncepcji replica 
exchange. Wykazaliśmy, że iG tworzy strukturę przestrzenną w kształcie litery V 
z niekanonicznymi fragmentami zlokalizowanymi na krawędzi litery V. Optymalna 
konfiguracja iG w odniesieniu do fCNT silnie zależy od funkcjonalizacji na końcu 
fCNT. Zbadaliśmy również, w jaki sposób obecność fCNT wpływa na stabilność iM 
przy neutralnym pH, gdy pary cytozynowe są nieprotonowane. Stwierdziliśmy, że 
CNT nie poprawiają stabilności struktury przestrzennej iM również wtedy, gdy jest 
on częścią większej struktury, takiej jak iG.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu finansowanego przez NCN OPUS 14 
UMO-2017/27/B/ST4/00108 (2018-2021).
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Wpływ rodzaju promotora transepidermalnego przenikania składników 
aktywnych na właściwosci  fizykochemiczne serum kosmetycznego 

Anita Bocho-Janiszewska1, Anna Jastrzębska1, Tomasz Wasilewski1
1Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu

Serum jest to skoncentrowana forma preparatu kosmetycznego. Zawiera bardzo 
duże ilości substancji aktywnych, dzięki czemu działa szybciej niż inne formy kos-
metyków. 

W zależności od rodzaju składnika czynnego, serum może stymulować metabolizm, 
pobudzać procesy przebudowy skóry i wytwarzanie nowych włókien kolagenowych. 
W tym celu składnik aktywny musi wniknąć w głębsze warstwy skóry. Umożliwia to 
zastosowanie w preparacie odpowiednich substancji tzw. promotorów transepider-
malnego przenikania (transportu) składników aktywnych.  Są to związki chemiczne, 
posiadające zdolność do odwracalnego zaburzania płaszcza lipidowego skóry, dzięki 
czemu wspomagają penetrację i przenikanie substancji czynnych do jej wnętrza. 

W niniejszej pracy badano wpływ wybranych promotorów transportu składników 
aktywnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe serum kosmetycznego. Do 
badań wybrano trzy rodzaje promotorów przenikania: glikol propylenowy, glicerol 
oraz oksypropylenowany glicerol. Opracowano recepturę prototypu serum kosmety-
cznego. Na podstawie receptury przygotowano próbki do badań różniące się rodza-
jem zastosowanego promotora przenikania. Badano pH, mętność oraz właściwości 
reologiczne serum: lepkość w funkcji prędkości ścinania oraz granicę płynięcia.
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Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych węgli dla podwyższenia 
stabilności i aktywności bakteriobójczej antybiotyków

Joanna Gościańska1, Aleksander Ejsmont1, Judyta Cielecka-Piontek2

1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  
Zakład Technologii Chemicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
2Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład 
Farmakognozji, ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

Stabilność leku w określonej postaci farmaceutycznej jest czynnikiem, który wa-
runkuje skuteczność działania oraz bezpieczeństwo substancji terapeutycznej 
podczas wytwarzania, transportu, dystrybucji oraz przechowywania. Bardzo waż-
ne jest określenie, do jakich przemian chemicznych i fizycznych dochodzi wraz 
z upływem czasu pod wpływem takich czynników jak: temperatura, wilgotność, 
obecność tlenu oraz światła. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki, które zawie-
rają w swoim składzie antybiotyki, czyli substancje o działaniu bakteriobójczym i/
lub bakteriostatycznym. Związane jest to przede wszystkim z ich dużą wrażliwością 
na światło, podwyższoną temperaturę, czy obecność wody oraz enzymów, będących 
efektem aktywności drobnoustrojów (enzymy te odpowiedzialne są za hydrolizę an-
tybiotyków, a tym samym za obniżenie działania bakteriobójczego substancji czyn-
nej). Stabilność antybiotyków można zwiększyć wprowadzając je do struktury odpo-
wiednio zaprojektowanych nośników porowatych. 
Stąd też przedmiotem podjętych badań była synteza oraz charakterystyka fizyko-
chemiczna uporządkowanych mezoporowatych węgli różniących się strukturą 
i morfologią oraz zastosowanie ich jako nośników dla ampicyliny oraz tebipenemu 
piwoksylu - antybiotyków β-laktamowych wymagających częstego dawkowania, 
z którym sprzężone jest ich działanie bakteriobójcze. Obecność pierścienia 
β-laktamowego w ich strukturze powoduje, że są bardzo podatne na rozkład. 
W badaniach wykorzystano również meropenem – antybiotyk z grupy karbapene-
mów, charakteryzujący się bardzo szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. 
Przeprowadzone analizy wykazały, że wykorzystanie węgli o strukturze heksagonal-
nej jako nośników dla antybiotyków spowodowało wzrost ich stabilności oraz stęże-
nia inhibującego w stosunku do takich drobnoustrojów jak: Listeria monocytogenes, 
Clostridium butyricum, Alcaligenes faecalis, Staphylococcus aureus.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 
SONATA-12 nr 2016/23/D/NZ7/01347.
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Wpływ orientacji przeciwciała w warstwie receptorowej na parametry pracy 
immunosensora do detekcji metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej

Monika K. Nisiewicz1,2 Aleksandra Gajda1 Agata Kowalczyk1, Anna M. Nowicka1

1 Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
2Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 
Warszawa

Pracę każdego sensora charakteryzuje grupa parametrów analitycznych, w tym m.in. 
granica wykrywalności oraz oznaczalności, zakres pracy, stabilność oraz selektyw-
ność. W większości przypadków sensory mają wielowarstwową konstrukcję i jakość 
każdej z warstw ma istotne przełożenie na parametry jego pracy. Biosensory są szcze-
gólnym rodzajem sensorów, które w swojej budowie wykorzystują element biolo-
giczny będących w bezpośrednim kontakcie z elementem przetwarzającym, którego 
zadaniem jest przekształcenie procesu biologicznego (biologicznego rozpoznania) na 
sygnał analityczny. Elementem zapewniającym wysoką selektywność biosensorów są 
przeciwciała. Jednak orientacja cząsteczek przeciwciała w warstwie jest kluczowym 
etapem uzyskania pełnego dostępu antygenu do miejsca jego wiązania zlokalizowa-
nego w regionie Fab cząsteczki przeciwciała. W zależności od sposobu wprowadze-
nia cząsteczek przeciwciała do warstwy receptorowej możemy uzyskać różne jego 
orientacje względem podłoża. Jednak należy pamiętać, że sposób wprowadzenia 
przeciwciała determinuje również gęstość jego upakowania w warstwie.
Przedmiotem badań była konstrukcja immunosensora do detekcji metalo-
proteinaz (MMPs). W badaniach, w roli warstwy pośredniczącej wykorzysta-
liśmy dwa rodzaje polimerów; polietylenoiminę oraz dendrymer poliamido-
aminowy niezmodyfikowany oraz zmodyfikowany grupami karboksylowymi. 
Dwa z zastosowanych polimerów zawierały wolne grupy aminowe, gwaran-
tujące pionową orientację przeciwciała względem powierzchni, zaś jeden wol-
ne grupy karboksylowe zapewniające pochylone i równoległe ułożenie cząste-
czek przeciwciała względem powierzchni. Charakterystykę immunosensorów 
do detekcji MMP-2 i MMP-9 przeprowadzono przy użyciu elektrochemicznej 
spektroskopii impedancyjnej oraz mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii.  
Z uwagi na przestrzenny charakter warstw pośredniczących zdecydowanie większy 
wpływ na parametry pracy konstruowanych immunosensorów miał rodzaj zastoso-
wanego polimeru niż orientacja przeciwciała w warstwie receptorowej. 
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Formulacje żelowe zawierające laktony sekswiterpenowe

Aleksandra Skoczeń1, Marta Dąbrowska1, Izabela Nowak1

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Stosowanej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
olasko1@amu.edu.pl

Laktony seskwiterpenowe to grupa związków chemicznych, które wykazują inte-
resujące właściwości (rozjaśnianie przebarwień, właściwości wybielające, przeciwza-
palne) z punktu widzenia zastosowań farmaceutycznych i kosmetycznych  [1, 2, 3]. 
Wiele z nich jest bardzo słabo wchłanianych po podaniu doustnym, stąd warto jest 
wykorzystać inne drogi podania np. przezskórną. 
Przenikanie opracowanych substancji aktywnych przez skórę stanowi jedną z naj-
ważniejszych kwestii podczas badań nad efektywnością działania związków stoso-
wanych na rynku kosmetyczno-farmaceutycznym. Skuteczność działania substancji 
uwarunkowana jest m.in. rodzajem i składem formulacji kosmetycznej, w której 
znajdzie się badany związek aktywny.
Celem badań jest otrzymanie i badanie właściwości fizykochemicznych formulacji 
kosmetycznych z wybranymi laktonami seskwiterpenowymi. Wpływ wybranych 
substancji zostanie określony przez ocenę działania i stabilności preparatów na bazie 
układów żelowych.

[1]  S. Zhang, Y. K. Won , C.N. Ong, H.M. Shen, Anti-Cancer Agents, 5 (2005) 39.
[2]  A. Robinson, T. Vijay Kumar, E. Sreedhar, V. G. M. Naidu, S. R. Krishna, K. 

Babu Suresh, P.V. Srinivas, J. Madhusudana Rao, Bioorganic and Medicinal Che-
mistry Letters, 18 (2008) 4015.

[3]  H. J. Park, W. T. Jung, P. Basnet, S. Kadota S, T. Namba, Journal of Natural 
Products, 59 (1996) 1128.
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Uwalnianie kurkuminy z formulacji kosmetycznych

Ewelina Musielak1, Agnieszka Feliczak-Guzik1, Izabela Nowak1

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Stosowanej, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań ewelina.musielak@amu.edu.pl

W ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosło zainteresowanie badaniami uwalniania 
substancji aktywnych (SA) z półstałych form preparatów. Szybkość uwalniania da-
nego składnika aktywnego z w dużej mierze zależy od doboru składników podłoża 
formulacji kosmetycznej [1]. W badaniach często są wykorzystywane stałe nano-
cząstki lipidowe typu SLN jako koloidalne nośniki substancji aktywnych, które two-
rzą stabilne struktury w temperaturze pokojowej, a także w temperaturze ludzkiego 
ciała [2,3]. Mogą one zawierać jako SA: leki, witaminy oraz substancje pochodzenia 
roślinnego. Do najpopularniejszych roślinnych substancji aktywnych zaliczamy kur-
kuminę, która w ostatnim czasie wykorzystywana jest w leczeniu różnego rodzaju 
schorzeń. Ze względu na jej zdolności regulowania wielu istotnych czynników bio-
logicznych, kurkumina obecnie stosowana jest jako środek przeciw: zapalny, utlenia-
jący, proliferacyjny, angiogenny i nowotworowy [4].
Celem pracy było określenie szybkości uwalniania przez syntetyczną membranę kur-
kuminy enkapsulowanej do stałych nanocząstek lipidowych z półstałych preparatów 
kosmetycznych. Przygotowano stałe nanocząstki lipidowe zawierające kurkuminę 
z wykorzystaniem metody homogenizacji wysokociśnieniowej na gorąco pod ciśnie-
niem 300 bar. Tak uzyskane materiały połączono z formulacjami kosmetycznymi tj. 
hydrożelem lub emulsją typu o/w. Obliczono procent uwolnienia substancji aktyw-
nej oraz dokonano oceny modelu kinetycznego uwalniania SA wykorzystując w tym 
celu komorę dyfuzyjną VanKel połączoną ze spektrofotometrem UV-Vis 

[1]  M. Piechota-Urbańska, Polish Journal of Cosmetology, 4 (2005) 260.
[2]  H. Weyhers, S. Ehlers, H. Hahn, E. B. Souto, R. H. Müller, Pharmazie, 61 

(2006) 539.
[3]  E. Lasoń, J. Ogonowski, Chemik,65 (2011) 960.
[4]  A.M.J. Amaldoss, S. Kaur, Nanoarchitect. Biom., 9 (2019) 295. 

Praca została wsparta grantem nr. POWR.03.02.00-00-I020/17 współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów roślinnych z szałwii lekarskiej 
oraz bzu czarnego

Radosław Pankiewicz1, Zuzanna Piotrowicz1, Łukasz Tabisz1, Beata Messyassz2, 
Monika Papsdorf1, Bogusława Łęska1 
1Zakład Fizykochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8,, 61-614 Poznań 
2Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań 

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym dużą uwagę poświęca 
się ekstraktom bogatym w związki polifenolowe. Należą do nich ekstrakty z czarnego 
bzu i szałwii lekarskiej. Uznawane są one za cenne źródło substancji biologicznie 
czynnych, ponieważ zawierają w swoim składzie flawonoidy, antocyjany, witaminy, 
składniki mineralne oraz węglowodany. Polifenole są najcenniejszymi składnikami 
odżywczymi zawartymi w ekstraktach ze względu na właściwości przeciwrodnikowe 
i antyoksydacyjne. Ich silne działanie przeciwutleniające jest głównie wykorzysty-
wane w branży kosmetycznej w celu przedłużenia stabilności oksydacyjnej formu-
lacji kosmetycznych.  Przedmiotem badań było otrzymanie ekstraktów z czarnego 
bzu i szałwii lekarskiej, które mogłyby zostać wykorzystane jako surowiec kosme-
tyczny. Celem badań było porównanie czterech metod ekstrakcji: klasycznej eks-
trakcji w aparacie Soxhleta (SOX), ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE), 
ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE) oraz ekstrakcji 
płynem w nadkrytycznym (SFE), aby móc wskazać najbardziej efektywną z nich. 
Podjęte działania miały skutkować otrzymaniem ekstraktów i określeniem ich wła-
ściwości antyoksydacyjnych.  Oznaczono całkowitą zawartość związków polifeno-
lowych metodą Folina-Ciocalteau w badanych ekstraktach. Określono aktywność 
antyoksydacyjną ekstraktów roślinnych jako potencjalnych składników produktów 
kosmetycznych. 

Badania zostały sfinansowane w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki 
nr 2018/31/B/NZ8/00280
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Biosurfaktanty w kosmetykach

Edyta Rekiel1, Anna Zdziennicka1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Produkty pozwalające na upiększanie wyglądu używane były przez ludzi niemal 
od powstania pierwszych cywilizacji. Nie tylko miały one zapewniać młodzieńczy 
wygląd, poprawiać kondycję skóry, ale także ratować przed dolegliwościami wy-
wołanymi przez choroby. Współcześnie, ludzie zużywają ogromne ilości formulacji 
kosmetycznych takich jak pasta do zębów, szampon, żel do twarzy, dezodorant czy 
produkty do makijażu, co czyni przemysł kosmetyczny jednym z najważniejszych 
na rynku [1]. Niestety, syntetyczne surfaktanty, które są szeroko wykorzystywane  
w produkcji kosmetyków często są również substancjami podrażniającymi lub wy-
wołującymi odpowiedź alergiczną poprzez reakcje z lipidami naskórka lub jego biał-
kami [2]. Dlatego też, producenci coraz częściej sięgają po substancje pochodzenia 
naturalnego. Biosurfaktanty wychodzą temu zapotrzebowaniu naprzeciw, nie tylko 
ze względu na biokompatybilność i wysoką biodegradowalność, ale również działa-
nie prebiotyczne, które pozwala na wyrównywanie oraz odbudowę mikroflory skóry 
[1]. Pomimo tych korzystnych cech biosurfaktanty, muszą podlegać tym samym 
regulacjom, co ich syntetyczne odpowiedniki, a także posiadać optymalne właści-
wości fizykochemiczne jak krytyczne stężenie micelizacji (CMC) czy równowaga 
hydrofilowo-lipofilowa (HLB) [1]. 
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie działania glikolipidowych biosurfaktan-
tów oraz możliwości ich wykorzystania w produkcji kosmetyków. Biosurfaktanty 
glikolipidowe są obecnie najbardziej obiecujące, ponieważ są one jedną z najlepiej 
poznanych grup naturalnych związków powierzchnio-czynnych wykazujących wiele 
właściwości, które pozwalają na ich zastosowanie w różnego rodzaju produktach 
kosmetycznych.  

[1]  X. Vecino, J.M. Cruz, A.B. Moldes i in., Critical Reviews in Biotechnology 37 
(7) (2017) 911-923.

[2]  T. Bujak, T. Wasilewski, Z. Nizioł-Łukaszewska, Colloids and Sufaces B: Bio-
interfaces 135 (2015) 497-503.  
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Synteza i fizykochemiczne właściwości kompozytu hydroksyapatytu 
i kaolinu

Ewa Broda1, Paulina Skwarek2, Ewa Skwarek1

1UMCS, Wydział Chemii, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Pl. Marii 
Skłodowskiej-Curie 3, 20-031 Lublin, ewunias@hektor.umcs.lublin.pl
2Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-
701 Poznań

Kaolin, czyli inaczej glinka porcelanowa to skała osadowa zawierająca w swym 
składzie głównie kaolinit. Jest stosowany w do produkcji ceramiki szlachetnej  
i budowlanej, w przemyśle chemicznym i papierniczym oraz w medycynie, jako śro-
dek przeciwbiegunkowy i podłoże do sporządzania maści. Hydroksyapatyt (HAP) 
Ca10(PO4)6(OH)2 zaś, jest minerałem z grupy fosforanów wapniowych, który przede 
wszystkim charakteryzuję się biozgodnością oraz zdolnością do bezpośredniego wią-
zania z tkanką kostną. Jego komercyjny sukces świadczy o tym, że hydroksyapatyt 
jest szeroko stosowanym i cenionym materiałem medycznym. Wielorakie zastoso-
wanie znajduje w stomatologii oraz w implantologii [1,2]. Natomiast kompozyty ze 
względu na swe unikalne cechy są coraz szerzej wykorzystywane. W obecnych cza-
sach następuje dynamiczny rozwój nowych technologii, np. inżynierii materiałowej. 
Zatem materiały kompozytowe są zdecydowanie materiałami przyszłościowymi, 
które będą znajdowały nowe zastosowania. Przeprowadzono syntezę hydroksyapaty-
tu i kaolinu metodą mokrą, następnie produkt syntezy została poddany przemywa-
niu w celu oczyszczenia. Strukturę krystaliczną próbki określano metodą dyfrakcji 
promieniowania rentgenowskiego (XRD). Do określenia parametrów struktury po-
rowatej powierzchni próbek wykorzystano metodę, niskotemperaturowej adsorpcji 
– desorpcja azotu (ASAP 24050). Miareczkowanie potencjometryczne i pomiary 
elektrokinetyczne wykonano w zakresie pH od 5-11, w elektrolicie podstawowym 
NaNO3. Zbadano wpływ siły jonowej i pH na następujące granice faz hydroksyapa-
tyt/roztwór elektrolitu, kaolin/ NaNO3 i kompozyt/ NaNO3 szczególnie na: gęstość 
ładunku powierzchniowego i potencjał dzeta.

[1]  E.Skwarek, W.Janusz  Adsorption 25 (2019) 279
[2]  E. Broda, A. Gładysz-Płaska, E. Skwarek, V. V. Payentko, Applied Nanoscience 

(2021) DOI:10.1007/s13204-021-01790-y
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Synteza hydroksyapatytu i ocena wpływu obecności jonów Ag i U na jego 
wybrane właściwości strukturalne, powierzchniowe i elektrochemiczne 

Ewa Broda1, Paulina Skwarek2, Ewa Skwarek1

1UMCS, Wydział Chemii, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Pl. Marii 
Skłodowskiej-Curie 3, 20-031 Lublin, ewunias@hektor.umcs.lublin.pl
2Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 
Poznań

Jednym z  najciekawszych biomateriałów o aktywności biologicznej i kościotwórczej 
jest hydroksyapatyt (HAP) Ca10(PO4)6(OH)2 – materiał bioceramiczny z grupy apa-
tytów. Hydroksyapatyt znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, np. do implan-
tów, powłok i protez jak również, jako adsorbent [1,2].
W niniejszej pracy hydroksyapatyt otrzymano metodą mokrą. Strukturę krystalicz-
ną próbki określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). 
Do określenia parametrów struktury porowatej powierzchni próbek wykorzy-
stano metodę, niskotemperaturowej adsorpcji – desorpcja azotu (ASAP 24050). 
Miareczkowanie potencjometryczne i pomiary elektrokinetyczne wykonano  
w zakresie pH od 5-11, w elektrolicie podstawowym NaNO3. Zbadano wpływ siły 
jonowej, pH i obecność jonów Ag i U o różnym stężeniu na granicę faz hydrok-
syapatyt/roztwór elektrolitu szczególnie na: gęstość ładunku powierzchniowego i po-
tencjał dzeta.
Otrzymany hydroksyapatyt był drobnokrystaliczny i porowaty. Charaktery-
styczne dla podwójnej warstwy punkty, dla otrzymanego związku w roztwo-
rze NaNO3 wynoszą odpowiednio: pHPZC=6,2 i pHIEP <4. Obecność jonów sre-
bra i uranu w roztworach powoduje podwyższenia wartości potencjału dzeta, jak 
również przesunięcie punktu pHpzc w stronę pH kwaśnego, co jest związane  
z uwalnianiem jonów wodorowych z powierzchni HAP. 

[1]  W.Janusz, E.Skwarek Materials 14 (2021) 3039
[2]  E.Skwarek, W.Janusz  Separation Science and Technology (Philadelphia) 51(1) 

(2016) 11
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Polimerowe materiały o konsystencji hydrożelu otrzymywane in situ 
metodą fotopolimeryzacji inicjowanej w zakresie światła widzialnego przy 
wykorzystaniu nowych systemów fotoinicjujących.

Katarzyna Starzak1, Wiktoria Tomal1, Patrycja Środa1, Paweł Fiedor1,2, Małgorzata 
Tyszka-Czochara4, Joanna Ortyl1,2,3*

1Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział inżynierii i technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
2 Photo4Chem sp. z o.o., ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
3 Photo HiTech sp. z o.o.; ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
4Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna 
9, 30-688 Kraków  
jortyl@pk.edu.pl 

W ostatnich latach dużą uwagi poświęcane materiałom hydrożelowym. Jednymi 
z ważniejszych metod otrzymywania materiałów hydrożelowych są procesy fotopo-
limeryzacji in situ. W związku z tym, opracowanie nowych systemów fotoinicju-
jących, efektywnie działających w  zakresie światła widzialnego oraz charakteryzu-
jących się rozpuszczalnością w środowisku wodnym jest kluczowe dla wydajnego 
i bezpiecznego wytwarzania materiałów hydrożelowych. W niniejszej pracy zapro-
ponowano nowe chromofory organiczne  powstałe w syntezie kwasu cytrynowego 
z różnymi aminami, jako efektywne fotosensybilizatory soli jodoniowej. Otrzymane 
w ten sposób chromofory wraz z solą jodoniową tworząc wydajny i efektywny dwu-
składnikowy system fotoinicjujący procesy fotopolimeryzacji, w tym polimeryzacji 
rodnikowej. Przeprowadzono pełną charakterystykę spektroskopową, elektroche-
miczną i termodynamiczną nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących. 
Kinetykę procesu tworzenia materiałów hydrożelowych monitorowano w czasie rze-
czywistym przy użyciu techniki real-time FT-IR co pozwoliło na analizę przebiegu 
procesu  fotopolimeryzacji. W ten sposób opracowano wydajny sposób otrzymywa-
nia hydrożelowych materiałów polimerowych wykazujących dodatkowo efekt flu-
orescencji przy wzbudzeniu światłem.

Niniejsze prace były finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP)  
w ramach projektu TEAM TECH numer umowy POIR.04.04.00-00-204B/16-00 - TEAM 
TECH/2016-2/15.
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Projektowanie i charakterystyka nowoczesnych powłok dla implantów 

Klaudia Szafran1, Małgorzata Jurak1, Agnieszka Ewa Wiącek1, Santiago Martin1, 
Kacper Przykaza1

1Katedra Zjawisk Międzyfazowych, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 
2Instytut Nanonauki i Materiałów w Aragonie (INMA), Katedra Chemii Fizycznej, 
Wydział Nauki, Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania

Integracja implantów z otaczającymi je tkankami zależy od odpowiedzi immunolo-
gicznej organizmu, która jest głównie determinowana stopniem biokompatybilności 
materiału z komórkami. Jednym ze sposobów poprawy  biokompatybilności jest 
modyfikacja powierzchni implantu kompatybilną z żywą tkanką warstwą o pożąda-
nych właściwościach fizykochemicznych. W tym aspekcie istnieje potrzeba przygo-
towania i scharakteryzowania wieloskładnikowych monowarstw Langmuira. 
W tym celu osadzono wybrane monowarstwy Langmuira zawierające substancje 
biologiczne, takie jak 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina, cyklosporyna A oraz 
galusan laurylu, na stałym nośniku przy użyciu techniki Langmuira-Blodgett (LB). 
Do określenia ich właściwości zastosowano metodę mikrowagi kryształu kwarcu 
(QCM), dzięki której wyznaczono masę osadzonej cienkiej warstwy. Ponadto, przy 
pomocy cyklicznej woltamperometrii (CV) określono jednorodność warstw oraz 
obecnych w nich dziur i defektów. Następnie zmierzono wstępujące kąty zwilżania 
wody w celu określenia charakteru hydrofilowo-hydrofobowego powierzchni. 
Pomiary QCM wykazały, że powierzchnia nośnika jest pokryta monowarstwą. Masa 
eksperymentalna była mniejsza od teoretycznej, co świadczy, że badane monowar-
stwy nie tworzą ściśle upakowanych filmów LB, a ich cząsteczki są nachylone 
względem podłoża. Dane uzyskane techniką CV pokazały, że w zależności od składu 
filmów zmienia się ich upakowanie oraz liczba obecnych defektów.   Na podstawie 
badań zwilżalności stwierdzono, że struktura warstw LB determinuje mierzone kąty 
zwilżania, które zależą także od rodzaju użytego nośnika. 
Zastosowane metody badawcze pozwoliły na utworzenie i scharakteryzowanie do-
brej jakości warstw, które można przenosić na stałe podłoże o różnym charakterze. 
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NOWE BARWNIKI FLUORESCENCYJNE OPARTE NA PIERŚCIENIOWEJ 
POCHODNEJ 2-PIRYDONU

Tomasz Świergosz1, Filip Koper2, Wiktor P. Kasprzyk2 
1Katedra Technologii Chemicznej i Analizy Środowiskowej, Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków, Polska 
2Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska

Biorąc pod uwagę, że koncepcja zastosowania kwasu cytrynowego (CA) jako od-
czynnika derywatyzującego pantenolu (DP) i glutationu (GSH) nie była dotychczas 
opisana, opracowano nową fluorescencyjną metodę oznaczania poziomu DP i GSH 
w roztworach bez oddzielnego etapu hydrolizy. Ustalono istotne parametry procesu 
derywatyzacji, co pozwoliło na opracowanie czułej, powtarzalnej i dokładnej metody 
oznaczania pantenolu i glutationu. Metody w oparciu o syntezę dwóch pochod-
nych fluorescencyjnych zostały walidowane w oparciu o preparaty farmaceutyczne 
i suplementy diety. Określono budowę chemiczną nowych fluoroforów wchodzą-
cego w reakcję DP z CA i GSH z CA za pomocą szczegółowych eksperymentów 
NMR: jednowymiarowych (1H, 13C) oraz dwuwymiarowych widm NMR (1H-1H 
COSY, 1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC, 1H-15N HSQC, 1H-15N HMBC).

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na lata 2018-2021; 
SONATINA nr UMO-2018/28/C/ST5/00461 oraz wsparte w ramach programu "Excellen-
ce Initiative - Research University" dla Akademii Górniczo-Hutniczej.
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Wpływ stężenia ekstraktu z pofermentu na właściwości użytkowe żeli pod 
prysznic

Tomasz Wasilewski1,2, Artur Seweryn1,2, Marcin Łukaszewicz3, Dominika Pannert2, 
Agnieszka Lewińska4, Marta Domżał 5

1Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu 
2Onlybio.life S.A., Bydgoszcz 
3Inventionbio S.A., Bydgoszcz
4Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
5Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

W pracy przedstawiono wyniki badań, w trakcie których oceniano wpływ 
stężenia ekstraktu z pofermentu na wybrane właściwości użytkowe kosmetyków 
przeznaczonych do mycia ciała pod prysznicem (tzw. żele pod prysznic). 
Do testów wykorzystywano surowiec wytworzony z materiału roślinnego 
stanowiącego mieszaninę soku z buraka zwyczajnego i drożdży piekarniczych, 
z wykorzystaniem probiotycznej bakterii Bacillus subtilis. Stosowany w badaniach 
ekstrakt z pofermentu stanowi innowacyjny surowiec dedykowany dla przemysłu 
kosmetycznego (nazwa INCI: Beta Vulgaris Root /Yeast Bacillus Ferment Extract) 
i jest produkowany w firmie Inventionbio S.A.
Opracowano prototypy kosmetyków, zawierających odpowiednio 16,7; 33,3 i 50% 
ekstraktu. Dodatkowo przygotowano preparat bazowy bez ekstraktu. Na podstawie 
badań stwierdzono, że zwiększanie stężenia ekstraktu prowadzi do ponad 2-krot-
nego zmniejszenia potencjału drażniącego względem bazy. Z kolei, dla kosmetyku 
zawierającego najwyższe z zastosowanych stężeń ekstraktu odnotowano ponad 30% 
zmniejszenie zdolności preparatu do emulgowania substancji hydrofobowych. Jest 
to parametr szczególnie istotny w kontekście usuwania ze skóry ochronnej warstwy 
lipidowej. Wzrost zawartości ekstraktu powodował znaczące zwiększenie lepkości 
kosmetyku, przy czym dla stężenia 50%, lepkość wzrosła ponad 40-krotnie wzglę-
dem bazy. Nie stwierdzono natomiast znaczącego wpływu analizowanego składnika 
na zdolność detergecyjną oraz właściwości pianotwórcze. 
Uzyskane wyniki stanowią wskazówkę dla producentów kosmetyków w zakresie 
stosowania surowców pochodzenia biotechnologicznego w produkcji delikatnych 
i funkcjonalnych kosmetyków przeznaczonych do higieny.
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Nanorurki węglowe skoniungowane z i-Motif DNA jako platforma 
kontrolowanego uwalniania leków do terapii antynowotworowej

Paweł Wolski1, Tomasz Pańczyk1
1Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej 
Akademii Nauk ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, Polska

I-motif DNA (skrót od ang. intercalated-motif DNA) to bogate w cytozynę czteroni-
ciowe niehelikalne struktury DNA. W lekko kwaśnym pH i-motif DNA charaktery-
zuje się tworzeniem półprotonowanych równoległych par zasad C-C+ które umożli-
wiają dwóm dupleksom interkalacje, w sposób antyrównoległy, w celu utwo-
rzenia stabilnej struktury kwadrupleksowej. W środowisku fizjologicznym, 
gdzie dochodzi do deprotonacji cytozyn, i-motif DNA ulega spontanicznemu 
rozpadowi w kierunku nieuporządkowanej struktury hairpin bądź random 
coil. Ze względu na zależną od pH zmianę struktury, i-motif DNA wykazuje 
potencjalne zastosowanie w inteligentnych systemach dostarczania leków.
Celem prezentowanych badań było zaprojektowanie nowoczesnego nano-
nośnika leku antynowotworowego  doksorubicyny, na bazie i-motif DNA 
kowalencyjnie przyłączonego do nanorurki węglowej.
Uzyskane wyniki wskazują, iż cząsteczki doksorubicyny są skutecznie inter-
kalowane przez rozwinięte formy i-motif DNA. Co ważne, w wyniku formo-
wania się przestrzennej struktury imotif, który to proces powinien zachodzić 
w kwaśnym mikrośrodowisku tkanki nowotworowej, dochodzi to znacznego 
osłabienia wiązania cząsteczek doskorubicyny. Tym samym badane układy 
prezentują obiecującą architekturę nanonośnika doksorubicny posiadającego 
zdolność do kontrolowanego uwalniania przenoszonego ładunku.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO-2017/27/B/ST4/00108 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
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 Firma „Herbapol-Lublin” S.A. już od ponad 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 produktów dżemowych, firma nieustannie rozwija się i wprowadza 
innowacyjne rozwiązania i produkty, jednocześnie pamiętając o wartościach takich 
jak naturalność, otwartość czy smak chwil spędzanych z najbliższymi. 

 Herbapol powstał w Lublinie w 1949 roku. Firma od początku swojego 
istnienia związana jest właśnie
z Lubelszczyzną i naturą, która wpisana jest w DNA firmy. Jest ona nie tylko 
źródłem surowców, ale stanowi również inspirację do tworzenia nowych produktów, 
apetycznych połączeń smakowych oraz praktycznych rozwiązań zwiększających 
komfort konsumentów. Firmę „Herbapol-Lublin” S.A. wyróżnia również unikalny 
system pozyskiwania surowców poprzez własne punkty skupu, który wspiera 
naturalne uprawy ziół w Polsce. 
 W 2017 roku firma zadebiutowała ze swoimi produktami w kanale 
HoReCa, dając konsumentom możliwość cieszenia się ich wyjątkowym smakiem 
również poza domem. W 2020 roku nastąpił kolejny ważny krok w historii firmy: na 
rynku pojawiły się naturalne kosmetyki i suplementy diety marki Herbapol Polana.

 Natura, z którą nierozerwalnie wiąże się historia i działalność firmy, stała 
się także inspiracją do powstania przyznawanej przez Herbapol Nagrody Esencja 
Natury. Co roku, podczas uroczystej Gali, wyróżniane są osoby ze świata nauki, 
sztuki, mediów, sportu i innych dziedzin, dla których kontakt z naturą stanowi 
ważny element życia. 

www.herbapol.com.pl 
www.herbapol-polana.com

 



Nowatorskie rozwiązania Shimadzu analizie pierwiastkowej 

Dr inż. Rafał Głaszczka
„SHIM-POL A.M. Borzymowski”
E. Borzymowska Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

 Firma Shimadzu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat aktywnie rozwijała wiele 
technik analitycznych umożliwiających analizę elementarną, a między nimi również techniki 
AAS, EDX, ICP-OES oraz ICP-MS. Zwieńczeniem tych prac jest nowa generacja spektrome-
trów ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej i różnymi systemami detekcji: ICP-
MS-2030 z analizatorem i detektorem mas oraz ICPE-9800 z detekcją optyczną (OES).
 Spektrometry emisyjne ze wzbudzaniem plazmowym ICP-OES z serii ICPE-9800 
to systemy które oferują najwyższą precyzję niezbędną do jednoczesnej i szybkiej analizy wielu 
pierwiastków, niezależnie od ich poziomu stężenia. Przyjazne oprogramowanie sprawia, że  
cała analiza, nawet dla początkującego użytkownika, jest łatwa i intuicyjna. Ponadto zastoso-
wane rozwiązania techniczne (Eco-mode, mini-palnik, próżniowo zamknięty układ optyczny) 
znacząco redukują koszty przeprowadzanych analiz oraz zapewniają najwyższy poziom jako-
ści. Dodatkowo stabilny spektrometr próżniowy z polichromatorem typu Echelle oraz mono-
krystalicznym 1-calowym detektorem CCD - zapewnia długoterminową stabilność aparatu. 
Spektrometry z serii ICPE-9800 odznaczają się najwyższą jakością wśród aparatów emisyjnej 
spektrometrii atomowej ICP wykorzystywanych do badań środowiskowych, farmaceutycz-
nych, spożywczych, chemicznych, czy badań zawartości metali. Nowoczesne oprogramowanie 
ICPE Solution z największą dostępną na rynku biblioteką, która zawiera ponad 110 000 linii 
analitycznych. Umożliwia ono dodawanie do danej analizy pierwiastków i linii analitycznych 
wcześniej nie zadeklarowanych, bez konieczności ponownej analizy. 
 Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICPMS-2030 
zapewnia doskonałą czułość osiągniętą przez zoptymalizowanie konstrukcji wewnętrznej oraz 
opracowanie nowej oktapolowej komory kolizyjnej. Instrument oferuje również najniższe na 
rynku zużycie argonu dzięki zastosowaniu opatentowanych przez Shimadzu mini-palnika 
oraz trybu ECO. Dodatkowo system wprowadzania próbki jak i złącze przez które przecho-
dzą jony bardzo łatwo utrzymać w czystości. Elementy te są wynikiem wykorzystania wielu 
lat doświadczenia i wiedzy zgromadzonych na polu spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem 
w plazmie indukcyjnie sprzężonej. 
 Nowe oprogramowanie sterujące LabSolution ICPMS zawiera w standardzie nowo-
czesne i opatentowane przez firmę Shimadzu moduły Asystenta Tworzenia Metody oraz Asystenta 
Diagnostycznego. Funkcja Asystent Tworzenia Metody automatycznie dobiera optymalne warun-
ki analizy ilościowej (m.in. ustała wszystkie możliwe interferencje oraz proponuje sposoby ich neu-
tralizacji), a funkcja Asystenta Diagnostycznego zapewnia automatyczne sprawdzenie poprawności 
danych po pomiarze. Funkcje te zmniejszają czas pracy operatora, pomagają w tworzeniu bardziej 
efektywnych procedur analitycznych oraz poprawiają wiarygodność danych. 
 Bardzo ciekawymi przyrządami są spektrometry z serii EDX-7000P/8000P, które wy-
różniają się niewielkimi rozmiarami, czułością, rozdzielczością oraz brakiem konieczności sto-
sowania ciekłego azotu w codziennej pracy. Wbudowane w standardzie filtry pozwalają usunąć 
promieniowanie ciągłe i charakterystyczne lampy rentgenowskiej. Można w nich przeprowadzać 
pomiary próbek stałych i ciekłych bez ich wstępnego przygotowania. Oprogramowanie podzie-
lone jest na dwa segmenty – dla zwykłego operatora, który analizuje tylko próbki, oraz dla 
zaawansowanego użytkownika, który przygotowuje metodykę pomiarową i analizuje widmo.



Anton Paar w skrócie 

Great people | Great instruments 

Firma Anton Paar opracowuje, produkuje i dystrybuuje wysoce dokładne przyrządy laboratoryjne i 
procesowe systemy pomiarowe oraz dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania 
automatyzacji i robotyzacji. Jest światowym liderem w dziedzinach pomiaru zawartości CO2 i gęstości, 
oznaczania stężenia oraz reometrii. Anton Paar GmbH pozostaje w posiadaniu Fundacji Santnera. 
Jest to charytatywna organizacja pożytku publicznego. 

Reometr 

Seria reometrów MCR, którym klienci zaufali, posiada ponad 10 000 instalacji na całym świecie. 

Reometry serii MCR lidera na rynku, firmy 
Anton Paar, zapewniają przede wszystkim 
otwarty katalog możliwości. Dostarczony 
modułowy reometr MCR będzie wydajny, 
wygodny w obsłudze i dostosowany do potrzeb 
niezależnie od tego, jakie obecnie masz 
wymagania do badań reologicznych i jakie 
będą one w przyszłości. Umożliwia on pomiar 
cieczy o lepkości niższej niż woda, a także 
charakteryzowanie sztywnych materiałów, 
jak kompozyty polimerowe lub stal. 

Roztwarzanie mikrofalowe 

Roztwarzanie mikrofalowe w kwasach, mikrofalowe ługowanie kwasami i wiele, wiele więcej. 

Najwyższa jakość analizy elementarnej możliwa 
jest dzięki zapewnieniu najwyższej jakości 
przygotowania próbek. Bazując na ponad 40-
letnim doświadczeniu, Anton Paar chce, aby 
roztwarzanie mikrofalowe było tak łatwe i 
wygodne, jak nigdy wcześniej, a wszystko to 
dzięki złożonym koncepcjom urządzeń i 
naczyń, nowoczesnej technologii czujników i 
najwyższym standardom bezpieczeństwa.                                                  



Analizatory wielkości cząstki 

Analiza cząsteczek za jednym naciśnięciem przycisku 

Systemy cząsteczek mogą być złożone, ale ich pomiary – nie! Anton Paar oferuje dwie różne 
technologie badani wielkości cząstek w skali 
nanometrycznej i milimetrowej. Seria Litesizer 
bazuje na technologii DLS i umożliwia 
określenie nie tylko wielkości cząstek, 
potencjału Zeta, transmitancji, lecz także masy 
cząsteczkowej, współczynnika załamania 
światła nano i mikrocząsteczek w roztworach 
ciekłych. Seria PSA bazuje na technologii 
dyfrakcji lasera i umożliwia pomiar wielkość 
cząstek materiałów sypkich i cieczy w zakresie 
mikro i milimetrów. 

 

Mikroskop sił atomowych                         

AFM firmy Anton Paar zapewnia niepowtarzalny, uproszczony sposób pracy umożliwiający 

uzyskanie wyników 10 razy szybciej niż w tradycyjnych systemach AFM. 

 Wysokiej klasy mikroskopy sił 

atomowych serii Tosca w podstawowej 

wersji z najkrótszym czasem konfiguracji 

pomiaru i największym stolikiem na próbki 

wyznaczają standardy nanoanalizy 

powierzchni w urządzeniach AFM. Tosca 

to pierwszy wybór badaczy, pionierów, 

myślicieli i twórców w dziedzinie 

nanotechnologii i materiałoznawstwa. 

Przełączanie trybu pracy poprzez 

wymianę głowicy to przeszłość. Tosca 

umożliwia pomiar tego samego punktu przy użyciu wszystkich dostępnych trybów połączonych w 

jednej głowicy. Nie musisz tracić całych dni na naukę obsługi AFM, rozpocznij pomiary już po 1 

godzinie. Szybkie i bezpieczne ustawianie sondy w kilka sekund, automatyczna regulacja lasera, 

najbardziej intuicyjna nawigacja w obszarze próbki i najbezpieczniejsza procedura zbliżania sondy na 

rynku pozwolą Ci osiągnąć cel, a Ty zyskasz więcej czasu na analizę wyników badań. 



Reaktory
Analiza termiczna

Analiza powierzchniowa
Chromatografia Flash

Pompy ci nieniowe

Twoja wiedza nasza technologia

www.haas.com.pl



Wybrane elementy koncepcji modułowego systemu reaktorów chemicznych do 
prac w układzie kaskadowym i w dowolnych konfiguracjach, dla prowadzenia 
procesów chemicznych wieloskładnikowych grup substratów z możliwościami 
analitycznymi online. 

Tomasz Burda1, Patryk Gruszka1, Krzysztof Łapiński1, Marta Rucińska1, Róża Tomi-
kowska1,  Rafał Tomikowski1, Marcin Siedlecki1, Maciej Staszak1 
1Dział Badawczo-Rozwojowy HAAS

Prezentacja ma na celu omówienie koncepcji modułowego systemu reaktorów chemicz-
nych mogących pracować w sposób kaskadowy lub w dowolnych konfiguracjach w zależ-
ności od aktualnego zapotrzebowania na dany proces badawczy. Przedstawiony zostanie 
zarys poszczególnych rozwiązań technologicznych, złożenie funkcjonalne aż po plany we-
ryfikacji pracy reaktorów w warunkach odpowiadających ich docelowemu użytkowaniu. 
Sposób mieszania odczynników może mieć duży wpływ na wydajność i zakres produktów 
tworzonych w szybkich, wielokrotnych reakcjach chemicznych. Zrozumienie tego zjawi-
ska umożliwia chemikom bardziej selektywne przeprowadzanie reakcji, lepsze wykorzysta-
nie surowców oraz uproszczenie obróbki i rozdzielania produktów [1].

Koncept modułowego systemu reaktorów odpowiada potrzebom opracowania technologii 
pozwalającej na badania wielowymiarowych procesów chemicznych tzn. możliwych do 
prowadzenia w różnych objętościach wzorcowych oraz w różnych przedziałach czasowych, 
a także w sposób równoległy celem zwiększenia wydajności prowadzenia badań. 

[1] J. Bałdyga, J.R. Bourne, w: „ Turbulent Mixing and Chemical Reactions”, J. Wiley 
(ed), 1999,
Projekt w realizacji:„Opracowanie modułowego systemu reaktorów chemicznych do prac 
w układzie kaskadowym i w dowolnych konfiguracjach, dla prowadzenia procesów che-
micznych wieloskładnikowych grup substratów z możliwościami analitycznymi online” 
POIR.01.01.01-00-1481/19-00, otrzymał dofinansowanie z Poddziałania 1.1.1. Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 



Przygotowanie próbek w procesie wytwarzania kosmetyku/leku – sprzęt 
laboratoryjny IKA – WARSZTAT  

 Agnieszka Włodarczyk  Senior Account Manager 

 
IKA Poland Sp. zo.o. ; 02-822 Warszawa; Ul Poleczki 35; www.ika.com 

Ponad 100 letnie doświadczenie firmy IKA pozwoliło opracować niezawodne 
urządzenia laboratoryjne (mieszadła, homogenizatory, młynki, wyparki, reaktory 
próżniowe , pipety oraz wiele innych), które są niezbędne w procesie wytwarzania 
leków czy  kosmetyków. Wysoki stopień innowacyjności oraz zaangażowanie 
zespołu R&D IKA  w ostatnim czasie zaowocowało wprowadzeniem do oferty 
sprzętu wielu nowości sprzętowych.   

 
  
        

 
 
 
 
 
 

Rys. 1.  Lepkościomierz rotacyjny Rotavisc                           Rys. 2. Reaktor laboratoryjny LR 1000 
 
Receptury kosmetyków powstają  najczęściej pod kątem określonego typu skóry. 

Pożądany efekt uzyskuje się dzięki dobraniu i łączeniu odpowiednich składników: 
emulgatorów, emolientów, sylikonów, substancji biologicznie czynnych, 
barwników, zagęstników itp. 

Odpowiednio przeprowadzona formulacja  decyduje o  , stabilności produktu i 
skuteczności działania oraz „odczuciu aplikacyjnym”. 

Poruszane zagadnienia: 
1. mielenie (materiały twarde, włókniste, wrażliwe na temperaturę) 
2. mieszanie/ homogenizacja/ dyspergowanie/ - różnice; dobór akcesoriów 

decydujących o sukcesie 
3. pomiary lepkości – próbki emulsji, kremów, toników. 
 
IKA Poland sp. z o.o. 
02-822 Warszawa Ul. Poleczki 35 
www. ika.com 



 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!  
 
Mamy zaszczyt kolejny raz przywitać Państwa na konferencji Fizykochemia Granicy 
Faz w Lublinie. Perlan Technologies jak co roku występuje w roli sponsora tej 
konferencji, umożliwiając spotkanie się i wymianę doświadczeń naukowcom z całej 
Polski.  
 
Perlan Technologies jest liderem w dostarczaniu i wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań z branży analizy instrumentalnej. Są to przede wszystkim chromatografy, 
spektrometry mas, spektrometry atomowe, spektrofotometry oraz inne urządzenia 
wykorzystywane w analizie instrumentalnej. 
 
Perlan Technologies rozwija także drugi filar swojej działalności – Dział Diagnostyki 
Molekularnej i Patologii. Jest to niesamowicie istotna gałąź badawcza, która w 
kolejnych latach będzie coraz szybciej i coraz bardziej rozrastać się.  

Poza sprzedażą produktów Perlan posiada wykwalifikowaną kadrę ponad 30 
inżynierów serwisu, którzy na terenie całego kraju dbają o sprawność instrumentów i 
ciągłość badawczą realizowaną z udziałem naszych aparatów. 
 
Perłą w koronie firmy Perlan Technologies jest zespół Akcesoriów i Materiałów 
Zużywalnych, który nieustannie zaopatruje laboratoria we wszelkie potrzebne 
produkty do ciągłej pracy całego laboratorium. Realizuje dostawy nie tylko drobnych 
materiałów jak fiolki, filtry strzykawkowe, ale też zapewnia profesjonalną pomoc w 
doborze kolumn czy też wzorców chemicznych. Perlan Technologies Polska jest jedną 
firmą w Polsce, która swoim użytkownikom zapewnia darmowe kolumny do testów 
na 3 tygodnie oraz jedyną firmą, która w swoim portfolio posiada zarówno 
instrumenty analityczne, kolumny oraz wzorce chemiczne.  

 

Z poważaniem, 

Zespół Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. 

 

 



 

Nowa linia chromatografów cieczowych HPLC i UHPLC serii Vanquish firmy Thermo Scientific 

Przemysław Borucki, Krystyna Niedzielska  

Polygen Sp. z o.o., Gliwice, e-mail: przemyslawb@polygen.com.pl, www.polygen.com.pl 

Wyzwania analityczne, przed którymi znajdują się dzisiaj laboratoria stawiają nowe zadania 
przed producentami aparatury chromatograficznej. W wyniku rozwoju innowacyjnej 
platformy Vanquish™ pojawiły się nowe systemy  HPLC i UHPLC  Thermo Scientific ™ takie 
jak: Vanquish Core, Vanquish Flex oraz Vanquish Horizon. Vanquish Core to najnowszy 
system HPLC, który pozwala na pracę przy ciśnieniu aż do 700 barów. Jest to proste i 
niezawodne urządzenie, sprawdzające się w rutynowych analizach. Kolejny system to zestaw 
UHPLC Vanquish Flex, osiągający ciśnienie do 1030 barów, charakteryzujący się wyjątkową 
elastycznością i zaawansowaną konstrukcją. Specjalną wersją systemów UHPLC jest 
Vanquish Horizon, z ciśnieniem do 1500 barów, który jest najbardziej zaawansowany 
technologicznie. Unikalnym rozwiązaniem wśród systemów HPLC/UHPLC jest Vanquish Duo, 
który jest niezwykle wydajnym aparatem, oferującym duże możliwości aplikacyjne. Ponadto, 
systemy najnowszej serii Vanquish posiadają nowe, wyjątkowe akcesoria, takie jak Vanquish 
Solvent Monitor, umożliwiający  monitorowanie w sposób ciągły poziomu rozpuszczalników 
w butlach na eluenty oraz odpady. Wśród nowości znalazł się również Vanquish User 
Interface - specjalny wyświetlacz prezentujący „on-line” podstawowe parametry pracy 
systemu oraz Method Transfer Kit, czyli zestaw ułatwiający transfer metod z aparatów 
innych producentów. W autosamplerze zastosowano innowacyjną technologię prekompresji 
próbki przed jej wprowadzeniem na kolumnę (nastrzyk pod ciśnieniem), dzięki czemu 
kolumna nie jest poddawana drastycznym skokom ciśnienia podczas nastrzyku, co ma 
pozytywny wpływ na żywotność kolumn oraz pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej 
precyzji czasów retencji (5-cio / 10-cio krotnie lepsza w porównaniu do standardowych 
autosamplerów). W przypadku termostatów do kolumn dostępne są do wyboru dwa tryby 
termostatowania: obieg powietrza bierny i wymuszony, służące do optymalizacji warunków 
procesu rozdzielania. W przypadku systemu Vanquish Horizon dostępny jest specjalny 
detektor DAD z celką światłowodową o bardzo wysokiej czułości. Wszystkie zestawy HPLC i 
UHPLC wyposażone są w połączenia typu Viper, które zapewniają szczelność układu bez 
konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi – ręczne dokręcanie i odkręcanie. Nowością 
jest również możliwość szybkiego i samodzielnego konfigurowania systemu, dzięki 
zastosowaniu narzędzia dostępnego na stronie producenta. Konfigurator w intuicyjny 
sposób pomaga dobrać poszczególne elementy systemu. Dzięki systemom HPLC/UHPLC 
Thermo Scientific ™ Vanquish™  laboratoria zyskują nowe standardy dokładności, precyzji i 
czułości. Więcej informacji na stronie www.polygen.com.pl, 
www.thermoscientific.com/Vanquish 
 



 

Sartorius Poland 

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. 

Dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom wspieramy naszych klientów na całym świecie w 

efektywnej realizacji kompleksowych procesów w produkcji biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami 

są zakłady przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i 

laboratoria. 

Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce a w ponad 110 krajach posiada własne filie i przedstawicielstwa 

handlowe. 

Produkty firmy Sartorius:  

- wagi precyzyjne, analityczne, mikrowagi, analizatory wilgotności, 

- wzorce masy E1, E2, F1, F2 (także ze świadectwami wzorcowania), 

- akcesoria, oprogramowanie do wag (także wg życzeń klienta), 

- w zakresie mikrofiltracji w skali laboratoryjnej: zestawy i gotowe jednostki filtracyjne, filtry membranowe, podłoża 

mikrobiologiczne, systemy cross-flow, urządzenia do badania mikrobiologicznej czystości powietrza, systemy do 

otrzymywania ultraczystej wody, 

- w zakresie ultrafiltracji w skali laboratoryjnej i przemysłowej: płaskie membrany filtracyjne, jednostki do filtracji 

odśrodkowej, jednostki cross-flow, szeroki wybór materiałów i cut-off membran. 

- asortyment do dozowania cieczy (pipety automatyczne, dozowniki i biurety oraz końcówki do pipet) 

Obsługa serwisowa obejmuje m.in.:  
- uruchamianie nowych wag i urządzeń, 

- szkolenie użytkowników,  

- przeglądy konserwacyjne,  

- naprawy pogwarancyjne,  

- przygotowanie wag do legalizacji,  

- wzorcowanie, 

- doradztwo techniczne. 

 

 

Kontakt: 

Sartorius Poland Sp. z o.o. 

ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn 

tel. 61 647 38 30 , fax 61 647 38 39 

E-mail: info.pl@sartorius.com 

www.sartorius-polska.com 
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